
Zarzqdzenienr ll l2o1g

Dyrektora Generalnego Sfuiby Wigziennej

z dnia !"fczerwca 2013 r.

w sprawie realizacji projektu predefiniowanego Nr 22012013
pn. ,,Utworzenie i wdroienie systemow teleinformatycznych slui4cych podniesieniu

poziom u zarzqdzania jed n ostkam i pen iten cj arn ym i "

finansowanego ze Srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-201 4

Na podstawie art. 11 ust. l pkt 11 ustawy z dnia g kwietnia 20'10 r. o Stuzbie Wigziennej
(Dz. U. Nr 79, poz. 523 zpo2n. zm.1)), w zwiqzku z tresciq umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2012 r.
pomiqdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Nonrueskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych
w sprawie dofinansowania Programu ,,Wsparcie Sluzby Wigziennej, w tym sankcji pozawigziennych"
(wraz z zalqcznikami: I Decyzjq NMSZ w sprawie Programu, zawierajqcq Plan finansowy
orazll - Regulami operacyjnymi) oraz porozumieniem z dnia B stycznia 2013 r. zawartym pomigdzy

Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Centralnym Zarzqdem Stuzby Wiqziennej w sprawie realizacji
Programu pn. ,,Wsparcie Sfuzby Wigziennej, w tym sankcji pozawigziennych" w ramach Nonrueskiego
M echan izm u Finansoweg o 2009 -201 4, zarzqdza siq, co nastqpuje :

s  1 .
Definicje

Uzyte w zarzqdzeniu okreslenia oznaczajq:

1) Beneficjent - Biuro Informatyki i t-qcznosci w CentralnymZarzqdzie Stuzby Wigziennej;
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 wytqczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu

ustawy z dnia 18 stycznia 195'1 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz.2g,

zPo2n.zm.zl);

1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. S7B, z 2011 r. Nr 1 j 2, poz. 654
i Nr 291, poz. 17 07, z 2012 r. poz. 664 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 444.
2t Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostaty ogrtoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, po2.297, z 1989 r. Nr 29, poz. i54, z 1990 i. Nr 28,
poz. 159 i poz. 160 orazz2010 r.Nr 224, poz. 1459.
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4) dofinansowanie - kwotg dofinansowania przekazanq przez Operatora programu na realizacjg
Projektu;

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

6) KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy, ktdrego funkcjg petni Minister Rozwoju Regionalnego;
7) NMSZ - Nonnreskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
B) Operator Programu - Zespol ds, Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego

Zarzqdu Stuzby Wiqziennej, ktory realizuje zadania na rzecz i w imieniu Dyrektora Generalnego
Stu2by Wigziennej bqdqcego szefem Operatora Programu. Czgsc zadan Operatora programu
moze byi realizowana przez inne komorki organizacyjne CZSW oraz okrggowe inspektoraty Stuzby
Wigziennej;

9) Panstwo-Darczynca - Krolestwo Nonruegii reprezentowane przez Nonrveskie Ministerstwo Spraw
zagranicznych lub Biuro Mechanizmow Finansowych w Brukseli;

10) Porozumienie w sprawie Programu - Porozumienie z dnia B stycznia 2013 r. pomiqdzy Ministrem
Rozwoju Regionalnego, a CentralnymZarzqdem Sfu2by Wiqziennej w sprawie realizacji programu
pn. ,,Wsparcie Sluzby Wigziennej, w tym sankcji pozawigziennych" w ramach Nonrueskiego
Mechanizmu Finansoweg o 200g-201 4;

11) Projekt - projekt 22012013 pod nazwq,,Utworzenie i wdrozenie systemow teleinformatycznych
sluzqcych podniesieniu poziomu zarzqdzaniajednostkami penitencjarnymi',;

12) Program - Program pn. ,,Wsparcie Stu2by Wigziennej w tym sankcji pozawigziennych,';
13) Umowa w sprawie Programu - umowg w sprawie Programu zawartq w dniu 6 grudnia 2012 r.

pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Nonrueskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych
w sprawie dofinansowania Programu ,,Wsparcie Sluzby Wigziennej, w tym sankcji
pozawigziennych" (wraz z zalqcznikami: | - Decyzjq NMSZ w sprawie Programu, zawierajqcq plan
f inansowy oraz ll - Regutami operacyjnym i) ;

'14) Wniosek aplikacyjny dla Projeku - zaakceptowany wniosek Beneficjenta o sumie kontrolnej:
3f72c1dabf6516ca87afe7468dc8fb99 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

$ 2 .
Przedmiot zarzqdzenia

1' Zarzqdzenie reguluje zagadnienia zwiqzane z realizacjqProjektu w zakresie warunk6w wsparcia,
sprawozdawczo5ci, kontroli i audytu oraz w zakresie zarzqdzania Projektem, w tym zarzadzania
finansowego.

rg
norwav
grants'



2. Gt6wnym celem projektu jest zwiqkszenie kompetencji kadry Sluzby Wigziennej poprzez

stworzenie mo2liwosci uczestnictwa w roznych formach doskonalenia zawodowego,

ukierunkowanego na podniesienie umiejgtnosci stu2qcych prawidtowemu wykonywaniu

obowiqzk6w stuzbowych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego

wspomagajqcego zarzqdzaniem kadrq i ptacami w jednostkach organizacyjnych Stuzby

Wigziennej.

s3.
Ramy prawne

Beneficjent oraz Jednostki SW realizujq Projekt zgodnie z nastqpujqcymi dokumentami:

1) Memorandum of Urlderstanding wdrazania Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2009-2014 pomiqdzy Krolestwem Nonruegii, a Rzeczpospolitq Polsk4 podpisanym

w dniu 10 czerwca 2011r.;

2) Regulacjami w sprawie wdrazania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata

2009-2014, przyjgtymi przez Nonrueskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art.8.8

umowy zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. pomiqdzy Krolestwem Nonnregii, a Uniq Europejskq

w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014., wraz z zalqcznikami,

zwanymi dalej,,Regulacjami";

3) Umowqw sprawie Programu;

4) Porozumieniem w sprawie Programu;

5) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamowien,

do ktorych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2A04 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz, U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p62n. zm.o)), w ramach Mechanizmu

Finansowego EOG 2009-2014 oraz Nonrueskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;

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

Programu w zwiqzku z wdrazaniem Nonrveskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

wydanymi w trakcie realizacji Projektu;

7) Wnioskiem aplikacyjnym dla Projektu.

Zmiany dokumentow, o ktorych mowa w ust. '1, bgdq przekazywane w formie pisemnej przez

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

s)Zmianytekstu jednolitego wymienionejustawy zostaly ogiloszone w Dz. U. 22010r. Nr 161, poz. 1078 iNr 182, poz. 1228,22011r.
Nr5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, p02.1429 orazz2012 r. poz. 769, p02.951, poz. 1101,
poz. 1271 i poz. 1 529.

rg
nofwav
grants'

2.



1 .

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

z obowiqzku ich stosowania.

s4 .
Warunki finansowe

Srodki publiezne na finansowanie Projektu sqzapewnione w ramach budzetu Srodkow europejskich

w zakresie finansowania przez Darczyricg orazw ramach budzetu paristwa w zakresie krajowego

wspolfinansowania, na zasadach okre5lonych w ustawie o finansach publicznych.

Operator Programu na podstawie Wniosku aplikacyjnego dla Projektu zatwierdza do realizacji

Projekt udzielajqc dofinansowania w lqcznej kwocie nieprzekraczajqcej 16 132 518,57
PLN (slownie: szesna5cie milionow sto trzydzieSci dwa tysiqce piqcset osiemnaScie zfotych

i pigcdziesiqt siedem groszy), w tym:

1) ptatno6ci ze Srodkow europejskich w kwocie nie przekraczajqcej: 13712640,78 PLN (stownie:

trzyna6cie milionow siedemset dwanaScie tysiqcy szeScset czterdziesci zlotych i siedemdziesiqt

osiem groszy),

2) wspotfinansowanie z budzetu panstwa w kwocie nie przekraczajqcej: 2 419 877,79 PLN
(slownie: dwa miliony czterysta dziewigtnascie tysiqcy osiemset siedemdziesiqt siedem zfotych

i siedemdziesiqt dziewigc groszy).

