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„Temat Rozliczanie projektów unijnych 

w systemie SL2014” 
Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach EFRR RPO WP

Rzeszów, 20.09.2017 r

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

© ACCES CONSULTING

Plan zajęć:

• Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu

• Zakładanie konta e-PUAP

• Prezentacja aplikacji SL2014

• Harmonogram płatności

• Wniosek o płatność

• Korespondencja w systemie SL2014

• Zamówienia publiczne

• Baza personelu
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Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu -

początkiem wielkiej przygody w SL2014

© Ingrid Szrajer

SL2014 od podpisania umowy

Wyzwanie dla Polski:

• Całość wymiany informacji pomiędzy beneficjentami a instytucjami

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi

od 31.12.2015r. ma być realizowana wyłącznie za pomocą systemów

elektronicznej wymiany danych.

• Zakres gromadzonych w ramach modułu danych w SL2014 jest dużo szerszy

niż w KSI SIMIK 07-13

© ACCES CONSULTING
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SL2014 od podpisania umowy

• Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany

do wykorzystywania systemu SL2014 w procesie rozliczania projektu

(m.in. do składania wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji

z opiekunem projektu, wprowadzania i aktualizacji harmonogramu

płatności itp.).

• Beneficjent (i Partnerzy) wyznacza osoby uprawnione do wykonywania

w jego imieniu i na jego rzecz czynności związanych z realizacją Projektu

i zgłasza je IP/IW do pracy w SL2014 podpisując umowę o dofinansowanie.

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy

• Beneficjent i IP/IZ uznają za prawnie wiążące przyjęte w umowie

rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014,

bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.

• Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest

dokonywane na podstawie odpowiedniego wniosku określonego

w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

• Zmiana załącznika nie wymaga aneksowania umowy.

© ACCES CONSULTING
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SL2014 od podpisania umowy

• Beneficjent zapewnia, że osoby, uprawnione do działania w SL2014,

wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach

uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.

© ACCES CONSULTING

e-PUAP

© ACCES CONSULTING
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e-PUAP

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy

• W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu

zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym IP/IZ informuje Beneficjenta

na adres e-mail wskazany we Wniosku o dofinansowanie, uwierzytelnianie

następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego

przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.

© ACCES CONSULTING
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SL2014 od podpisania umowy

• Należy zapoznać się z Podręcznikiem beneficjenta - instrukcją pracy

w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014

• Każda IZ może rozszerzać zapisy Podręcznika, dlatego należy upewnić się,

że posługujemy się wersja instrukcji właściwą dla danego działania,

osi czy programu (aktualna wersja 1.8)

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-

beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-

z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

http://instrukcja.sl2014.gov.pl/

© ACCES CONSULTING

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy
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SL2014 od podpisania umowy

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy
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SL2014 od podpisania umowy

Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING
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Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING

Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING
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Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING

Umowa w systemie SL2014 
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Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING

Umowa w systemie SL2014 

© ACCES CONSULTING
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Umowa w systemie SL2014 

• Po podpisaniu umowy IZ wprowadza do systemu standardowy formularz

umowy o dofinansowanie projektu zawierający m.in.:

• Dane beneficjenta

• Dane osób upoważnionych

• Krótki opis projektu

• Kwotę dofinansowania

• Montaż finansowy (źródła finansowania wydatków)

• Budżet projektu w podziale na zadania, kategorie kosztów oraz nazwy

kosztów

• Wskaźniki produktu i rezultatu

© ACCES CONSULTING

Umowa w systemie SL2014 

• Rozliczanie kosztów zgodnie z umową o dofinansowanie oznacza,

że we wnioskach o płatność Beneficjent ma możliwość rozliczenia

tylko tych kosztów, które są wprowadzone do umowy (rozwijalna lista).

• Należy przyspieszyć proces inicjowania zmian do projektu – dopiero po ich

akceptacji i wprowadzeniu do systemu przez Instytucję, Beneficjent może

rozliczyć nowe pozycje.

• Należy pamiętać o braku możliwości usunięcia pozycji, jeśli zostały do nich

przypisane koszty w którymkolwiek z wniosków o płatność.

© ACCES CONSULTING
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Umowa w systemie SL2014 

• Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, zgodnie z zapisami Umowy

o dofinansowanie.

