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PROGRAM ROCZNY
1. OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ FINANSOWANE
W RAMACH PROGRAMU
Zasady wyboru projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych są zgodne z zasadami
określonymi w Systemie Zarządzania i Kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego
Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.
Instytucja Odpowiedzialna - Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA
odpowiada za przygotowanie i zarządzanie zaakceptowanym przez Komisję Europejską programem
wieloletnim oraz programami rocznymi.
Instytucja Odpowiedzialna delegowała część obowiązków na Władzę Wdrażającą Programy
Europejskie – Instytucję Delegowaną, zgodnie z porozumieniem uszczegółowiającym podział zadań
pomiędzy tymi instytucjami.
1.1 Proces wyboru
Ze względu na specyfikę działań kwalifikowalnych do realizacji w ramach Funduszu Granic
Zewnętrznych, projekty wybierane są w trybie zamkniętego naboru wniosków, z pominięciem
procedury zamieszczania oficjalnego ogłoszenia o naborze w prasie/na stronie internetowej. W
przypadku Funduszu Granic Zewnętrznych Instytucja Odpowiedzialna działa jako executing body.
Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania realizacją projektów (call for interest) zostało skierowane
przez Instytucję Odpowiedzialną do zamkniętej grupy potencjalnych beneficjentów/partnerów
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Policji,
Urząd ds. Cudzoziemców, Służba Celna, Wojewodowie). Na podstawie zgłoszonych projektów
przygotowuje się program wieloletni oraz programy roczne. Program roczny wskazuje projekty, które
będą dofinansowane w ramach alokacji.
Po przyjęciu programu rocznego przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Schengen,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu
Granic Zewnętrznych oraz Funduszu P owrotu Imigrantów i przekazaniu go do Komisji Europejskiej
Instytucja Odpowiedzialna kieruje pisma do beneficjentów zawiadamiające o rozpoczęciu procedury
naboru wniosków i określające formę, czas i miejsce ich składania.
Wniosek powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę możliwości realizacji oraz finansowania
projektu, w tym odniesienie do kryteriów minimalnych, zgodnie z art. 16 ust. 5 Decyzji ustanawiającej
Fundusz Granic Zewnętrznych 1.
Wnioski wpływają do Instytucji Delegowanej, gdzie przeprowadzana jest weryfikacja formalna.
Po zakończeniu weryfikacji formalnej Instytucja Delegowana przekazuje wnioski aplikacyjne wraz z
listą sprawdzającą do Instytucji Odpowiedzialnej. Weryfikacja merytoryczna wniosków
przeprowadzana jest przez przedstawicieli Instytucji Odpowiedzialnej oraz na wniosek Instytucji
Odpowiedzialnej również przez przedstawicieli Instytucji Delegowanej.
1.2. Procedura przyznania środków
Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu
Powrotu Imigrantów otrzymuje informacje od Instytucji Odpowiedzialnej nt. wyników weryfikacji
wniosków i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektów.
1

Decyzja 574/2007/WE z 23/05/2007 ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako
część Programu ogólnego ‘Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi’, Dz. Urz. L 144, 6.6.2007, p.
22, dalej "Decyzja FGZ".
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Instytucja Odpowiedzialna występuje w roli organu wdrażającego projekty pośrednio. Z partnerem,
który realizuje projekt i który de facto jest jego beneficjentem Instytucja Odpowiedzialna podpisuje
porozumienie finansowe dotyczące wdrażania projektów, w rozumieniu Art. 6(3) Decyzji
Wykonawczej, tj. np. Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Służby Celnej, Policji,
Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów.
Porozumienie finansowe uszczegóławia zasady wdrażania projektu oraz określa obowiązki partnerów
Instytucji Odpowiedzialnej.
Porozumienia finansowe zawierają szczegółowe informacje dot. m.in. działań realizowanych przez
partnerów, harmonogram, budżet, rezultaty, wskaźniki, informacje nt. kwalifikowalności wydatków,
osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie partnera, informacje nt. promocji,
zobowiązanie raportowania, wzory stosownych dokumentów - zgodnie z wymaganiami Art. 8(4) i
10(1) Decyzji Wykonawczej.
Porozumienie finansowe podpisuje Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej.
1.3. Monitoring
Instytucja Delegowana jest odpowiedzialna m.in. za monitoring realizowanych działań oraz
potwierdzanie, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione i są zgodne z zasadami krajowego i
wspólnotowego prawa. W porozumieniu podpisanym przez Instytucję Odpowiedzialną z jednej strony
oraz z Instytucją Delegowaną z drugiej strony zostały określane prawa i obowiązki Instytucji
Delegowanej. W celu monitorowania właściwego wypełniania swoich obowiązków, Instytucja
Delegowana jest zobligowana m.in. do przekazywania kwartalnych i rocznych raportów do Instytucji
Odpowiedzialnej.
W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą jest Instytucja
Odpowiedzialna, natomiast partnerem jest odpowiedni organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej, Minister Spraw Zagranicznych, Szef Służby Celnej, Komendant Główny
Policji, Wojewoda.
1.4. Procedury przetargowe
Procedury przetargowe stosowane są zgodnie z Artykułem 11 Decyzji Komisji ustanawiającej zasady
wykonania Decyzji 574/2007/WE 2 oraz w zgodności z prawem Wspólnot Europejskich oraz prawem
krajowym w tym zakresie (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Zamieszczone poniżej opisy projektów zawierają również harmonogramy realizacji planowanych
działań oraz rodzaj stosowanej procedury przy zawieraniu kontraktów.
1.5.Stosowanie zasad partnerstwa
Realizując zasadę partnerstwa projekt programu został skonsultowany z członkami
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu
Powrotu Imigrantów. Wszelkie istotne zmiany dotyczące realizacji programu wieloletniego oraz
programów rocznych były konsultowane z członkami Międzyresortowego Zespołu, którzy mają prawo
do zabierania głosu. Strategiczne dokumenty dot. Funduszy, w tym programy roczne są dyskutowane
oraz przyjmowane przez Zespół. Na szczeblu krajowym Zespół podejmuje ostateczną decyzję o
dofinansowaniu projektów.
Kwartalna informacja o wynikach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Schengen,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu
2