Operator Programu, dziatajqc na podstawie delegacji okreslonej w $ 2 pkt 3 lit. b rozporzEdzenia

Ministra Finansow z dnia 5lipca 20'10 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci

oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, bud2etow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek

budzetowych, samorzqdowych zaktadow budzetowych, panstwowych funduszy celowych

oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej

Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.289) upowaznia kierownik6w Jednostek SW posiadajqcych

dostgp do portalu komunikacyjnego ,,BGK-ZLECENIA' do wystawiania zlecen ptatno6ci

dotyczqcych realizowanego Projektu.

Zakres upowaznienia, o kt6rym mowa w ust. 3, obejmuje rowniez wystawianie zlecefi ptatnosci

przez dyrektor6w okrggowych dla jednostek podleg{ych nieposiadajqcych dostgpu do portalu ,,BGK-
ZLECENIA".

Jednostki SW posiadajq zalohony w Narodowym Banku Polskim nieoprocentowany rachunek
pomocniczy do obstugi Srodkow europejskich.

Jednostki SW dokonujq wydatkowania Srodk6w w ramach Projektu przestrzegajEc nastgpujqcych
proporcji:
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7.

U.

1) 85% wydatku kwalifikowanego zatwierdzonego do wyplaty na kazdym dowodzie ksiggowym
jest ponoszone w ramach budzetu Srodkow europejskich;

2) 15% wydatku kwalifikowanego zatwierdzonego do wyptaty na kazdym dowodzie ksiggowym
jest ponoszone w ramach budzetu panstwa.

Koszty po6rednie w Projekcie nie wystqpujq.

Zalo2enia Projektu nie zaktadajq wygenerowania nadzwyczajnego zysku oraz wystqpienia
przychodow zwiqzanych zrealizaqqProjektu. Jednakze w przypadku wystqpienia nadzwyczajnego

zysku lub przychodow zwiqzanych z realizaQq Projektu, Beneficjent informuje o tym fakcie

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

wowczas odpowiednio zmienic kwotg dofinansowania.

Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z Wnioskiem aplikacyjnym dla Projektu tak, aby osiqgnigte

rezultaty i cel Projektu przedkladaly sig odpowiednio na wyniki i rezultaty Programu.

Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq plynnosc finansowq Projektu i pokrywajq wszelkie

\.,

t u .

wydatki zwiqzane z r ealizacjqProjektu.

11. Jednostki SW pokrywajq ze Srodkow wtasnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach

Projektu.

12. W przypadku zwigkszenia kosztow realizacji Projektu, wynikajqcych w szczegolnosci

z niedoszacowania kosztow realizacji Projektu, Jednostki SW pokrywajqje ze Srodkow wtasnych.

13. Jednostki SW dokonujE wydatkow w ramach Projektu zgodnie z zasadqefektywnego zarzqdzania

finansamitj. w sposob racjonalny i efektywny.

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

elektronicznej i papierowej zgodnie z ponizszym harmonogramem:

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

1 stycznia - 30 kwietnia wnzz prognozEWydatk6w na okres 1 wrzeSnia - 31 grudnia;

2) najpo2niej do 20 wrze6nia - obejmujqce wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

1 maja - 31 sierpniawraz z prognozEwydatkow na okres 1 stycznia - 30 kwietnia kolejnego

roku sprawozdawczego;

3) najp6zniej do 20 stycznia - obejmujqce wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

1 wrzeSnia - 31 grudnia wrazz prognozEwydatkow na okres 1 maja - 31 sierpnia kolejnego

roku sprawozdawczego.

