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ZarzEdzenie nr 30 nofi

Dyrektora Generalnego Sfuiby Wiqziennej

z dnia /{ ,r"r*ca 2013 r.

w sprawie realizacji projektu predefiniowanego Nr 248/2013
pn. ,,wzmocnienie system6w ochrony i wyposaienia Grup Interwencyjnych

Sluiby Wiqziennej i Grup Konwojowych oraz zwiqkszenie

kompetencj i zawodowych funkcjonariuszy"

finansowanego ze Srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-201 4

Na podstawie aft. 11 ust. 1 pkt 1'l ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stuzbie Wiqziennej
(Dz, U. Nr79, poz.523 zpo2n. zm.1)),w zwiqzku z treSciqumowy zawartej w dniu 6 grudnia 2012r.
pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych
w sprawie dofinansowania Programu ,,Wsparcie Stu2by Wigziennej, w tym sankcji pozawigziennych"
(wraz z zatqcznikami: I Decyzjq NMSZ w sprawie Programu, zawierajqcq Plan finansowy
orazll - Regutami operacyjnymi) oraz porozumieniem z dnia I stycznia 2013 r. zawartym pomigdzy

Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Centralnym Zarzqdem Sfuzby Wigziennej w sprawie realizacji
Programu pn. ,,Wsparcie Stu2by Wigziennej, w tym sankcji pozawiqziennych" w ramach Nonrueskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 , zarzqdzasiq, co nastqpuje:

s  1 .
Definicje

Uzyte w zarzqdzeniu okreSlenia oznaczalq.

1) Beneficjent - Biuro Ochrony i Spraw Obronnych w CentralnymZarzqdzie SluZby Wiqziennej;
2) BMF Biuro Mechanizmow Finansowych odpowiedzialne za zarzqdzanie Mechanizmami

Finansowymi na poziomie operacyjnym, w tym za kontakty z Krajowym Punktem Kontaktowym;
3) dni robocze - dni od poniedzialku do piqtku z wylqczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu

ustawy z dnia'18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. u. Nr 4, poz.2g,

zPo2n. zm.z));

1)Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogrloszone w Dz. U. 22010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 578,22011r. Nr 112, poz. 654
i Nr291, po2.17A7,22012r. poz.664 i poz.951 orazz2013r.poz.444.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostaly ogfoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz.2g7, z 1989 r. Nr 2g, poz. 154, z 1990 r. Nr 2g,
poz. 1 59 i poz. 1 60 oraz 22010 r. Nr 224, poz. 1 459.
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4) dofinansowanie - kwotg dofinansowania przekazanq przez Operatora Programu na realizacjq

Pro1ektu;

5) Jednostka SW - jednostka organizacyjna Stuzby Wigziennej realizujqca Projekt;

6) KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy, ktorego funkcjq petni Minister Rozwoju Regionalnego;

7) NMSZ - Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

8) Operator Programu - Zespot ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego

Tarzqdu Stuzby Wigziennej, kt6ry realizuje zadania na rzecz i w imieniu Dyrektora Generalnego

Stuzby Wiqziennej bgdqcego szefem Operatora Programu. CzqSc zadah Operatora Programu

moze byc realizowana przez inne kom6rki organizacyjne CZSW oraz okrggowe inspektoraty Stu2by

Wigziennej;

9) Paristwo-Darczynca - Krolestwo Norwegii reprezentowane przez Nonrueskie Ministerstwo Spraw

Zagranicznych lub Biuro Mechanizmow Finansowych w Brukseli;

10) Porozumienie w sprawie Programu - Porozumienie z dnia 8 stycznia 2013 r. pomiqdzy Ministrem

Rozwoju Regionalnego, a CentralnymZarzqdem Stu2by Wigziennej w sprawie realizacji Programu

pn. ,,Wsparcie Slu2by Wiqziennej, w tym sankcji pozawiqziennych" w ramach Nonrueskiego

Mechanizm u Finansowego 2009-20 1 4;

11) Projekt - projekt 24812013 pod nazwq,,Wzmocnienie systemow ochrony i wyposazenia Grup

Intenruencyjnych Sfuzby Wiqziennej i Grup Konwojowych oraz zwigkszenie kompetencji

zawodowych lun kcjonari uszy";