Decyzja Komisji 2008/456/WE z 5 marca 2008 ustanawiająca zasady wykonania Decyzji Nr 574/2007WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. L 167, 27.6.2008, p. 1, dalej "Decyzja Wykonawcza".
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Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów przekazywana
Europejskiemu Rady Ministrów.

jest Komitetowi

1.6. Widoczność finansowania ze środków wspólnotowych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków wspólnotowych przez
beneficjentów/partnerów są zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe
zobowiązania dot. promocji są zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z
partnerem/jednostką realizującą projekt. Instytucja Delegowana weryfikuje wdrażanie przez
beneficjentów/ partnerów zasad dot. Widoczności finansowania ze środków.
Wypełniając wymagania artykułu 33 ust. 2 lit. a) Decyzji Wykonawczej, Instytucja Odpowiedzialna
zorganizowała w 2007 r. i 2008 r. spotkania mające na celu poinformowanie potencjalnych
beneficjentów/partnerów o uruchomieniu programu wieloletniego i programu rocznego. Ponadto,
przed ogłoszeniem naboru wniosków przeprowadzono również szkolenie dla beneficjentów m.in. z
zakresu wypełniania stosownych dokumentów.
REWIZJA PROGRAMU ROCZNEGO
Aktualna wersja programu rocznego zawiera wszystkie zmiany, które, na wniosek Partnerów /
beneficjentów, były wprowadzane w podczas wdrażania projektów i nie zostały przekazane Komisji
Europejskiej.
Rewizja programu rocznego była niezbędna ze względu na znaczny wzrost kursu EUR, a także w
związku z lepszym stanem wiedzy na temat bieżących kosztów, harmonogramów, a także wskaźników
w projektach.
W związku z faktem, że plan finansowy programu rocznego został oparty na kursie ustanowionym
przez Europejski Bank Centralny na marzec 2010, który był wyższy niż poprzedni kurs
programowania, możliwe było sfinansowanie dodatkowych projektów w ramach alokacji. Dlatego też,
ponowne zaproszenie do zgłaszania zainteresowania realizacją projektów (call for interest) zostało
skierowane Partnerów / beneficjentów Funduszu.
Projekt zaktualizowanego programu został skonsultowany z członkami Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na
rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów. Zespół
podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektów.
2. ZMIANY W
przypadkach)

SYSTEMACH
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3. DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ OTRZYMAĆ WSPARCIE W RAMACH WYBRANYCH PRIORYTETÓW
PRIORYTET 1
Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli
osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi g ranicami

Działania podejmo wane w celu realizacji priorytetu 1
W stosownych przypadkach, w pkt 3.1 i dalszych, działania należy przedstawić z podziałem na kategorie opisane w akcie podstawowym
3.1.1

Cel operacyjny: 1
Dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej
Działanie kluczowe: 1
Modernizacja, rozbudowa lub budowa obiektów nowych przejść granicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