15. W razie wystqpienia bfqdow w raportach, o ktorych mowa w ust. 14, Beneficjent przekazuje

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

raport bqd2 wskazane zatqczniki w wersji elektronicznej i papierowej w celu ostatecznej akceptacji.
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1 .

$ 5 .
Warunki przy znania dof i nansowania na rzecz Projektu

Dofinansowanie zostaje przyznane Beneficjentowi pod warunkiem zapewnienia przez Beneficjenta

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

Darczync6w raportu koncowego dla Programu.

Beneficjent przedstawia w {inansowych raportach okresowych, raportach rocznych oraz w raporcie

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

rezultatow i produktow.

Wszelkie pozostate lub niewykorzystane materialy w ramach Projektu zostanq ponownie

wykorzystane, poddane recyklingowi, bqdq przetrzymywane lub skladowane w sposob bezpieczny

dla Srodowiska.

Jednostki SW majq prawo do stosowania wyjqtku od ogolnej zasady zawarlej w art. 7.3.1. (c)

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

stosujq pon izsze zasady:

1) bqdq wta6cicielem sprzgtu przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakonczenia Projektu

oraz bgdq uzytkowac przedmiotowy sprzgt na rzecz realizacji og6lnych cel6w Projektu przez

ten sam okres;

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

zarowno podczas realizacji Projektu jak i przez okres 5 lat od dnia zakonczenia Projeku;

3) ustanowiq oddzielnq pulq srodkow na utrzymanie sprzgtu, kt6rego dotyczy wyjqtek,

przez minimalny okres 5 lat od dnia zakonczenia Projektu.

Jednostki SW zwolnione sE z obowiqzkow okreslonych w ust. 4 dla zakup6w sprzgtu, ktorego

warto6c w dniu przyjgcia do uzywania nie przekracza kwoty 3 500,00 zt.

Jednostki SW sporzqdzajqwykazsprzqtu zakupionego w ramach Projektu, o kt6rym mowa w ust. 4,
jak rowniez odrgbny wykaz sprzqtu, o ktorym mowa w ust. 5.

Beneficjent odpowiada za lo, ze wszystkie przedtozone przez niego dokumenty, udzielone

informacje oraz zlohone oSwiadczenia, ktore przekazal Operatorowi Programu przed wydaniem

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

obowiqzujqce.

Jednostki SW nie mogq korzystac z innych srodk6w publicznych w celu pokrycia kosztow

kwalifikowanych ponoszonych w zwiqzku z realizacjq Projektu objgtego dofinansowaniem (zakaz

podw6jnego linansowania).

rg
norwav
grants'

z .

4.

E

o .

7.

8.



s6 .
Szczegolne obowiqzki Beneficjenta i Jednostek SW

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

ogolnych celow Nonrveskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz rezultatow i celu
Programu.

2. Beneficjent oraz Jednostki SW realizujq Projekt zgodnie z zasadami gospodarnoSci, wydajnoSci
i efektywnoSci.

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

ich optymalne wykorzystanie zgodne z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umozliwiajqcy
petnq i uczciwq konkurencjq migdzy potencjalnymi wykonawcdmi. .

4. Beneficjent przedstawia wydatki poniesione w ramach Projektu do rozliczenia po uprzedniej
weryfikac;i pod kqtem ich faktycznego poniesienia oraz zgodnosci 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 postqpow Projektu
w osiqganiu oczekiwanych rezultatow, miqdzy innymi poprzez przeglqdy lub weryfikacje Projektu
w miejscu realizacji.

7. Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq wykorzystanie pomocy finansowej wylqcznie na cele
Projektu orazwykorzystanie wszystkich aktyw6w zakupionych w ramach Projektu wytqcznie na cele
projektowe.

8, 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 pelnej identyfikacji wszelkich dokonywanych czynno6ci,

w tym operacji bankowych.

9. Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq dostgpnosc dokumentow zwiqzanych z realizailq
Projektu, zgodnie z wymogami okre6lonymi w art, 8.8 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 kofica biezqcego roku kalendarzowego

oraz w kolejnych latach realizacji Projektu.