• Jeśli zmiany wymagają zgody IP/IZ należy zgłosić je poprzez SL2014

oraz przekazać aktualny wniosek o dofinansowanie, nie później

niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

• System SL2014 komunikuje się z Beneficjentem tuż po zapisaniu

wprowadzonych zmian na karcie umowy, wysyłając maile do WSZYSTKICH

osób uprawnionych do działania w systemie, wskazując co uległo zmianie.

© ACCES CONSULTING

Umowa w systemie SL2014 

W momencie zapisania przez IP/IZ wprowadzonych zmiany danych na umowie

osoby uprawnione otrzymują maila na adresy wskazane we Wniosku

o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej

© ACCES CONSULTING
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Prezentacja aplikacji SL2014

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Prezentacja aplikacji SL2014

Wnioski                      
o płatność

Korespondencja

Harmonogram 
płatności

Baza personelu

Zamówienia 
publiczne
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Harmonogram płatności

© Ingrid Szrajer

Harmonogram płatności

• Harmonogram jest jedną z pierwszych zakładek, która powinna być

uzupełniana przez Beneficjenta.

• Harmonogram jest edytowalny jedynie w zakresie miesięcy, które jeszcze

się nie zakończyły – stąd, aby zachować zgodność wartości

w harmonogramie w systemie SL2014 z treścią Załącznika do Umowy

o dofinansowanie, należy zadbać o uzupełnienie tej zakładki najpóźniej

w tym samym miesiącu, w którym planowana jest pierwsza zaliczka.

• Harmonogram może być aktualizowany po jego zaakceptowaniu, tyle razy

ile potrzeba (UWAGA: zgodność kwot w harmonogramie z faktycznie

rozliczanymi we wniosku o płatność).

© ACCES CONSULTING



2017-09-18

16

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING

• Aby wnioskować o inną kwotę niż przewidziana w harmonogramie,

konieczne jest przesłanie zaktualizowanej wersji harmonogramu

wraz z bieżącym wnioskiem o płatność.

• W przypadku zmian w projekcie, Beneficjent zobowiązany jest aktualizować

Harmonogram (min. raz na pół roku od zatwierdzenia ostatniej wersji

Harmonogramu płatności)

• Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu płatności

każdorazowo w przypadku zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego

wysokość dofinansowania lub terminu realizacji Projektu oraz na żądanie

Instytucji Zarządzającej.

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING
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Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING

SL2014
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SL2014

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING
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Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING

© ACCES CONSULTING

Wnioski o płatność

© Ingrid Szrajer
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność jest formularzem, w którym beneficjent raportuje

z osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz postępu

finansowego.

Wniosek o Płatność służy:

• wnioskowaniu o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki

lub refundacji

• rozliczeniu wydatków poniesionych na realizację projektu

• przekazaniu informacji o postępie realizacji projektu
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

• WoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu:

• opis wszystkich działań zrealizowanych w danym okresie

sprawozdawczym, zarówno tych, które niosły za sobą określone

wydatki, jak i te, które wydatków nie wygenerowały, np. upublicznienie

zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności i wybór wykonawcy,

rozpoczęcie robót budowlanych, liczbę i termin zamieszczenia tablic

informacyjnych, stworzenie strony www, realizacja zasady dostępności

projektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz informacje,

czy stan realizacji każdego zadania jest zgodny z założeniami projektu

i czy pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy

o dofinansowanie projektu.
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

• opis postępu we wskaźnikach produktu i rezultatu - materialne

efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy

publicznych w okresie realizacji projektu,

• opis ewentualnych problemów, opóźnień w realizacji projektu

wraz ze wskazaniem działań zmierzających do zminimalizowania

ich negatywnych skutków lub informacja o braku problemów,

• opis prezentujący zadania, jakie beneficjent planuje podjąć do czasu

złożenia kolejnego wniosku o płatność,

• tabela wydatków kwalifikowanych związanych z działaniami

podejmowanymi w projekcie w bieżącym okresie,

• postęp finansowy realizacji projektu,

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

• korekty,

• dochody,

• rozliczenie kwoty dofinansowania,

• opis ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu,

• informacja o realizacji projektu zgodnie z zasadami polityk

wspólnotowych.
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

W każdym momencie można 

poprzez funkcję „sprawdź” 

