Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 30 czerwca 2014 r.
WWPE-WR3.4240.288.2014/UP
Szanowni Państwo
Beneficjenci działania 8.4 POIG
wg rozdzielnika
Dotyczy: kwartalnego raportowania postępów w realizacji projektów w ramach Systemu
Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)
Szanowni Państwo,
Z uwagi na konieczność rozliczenia środków przyznanych przez Komisję Europejską dla
działania 8.4 PO IG do końca 2015 r. Instytucja Pośrednicząca I stopnia i Instytucja Zarządzająca
nałożyły na WWPE bardzo rygorystyczne progi wartości środków koniecznych do poświadczenia w
latach 2014 i 2015.
W celu osiągnięcia przyjętych założeń dotyczących stopnia realizacji projektów, WWPE
zobligowana jest do monitorowania stanu realizacji projektów oraz terminów ich realizacji zgodnie z
terminami wskazanymi w Harmonogramach rzeczowo - finansowych, stosując wszelkie środki
wskazane w Umowach o Dofinansowanie..
W związku ze zidentyfikowanymi opóźnieniami w realizacji projektów w ramach działania 8.4
POIG oraz w celu bieżącego monitorowania wskaźników przewidzianych we Wnioskach
o Dofinansowanie projektów, WWPE w porozumieniu z instytucjami nadrzędnymi, na podstawie
zapisów umowy o dofinansowanie, nakłada na beneficjentów obowiązek raportowania kwartalnego
o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci
telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanego
dalej SIIS.
Powyższy obowiązek jest zgodny z zapisami § 2 punkt 6 umowy o dofinansowanie
stanowiącego iż: ,,Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Wdrażającej/Instytucji
Pośredniczącej II stopnia lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji
i wyjaśnień na temat realizacji Projektu’’.
Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej planowanej/budowanej w ramach zatwierdzonego
projektu należy przekazać do 31 lipca 2014 r. (wg stanu od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 30
czerwca 2014 r.), a następnie aktualizować do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
zgodnie z poniższym harmonogramem:
Dane aktualne na dzień
30 czerwca 2014 r.
30 września 2014 r.
31 grudnia 2014 r.
31 marca 2015 r.
30 czerwca 2015 r.
30 września 2015 r.

Data przekazania danych
31 lipca 2014 r
10 października 2014 r.
10 stycznia 2015 r.
10 kwietnia 2015 r.
10 lipca 2015 r.
10 października 2015 r.
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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dodatkowo, przed złożeniem wniosku o płatność końcową projektu, należy przekazać kompletne i
zgodne ze stanem faktycznym informacje o infrastrukturze i usługach dostępu do Internetu,
świadczonych w wyniku realizacji projektu. Pierwsze wprowadzanie danych będzie można rozpocząć
w SIIS od 1 lipca 2014 r.
Wszystkie dane należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego
SIIS, dostępnego na stronie: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ przy użyciu dokumentów
elektronicznych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235), zapisanych
z formacie XML lub CSV. Wspomniane informacje mogą być przekazane także przy użyciu
udostępnionego w systemie SIIS formularza elektronicznego.
Należy zadbać o kompletność, poprawność i zgodność ze stanem rzeczywistym
przekazywanych informacji. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie danych adresowych oraz ich
zgodność z rejestrem TERYT1, w tym podanie identyfikatorów TERYT dla jednostek podziału
terytorialnego kraju, miejscowości i ulic.
W systemie SIIS, w zakładce „Pomoc” dostępne są słowniki lokalizacyjne zawierające dane
adresowe z rejestru TERYT, pozwalające na uproszczenie tego procesu.
Dane należy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami, zawartymi
w instrukcjach zamieszczonych w systemie SIIS, w zakładce „Pomoc”.
Narzędziami pomocniczymi, które umożliwiają przygotowanie danych są:
 Generator XML2, pozwalający na przygotowanie danych zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami, a także ich eksport do pliku zgodnego z formatem wymaganym przez SIIS;



Walidator plików CSV3 (NDDO) – narzędzie pozwalające na sprawdzenie, czy samodzielnie
przygotowany plik CSV jest zgodny z formatem wymaganym przez SIIS.

Do systemu SIIS można się logować przy użyciu tych samych haseł jakie zostały ustanowione w
trakcie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Po dłuższym okresie niekorzystania
z systemu, już po zalogowaniu, konieczna będzie zmiana hasła na nowe.
W przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych, przekazanej przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej podczas inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, należy zgłosić się do
delegatury UKE właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w celu uzyskania nowej listy haseł
jednorazowych do SIISa.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu SIIS oraz wszystkich programów
pomocniczych można znaleźć w zakładce „Pomoc”. Dostępne są tam zarówno podręczniki
użytkownika, jak i opisy stosowanych formatów danych. Wszelkie pytania dotyczące zakresu
przekazywanych informacji proszę zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem zakładki „Kontakt”,
również dostępnej w systemie SIIS.
Jednocześnie WWPE pragnie zaznaczyć, iż zakres raportowanych danych jest spójny z danymi
dotychczas generowanymi przez beneficjentów do systemu SIIS, rozszerzeniu ulega jedynie informacja
o statusie elementu infrastruktury (planowany, w trakcie realizacji, zrealizowany).
WWPE wskazuje także, że przekazane dane będą wykorzystane do wyznaczania obszarów, w
których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach I Osi
priorytetowej. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020. Nieprzekazanie szczegółowych informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz
zakończeniach sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w ramach projektu spowoduje ryzyko
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TERYT- Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.
Pliki Generatora XML będą dostępne do pobrania po zalogowaniu do systemu SIIS w zakładce „Pomoc”.
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Walidator będzie również dostępny w zakładce „Pomoc”.
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interpretacji braku infrastruktury na danym obszarze. W konsekwencji brak danych o infrastrukturze
może spowodować dofinansowanie innego projektu w na obszarze realizacji inwestycji, która nie
została sprawozdana.
Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym4
Eliza Pogorzelska
Dyrektor Departamentu Rozliczeń POIG I
Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Do wiadomości:
1. Pan Rafał Poździk, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych,
Administracji i Cyfryzacji
2. Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
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