
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA  

HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚD 

dla projektu dofinansowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

Harmonogramy składania wniosków o płatnośd (dalej HSWOP) stanowią podstawę do zabezpieczenia 

środków przeznaczonych do wypłaty dla Beneficjentów w ramach złożonych wniosków o płatnośd 

oraz tworzenia prognoz wydatków przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL do Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. 

Beneficjent deklaruje w Harmonogramie składania wniosków o płatnośd terminy składania wniosków 

o płatnośd zaliczkową/rozliczających zaliczkę oraz refundacji poniesionych przez Beneficjenta 

wydatków kwalifikowanych (płatnośd pośrednia i koocowa). 

Składanie harmonogramu jest obowiązkiem każdego Beneficjenta, od momentu wybrania projektu 

do dofinansowania, do momentu złożenia wniosku o płatnośd koocową w pierwszej wersji 

papierowej wniosku. Wobec powyższego dotyczy on także tych Beneficjentów, którzy nie podpisali 

jeszcze umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WSL i w takiej sytuacji Beneficjent 

może złożyd harmonogram poza wyznaczonymi okresami. Ponadto, obowiązek przekazania IZ RPO 

WSL harmonogramów w wersji elektronicznej na cały okres realizacji dla Projektu wynika z umowy                             

o dofinansowanie.  

 

1. Zasady sporządzania Harmonogramów składania wniosków o płatność: 

a) Harmonogramy należy składad od momentu wyboru projektu do dofinansowania do momentu 

złożenia wniosku o płatnośd koocową w pierwszej wersji papierowej wniosku. Beneficjent, 

wypełnia harmonogram niezwłocznie po wyborze projektu do dofinansowania uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego. 

b) Beneficjenci zobowiązani są do wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatnośd 

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

podając kwoty w rozbiciu na poszczególne miesiące.  

c) Beneficjenci składają uzupełnione harmonogramy wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą 

systemu SIWIZ RPO WSL, dostępnego pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/wnioski 

d) Przedstawione w HSWOP informacje powinny odzwierciedlad stan faktyczny w realizacji 

projektu oraz zawierad najbardziej aktualne dane, ponieważ będą stanowiły one podstawę 

zabezpieczenia środków przeznaczonych do wypłaty dla Beneficjentów w ramach złożonych 

wniosków o płatnośd. W przypadku gdy Beneficjent nie zaplanował złożenia wniosku                  



o płatnośd na określony miesiąc, ewentualny wniosek zostanie zrealizowany pod warunkiem 

dostępności środków, z uwzględnieniem zasady pierwszeostwa Beneficjentów, którzy 

zaplanowali złożenie wniosku o płatnośd. 

e) Wykazanie odstępstwa (opóźnienia w realizacji projektu) od obowiązującego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do obowiązującej umowy o dofinansowanie 

projektu nie oznacza automatycznej zgody IZ RPO WSL na takie zmiany. 

f) Błędne zaplanowanie złożenia wniosku o płatnośd przez Beneficjenta (w tym w podział na 

kategorie wydatków: majątkowe i bieżące) może skutkowad opóźnieniami w refundacji 

wydatków lub w przekazaniu zaliczki. Ponadto Beneficjent w takiej sytuacji będzie proszony      

o wyjaśnienie powstałych rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w HSWOP, a faktycznie 

złożonym wnioskiem o płatnośd. 

g) W harmonogramie Beneficjent wypełnia pola odpowiadające poszczególnym miesiącom, które 

odzwierciedlają miesiąc złożenia pierwszej wersji papierowej wniosku o płatnośd w Kancelarii 

Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, nie zaś moment poniesienia wydatku, czy też datę wypłaty 

środków lub korektę elektroniczną wniosku po wypłacie środków. 

h) Harmonogramy można składad wyłącznie w określonych przez IZ RPO WSL okresach składania 

harmonogramów. Lista okresów dostępna jest po zalogowaniu do SIWIZ RPO WSL. Wyjątek 

stanowią projekty wybrane do dofinansowania, przed podpisaniem umowy. W takim 

przypadku należy niezwłocznie złożyd Harmonogram po wybraniu do dofinansowania. 

i) Dla danego projektu może zostad złożony wyłącznie jeden harmonogram w danym okresie 

składania harmonogramów. 

 

2. Instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność 

a) Punkty 1-6 pobierane są z wniosku o dofinansowanie. Istnieje możliwośd zmiany dat 

finansowego rozpoczęcia i zakooczenia projektu w stosunku do wniosku. 

b) W punktach 7-9 należy podad dane kontaktowe osoby, która będzie odpowiedzialna za 

sporządzenie harmonogramu. Należy zwrócid uwagę, aby podane dane kontaktowe były 

aktualne oraz wpisane prawidłowo. 

c) Tabela finansowa w częściach A, B, C dotyczy wyłącznie dofinansowania - bez wkładu własnego 

Beneficjenta oraz kosztów niekwalifikowanych. 

d) Wypełniając pola dla kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz lat następnych: 

 W polach części A należy wpisad wartośd planowanej zaliczki, na którą w danym miesiącu 

wpłynie wniosek o płatnośd w pierwszej wersji papierowej. 