11. Beneficjent oraz Jednostki SW odpowiadaiqza dochowanie naleZytej starannoSci przy wdrazaniu

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

zapobiegania, wykrywania i eliminowania wszelkich przypadk6w nieprawidtowosci oraz szybkiego

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

z odpowiednimi korektami finansowymi.

13. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent oraz Jednostki SW przestrzegajq wszystkich odpowiednich

przepisow prawa krajowego i unijnego, w tym miqdzy innymi przepisow dotyczqcych Srodowiska,

zamowien publicznych i pomocy publicznej.

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

integralnqczqSc 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 catoSc dokumentacji zwiqzanej z realizacjq Projektu,

w okresie realizacji Projektu iprzez okres 5lat od przyjqciaprzez Darczyncow rapofiu koncowego

dla Programu.

17. Dokumenty dotyczqce pomocy publicznej udzielonej w zwiqzku z realizacjq Projektu Beneficjent

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

okreslonych w $ 16.

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

w szczegolno6ci mogqcych miec wplyw na opo2nienie w jego realizacji bqd2 brak mozliwoSci

realizacji przyjqtych zalolen.

19. Benef icjent oraz Jednostki SW niepobierajq zadnych wptat ani oplat od adresatow Projektu.

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

z realizacjqProjektu.

s7.
Kwalifikowalno6c wydatkow

1. Za wydatki kwalifikowalne mogq byc uznane vuydatki poniesione na rzecz Projektu

od dnia 3 czenryca 2013 r. do dnia zakonczenia realizacji Projektu, jednak nie p62niej niZ do dnia

30 kwietnia 2016 r.
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2. Do wdrazania Projeku majq zastosowanie szczegotowe zasady kwalifikowalnosci wydatkow

okre5lone w rozdziale 7 Regulacji.

3. Za wydatki kwalifikowalne uznaje siq w szczeg6lno$ciwydatki, ktore:

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

o ktorych mowa w $ 3 ust,l niniejszego zarzqdzenia;

2) zostaly faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalnosci wydatkow;

3) zosta{y prawidtowo udokumentowane;

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

braku podw6jnego f inansowania;

5) sqzgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

s8 .
System platno6ci

1. Jednostki SW otrzymujq srodki linansowe na realizacjq Projeku w ramach planu finansowego

budzetu paistwa oraz planu finansowego budzetu srodk6w europejskich.

2. Srodki finansowe na realizacjq Projektu w ramach planu finansowego budzetu pahstwa Jednostki
SW gromadzqna 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 realizacjq zlecen
platnoSci w ramach porlalu komunikacyjnego,,BGK-ZLECENIA".

$e .
Sprawozdawczo66

1. Beneficjent sporz4dza raporty roczne oraz raport koncowy zrealizacji Projektu.

2. Rapofiy roczne oraz raport koncowy z realizaqi 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 kazdego roku dla okresu sprawozdawczego pokrywajqcego sig z poprzednim

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

w terminie do 15-go dnia 2-go miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu, w kt6rym zakonczono

realizacjg Projektu.

W razie wystqpienia blqd6w w rapoftach, o kt6rych mowa w ust.2 pkt 1, Beneficjent przekazuje

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

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

W razie wystqpienia btqdow 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 niezwlocznie informuje Beneficjenta o akceptacji rapofiow, 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 dziatania w ich imieniu -

w przypadku kontroli;

2) przez Instytucjg Audytu, ktorej funkcjq petni Minister Finans6w lub innq upowa2nionq instytucjq

krajowq oraz KMF lub jednostkg upowaznionq do dzialania w jego imieniu, a takhe Komisjq

Audytorow EFTA i Operatora Programu - w przypadku audytu.

2. Kontrolg iaudyt przeprowadza siq w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

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

zaanga|owanymi do realizacji Projektu, regulacje umo2liwiajqce realizacjg czynnosci kontrolnych,

o ktorych mowa w ust. 1.