12) Program - Program pn. ,,Wsparcie Stuzby Wiqziennejw tym sankcji pozawigziennych";

13) Umowa w sprawie Programu - umowq w sprawie Programu zawartq w dniu 6 grudnia 2412 r.

pomiqdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych

w sprawie dofinansowania Programu ,,Wsparcie Stuzby Wigziennej, w tym sankcji

pozawigziennych" (wraz z zalqcznikami: | - Decyzjq NMSZ w sprawie Programu, zawienjqcq Plan

finansowy oraz ll - Regulami operacyjnymi);

14) Wniosek aplikacyjny dla Projektu - zaakceptowany wniosek Beneficjenta o sumie kontrolnej:

640f941bac9fd3ae7ece830105573d3e z dnia 30 kwietnia 2013 r.

s2.
Przedmiot zarzqdzenia

1. Tarzqdzenie reguluje zagadnienia zwiqzane z realizaqqProjeku w zakresie warunk6w wsparcia,

sprawozdawczo6ci, kontroli i audytu oraz w zakresie zarzqdzania Projektem, w tym zarzqdzania

finansowego.
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z . Gtownym celem projektu jest zwigkszenie kompetencji lunkcjonariuszy pionow ochrony Stu2by

Wiqziennej dzigki ich wyszkoleniu i wyposazeniu. W szczegolnoSci realizowane bgdq szkolenia

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pomocy przedmedycznej jak rowniez szkolenia z zakresu

czynnoSci profilaktycznych i szkolenia konwojowe.

$ 3 .
Ramy prawne

Beneficjent oraz Jednostki SW realizujq Projekt zgodnie z nastqpujqcymi dokumentami:

1) Memorandum of Understanding wdrazania Nonrueskiego Mechanizmu Finansowego

2009'2014 pomiqdzy Kr6lestwem Nonruegii, a Rzeczpospolitq Polsk4 podpisanym

w dniu 10 czenruca 2011 r.;

2) Regulacjami w sprawie wdrazania Nonveskiego Mechanizmu Finansowego na lata

2009'2014, przyjqtymi przez Nonrueskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. B.B

umowy zawartej w dniu 'll lutego 2011 r. pomiqdzy Kr6lestwem Nonruegii, a Uniq Europejskq

w sprawie Nonrueskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.,wrazz zatqcznikami,

zwanymi dalej,,Regulacjami";

3) Umowqw sprawie Programu;

4) Porozumieniem w sprawie Programu,

5) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zam6wien,

do ktorych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z po2n. zm.s)), w ramach Mechanizmu

Finansowego EOG 2009-2014 oraz Noniveskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

6) Wytycznymi w zakresie zasad realizacji Programu wydanymi przez KPK oraz Operatora

Programu w zwiqzku z wdrazaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-20'14

wydanymi w trakcie realizacji Projektu;

7) Wnioskiem aplikacyjnym dla Projektu.

Tmiany dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, bqdq przekaztlwane w formie pisemnej przez

Operatora Programu do Beneficjenta oraz przez Beneficjenta do Jednostek SW, w terminie do 3 dni

od ich otrzymania. Niezachowanie formy pisemnej zwalnia Beneficjenta oraz Jednostki SW

z obowiazku ich stosowania.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,po2.1228,22011 r.
Nr5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, po2.1429 orazz2012 r. poz. 769, p02.951, poz. 1101,
po2.1271 i poz. 1529.
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7. Koszty po6rednie w Projekcie nie wystqpujq'

g. zalokenia Projektu nie zaktadajq wygenerowania nadzwyczainego zysku oraz wystqpienia

przychodow zwiqzanych zrealizaciqProiektu. Jednakze w przypadku wystqpienia nadzwyczajnego

zysku lub przychod6w zwi4zanych z realizaciq Proiektu, Beneficjent in{ormuje o tym fakcie

Operatora programu. Operator Programu, KPK lub Komitet Mechanizmu Finansowego EOG moze

wowczas odpowiednio zmienic kwotq dofinansowania'

g. Beneficjent reatizuje projekt zgodnie z Wnioskiem aplikacyjnym dla Projektu tak, aby osiqgnigte

rezultaty i cel Projektu przedktadaty sig odpowiednio na wyniki i rezultaty Programu'

10. Beneficjent oraz Jednostki SW zapewnialq plynnoSc finansowq Projektu i pokrywalq wszelkie

wyd atki zwiqzan e z r eu:lizaciqP rojektu.

