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• Dlaczego powstał

1. Wymóg art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

• Zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego za pomocą którego pełna komunikacja

pomiędzy beneficjentami, a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną

2. Wymóg art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

• Zapewnienie realizacji funkcji instytucji zarządzającej: ustanowienia systemu teleinformatycznego,

w którym są gromadzone, rejestrowane i przechowywane dane dotyczące każdej operacji w zakresie

niezbędnym do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu
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• Podstawowe regulacje krajowe

1. Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności dofinansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020:

• Art. 19 - składanie wniosku o płatność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

(inna forma dopuszczalna tylko w przypadku problemów technicznych z systemem)

• Rozdział 16 – Centralny system informatyczny

2. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020:

• Jednolite reguły wykorzystania systemu

• Zakres obowiązków instytucji zaangażowanych we wdrażanie

• Procedury związane z wykorzystywaniem systemu

• Minimalny zakres danych
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• Zakres gromadzonych danych

1. Spełnienie wymagania rozporządzeń wykonawczych i delegowanych:

• Rozporządzenie delegowane nr 480/2014

• Zakres przechowywanych danych umożliwia zachowanie ścieżki audytu, zgodnie z zakresem wskazanym

w art. 24 rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 i w załączniku III do tego rozporządzenia

• System w obecnym kształcie zapewnia realizację wymogów tego rozporządzenia (113 pól)
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• Umowa o dofinansowanie projektu

1. Podpisanie umowy – początek pracy w systemie:

• Wypełnienie i przekazanie do CUPT Wniosków o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej
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• Umowa o dofinansowanie projektu

2. Przyznanie uprawnień

• Otrzymanie emaila z informacją o utworzeniu konta w aplikacji obsługi wniosków o płatność

SL2014



• Umowa o dofinansowanie projektu

3. Przetwarzanie danych osobowych

• Otrzymanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zbioru CST
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• Umowa o dofinansowanie projektu

4. Zobowiązania Beneficjenta

• Do przestrzegania aktualnej Instrukcji (Podręcznik Beneficjenta SL2014)

• Do przekazywania listy osób jakie będą pracowały w SL2014 w ich imieniu

• Do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania wniosków o płatność

• Do komunikacji w SL2014 w ramach spraw określonych przez instytucję, z wyjątkiem:

 zmiany postanowień Umowy

 czynności kontrolnych prowadzonych w projekcie

 dochodzenie zwrotu środków

 rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

• Do uznawania skuteczności prawnej komunikacji i wymiany danych prowadzonej w SL2014
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• Dostęp do systemu

1. Połączenie z SL2014

• Adres aplikacji: https://sl2014.gov.pl

• Dwie metody łączenia z systemem oraz logowanie awaryjne:
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• Dostęp do systemu

2. Tworzenie Profilu Zaufanego (PZ)

• Adres aplikacji: www.login.gov.pl; www.pz.gov.pl

• Kliknąć opcję:

• E-mail/Numer telefonu – prywatny czy służbowy?

• W ramach Węzła Krajowego (www.login.gov.pl):

• Formularz online,

• Banki i inni dostawcy,

• E-dowód

• Osobiste potwierdzenie założenia konta ePUAP w wybranym przez siebie punkcie
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• Dostęp do systemu

3. Logowanie certyfikatem kwalifikowalnym

• Konieczność wykupienia indywidualnych certyfikatów

• Konieczność wnoszenia corocznych opłat

• Szeroki wybór firm oferujących certyfikaty

• Czynności wykonywane w SL2014 nie wymagają dodatkowej autoryzacji (email, sms)
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• Dostęp do systemu

4. Logowanie awaryjne

• Używane wyłącznie w przypadku awarii Profilu Zaufanego

• Poprzedzone oficjalnym komunikatem

• Logowanie zgodnie z krokami opisanymi w Podręczniku Beneficjenta SL2014

• Loginem jest numer PESEL danego użytkownika

• Konieczność wygenerowania własnego hasła

SL2014



• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność

• <Postęp rzeczowy realizacji projektu> - pole opisowe

• <Wskaźniki produktu> - informacja o wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym

• <Wskaźniki rezultatu> - informacja o wartości osiągniętej w wyniku realizacji projektu (WoP końcowy)

• <Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu> - pole opisowe

• <Planowany przebieg realizacji> - pole opisowe
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• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność

• <Zestawienie dokumentów> - informacje z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

• <Zwroty/Korekty> - korygowanie wartości narastających w tabeli <Podsumowanie>

• <Źródła finansowania wydatków> - informacje dotyczące kwot wydatków w Twoim projekcie,

w podziale na różne źródła ich finansowania

• <Rozliczenie zaliczek> - informacje dotyczące otrzymanych środków w formie zaliczki w ramach
realizowanego przez Ciebie projektu oraz stan rozliczenia tych środków

• <Dochód> - informacja o dochodzie, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy
o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność

• <Polityki wspólnotowe> - Domyślna wartość oznacza, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami

polityki wspólnotowej. W przeciwnym wypadku pole opisowe

• <Oświadczenia> - informacja o miejscu przechowywania dokumentacji projektowej. W przypadku kilku

miejsc przechowywania należy podać siedzibę główną
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• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność

• <Załączniki> - możliwość dodawania załączników do Twojego wniosku, których zgodnie z własnym

wyborem nie wiążesz z konkretnymi pozycjami Zestawienia dokumentów (faktur).
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• Praca z systemem – wniosek o płatność
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• Praca z systemem – wniosek o płatność

<Podsumowanie> - blok danych będący aktualnym podsumowaniem finansowym wniosku i projektu. Zawiera
zestawienie danych finansowych z umowy o dofinansowanie, danych narastająco od początku realizacji projektu
oraz kwot wykazanych w bieżącym wniosku w podziale na:

• Wydatki ogółem

• Wydatki kwalifikowalne

• Dofinansowanie

System prezentuje też procentowy stopień realizacji projektu, wyliczony jako stosunek kwoty wydatków
kwalifikowalnych narastająco do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie.
Powyższe dane prezentowane są dla poszczególnych pozycji, dotyczących wydatków rzeczywiście ponoszonych
jak i rozliczanych ryczałtowo, określonych w zakresie finansowym w umowie o dofinansowanie.

Dostępne są również podsumowania w ramach poszczególnych zadań jak i całego projektu.

SL2014



• Praca z systemem – dodatkowe zakładki
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<KORESPONDENCJA> - zakres prowadzonej korespondencji i dokumentów przekazywanych w ramach systemu

określa instytucja, z którą podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami §19,pkt.15

umów o dofinansowanie projektów:

Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:

• zmiana Umowy wymagająca aneksowania Umowy,

• czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole na miejscu,

• rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<HARMONOGRAM PŁATNOŚCI> - przekazywanie informacji na temat planowanych płatności w projekcie.

Częstotliwość przekazywania:

• Zgodnie z zapisami UoD, dwa razy w roku kalendarzowym, według stanu na dzień

31 marca oraz 30 września danego roku lub potwierdzenie ich aktualności (7 dni)

Zakres przekazywanych danych:

• Okres od następnego miesiąca do końca realizacji projektu

• Bieżący oraz kolejny rok w podziale na poszczególne miesiące

• Wszystkie pozostałe lata w podziale na kwartały
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<BAZA PERSONELU> - przekazywanie danych osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności

w ramach projektu, które wykonują osobiście.

Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu (§19, pkt.4):

• Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania

personelu projektu (pod warunkiem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne).
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<ZAMÓWIENIA PUBLICZNE> - obowiązek raportowania przy stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych

w stosunku do zamówień i konkursów, których wartość przekracza próg 30 000 EUR. Zamówienia oraz konkursy

poniżej wskazanego progu nie są rejestrowane w systemie.