otrzymać listę niewypełnionych lub 

błędnie wypełnionych pól

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Zaleca się, aby załączniki 

zamieszczane w ramach 

poszczególnych bloków 

posiadały tą samą liczbę 

porządkową co faktury/inne 

dokumenty o równoważnej 

wartości dowodowej ujęte 

w zestawieniu dokumentów 

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

W ten sam sposób należy 

postąpić z protokołami 

odbioru oraz pozostałymi 

dokumentami 

potwierdzającymi 

kwalifikowalność wydatków



2017-09-18

38

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek zapisujemy, 

sprawdzamy i jeśli              

nie ma w nim błędów 

wysyłamy do Instytucji

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o zaliczkę

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Załącznikami do wniosku o płatność składanymi przez beneficjenta za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego będą dokumenty niezbędne do

rozliczenia projektu określone w UoD w zakresie:

• monitoringu rzeczowo-finansowego,

• harmonogramów finansowych,

• trwałości projektu

• W przypadku gdy z powodów technicznych nie będzie to możliwe,

beneficjent, za zgodą właściwej instytucji, składa je w inny sposób wskazany

przez tę instytucję (Ustawa wdrożeniowa Art. 19 ust 1 i 2).

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

• WoP składany jest zgodnie z zapisami Umowy (zalecane - nie rzadziej niż raz

na kwartał)

• Z zastrzeżeniem dostępności środków IZ zapewnia, aby beneficjent

otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków

publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia WoP

• Termin ten może zostać wydłużony jeśli:

• wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami

mającymi wpływ na dane wydatki.
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

• Wniosek o płatność może zostać usunięty przez osobę uprawnioną przez

Beneficjenta w każdym momencie zanim go nie wysłano do Instytucji.

Wówczas znika z systemu, a osoba uprawniona będzie mogła przygotować

wniosek za ten sam okres od nowa.

• W sytuacji wysłania wniosku o płatność do Instytucji osoba uprawniona

przez Beneficjenta może przez moduł Korespondencja poprosić

o WYCOFANIE wniosku, jednak wniosek ten traktowany jest jako

nie złożony, a zatem nie jest dochowany termin złożenia wniosku.

Wycofanie wniosku oznaczać będzie konieczność przygotowania go od

początku – wycofany wniosek nie jest edytowalny w systemie.

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Weryfikacja wniosków o płatność

Weryfikacja wniosków

© ACCES CONSULTING

• Weryfikacja wniosków o płatność stanowi jednocześnie proces

monitorowania projektu w zakresie osiągania jego celów

• Zarówno złożenie wniosku o płatność, jak i komunikacja z beneficjentem,

odbywa się za pośrednictwem SL 2014

• Wniosek o płatność jest weryfikowany w całości przez pracownika właściwej

instytucji, wyznaczonego jako opiekun projektu (zgodnie z zasadą „dwóch

par oczu”, zweryfikowane przez opiekuna dokumenty podlegają ponownej

weryfikacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu lub inną

wyznaczoną osobę)
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Weryfikacja wniosków

Korespondencja

© ACCES CONSULTING
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Korespondencja

© ACCES CONSULTING

Korespondencja

© ACCES CONSULTING

Wiadomości – bieżący kontakt                    

z Instytucją, nie wymaga akceptacji 

przez przełożonego naszego 

Opiekuna projektu
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Korespondencja

© ACCES CONSULTING

SL2014

Pisma – oficjalna 

korespondencja                 

z Instytucją
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SL2014

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne
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Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

• Obecnie tylko beneficjenci i partnerzy zobowiązani do stosowania PZP

mają obowiązek wypełnić Moduł Zamówienia publiczne w przypadku

zamówień pow. 30 000 EUR, chyba że umowa o dofinansowanie stanowi

inaczej.

• Informacje wprowadzane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania

przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą.

• Wprowadzenie danych warunkuje zatwierdzenie wniosku o płatność.