11. Jednostki sw pokrywalqze Srodk6w wlasnych wszelkiewydatki niekwalifikowane w ramach

Projektu.

12. W przypadku zwiqkszenia koszt6w realizacji Projektu, wynikajqcych w szczeg6lno6ci

z niedoszacowania kosztow realizacji Projektu, Jednostki sw pokrywajq je ze srodkow wlasnych'

13. Jednostki sw dokonujq wydatk6w w ramach Proiektu zgodnie z zasadq efektywnego zarz4dzania

finansamitj. w sposob racionalny i efektywny'

14. Finansowe raporty okresowe dla Projektu Beneficjent przedktada do Operatora Programu w formie

elektronicznej i papierowej zgodnie z ponizszym harmonogramem:

1) najpo2niej do 20 maja obejmujqce wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

1 stycznia - 30 kwietnia wrazzprognozEWydatk6w na okres 1 wrze6nia - 31 grudnia;

2) najpo2niej do 20 wrzesnia - obejmujqce wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

1 maja - 31 sierpnia wraz z prognozE wydatk6w na okres 1 stycznia - 30 kwietnia kolejnego

roku sPrawozdawczego;

3) najpo2niej do 20 stycznia - obejmujqce wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

1 wrzesnia - 31 grudnia wrerz 7 prognozq wydatk6w na okres 1 maia - 31 sierpnia kolejnego

roku sPrawozdawczego.

15, W razie wystqpienia btqdow w raportach, o ktdrych mowa w ust' 14, Beneficjent przekazuje

do Operatora programu, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag, poprawiony

raport bqd2 wskazane zalqcznikiw wersji elektronicznej i papierowejw celu ostatecznej akceptacji'
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1 .

$ 5 :
Warunki przyznania dofinansowania na rzecz Projektu

Dofinansowanie zostaje Wzyznane Beneficjentowi pod warunkiem zapewnienia przez Beneficjenta

oraz Jednostki SW tnruatoSci Projektu przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia przez

Darczync6w raportu koncowego dla Programu.

Beneficjent przedstawia w finansowych raportach okresowych, raportach rocznych oraz w raporcie

koncowym dla Projektu informacje na temat postgpow w realizacji Projektu, w tym osiqganych

rezultatow i produktow.

Wszelkie pozostate lub niewykorzystane materia{y w ramach Projektu zostanq ponownie

wykorzystane, poddane recyklingowi, bqdq przetrzymywane lub sktadowane w spos6b bezpieczny

dla Srodowiska.

Jednostki SW majq prawo do stosowania wyjEtku od ogolnej zasady zawartej w afi. 7.3.1. (c)

Regulacji odnoszqcej sig do sprzgtu, jednakze w przypadku zakupu w ramach Projektu sprzqtu

stosujq pon izsze zasady:

1) bgdq wfascicielem sprzqtu przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakonczenia Projektu

oraz bgdq u2ytkowac przedmiotowy sprzgt na rzecz realizacji ogolnych cel6w Projektu przez

ten sam okres;

2) ubezpieczq sprzgt, na wypadek pozaru, kradzie?y i innych nieprzewidzianych wypadkow

zar6wno podczas realizacji Projektu jaki przez okres 5 lat od dnia zakonczenia Projektu;

3) ustanowiq oddzielnq pulg Srodk6w na utrzymanie sprzgtu, ktorego dotyczy wyjqtek,

przez minimalny okres 5 lat od dnia zakonczenia Projeku.

Jednostki SW zwolnione sE z obowiqzk6w okreSlonych w ust. 4 dla zakupow sprzgtu, kt6rego

wartoSc w dniu przyjgcia do uzywania nie przekracza kwoty 3 500,00 zt.

Jednostki SW sporzqdzajqwykaz sprzqtu zakupionego w ramach Projektu, o k6rym mowa w ust. 4,

jak rowniez odrgbny wykaz sprzgtu, o kt6rym mowa w ust. 5.

