
Harmonogram składania  

wniosków o płatność w SIWIZ 
 



 

Cel składania harmonogramów 
 

• Harmonogramy składania wniosków                      
o płatność stanowią podstawę:  

 

  zabezpieczenia środków przeznaczonych             
do wypłaty dla Beneficjentów w ramach 
złożonych wniosków o płatność,  

 

  tworzenia prognoz wydatków przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WSL do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego.  

 



Informacje zawarte w harmonogramie 
 

• Przedstawione w harmonogramie składania 
wniosków o płatność kwoty powinny odzwierciedlać 
stan faktyczny w realizacji projektu. Harmonogram 
powinien zawierać najbardziej aktualne dane, 
ponieważ stanowią one podstawę zabezpieczenia 
środków na realizację projektów w ramach RPO WSL  

 



Informacje zawarte w harmonogramie 

 
• Błędne zaplanowanie wydatkowania środków przez 

Beneficjenta (w tym podział na kategorie wydatków: 
majątkowe i bieżące) może skutkować opóźnieniami 
w wypłacie wniosków o płatność.  

• Ponadto Beneficjent w takiej sytuacji będzie proszony 
o wyjaśnienie powstałych rozbieżności pomiędzy 
danymi zawartymi w harmonogramie składania 
wniosków o płatność a faktycznie złożonym 
wnioskiem o płatność. 

 



Stopień realizacji harmonogramów za I kwartał 
2013 roku  

Rok 2013 
 Planowane            
w HSWOP 

 

Wnioski złożone 
 

% realizacji 
 

I kwartał 
 

365 787 953,10 
 

 

201 556 400,26 
 

55% 

II kwartał 
 

408 331 982,00  
 

254 714 087,00  62% 

 
III kwartał  

 
446 437 122,00 294 798 550,00 66 % 



Okres składania harmonogramów 

 • Beneficjenci RPO WSL 2007-2013 są zobowiązani               
do składania harmonogramów: 
 

  od momentu wyboru projektu do dofinansowania              
do momentu złożenia wniosku o płatność końcową               
w pierwszej wersji papierowej, 
 

  cyklicznie przed rozpoczęciem każdego kwartału                  
w terminach określonych przez IZ RPO WSL, 
 

  lista okresów składania harmonogramów dostępna jest po 
zalogowaniu do SIWIZ RPO WSL, a informacja o każdym 
nowym okresie jest widoczna na stronie 
https://rpo.slaskie.pl/wnioski 



Okres składania harmonogramów 
   Beneficjent, którego projekt został wybrany do dofinansowania 

(uchwała Zarządu Województwa Śląskiego) wypełnia harmonogram 
niezwłocznie po wyborze projektu do dofinansowania, 
 

  Do momentu podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent 
może złożyć harmonogram poza wyznaczonymi okresami, 

 
   Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent może złożyć 

harmonogram jedynie w wyznaczonym przez IZ RPO WSL okresie 
składania harmonogramów lub w szczególnych wypadkach dokonać 
jego aktualizacji po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu opiekunowi 
projektu ds. realizacji płatności,  
 

  Niezłożenie harmonogramu w wyznaczonym terminie skutkuje 
niezabezpieczeniem środków na realizację projektu.  
 



Sposób składania harmonogramów 
  Beneficjenci składają uzupełnione harmonogramy 

wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą systemu 
SIWIZ RPO WSL dostępnego pod adresem: 

     https://rpo.slaskie.pl/wnioski     
 
  instrukcja wypełniania harmonogramów składania 

wniosków o płatność dostępna jest pod adresem 
http://rpo.slaskie.pl (Dział: Dokumenty, poddział: Wzory 
oraz instrukcje) 
 

  instrukcja dla Wnioskodawców dotycząca użytkowania 
systemu SIWIZ RPO WSL dostępna jest pod adresem 
http://rpo.slaskie.pl (Dział: SIWIZ RPO WSL, poddział: 
Ważne pliki i strony) 

 