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

Uwaga na zapisy umowy:

Beneficjent po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia

w ramach Projektu, w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy

z wykonawcą, zobowiązany jest przekazać :

• kopię umowy z wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami przez SL2014

• na żądanie Instytucji - wniosek o dofinansowanie zawierający wartości

wydatków objęte postępowaniem w wysokości wynikającej z umowy

z wykonawcą, jeśli suma wartości wydatków objętych postępowaniem

ulegnie zmniejszeniu przez LSI RPO WP 2014-2020
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Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

Dopiero po zapisaniu                              

i WYSŁANIU do Instytucji 

informacji o zamówieniu 

aktywne staje się pole 

„Informacje o kontrakcie”
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Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING
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Baza personelu

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Definicja wykonawcy

Nowe Wytyczne kwalifikowalności opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju

w dniu 23.08.2017r. zmieniają definicję Wykonawcy:

• wykonawca – osoba fizyczna, nie będąca personelem projektu, osoba

prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

która oferuje realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi

na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie

realizowanym w ramach PO

© ACCES CONSULTING
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Definicja wykonawcy

• personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności

w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione,

osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący

świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1817, z późn. zm.)

© ACCES CONSULTING

Wynagrodzenia

• Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania

w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile:

• obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej

i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie

• łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta

i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (przez cały

okres kwalifikowania wynagrodzenia) - nie wlicza się jedynie urlopu

bezpłatnego
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Wynagrodzenia

• wykonanie zadań przez tą osobę jest potwierdzone protokołem

odbioru sporządzonym przez tą osobę i beneficjenta wskazującym

prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin (od…do)

w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań

w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania

na podstawie stosunku pracy, a umowa o pracę określa godziny pracy

tej osoby (od…do)

• Spełnienie w.w. warunków, należy zweryfikować przed zaangażowaniem

osoby do projektu

© ACCES CONSULTING

Wynagrodzenia
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Wynagrodzenia

Beneficjent wprowadza do systemu informatycznego dot. personelu:

• dane personelu projektu (nr PESEL, imię, nazwisko),

• dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu:

stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania

do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy

oraz godziny pracy, jeśli zostały określone,

• dane z comiesięcznych protokołów dotyczące godzin faktycznego

zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością

wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.
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Baza personelu

Ostatnia aktualizacja umożliwia od maja 2017 r. m.in.:

• uzupełnianie tylko 2 bloków: dane personelu i planowany/zrealizowany czas

pracy

• inicjowanie danych poprzez wskazanie dni w tygodniu, w których dana

osoba będzie wykonywać czynności w projekcie – jeśli są to stałe dni –

można wprowadzić raz do końca projektu

• przesyłanie za „jednym kliknięciem” danych dotyczących wielu osób

oraz miesięcy,

• wprowadzania różnych godzin pracy w ciągu tego samego dnia
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Baza personelu
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Baza personelu
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Po zapisaniu 

danych personelu 

można przystąpić 

do wypełniania 

czasu pracy
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Baza personelu
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Wynagrodzenia

Zagrożenia związane z rozliczaniem wynagrodzeń:

• wydatki na wynagrodzenie personelu (w tym koszty nagród, premii

i dodatków) są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada

stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami

współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na analogicznych stanowiskach lub wymagających analogicznych

kwalifikacji.
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Zakaz zawierania umów cywilno-prawnych z własnymi pracownikami,                     

za wyjątkiem umów o dzieło oraz za zgodą IZ/IP gdy szczególne przepisy 

dotyczące zatrudniania danej grupy pracowników uniemożliwiają 

wykonywanie przez nich zadań w ramach projektu na podstawie                 

stosunku pracy (np. karta nauczyciela)
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Stosunek cywilno-prawny

• Rozliczenie umowy zlecenia następuje na podstawie protokołu odbioru

wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę

godzin dotyczących realizacji danej umowy (rok, miesiąc, dzień

i godziny zaangażowania), zaś umowa zlecenie nie ma znamion

umowy o pracę,

• Rozliczenie umowy o dzieło następuje na podstawie protokołu odbioru

dzieła wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła.

Jeśli jest to umowa z własnym pracownikiem - obowiązki muszą być

rodzajowo różne od obowiązków wykonywanych w ramach stosunku

pracy (np. prace B+R w ramach różnych dziedzin/dyscyplin naukowych).
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