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza próg 30.000 EUR oraz realizowane:

• Jako zamówienia sektorowe

• Na podstawie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych danej jednostki

Należy wprowadzić do systemu, wskazując w polu <Tryb udzielania zamówienia> 

wartość <Procedury ustaw innych niż PZP>.
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

Zgoda IZ POIiŚ 2014-2020 na dodanie zapisów doprecyzowujących w Podręczniku Beneficjenta SL2014

dedykowanym dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020:

• Na polecenie IW/IP Beneficjent jest zobowiązany do rejestracji informacji o wszystkich lub wskazanych przez

IW/IP zamówieniach publicznych w ramach realizowanego projektu oraz zawartych w ramach tych

zamówień kontraktów i ich wykonawców, których wartość przekracza próg 30.000 EUR.
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

W przypadku karty <Zamówienia publicznego>: 

• w polu <Szacunkowa wartość zamówienia> należy podawać szacunkową wartość NETTO zamówienia

W przypadku karty informacyjnej <Kontraktu>:

• w polu <Wartość kontraktu> należy podawać wartość BRUTTO kontraktu z wykonawcą
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

W przypadku zawarcia aneksu z wykonawcą w wyniku którego:

• Następuje zwiększenie zakresu finansowego kontraktu – rejestracja w systemie jako odrębny rekord.

• Następuje zmniejszenie zakresu finansowego kontraktu – aktualizacja wprowadzonego wcześniej

do SL2104 zamówienia poprzez wpisanie nowej, obniżonej wartości kontraktu.

W polu <Wartość kontraktu> należy wprowadzić nową, obniżoną wartość kontraktu.

Wartości w polach <Data podpisania> oraz <Numer kontraktu> pozostają bez zmian.

W polu <Uwagi> należy wprowadzić krótką informację o zawartym aneksie:

(aneks nr … z dn ….wraz z krótkim opisem powodów jego zawarcia, np., zmiana terminu, zmiana

wartości).
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

Zakres przekazywanych dokumentów:

<Informacje o zamówieniu> Proszę każdorazowo załączać skan opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu

publicznym. W przypadku pozostałych dokumentów związanych z ogłoszeniem, np.: SIWZ lub OPZ, będziemy

prosili o ich ewentualne przekazanie w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub w przypadku kontroli danego

zamówienia przez CUPT.

<Informacje o kontrakcie> Proszę każdorazowo załączać skan umowy z wykonawcą zamówienia publicznego

wraz z kosztorysem (jeśli dotyczy) oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku pozostałych

dokumentów związanych z podpisaną umową z wykonawcą, będziemy prosili o ich ewentualne przekazanie

na prośbę kierownika projektu po stronie CUPT.
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<Zawarcie aneksu do kontraktu z wykonawcą>

• Proszę każdorazowo załączać skan aneksu podpisanego z wykonawcą wraz z towarzyszącymi

mu ewentualnymi załącznikami.

<Anulowanie/Rozwiązanie kontraktu>

• Proszę każdorazowo załączać skan pisma do wykonawcy informującego o rozwiązaniu umowy.
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• Praca z systemem – dodatkowe zakładki

<DOKUMENTACJA> to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz.

Jest to rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu znajdziesz

wszystkie pliki powiązane z dokumentami projektowymi (m.in. wnioski o płatność, zamówienia publiczne, pisma

i wiadomości, itd.).