Beneficjent odpowiada za lo, 2e wszystkie przedlozone przez niego dokumenty, udzielone

informacje oraz zlohone o6wiadczenia, ktore przekazal Operatorowi Programu przed wydaniem

niniejszego zarzqdzenia, w tym takze we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu, sqaktualnie

obowiqzujqce.

Jednostki SW nie mogq korzystad z innych Srodkow publicznych w celu pokrycia koszt6w

kwalifikowanych ponoszonych w zwiqzku z realizacjq Projektu objqtego dofinansowaniem (zakaz

podw6jnego f inansowania).
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s6 .
Szczegolne obowiqzki Beneficjenta i Jednostek SW

1. Realizacja Projektu przez Beneficjenta oraz Jednostki SW powinna przyczynic siq do osiqgania

ogolnych celow Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz rezultatow i celu

Programu.

2. Beneficjent oraz Jednostki SW realizujq Projekt zgodnie z zasadami gospodarno$ci, wydajno5ci

i efektywno5ci.

3. Wydatkowanie Srodkow w ramach realizacji Projektu nastqpuje w sposob zapewniajqcy

ich optymalne wykorzystanie zgodne z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umozliwiajqcy

pelnq i uczciwq konkurencjg migdzy potencjalnymi wykonawcami.

4. Beneficjent przedstawia wydatki poniesione w ramach Projektu do rozliczenia po uprzedniej

weryfikacji pod kqtem ich faktycznego poniesienia oraz zgodno6ci z dokumentami wymienionymi

w $ 3 u s t . 1 .

5. Beneficjent oraz Jednostki SW podejmujq stosowne dzialania majqce na celu posiadanie w planie

finansowym Srodkow niezbqdnych do terminowej realizacji zalolen rzeczowych Projektu.

6. Beneficjent odpowiada za jakoSc wdrazanego Projektu oraz weryfikowanie postgp6w Projektu

w osiqganiu oczekiwanych rezultatow, migdzy innymi poprzez przeglqdy lub weryfikacje Projektu

w miejscu realizacji.

7. Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq wykorzystanie pomocy finansowej wylqcznie na cele

Projektu oraz wykorzystanie wszystkich aktyw6w zakupionych w ramach Projektu wytqcznie na cele

projektowe.

B. Jednostki SW prowadzq odrgbny system rachunkowy lub odpowiedni kod rachunkowy

dla wszystkich transakcji zwiqzanych z Projektem z zastrzezeniem krajowych przepis6w

rachunkowych, tak, aby byta moZliwoSc petnej identyfikacji wszelkich dokonywanych czynno5ci,

w tym operacji bankowych.

9. Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq dostgpno5c dokumentow zwiqzanych z realizacjq

Projektu, zgodnie z wymogami okre5lonymiw art. B.B Regulacji.

10. Beneficjent przygotowuje i przekazuje do Operatora Programu corocznie w terminach

do dnia 20 stycznia,20 kwietnia,20 sierpnia oraz 10 listopada prognozy dotyczqce planowanych

ptatno5ci w ramach Programu w okresie do konca bie2Ecego roku kalendarzowego

oraz w kolejnych latach realizacji Projektu.

11. Beneficjent oraz Jednostki SW odpowiadalqza dochowanie nalezytej starannoSci przy wdrazaniu

Projektu.
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12. Beneficjent oraz Jednostki SW podejmujq wszelkie niezbgdne i stosowne dziatania w celu

zapobiegania, wykrywania i eliminowania wszelkich przypadkow nieprawidlowosci oraz szybkiego

i skutecznego ich badania, a takze prawidlowego raportowania i eliminowania, wlqcznie

z odpowiednimi korektami finansowymi.

13. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent oraz Jednostki SW przestrzegajq wszystkich odpowiednich
przepis6w prawa krajowego i unijnego, w tym migdzy innymi przepisow dotyczqcych Srodowiska,

zam6wien publicznych i pomocy publicznej,

14. Beneficjent odpowiada za promocjq Projektu zgodnie z Planem Promocji Projektu stanowiqcym

integralnq czgSc Wniosku aplikacyjnego dla Projektu, Wymogami dotyczqcymi Informacji i Promocji

stanowiqcymi zalqcznik do Regulacji, a takze na wniosek Operatora Programu do udzielania

wsparcia i brania udzialu w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych organizowanych w ramach

Programu.