Instrukcja wypełniania harmonogramu 

• Po zalogowaniu do systemu SIWIZ, w zakładce 
Harmonogramy WNP należy „dodać nowy plan”       
na kolejny kwartał lub „ dodać nowy plan (poza 
okresem) w przypadku projektów nowo wybranych 
do dofinansowania na podstawie sumy kontrolnej 
oraz numeru wniosku aplikacyjnego (dane do tej 
operacji można skopiować z Teczki projektów              
z zakładki Etapy wyboru projektu  - zakładkę można 
otworzyć w nowym oknie przeglądarki i przeglądając 
historię wniosku można uzyskać potrzebne dane):    



Instrukcja wypełniania Harmonogramu 



Instrukcja wypełniania harmonogramu 

 punkty 1- 6 harmonogramu pobierane są          
z wniosku o dofinansowanie. Istnieje 
możliwość zmiany dat finansowego 
rozpoczęcia i zakończenia projektu, 

 

 w punktach 7 - 9 należy podać aktualne dane 
kontaktowe osoby, która jest odpowiedzialna 
za sporządzenie harmonogramu. Należy 
zwrócić uwagę aby podane dane kontaktowe 
były wpisane prawidłowo, 

 



Instrukcja wypełniania harmonogramu 

 
• Tabela finansowa dotyczy wyłącznie dofinansowania - bez wkładu 

własnego beneficjenta oraz kosztów niekwalifikowanych.  

  w odpowiednich polach części A, B, C należy uzupełnić: 

  w części A - wartość planowanych lub otrzymanych zaliczek                    
( po uwzględnieniu ewentualnych zwrotów). 

• Wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki w danym 
okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć wartości planowanego 
dofinansowania dla wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych            
w okresie najbliższych 3 miesięcy wynikających z harmonogramu             
do umowy z wykonawcą  
i 100% kwoty wskazanej w bieżącym Harmonogramie składania 
wniosków o płatność na dany okres. 
 



Instrukcja wypełniania harmonogramu 
 

w części B – kwotę rozliczonych zaliczek.  
• Należy pamiętać, że: 
• - płatność zaliczkową należy rozliczyć do trzech 

miesięcy od dnia jej wypłaty,  
-  jeśli do płatności zaliczkowej dokonano zwrotu, 

to należy wpisać kwotę uwzględniającą ten zwrot, 
- w przypadku projektów objętych pomocą 

publiczną rozliczenie zaliczki powinno nastąpić 
nie później niż do dnia 30 listopada roku,               
w którym zaliczka została przekazana 
Beneficjentowi 
 



Instrukcja wypełniania harmonogramu 

w części C – wartość planowanych lub otrzymanych 
płatności pośrednich (refundacji) bądź płatności 
końcowej.  

• Ostatni wypełniony wiersz tabeli powinien zawierać 
kwotę płatności końcowej – musi ona wynosić co 
najmniej 5% ogólnej wartości dofinansowania.  
 

• Wypełniając harmonogram należy pamiętać o tym,             
że poszczególne wiersze w harmonogramie oznaczają 
miesiąc złożenia pierwszej wersji papierowej wniosku         
o płatność w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Marszałkowskiego, nie zaś moment poniesienia 
wydatku, czy też datę wypłaty środków. 
 



Oszczędności w projekcie 
 

• W przypadku oszczędności w projekcie (np.: po 
przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych, 
uzyskanego dochodu na projekcie, uznaniu przez IZ  
wydatku za niekwalifikowany, o którym Beneficjent 
został poinformowany), kwoty te należy wykazać       
w tabeli „oszczędności w projekcie”, w podziale           

na wydatki bieżące i majątkowe. 