Podstawowe funkcje:

• Możliwość dodawania plików niezależnie od wniosku o płatność

• Tworzenie i usuwanie powiązań z modułami systemu dla dodanych plików

• Brak możliwości wgrania do systemu dwa razy tego samego pliku

• Usuwanie plików przez Administratora SL2014 w CUPT
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• Dodatkowe wskazówki

Wydatki niekwalifikowalne – we wnioskach o płatność należy wykazywać także poniesione w projekcie wydatki

niekwalifikowalne. Sposób ich ewidencjonowania we wnioskach o płatność należy ustalić emailowo

z kierownikiem danego projektu po stronie CUPT. Do wyboru jedna z dwóch możliwości:

• Na bieżąco - w każdym wniosku o płatność, wydatki za bieżący okres

• Na koniec projektu – we wniosku o płatność końcową, wydatki za cały okres realizacji projektu

W każdym z powyższych przypadków wydatki niekwalifikowalne należy wprowadzić jako jedną, zbiorczą fakturę

przypisaną do każdego z zadań projektu, w których zostały poniesione. W ramach wydatków niekwalifikowalnych

proszę podawać jedynie <kwotę brutto>, <kwotę netto> oraz <kwotę ogółem>. Nie należy załączać skanów

faktur
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• Dodatkowe wskazówki

Jedna faktura dla kilku kategorii kosztów/wprowadzanie więcej niż jeden raz tej samej faktury – dla każdego

wpisu w zakładce <Zestawienie dokumentów>, następujące pola karty faktury musza być wypełnione takimi

samymi wartościami:

• <Numer dokumentu>

• <Numer księgowy lub ewidencyjny>

• <NIP Wystawcy/PESEL>

• <Data wystawienia>

• <Kwota dokumentu brutto>

• <Kwota dokumentu netto>
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• Dodatkowe wskazówki

Faktury korygujące – prosimy, w przypadkach gdy jest to możliwe, o wprowadzanie do systemu faktur

korygujących jako osobne wpisy. Prosimy, w przypadkach gdy jest to możliwe, o niewprowadzanie faktur

z wartościami po korekcie.

Wydatki osobowe – w przypadku uzupełniania karty faktury informacjami dotyczącymi wydatków osobowych,

należy posiłkować się udostępnionym przez CUPT dokumentem: Instrukcja beneficjenta rozliczania wydatków

osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem systemu SL2014 na podstawie Zestawienia

dokumentów potwierdzających poniesieniewydatkóww ramach umowy o dofinansowanie (Dostępny na stronie CUPT).
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• Dodatkowe wskazówki

Zaokrąglenia matematyczne – system SL2014 pozwala na wprowadzanie kwot z dokładności do dwóch miejsc

po przecinku i nie stosuje zaokrągleń matematycznych.

Przykład: kwotę 100, 5999 pln system sam skróci do wartości 100, 59 pln

Wyjątek! Pole <Dofinansowanie> Karty Faktury – system SL2014 obliczając maksymalną wysokość

dofinansowania dla danej faktury stosuje zaokrąglenia matematyczne.

Przykład: kwotę 100, 5999 pln system zaokrągli do wartości 100, 60 pln
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• Wsparcie Beneficjentów

1. Ze strony IZ POIiŚ (Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020)

• Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

• Podręcznik Beneficjenta SL2014 (dedykowany) – instrukcja użytkowania systemu dedykowana

dla Beneficjentów POiIŚ 2014-2020. Zawiera wytyczne i wskazania do uzupełniania danych określone

przez IZ POIiŚ

SL2014
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• Wsparcie Beneficjentów

1. Ze strony CUPT

• Kierownicy Projektów – wsparcie w rozwiązywaniu problemów merytorycznych;

• Administratorzy Merytoryczni Instytucji – wsparcie w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz merytorycznych;

Piotr Borysiuk Milena Hryniewicz Agata Piotrowska

E-mail: sl2014.pois@cupt.gov.pl E-mail: sl2014.pois@cupt.gov.pl E-mail: sl2014.pois@cupt.gov.pl

Tel: (0.22) 262-05-46 Tel: (0.22) 375-27-68 Tel: (0.22) 375-04-77

Kom: +48 519-356-530 Kom: +48 532-408-094 Kom: +48 519-357-788

• Strona internetowa CUPT: www.cupt.gov.pl – udostępniania aktualnych instrukcji oraz wytycznych IK UP/IZ POIiŚ, np. Budżet

Projektu, Instrukcja multimedialna, Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej
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WOD2021