15. Beneficjent oraz Jednostki SW udostqpniajq lub przekazujq wszelkie dokumenty i informacje

dotyczqce realizacji Projektu na wniosek Operatora Programu, KPK lub Instytucji Audytu.

16. Beneficjent oraz Jednostki SW przechowujq cato5c dokumentacji zwiqzanej z realizacjEProjektu,

w okresie realizacji Projektu i przez okres 5 lat od przyjgcia przez Panstwo-Darczyncg raportu

koncowego dla Programu.

17. Dokumenty dotyczqce pomocy publicznej udzielonej w zwiqzku z realizacjqProlektu Beneficjent

oraz Jednostki SW przechowujq 10 lat od zakonczenia realizacji Projektu, w przypadkach

okreSlonych w $ 16.

18. Beneficjent niezwlocznie informuje Operatora Programu o przeszkodach przy realizacji Projektu,

w szczegolnosci mogqcych miec wp{yw na op62nienie w jego realizacji bqd2 brak mozliwoSci

realizacji przyjgtych zaloheh.

19. Beneficjent oraz Jednostki SW niepobierajq 2adnych wptat ani oplat od adresatow Projektu.

20. Beneficjent oraz Jednostki SW ponoszq pelnq odpowiedzialnosc za szkody powstale w zwiqzku

zrealizacjqProlektu.

s7.
Kwalifikowalnoic wydatk6w

1. Za wydatki kwalifikowalne mogE by6 uznane wydatki poniesione na rzecz Projektu

od dnia 3 czenrvca 2013 r. do dnia zakodczenia realizacji Projektu, jednak nie p62niej niz do dnia

30 kwietnia 2016 r.
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2. Do wdrazania Projektu majq zastosowanie szczegolowe zasady kwalifikowalno6ci wydatkow

okreSlone w rozdziale 7 Regulacji.

3. Za wydatki kwalifikowalne uznaje siq w szczegolnoSciwydatki, ktore:

1) sE niezbgdne do prawidtowej realizacji Projektu i sq zgodne z dokumentami,

o ktorych mowa w $ 3 ust.1 niniejszego zarzqdzenia;

2) zostaly fakycznie poniesione w okresie kwalifikowalnoSci wydatkow;

3) zostaly prawidlowo udokumentowane;

4) nie sq finansowane z innych srodkow pomocowych, unijnych lub krajowych zgodnie z zasadq

braku podwojnego f inansowania;

5) sqzgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

s8.
System pNatno6ci

1. Jednostki SW otrzymujq Srodki finansowe na realizacjg Projektu w ramach planu finansowego

budzetu panstwa oraz planu finansowego budzetu Srodkow europejskich.

2. Srodki finansowe na realizacjg Projektu w ramach planu finansowego budzetu paristwa Jednostki

SW gromadzq na rachunku biezqcym wydatkow budzetowych.

3. Srodki finansowe na realizacjg Projektu w ramach planu finansowego budzetu srodk6w

europejskich sq gromadzone na rachunku Ministra Finansow prowadzonym przez Bank

Gospodarstwa Krajowego.

4. Platnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich sq dokonywane poprzez realizacjg zleceh

platno6ci w ramach portalu komunikacyjnego,,BGK-ZLECENIA".

se.
Sprawozdawczo6c

1 . Beneficjent sporz4dza rapody roczne oraz raport koricowy z realizacji Projektu.

2. Raporty roczne oraz raport koncowy z realizacji Projektu Beneficjent przesyta w formie

elektronicznej i papierowej do Operatora Programu:

1) w przypadku raportu rocznego - przygotowany w jqzyku polskim, w terminie do dnia

10 stycznia ka2dego roku dla okresu sprawozdawczego poknrwajEcego siq z poprzednim

rokiem kalendarzowym;
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2) w przypadku raponu koncowego z realizagi Projektu - przygotowany w jgzyku polskim

w terminie do 15-go dnia 2-go miesi4ca nastgpujqcego po miesiqcu, w ktorym zakonczono

realizacjg Projeku.