Najczęstsze błędy w harmonogramach 

 
 błędna kwalifikacja wydatków majątkowych i bieżących, 

 

 wykazywanie  kwot w miesiącu, w którym został poniesiony 
wydatek lub nastąpiła wypłata środków, 
 

  brak aktualizacji harmonogramu pod kątem rzeczywiście 
wypłaconych środków,    
 

  nieuwzględnienie otrzymanej dopłaty do wniosku                
o płatność, 
 

  w przypadku dokonania zwrotu środków z danej płatności, 
brak pomniejszenia tej płatności w harmonogramie, 
 

  wpisywanie w harmonogram kwot niezgodnych                               
z kwotami wykazanymi we wniosku o płatność (wartość, 
kategorie wydatków), 
 



Najczęstsze błędy w harmonogramach 

 składanie harmonogramu na inny kwartał niż aktualnie 
obowiązujący, 
 

  brak aktualizacji harmonogramu pod względem wzrostu 
lub zmniejszenia poziomu dofinansowania, a także 
zmiany daty finansowego zakończenia realizacji projektu, 
która wpływa na miesiące złożenia wniosków                     
o płatność/ płatność końcową, 
 

  błędne lub nieaktualne dane kontaktowe w polach 7–9, 
 

  pozostawienie harmonogramu w statusie                        
„w przygotowaniu”, wynikające z nie zatwierdzenia i nie 
przesłania harmonogramu do IZ,  
 



Najczęstsze błędy w harmonogramach 

 składanie wniosku o płatność w miesiącu niezgodnym           
z zaplanowanym w harmonogramie. W przypadku gdy 
Beneficjent nie zaplanował złożenia wniosku o płatność na 
określony miesiąc, ewentualny wniosek zostanie 
zrealizowany pod warunkiem dostępności środków,                
z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa Beneficjentów, 
którzy zaplanowali złożenie wniosku o płatność, 
 

 niezłożenie harmonogramów przez Beneficjentów 
wybranych do dofinansowania niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o wyborze do dofinansowania,  
 

 wpisywanie kwot znacznie większych niż później 
wnioskowane 



Kiedy należy zmienić dane w harmonogramie 

 jeśli Beneficjent zauważy błąd w dotychczas złożonym 
harmonogramie, 

  jeśli składany przez Beneficjenta wniosek o płatność różni się         
od planowanego w harmonogramie (kwota, kwalifikacja wydatków 
oraz miesiąc złożenia- należy liczyć się z tym, że może to skutkować 
opóźnieniami w wypłacie środków), 

  jeśli zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do aneksu 
dotyczący w szczególności zmiany kwoty lub procentu 
dofinansowania, 

  w przypadku dokonania zwrotu nierozliczonej zaliczki                     
lub nienależnie pobranych środków, otrzymania dopłaty lub uznania 
przez IZ wydatku za niekwalifikowany, 

  jeśli zaistnieją oszczędności w projekcie. 

 Aby dokonać zmian należy skontaktować się z pracownikiem 
Referatu ds. realizacji płatności. 



Pomoc w wypełnianiu harmonogramu 
 

• Wszelkich pytań w zakresie wypełniania harmonogramów udzielają 
pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WSL: 
 

• Priorytet I – Adam Cieślak  Tel. 032 77 40 147 
• Priorytet II – Jolanta Pruszyńska Tel. 032 77 40 147 
• Priorytet III – Dorota Rysiok-Kristek Tel. 032 77 40 155 
• Priorytet IV – Klaudia Hanisz – Szczodrońska Tel. 032 77 40 148 
• Priorytet V –  Urszula Kocur Tel. 032 77 40 156 
• Priorytet VI – Artur Kowal Tel. 032 77 40 147 
• Priorytet VII – Joanna Dziuk Tel. 032 77 40 156 
• Priorytet VIII – Dorota Rojek Tel. 032 77 40 155 
• Priorytet IX – Dorota Rojek Tel. 032 77 40 155 

 
• W razie zauważenia błędów w działaniu formularza, pytań technicznych 

należy skontaktować się z administratorem SIWIZ RPO WSL – Tomasz 
Idczak Tel. 032 77 40 162 lub pisząc na adres siwiz@slaskie.pl 
 



Dziękuję za uwagę 
 