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

Darczyncg rapoftu koricowego dla Programu.

5. Beneficjent oraz Jednostki SW umozliwiajq podmiotom, o kt6rych mowa w ust. 1, petny

i niezaklocony dostgp do wszelkich informacji, dokument6w, miejsc i obiektow publicznych lub

prywatnych, zwiEzanych z realizacjq Projektu. Dostgp taki podlega ograniczeniom wynikajqcym

z obowiEzujqcych przepis6w prawa krajowego. 
=
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Podczas kontroli i audytu Beneficjent oraz Jednostki SW zapewniajq obecnoSc osob wlasciwych

do udzielania informacji iwyja5nien na temat zagadnien zwiq.zanych zrealizaqqProjektu.

Czynnosci kontrolne dokonywane przez Operatora Programu przeprowadzane bqdq zgodnie

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

poz. '1092) oraz odrgbnymi uregulowaniami wydanymi przez Dyrektora Generalnego Stuzby

Wigziennej w sprawie dokonywania kontroli.

CzynnoSci kontrolne dokonywane przez inne podmioty niz Operator Programu, realizowane bqdq

w sposob okreSlony w przepisach odrqbnych.

s  1 1 .
Zmiany w Projekcie

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

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

zatwierdzonego Wniosku aplikacyjnego dla Projektu bez koniecznoSci uzyskiwania zgody

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

1) przesunigc niepowodujqcych w efekcie zwigkszenia w wysokoSci wyzszej ni2 10% warloSci

srodkow alokowanych na dany modul/zadanieikategorig wydatkow, na ktory przesuwane

sq Srodki oraz

2) przesunigc w budzecie szczegotowym Projektu, ktore nie powodujq zwiqkszenia

w wysoko6ci wyzszej ni? 20 % srodkow finansowych ujgtych w poszczegolnych pozycjach

budzetu szczegolowego.

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

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

konieczno6c przedstawienia aktualizacjiWniosku aplikacyjnego dla Projektu wraz zzalqcznikami.

Przesuniqcia, o ktorych mowa w ust. '1, nie mogq zwigkszai wydatkow wskazanych w Arlykule

7.3.1 (a, c, d) Regulacji w odniesieniu do kwot przyznanych na realizacjq przedmiotowych dziatan

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

zwigkszenia kosztow zarzqdzania Projektem oraz kosztow posrednich.

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

zakres okreslony w ust 1 - 3 trakowane s4 jako zmiany w Projekcie wymagajqce uzyskania
pisemnej zgody Operatora Programu. Poniesienie wydatk6w przed zatwierdzeniem zmian przez

Operatora Programu dokonywane jest na wtasne ryzyko Beneficjenta.

Wydatki poniesione z naruszeniem postanowien ust. 1 - 4 nie sq kwalifikowalne.
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W przypadku dokonania zmian Projektu skutkujqcych koniecznoSciq zmiany Wniosku

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

go niezwtocznie do Operatora Programu wrazze szczeg6lowym uzasadnieniem.

W przypadku wystqpienia wqtpliwo6ci, czy dana zmiana Wniosku aplikacyjnego dla Projektu

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

Programu.

Operator Programu mole 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.

s 12.
Zawieszenie ptatnoSci

Zasady zawieszania ptatno6ci okreSlajq odrqbne przepisy wydane przez Panstwo-Darczyncg, wytyczne

ustalone przezKPK a takze uregulowania okreSlone przez Operatora Programu.

s 13.
Korekty finansowe

Jezeli na podstawie raport6w finansowych lub czynno6ci kontrolnych uprawnionych organow zostanie

stwierdzone, ze Srodki na finansowanie Projektu sE przez Jednostki SW:

1 ) wykorzystywane niezgod nie z przeznaczen iem ;
2) wykorzystywane z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poLn. zm.4 ));

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

4) Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogioszone w Dz. U. 22010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz, 620, Nr'123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr238, poz. 1578 i Nr 257,pol.1726,22011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr201, poz. 1183, Nr 234,po2.1386, Nr 291,po2.1707 i Nr 240,
poz.1429orazz2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.
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s 14.
0dsetki

1. Jednostki SW posiadajq nieoprocentowany rachunek bankowy przeznaczony do obstugi srodk6w

europejskich.

