
Kwestie problemowe dot. SL2014 
Grupa robocza ds. efektywności PO WER 



Przesłanki tworzenia SL2014

• Zapewnienie ścieżki audytowej zgodnie z 
załącznikiem III do rozporządzenia delegowanego 
nr 480/2014 oraz właściwego sposobu 
monitorowania wdrażania funduszy 

• Obsługa wszystkich programów operacyjnych
• Ścieżka dostępu od momentu podpisana umowy 

o dofinansowanie
• SL2014 nie jest nie jest systemem zarządzania 

projektem!



Najczęściej sygnalizowane obszary problemowe
• Problemy przesyłowe pomiędzy systemami 
• eksport z SOWA do SL2014

• Problemy obsługowe wniosku o płatność
• moduł monitorowania uczestników
• moduł baza personelu

• Problemy techniczne i wydajnościowe
• samoczynne wylogowywanie się w trakcie pracy
• zawieszenia i chwilowy brak dostępu do sieci

• Problemy dostępowe
• ograniczenia czasowe sesji

• Uwagi funkcjonalne
• Problemy interpretacyjne



Eksport z SOWA do SL2014
Problemy dotyczą głównie 
eksportów aneksów umów o 
dofinansowanie do 
realizowanych już projektów
Zmiany w ramach aneksów 
głęboko ingerują w strukturę 
zakresu rzeczowo-finansowego 
np. zmiany w strukturze zadań 
poprzez usuwanie i dodawanie 
nowych pozycji wydatków, które 
pojawiły się w już złożonych 
wnioskach o płatność

Rozwiązanie – „ręczne” 
aneksowanie umów w SL, 
jednocześnie trwają prace w 
SOWA mające na celu 
powiązywanie danych przy 
eksportach dla nowych umów i 
nowych aneksów, termin 
realizacji koniec II kwartału



Eksport z SOWA do SL2014
Problemy związane z błędnym 
importem wskaźników np. 
wskaźniki nieosobowe z wniosku 
o dofinansowanie są 
zaimportowane jako osobowe 

Rozwiązanie – po otrzymaniu 
dostępu do systemu SL 
beneficjent powinien zapoznać 
się, czy zakres umowy jest 
zgodny z tym, co zawarł we 
wniosku. Wszelkie błędy przy 
eksporcie należy natychmiast 
zgłaszać opiekunowi projektu 
(najlepiej przed przesłaniem 
pierwszego wniosku o płatność)



Eksport z SOWA do SL2014
Numeracja wskaźników we 
wniosku dofinasowanie nie 
zgodna z numeracją we 
wniosku o płatność

Wyjaśnienie – w SOWA jedyny 
podział wskaźników to 
wskaźniki produktu i rezultatu, 
podczas gdy w SL2014 
wskaźniki są dodatkowe 
podzielone na wskaźniki 
kluczowe (horyzontalne), 
programowe i specyficzne dla 
projektu, gdzie numeracja jest 
liczona oddzielnie dla każdego 
z nich



Problemy obsługowe wniosku o płatność
Brakuje możliwości 
oznaczania danego 
wydatku jako wkład 
własny finansowy

Wyjaśnienie - z punktu 
widzenia oceny projektu nie 
ma znaczenia, za który 
wydatek Beneficjent zapłaci z 
własnych środków, dlatego 
wkład własny nie jest 
przypisywany do konkretnego 
wydatku, lecz każdy wydatek 
jest proporcjonalnie dzielony 
pomiędzy dofinansowanie i 
wkład własny. 



Problemy obsługowe wniosku o płatność
Ze względu na to, że SL 
sumuje wydatki 
kwalifikowalne o takiej samej 
nazwie dokumentu trzeba 
sztucznie zmieniać 
powtarzające się nazwy 
dokumentów takie jak LP za 
XII 2016, oświadczenie nr 
1/2016

Wyjaśnienie – wszystkie 
dokumenty dotyczące projektu 
powinny być rejestrowane w SL w 
sposób umożliwiający ich 
jednoznaczną identyfikację, 
ponieważ ten sam dokument 
może zostać wskazany w kilku 
zadaniach. Nie można dzielić 
sztucznie jednego dokumentu (w 
zakresie kwoty brutto) jeśli w 
różnych zadaniach jest on 
wskazany.