W razie wystqpienia blgdow w rapofiach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, Beneficjent przekazuje

do Operatora Programu, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag, poprawiony

rapod bqd2 wskazane zalqczniki w wersji elektronicznej i papierowej w celu ostatecznej akceptacji.

W razie wystqpienia btgdow w raportach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, Beneficjent przekazuje

do Operatora Programu, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania uwag, poprawiony raport

bqd2 wskazane zalqczniki w wersji elektronicznej i papierowej w celu ostatecznej akceptacji.

Operator Programu niezwtocznie informuje Beneficjenta o akceptacji raportow, o ktorych mowa

w ust. 2.

6. Operator Programu moze poprawiac raporty roczne oraz raport koncowy dla Projektu

w zakresie oczywistych omytek o charakterze pisarskim lub rachunkowym, o czym informuje
pisemnie Benef icjenta.

s 10.
Kontrola iaudyt

1 . Beneficjent oraz Jednostki SW podlegajq kontroli i audytowi w zakresie realizacji Projektu:

1) przez Operatora Programu, KPK, KMF lub jednostkg upowaznionq do dzialania w ich imieniu -

w przypadku kontroli;

2) przez lnstytucjg Audytu, ktorej funkcjg petni Minister Finansow lub innE upowaznionq instytucjq

krajowq oraz KMF lub jednostkg upowaznionq do dzialania w jego imieniu, a takze Komisjg

Audytor6w EFTA i Operatora Programu - w przypadku audytu.

2. Kontrolq i audyt przeprowadza siq w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent oraz Jednostki SW wskazujq w umowach, zawieranych pisemnie z podmiotami

zaanga2owanymi do realizacji Projektu, regulacje umo2liwiajqce realizacjg czynno6ci kontrolnych,

o kt6rych mowa w ust. 1

4. Kontrole i audyt mogq byc przeprowadzane przez okres 5 lat od przyjqcia przez Darczyric6w

raportu koncowego dla Programu.

5. Beneficjent oraz Jednostki SW umo2liwiajq podmiotom, o kt6rych mowa w ust. 1, pelny

i niezakf6cony dostgp do wszelkich informacji, dokumentow, miejsc i obiektow publicznych

lub prywatnych, zwiqzanych z realizacjq Projektu. Dostqp taki podlega ograniczeniom wynikajqcym

z obowiqzujqcych przepisow prawa krajowego.
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Podczas kontroli i audytu Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq obecnoSc osob wta6ciwych

do udzielania informacji i wyjasnien na temat zagadnien zwiqzanych zrealizaqqProjektu.

CzynnoSci kontrolne dokonywane przez Operatora Programu przeprowadzane bgdq zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 15lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (Dz.U. Nr 185

poz. 1092) oraz odrqbnymi uregulowaniami wydanymi przez Dyrektora Generalnego Stuzby

Wiqziennej w sprawie dokonywania kontroli.

Czynnosci kontrolne dokonywane przez inne podmioty niZ Operator Programu, realizowane bgdq

w sposob okre6lony w przepisach odrqbnych.

s  1 1 .
. Tmiany w Projekcie

Zmiany we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu, ktore nie majq wplywu na wyniki, rezultaty lub cele

Projektu, mogq zostac dokonane w formie przesuniqd w ramach pozycji budzetowych

zatwierdzonego Wniosku aplikacyjnego dla Projeku bez konieczno6ci uzyskiwania zgody

Operatora Programu, o ile ich skutek finansowy ogranicza sig do:

1) przesuniqc niepowodujqcych w efekcie zwigkszenia w wysoko6ci wy2szej ni| 10o/o wafio5ci

Srodkow alokowanych na dany modut/zadanie/kategorig wydatkow, na kt6ry przesuwane

s4 Srodki oraz

2) przesunigc w budzecie szczeg6lowym Projektu, ktore nie powodujq zwigkszenia

w wysoko6ci wyzszej ni2 20 % Srodkow finansowych ujqtych w poszczeg6lnych pozycjach

budzetu szczegotowego.