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

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

Darczyncg iw terminach wskazanych w $ 4 ust. 14.

1 .

s 15.
Zam6wienia publiczne

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

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

Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z artykutem 7.16 Regulacji.

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

w zakresie udzielania zamowien, do k6rych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

oraz Nonrueski ego Mechan izm u Finansowe go 2009 -201 4.

Dokumenty dotyczqce zamowien publicznych w drodze ustawy sE przechowywane

przez Jednostki SW, co najmniej przez 5 lat od przyjqcia przez Panstwo-Darczyr'rcq Raportu

koncowego dla Programu.

s 16.
Pomoc publiczna

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

publicznej w ramach Projektu.

W przypadku wystqpienia w trakcie realizacji Projektu okolicznoSci wskazujEcych, ze realizowane

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

informuje Operatora Programu o wystqpieniu tego rodzaju zdarzen.

Realizacja dziafafi projektowych, o ktorych 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 przepis6w krajowych i wspolnotowych
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w zakresie pomocy publicznej, w szczegolnoSci dotyczqcych obowiqzk6w Beneficjenta, jako

podmiotu udzielajqcego pomocy, w tym badania poziom6w i intensywnosci pomocy publicznej.

s 17.
Zakonczenie realizacji Projektu

1. Projekt ulega zakonczeniu po upfywie terminu wskazanego we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu.

2. Niniejsze zarzqdzenie moze zostac uchylone przed up{ywem okresu realizacji Projektu w trybie

natychmiastowym w szczegolnoSci, gdy:

1) Beneficjent wykorzysta w catosci bqd2 w czgsci srodki na finansowanie Projektu na cel inny niZ

okreslony w Projekcie lub niezgodnie zzarzqdzeniem;

2) Beneficjent Ao2y stalszowane, przerobione lub stwierdzajqce nieprawdg dokumenty w celu

uzyskania wsparcia finansowego w ramach zarzqdzenia;

3) Beneficjent ze swej winy nie rozpoczqt realizacji Projektu w ciqgu 3 miesiqcy od ustalonej

we wniosku poczqtkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestai realizacji Projektu

lub realizuje go w spos6b niezgodny zzarzEdzeniem.

3. Niniejsze zanqdzenie moze zostac uchylone przed upfywem okresu realizacji Projektu

w szczegolno6ci, gdy:

1) Beneficjent nie realizuje Projektu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu;

2l Beneficjent nie osiqgnie zamierzonego w Projekcie celu zprzyczyn od niego zale2nych;

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 przedklada w terminie raport6w, bez uprzedniego poinformowania wraz

z uzasadnieniem o wystqpieniu op62niefi;

6) Beneficjent nie przestrzega przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien

publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje siq do Beneficjenta;

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

4. Beneficjent mo2e wystqpic do Operatora Programu z uzasadnionym wnioskiem o zakoriczenie

realizacji Projektu przed uplywem okresu jego realizacji. Uzasadnienie winno wskazywa6

na obiektywne i niepodwazalne okoliczno5ci uniemoZliwiajqce realizacjg Projektu lub celowo6c

albo zasadno6d jego realizacji.
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s 18,
Intormacja i promocja

1. Benelicjent realizuje zadania promocyjno-informacyjne zwiqzane z realizacjq Projektu

okreSlony we Wniosku aplikacyjnym dla Projektu i zgodnie z Regulacjami.

2. Jednostki SW dokonujq wydatkow zwiqzanych z informacjq i promocjq po uprzednim

pisemnej zgody Beneficjenta.

s le.
Przepisy koncowe

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podp isan ia.

Plk Arlr'
Zastepca DYre

ziadosz

w sposob

uzyskaniu

D Y R E K T O R '
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