Problemy obsługowe wniosku o płatność
Utrudniony import 
zestawienia kosztów we 
wniosku o płatność np. 
brak informacji o limitach 
znaków, brak instrukcji, 
które kolumny musza być 
uzupełnione itp.

Rozwiązanie – podręcznik 
beneficjenta zostanie 
uzupełniony o informacje 
ułatwiające import 
zestawienia dokumentów 
potwierdzających 
poniesione wydatki



Moduł monitorowania uczestników projektów
Problemy z importem danych 
uczestników w formacie .csv np. 
brak dokładnych informacji dot. 
form  zawartości 
poszczególnych kolumn, system 
informuje, że szablon jest nie 
prawidłowy lub dane są 
nieprawidłowe

Wyjaśnienie – plik .csv jest 
plikiem przesyłowym, a dane 
powinny być wprowadzane 
bezpośrednio w SL2014 lub 
innym przystosowanym do tego 
systemie i przesyłane przy użyciu 
pliku .csv lub za pomocą 
webservices (np. Syriusz)
SL2014 umożliwia równoczesną 
pracę wielu użytkowników w 
ramach formularza 
monitorowania uczestników



Moduł monitorowania uczestników projektów

Bardzo rozbudowane 
zakładki z danymi 
uczestników – 
niedostosowane do 
dużych projektów

Wyjaśnienie – zakres 
danych dot. 
uczestnika/instytucji 
objętego wsparciem jaki 
należy zbierać to wymogi KE 
i ich zakres nie jest 
uzależniony od rozmiaru 
projektu



Moduł baza personelu
Moduł wymaga dużej 
pracochłonności związanej z 
przygotowywaniem i 
aktualizowaniem 
planowanego czasu pracy, czy 
przesyłaniem wniosków 
każdego uczestnika i 
protokołu odbioru oddzielnie

Proponowane zmiany to m.in:
• Zastąpienie dwóch bloków 

Planowany czas pracy oraz 
Protokół odbioru jednym 
Czas pracy

• Dodanie możliwości 
przesłania/wycofania 
wielu  osób wskazanych 
jako personel projektu 
jednocześnie

• Dodanie możliwości 
przesłania/wycofania 
wielu  kart Czasu pracy 
jednocześnie



Moduł baza personelu cd
Brak możliwości wykazywania 
pracy na tym samym 
stanowisku kilka razy w ciągu 
dnia

• Blok Czas pracy 
dostępny dla danego 
stanowiska, dla każdej 
formy zaangażowania

• Dodanie nowej wartości 
w formie zaangażowania

• Możliwość rejestrowania 
przerywanego czasu 
pracy w danym dniu 
roboczym (np. od 8.00 
do 10.00 a następnie od 
12.00 do 15.00)



Moduł baza personelu cd
System nie ma możliwości 
sprawdzenia, czy dana osoba 
nie realizuje innych 
zobowiązań zawodowych 
poza systemem UE

Wyjaśnienie – w SL2014 nie mogą 
być agregować danych nie 
związanych z projektem



Problemy techniczne i wydajnościowe

Pojawiające się komunikaty 
błędów, automatyczne 
wylogowanie w czasie pracy 
np. zapisu/wysyłki wniosku o 
płatność

Rozwiązanie – ewidentne błędy 
programistyczne należy 
niezwłocznie zgłaszać poprzez 
system SD2014 (beneficjenci do 
administratorów w instytucjach), 
istotne jest szczegółowe opisanie 
problemu np. zrzuty z ekranu z 
kodem błędu, datą systemową, 
częstotliwość występowania, 
miejsce gdzie błąd występuje, nr 
projektu, wersja przeglądarki itp. 
Wykonawca systemu na bieżąco 
rozwiązuje tego typu problemy.



Problemy techniczne i wydajnościowe
• Problemy związanie z 

wydajnością 
uniemożliwiająca 
skuteczną pracę w 
systemie

• Praprzyczyna - zbyt duża 
szczegółowość budżetu 
eksportowanego do 
SL2014 – zamiast ogólnych 
kategorii (np.: „pomoce 
naukowe”) w budżecie we 
wniosku o dofinansowanie 
rozpisano je zbyt 
szczegółowo.