 Użytkownikami aplikacji są wnioskodawcy oraz instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie:

o właściwe instytucje tworzą w aplikacji nabory oraz wzory wniosków o dofinansowanie odpowiadające specyfice 
danego naboru;

o w ramach uruchomionych naborów potencjalni beneficjenci przygotowują i składają wnioski 
o dofinansowanie;

o ogłoszone nabory mogą mieć charakter indywidualny bądź konkursowy, co ma swoje odzwierciedlenie w widoczności 
naboru przez potencjalnych beneficjentów;

o aplikacja umożliwia przeprowadzenie pełnej oceny wniosku o dofinansowane z zachowaniem ścieżki audytowej;

o projekt wybrany do dofinansowanie zostaje automatycznie wyeksportowany do aplikacji SL2021 – Projekty.



 Wnioskodawcy rejestrują się sami w aplikacji WOD2021.

 Identyfikacja użytkowników w całym środowisku CST2021 powiązana jest z adresem e-mail, do którego przypisane jest konto 
użytkownika.

 Użytkownik, który w ramach danego podmiotu jako pierwszy zarejestruje się w aplikacji WOD2021 i utworzy w niej tzw. 
Organizację, staje się automatycznie administratorem tej Organizacji.

 Administrator Organizacji zarządza kaskadowo uprawnieniami swoich kolejnych użytkowników, poprzez ich 
nadawanie/modyfikowanie/odbieranie, jak również ma możliwość powołania kolejnego administratora.

 Uprawnienia poszczególnych użytkowników nadawane są w postaci „Ról” przypisanych do konta.

Uprawnienia użytkowników w aplikacji WOD2021



 Aplikacja obsługuje cykl życia projektu od momentu wyboru do dofinansowania, tj.:

o zawarcie umowy o dofinansowanie wraz z możliwością złożenia podpisu elektronicznego;

o wprowadzanie zmian w projekcie, w tym procedowanie aneksów do zawartych umów  
o  dofinansowanie;

o rozliczanie projektów: przygotowywanie i składanie wniosków o płatność, ich ewentualne korekty;

o przydzielanie osób zarządzających projektem po stronie beneficjenta, jak również odpowiedzialnych za weryfikację 
wniosków o płatność po stronie instytucji;

o przekazywanie informacji o zamówieniach publicznych i kontraktach, harmonogramach finansowych, bazie personelu 
projektu;

o prowadzenie korespondencji pomiędzy beneficjentem a instytucją.

SL2021 - Projekty



2 opcje podpisu umowy o dofinansowanie

 Podpis elektroniczny składany przez obie 
strony UoD przy użyciu karty 
kryptograficznej z podpisem elektronicznym. 

 Warunek konieczny - do złożenia podpisu 
elektronicznego niezbędne jest 
zainstalowanie aplikacji Szafir Host 
(dostępnej na stronie KIR) wraz 
z wtyczką Szafir SDK Web.

 Proces podpisania UoD wraz z załącznikami
odbywa się poza systemem SL2021, np.
poprzez złożenie własnoręcznych podpisów
w trakcie uroczystości, bądź elektronicznie
z wykorzystaniem e-Puap.

Każda UoD, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony, musi zostać wgrana do aplikacji SL2021 w formacie pdf.

Podpisywanie umowy o dofinansowanie w aplikacji SL2021 - Projekty



Wsparcie 
Beneficjentów

Ze strony Beneficjentów

 Administrator Merytoryczny Beneficjenta – pierwsza linia wsparcia merytorycznego i technicznego

Ze strony CUPT

 Kierownicy Projektów – wsparcie w rozwiązywaniu problemów merytorycznych;

 Administratorzy Merytoryczni Instytucji – wsparcie w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz

merytorycznych - adres email: cst2021.wsparcie@cupt.gov.pl

Wsparcie Beneficjentów

mailto:cst2021.wsparcie@cupt.gov.pl


https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/cst2021/
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