Beneficjent uwzglgdnia zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, przy aktualizacji Wniosku aplikacyjnego

dla Prolektu, przygotowanego w zwiqzku z wprowadzeniem zmian w Projekcie, powodujqcych

konieczno5c przedstawienia aktualizacjiWniosku aplikacyjnego dla Projektu wraz z zalqcznikami.

Przesunigcia, o kt6rych mowa w ust. '1, nie mogq zwigkszac wydatk6w wskazanych w Artykule

7.3.1 (a, c, d) Regulacji w odniesieniu do kwot przyznanych na realizacjg przedmiotowych dziatai

w ramach konkretnego zadania. Zmiany dokonane w budzecie Projektu nie mogq powodowac

zwi g ksze n ia koszt6w zarzqdzania P roj ekte m o raz koszt6w po5 red n ich.

Wszelkie odstqpstwa od zatozen ujgtych we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu wykraczajqce poza

zakres okreslony w ust 1 - 3 traktowane sA jako zmiany w Projekcie wymagajqce uzyskania

pisemnej zgody Operatora Programu. Poniesienie wydatk6w przed zatwierdzeniem zmian przez

Operatora Programu dokonywane jest na wlasne ryzyko Beneficjenta.

Wydatki poniesione z naruszeniem postanowieri ust. 1 - 4 nie sq kwalifikowalne.

rg
norwav
grants'



n

7.

B.

W przypadku dokonania zmian Projektu skutkujqcych konieczno6ciq zmiany Wniosku

aplikacyjnego dla Projektu, Beneficjent dokonuje odpowiednich zmian we wniosku i przesyfa

go niezwlocznie do operatora Programu wrazze szczegotowym uzasadnieniem.

W przypadku wystqpienia wqtpliwoSci, czy dana zmiana Wniosku aplikacyjnego dla Projektu

wymaga zatwierdzenia, Beneficjent moze wystqpic o wyrazenie opinii w tym zakresie do Operatora

Programu.

Operator Programu moze zqdac zmiany Wniosku aplikacyjnego dla Projektu. W takim przypadku

Beneficjent przedktada Operatorowi Programu zmieniony Wniosek aplikacyjny dla Projektu w ciqgu

10 dni roboczych po otrzymaniu informacji w tym zakresie.

$ 12.

Zawieszenie ptatnoSci

Zasady zawieszania platnoSci okreslajq odrgbne przepisy wydane przez Panstwo-Darczyricg, wytyczne

ustalone przezKPK a takze uregulowania okre6lone przezOperatora Programu.

s 13.
Korekty finansowe

Jezeli na podstawie raportow finansowych lub czynnosci kontrolnych uprawnionych

stwierdzone, 2e Srodki na finansowanie Projektu sE przez Jednostki SW:

1 ) wykorzystywane niezgod nie z przeznaczeniem ;
2) wykorzystywane z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w ar1. 184 ustawy

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zpo2n. zm.al);

3) pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysoko6ci
- stosuje sig przepisy odrqbne.

organow zostanie

z dnia 27 sierpnia

4) Zniany wymienionej uslawy zostaly ogrtoszone w Dz. U. 22010 r. Nr 28, poz. 1 46, Nr 96, poz. 620, Nr 1 23, poz. 835, Nr 1 52, poz. 1020,
Nr238, poz. 1578 i Nr 257,po2.1726,22011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,po2.1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr240,
poz.1429orazz2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

(\.1
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$ 14.

Odsetki

1. Jednostki SW posiadajq nieoprocentowany rachunek bankowy przeznaczony do obstugi Srodkow

europejskich.

2. Beneficjent przedktada Operatorowi Programu w formie pisemnej raporty o nie wystqpieniu,

w trakcie realizacji Projektu, odsetek bankowych, wedtug wzoru ustalonego przez Panstwo-

Darczyncq i w terminach wskazanych w $ 4 ust. 14.

s 15.
Zamowienia publiczne

Zamowienia publiczne w ramach realizacji Projektu Jednostki SW realizujq zgodnie z przepisami

wsp6lnotowymi oraz krajowymi, w tym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z artykulem 7.16 Regulacji.