  W polach części B należy wpisad wartośd planowanej do rozliczenia w danym miesiącu 

kwoty zaliczki pamiętając, że otrzymaną zaliczkę należy rozliczyd w terminie do 3 miesięcy 

od daty otrzymania środków. 

 W polach części C należy wpisad wartośd planowanej w danym miesiącu refundacji 

wydatków pamiętając, że w przypadku jednostek sektora finansów publicznych każdy 

wydatek kwalifikowany powinien zostad ujęty we wniosku o płatnośd w terminie do 

3 miesięcy od jego poniesienia.  

e) Dla poprawnie złożonych w poprzednich okresach harmonogramów pole „do grudzieo 2009” 

zostało zablokowane. W przypadku harmonogramów składanych po raz pierwszy lub takich, 

które zostały zwrócone do poprawy lub są w trakcie weryfikacji po stronie Beneficjenta, wiersz 

„do grudzieo 2009” należy wypełnid sumarycznie zgodnie z otrzymaną kwotą od IZ przed 2010 

rokiem (w przypadku zaliczek należy pamiętad o pomniejszeniu otrzymanej kwoty o zwrot 

niewykorzystanej części zaliczki). W przypadku lat 2010, 2011 i następnych należy wypełnid 

kwoty w poszczególnych miesiącach zgodnie z otrzymaną kwotą od IZ uwzględniając dopłaty       

i zwroty. 

f) W części B należy pamiętad, iż rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta musi nastąpid do                  

3 miesięcy od dnia wypłacenia środków zaliczki - zgodnie z „Wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom 

RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działao/poddziałao wdrażanych przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości -IP2”. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną należy pamiętad, 

że rozliczenie zaliczki powinno nastąpid nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym 

zaliczka została przekazana Beneficjentowi. 

g) Należy pamiętad, że ostatni wypełniony wiersz tabeli w części C stanowi płatnośd koocową, 

która powinna obejmowad minimum 5 % wartości dofinansowania określonej w umowie. 

h) Kwota dofinansowania, która nie zostanie rozliczona w części C tabeli traktowana jest jako 

oszczędnośd w projekcie (np. w sytuacji kiedy wartośd założonych zadao zmalała po 

przeprowadzeniu procedur zamówieo publicznych). Kwotę oszczędności należy podzielid na 

wydatki bieżące i majątkowe oraz wykazad w tabeli „oszczędności w projekcie”. 

i) W polu „Uwagi Beneficjenta” można wpisad wszelkie uwagi związane z wypełnianiem 

harmonogramu składania wniosków o płatnośd. W polu „Uwagi IZ RPO WSL” w razie potrzeby 

pracownik IZ wpisuje swoje uwagi dotyczące składania harmonogramu. 

 

 

 

 



3. Zgłaszanie harmonogramu do IZ RPO WSL 

Harmonogramy zgłaszane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą systemu SIWIZ RPO WSL 

dostępnego pod adresem https://rpo.slaskie.pl/wnioski. Pozostawienie HSWOP w statusie                    

„w przygotowaniu” jest równoznaczne z jego niezłożeniem w wyznaczonym przez IZ terminie. 

Po zgłoszeniu harmonogramu do IZ RPO WSL nie ma możliwości jego poprawy, chyba że zostanie 

zwrócony do poprawy przez pracownika IZ RPO WSL lub na prośbę Beneficjenta. W tym celu należy 

skontaktowad się telefonicznie z pracownikiem Referatu ds. realizacji płatności.  

4. Problemy, pytania dotyczące wypełniania harmonogramu 

a) Jeśli minął termin na złożenie harmonogramu – Beneficjent może złożyd harmonogram 

dopiero w kolejnym okresie składania harmonogramów. Wyjątek stanowią projekty wybrane 

do dofinansowania, przed podpisaniem umowy. 

b) Jeśli po zgłoszeniu do IZ RPO WSL harmonogramu Beneficjent stwierdzi, że popełnił istotny 

błąd lub należy zaktualizowad harmonogram to możliwa jest jego poprawa po wcześniejszym 

zgłoszeniu tego faktu (odblokowaniu harmonogramu) do pracowników Wydziału Rozwoju 

Regionalnego - Referatu ds. realizacji płatności pod numerem tel. 032/77-40 wew.: 147 

[Priorytety I,  II, VI], 148  [Priorytet V], 155 [Priorytety III, IV,VIII, IX], 156  [Priorytet VII].  

c) Wszelkich odpowiedzi na pytania w zakresie wypełniania harmonogramów udzielają 

pracownicy Referatu ds. realizacji płatności tel. 032/77-40 wew.: 147, 148, 149, 155, 156. 

d) W razie zauważenia błędów w działaniu formularza lub pytao technicznych należy 

skontaktowad się z administratorem SIWIZ RPO WSL, pisząc na adres; siwiz@slaskie.pl. 

Uwaga: 

Instrukcja dla Wnioskodawców dotycząca użytkowania systemu SIWIZ RPO WSL dostępna jest pod 

adresem: https://rpo.slaskie.pl w dziale SIWIZ RPO WSL - Ważne pliki i strony. 

https://rpo.slaskie.pl/wnioski
https://rpo.slaskie.pl/