Wyjaśnienie - przy korzystaniu z 
aplikacji internetowych – takich 
jak SL2014, dla komfortu pracy 
beneficjentów i pracowników 
istotne są: jakość połączenia 
internetowego, moc 
obliczeniowa komputera, nawet: 
styl pracy. Jeżeli użytkownik 
korzysta z sieci bezprzewodowej 
i ma otwartych kilkanaście 
zakładek internetowych – 
wydajność nie będzie 
satysfakcjonująca



Problemy dostępowe
Ograniczenia czasowe trwania 
sesji do 20 minut bezczynności

Wyjaśnienie - wprowadzenie 
ograniczenia czasowego 
pojedynczej sesji podyktowane 
jest względami bezpieczeństwa, 
czas 20 minut bezczynności, 
można odświeżać ręcznie, 
ponadto każde przeładowanie 
strony (np. próba zapisu, 
przejście na inną zakładkę) 
powoduje automatyczne 
odświeżenie zegara sesji. 



Problemy dostępowe
Brak  dostępu do wersji 
szkoleniowej systemu, oraz 
brak możliwości 
przetestowania systemu przed 
uzyskaniem formalnego 
dostępu

Wyjaśnienie - nadanie dostępu 
dla beneficjenta do SL2014 
następuje z chwilą zapisania 
karty umowy w SL2014 w 
oparciu o dane osób 
upoważnionych podawane przy 
podpisywaniu umowy (imię 
nazwisko, adres email).



Uwagi funkcjonalne
Powiększanie okna formularza 
uczestników, zwiększanie liczby 
dopuszczalnych znaków w 
polach tekstowych, zmiana 
wyglądu ikon np. strzałki do 
przesyłania wniosku, dodanie 
nowych wartości 
słownikowych dla rodzaju 
wsparcia, zdjęcie konieczności 
wypełniania pól opisowych np. 
dla kosztów pośrednich, 
ograniczenia formatowania pól 
edycyjnych

Wyjaśnienie - wszelkie 
pomysły zmian 
funkcjonalnych są na bieżąco 
przekazywane do Instytucji 
Koordynującej, gdzie są one 
analizowane w wyniku czego 
uzyskują rekomendację do 
wdrożenia bądź nie, zmiany 
tego rodzaju powinny być 
zgłaszane poprzez system 
SD2014 administratorów.



Uwagi interpretacyjne
Nie ma możliwości 
pominięcia kolumny 
„data zapłaty” przy 
wkładzie własnym 
rzeczowym (i nie ma 
informacji co należy tam 
wpisać)

Rozwiązanie - należy 
wprowadzić datę 
wniesienia wkładu; 
informacja zostanie 
dodana w 
uszczegółowieniu do 
instrukcji PO WER



Problemy interpretacyjne

Problem braku dostatecznej 
szczegółowości w Instrukcji 
Beneficjenta np. dot. rodzaju 
wartości jakie beneficjenci 
powinni być wybierać z 
dostępnych list rozwijalnych

Wyjaśnienie - SL2014 jest 
narzędziem dla wszystkich PO; 
Podręcznik Beneficjenta w swojej 
części ogólnej przedstawia 
wszelkie funkcjonalności nie 
dostosowując ich do specyfiki 
danego działania, czy programu

IZ upublicznia uszczegółowienie 
Podręcznika beneficjenta dla PO 
WER oraz wydaje interpretacje



SL2014, a Baza konkurencyjności
Baza konkurencyjności nie 
daje możliwości umieszczenia 
ogłoszeń przez partnerów, 
jeśli podjęto decyzję, że w SL 
dane do systemu wprowadza 
tylko Lider partnerstwa

Wyjaśnienie –  aby umieścić 
zapytanie ofertowe jako parter w 
Bazie konkurencyjności w SL2014 
powinna być zarejestrowana 
umowa w formule parterskiej, jeśli 
dane dotyczące partnerów nie 
zostały wprowadzone w SL, to 
jedynym rozwiązaniem jest 
umieszczenie ogłoszenia na profilu 
lidera z zaznaczeniem w polu 
opisowym ogłoszenia, że 
zamawiającym jest inny podmiot 
(parter).



Dziękuję za uwagę
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