Do zam6wien publicznych w ramach Projektu stosuje sig Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

w zakresie udzielania zamowien, do ktorych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Dokumenty dotyczqce zamowien publicznych w drodze ustawy sE przechowywane

przez Jednostki SW, co najmniej przez 5 lat od przyjgcia przez Panstwo-Darczyncg Raportu

koncowego dla Programu.

s 16.
Pomoc publiczna

Zgodnie z Wnioskiem aplikacyjnym dla Projektu nie przewiduje sig mozliwo6ci udzielania pomocy

publicznej w ramach Projektu.

W przypadku wystqpienia w trakcie realizacji Projektu okoliczno6ci wskazujqcych, 2e realizowane

dzialania mogq miec charakter pomocy publicznej, Beneficjent niezwtocznie iw formie pisemnej

informuje Operatora Programu o wystqpieniu tego rodzaju zdarzeh.

Realizacja dziatan projektowych, o kt6rych mowa w ust. 2, zostaje wstrzymana do czasu zajgcia

stanowiska przez Operatora Programu.

W przypadku uznania dopuszczalnoSci wystqpienia pomocy publicznej w ramach Projektu,

Beneficjent przestrzega na kazdym etapie realizacji Projektu przepisow krajowych iwsp6lnotowych
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w zakresie pomocy publicznej, w szczegolnosci dotyczqcych obowiqzkow Beneficjenta, jako

podmiotu udzielajqcego pomocy, w tym badania poziomow i intensywnosci pomocy publicznej.

s 17.
Zakonczenie realizacji Projehu

1. Projekt ulega zakonczeniu po uplywie terminu wskazanego we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu.
2. Niniejsze zarzqdzenie moze zostac uchylone przed uplywem okresu realizaqi Projektu w trybie

natychmiastowym w szczegolno6ci, gdy:

1) Benef icjent wykorzysta w caloSci bqd2 w czqsci Srodki na f inansowanie Projektu na cel inny niz
okre6lony w Projekcie lub niezgodnie zzarzqdzeniem;

2) Beneficjent ztoly sfalszowane, przerobione lub stwierdzajqce nieprawdq dokumenty w celu
uzyskania wsparcia finansowego w ramach zarzqdzenia;

3) Beneficjent ze swej winy nie rozpoczS realizacji Projektu w ciqgu 3 miesiqcy od ustalonej
we wniosku pocz4tkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestal realizacji Projektu
lub realizuje go w spos6b niezgodny zzarzqdzeniem.

3. Niniejsze zarzqdzenie moze zostac uchylone przed uplywem okresu realizacji projektu

w szczegolnosci, gdy:

1) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu;
2) Beneficjent nie osiqgnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn od niego zaleanych;
3) Beneficjent odmowil poddania siq czynnoSciom kontrolnym;

4) Beneficjent w ustalonym przez Operatora Programu terminie nie doprowadzi do usunigcia
stwierdzonych n ieprawidtowosci;

5) Beneficjent nie przedkfada w terminie raportow, bez uprzedniego poinformowania wraz
z uzasadnieniem o wystqpieniu opo2nien;

6) Beneficjent nie przestrzega przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje sig do Beneficjenta;

7) Beneficjent nie wykonuje pozostalych obowiqzkow okre6lonych w zarzqdzeniu
- po uplywie 1 miesiqca od daty wydania zarzqdzeniao jego uchyleniu.

4. Beneficjent moze wystqpic do Operatora Programu z uzasadnionym wnioskiem o zakonczenie
realizacji Projektu przed uplywem okresu jego realizacji. Uzasadnienie winno wskazywad
na obiektywne i niepodwazalne okolicznoSci uniemo2liwiajEce realizacjq Projeku lub celowoS6
albo zasadno6c jego realizacji.
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s 18.
Informacja i promocja

1. Beneficjent realizuje zadania promocyjno-informacyjne zwiqzane z realizacjq Projektu w spos6b

okreSlony we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu i zgodnie z Regulacjami.

2. Jednostki SW dokonujq wydatkow zwiqzanych z informacjq i promocjq po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Benef icjenta.

s 1e.
Przepisy koncowe

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Generalny

Wigziennej

W zastgpstwie
YREKTORA GENERALNEGO

SLUzBY wr$zrerurue.r

plk Artur DLiadosz
Zastg6ica Dyrektlr{ peneralnego

I E R O W N I
Zespolu
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