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„Temat Rozliczanie projektów unijnych 

w systemie SL2014” 

Szkolenie dla beneficjentów i partnerów w ramach EFRR RPO WP

Rzeszów, 30.11.2016 r

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

© ACCES CONSULTING

Plan zajęć:

• Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu

• Zakładanie konta e-PUAP

• Prezentacja aplikacji SL2014

• Korespondencja w systemie SL2014

• Harmonogram płatności

• Zamówienia publiczne i wybór wykonawców poniżej progów Ustawy PZP

• Wniosek o płatność

• Dyskusja i konsultacje z trenerką oraz przedstawicielami IZ RPO WP
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Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu -

początkiem wielkiej przygody w SL2014

© Ingrid Szrajer

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 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
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SL2014 od podpisania umowy

• Beneficjent i IW/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

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
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e-PUAP

© ACCES CONSULTING

e-PUAP

© ACCES CONSULTING
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SL2014 od podpisania umowy

• W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu

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

adres e-mail wskazany we WoD, uwierzytelnianie następuje przez

wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako

login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej /adres e-mail.

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy

• Należy zapoznać się z Podręcznikiem beneficjenta - instrukcją pracy

w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014

• Każda IZ/IP/IW może rozszerzać zapisy Podręcznika, dlatego należy upewnić

się, że posługujemy się wersja instrukcji właściwą dla danego działania, osi

czy programu (aktualna wersja 1.5)

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/609-

podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-

sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14712/Podrecznik.pdf

© ACCES CONSULTING

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14712/Podrecznik.pdf
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SL2014 od podpisania umowy

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy
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SL2014 od podpisania umowy

© ACCES CONSULTING

SL2014 od podpisania umowy



2016-11-17

8

Praca 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 

© ACCES CONSULTING
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Umowa w systemie SL2014 
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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 IW/IP wprowadza do systemu standardowy

formularz umowy o dofinansowanie projektu zawierający m.in.:

• Dane beneficjent`a

• 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 będzie miał możliwość rozliczenia tylko

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

• Należy pamiętać o zgłaszaniu zmian z wyprzedzeniem wystarczającym

na wprowadzenie zmian do systemu SL2014 oraz o braku możliwości

usunięcia pozycji, jeśli zostały do nich przypisane koszty w którymkolwiek

z wniosków o płatność.

© ACCES CONSULTING
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Prezentacja aplikacji SL2014

© Ingrid Szrajer

Prezentacja aplikacji SL2014

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



2016-11-17

14

© ACCES CONSULTING

Prezentacja aplikacji SL2014

Wnioski                      
o płatność

Korespondencja

Harmonogram 
płatności

Baza personelu

Zamówienia 
publiczne

Korespondencja

© Ingrid Szrajer
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Korespondencja
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Korespondencja

© ACCES CONSULTING
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Korespondencja

© ACCES CONSULTING

SL2014
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Korespondencja
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Korespondencja
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SL2014

SL2014
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Korespondencja

© ACCES CONSULTING

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności

© Ingrid Szrajer
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Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING
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SL2014

SL2014
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Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING
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Harmonogram płatności

Harmonogram płatności

© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców 

poniżej progów ustawy PZP

Wybór wykonawców

IZ/IP/IW zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie oraz

Wytycznych kwalifikowalności do:

przygotowania  i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (ZP) w ramach projektu                       

w sposób zapewniający                                 

zachowanie uczciwej konkurencji                       

i równe traktowanie wykonawców

© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców

Udzielając zamówienia w ramach projektu należy przestrzegać:

• Ustawy PZP – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania,

• zasady konkurencyjności w przypadku:

• beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania PZP,

w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto, tj. bez

podatku od towarów i usług (VAT),

• beneficjenta, zobowiązanego do stosowania PZP, w przypadku zamówień

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 tys. euro (w przypadku zamówień o wartości niższej od 209 tys. euro),

a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców

W latach 2014-2020 beneficjenci projektów unijnych nie będący podmiotami

zobowiązanymi do stosowania PZP dokonując wyboru wykonawców mają obowiązek

stosować (beneficjenci zobowiązani do stosowania PZP także poniżej progów PZP):

UWAGA:                      
Wytyczne IZ RPO 
WP na lata 2014-
2020 w sprawie 

udzielania 
zamówień 

współfinanso-
wanych ze 

środków EFRR,             
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których nie 
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> 50 tys. 
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od 10 do 50 
tys. zł netto 
oraz 
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zwolnionych 
z zasady 
konkuren-
cyjności

< 10 
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> 50 tys. 

zł netto

© ACCES CONSULTING
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Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING
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Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING
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Baza personelu i wynagrodzenia

© Ingrid Szrajer

© 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

© ACCES CONSULTING
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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

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.

© ACCES CONSULTING
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Baza personelu

© ACCES CONSULTING

Baza personelu

© ACCES CONSULTING
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Baza personelu

© ACCES CONSULTING

Baza personelu

© ACCES CONSULTING
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Baza personelu

© ACCES CONSULTING

Baza personelu
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Baza personelu

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.

© ACCES CONSULTING

Zakaz zawierania umów cywilno-prawnych

z własnymi pracownikami, 

za wyjątkiem umów o dzieło. 
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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 godzinę 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.

© 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

• WoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy

czym nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy

powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem

finansowym):

• opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań, np.

przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu,

rozpoczęcie robót budowlanych etapu I, zamieszczenie tablic

informacyjnych (liczbę i termin umieszczenia tablic), zamieszczenie

informacji o projekcie na stronie www,

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 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 (w podziale na

wydatki rzeczywiście ponoszone i rozliczane ryczałtem),

• postęp finansowy realizacji projektu,
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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.

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
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

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).
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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.

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING
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Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność
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Wnioski o płatność 

w projekcie partnerskim

© Ingrid Szrajer

© 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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© ACCES CONSULTING

Weryfikacja wniosków o płatność

© Ingrid Szrajer

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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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05
mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