3.1.1.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym
Medyka - Szeginie
Projekt przyczyni się do skutecznej i lepszej organizacji przeprowadzania kontroli osób na granicy zewnętrznej UE.
Planuje się zwiększenie przepustowości przejścia granicznego, a tym samym poprawę jakości i warunków odpraw osób
przekraczających zewnętrzną granicę UE. Zakupiony w ramach projektu sprzęt również usprawni i przyspieszy odprawę i
kontrolę osób.
Skuteczna kontrola graniczna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno na zewnętrznej granicy UE, jak i na
całym jej obszarze.
W ramach projektu planuje się:
- wykonanie nowej nawierzchni na terenie całego drogowego przejścia,
- poszerzenie kierunku wjazdowego o dodatkowe pasy ruchu dla samochodów osobowych,
- wyposażenie w brakujący sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia szybszej i skutecznej kontroli granicznej (m.in.
czytniki paszportów)
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Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki, a użytkownikiem Służby Graniczne.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – IV kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – II kwartał 2010 r.
Założenia projektu są zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego” wynikającymi z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz „Głównymi celami współpracy zagranicznej” – cel nr 1:
Rozwój regionalny województwa poprzez współpracę z krajem sąsiadującym, tj. Ukrainą, szczególnie w ramach współpracy
transgranicznej.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) c) Decyzji FGZ.
3.1.1.2
1. Cel i zakres projektu

Budowa lądowiska dla helikopterów w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz – Hruszew
Projekt zakłada budowę lądowiska dla helikopterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy drogowego
przejścia granicznego. Budowa lądowiska przyczyni się do zwiększenia efektywności działań operacyjnych Straży
Granicznej w zakresie zabezpieczenia granicy prowadzonych z wykorzystaniem śmigłowców.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki, a użytkownikami Służby Graniczne.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
Założenia projektu są zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego” wynikającymi z
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz „Głównymi celami współpracy zagranicznej” – cel nr 1:
Rozwój regionalny województwa poprzez współpracę z krajem sąsiadującym, tj. Ukrainą, szczególnie w ramach współpracy
transgranicznej.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych zadań wspierają realizację celów Funduszu określonych w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a).
Informacja finansowa - Działanie 3.1.1
Wartość działania – 712 298,62euro
Wkład UE – 489 249,43 euro
Wkład własny – 223 049,19 euro
3.1.2

Cel operacyjny: 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obszaru Schengen
Działanie kluczowe: 1
Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej

3.1.2.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej (cz. I)
Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury serwerowej poprzez wprowadzenie niżej wymienionych komponentów CWT:
Rozbudowa serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz uruchomieniem.
Dodatkowe elementy rozbudowy infrastruktury sieciowej CWT, w tym karty interfejsów sieciowych do serwerów.
Straż Graniczna w celu realizacji zadań ustawowych wykorzystuje system teleinformatyczny, obejmujący swoim zasięgiem
wszystkie lokalizacje organizacyjne. Głównym elementem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny SG (CWT SG),
którego wyposażenie techniczne gwarantuje niezawodną pracę głównych aplikacji kontroli ruchu granicznego oraz
przetwarzania danych wewnętrznych. Ze względu na konieczność zwiększenia niezbędnej mocy obliczeniowej głównych
serwerów CWT spowodowany powiększeniem zakresu prac nad budową kluczowej aplikacji komputerowej „Odprawy SG”
w ramach projektu planowana jest rozbudowa serwerów o dodatkowe procesory oraz pamięć operacyjną RAM.
Zwiększenie potencjału wydajnościowego oraz pojemnościowego CWT będzie wykorzystane przez wszystkich
funkcjonariuszy SG oraz w każdej komórce organizacyjnej SG.
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Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Komenda Główna Straży Granicznej, a użytkownikiem terenowe jednostki
organizacyjne Straży Granicznej.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu - III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie I etapu projektu - IV kwartał 2009 r.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2009 i 2010. Planowany do zakupienia sprzęt ma
bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po zakończeniu projektu.
Zwiększenie wydajności oraz pojemności Centralnego Węzła Teleinformatycznego bezpośrednio wpłynie na jakość
funkcjonowania systemów komunikacyjnych i informatycznych odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę ruchu granicznego
oraz umożliwi powiększenie zakresu przetwarzanych danych niezbędnych w realizacji zadań ustawowych, a tym samym
przyczyni się do realizacji celu operacyjnego, tj. utrzymania wysokiego standardu nadzoru i kontroli na granicy zewnętrznej
UE w ramach realizacji Priorytetu 1. Generalnie, ze względu na stały proces zwiększania się zapotrzebowania na szybkość
przetwarzania danych związany głównie ze wzrostem przepływu przez granicę ludzi i towarów, rozbudowa CWT ma na celu
utrzymanie stałego poziomu obsługi procesów produkcyjnych, w tym optymalnego poziomu czasu dokonywania odprawy
granicznej ściśle uzależnionej od wydajności systemu teleinformatycznego.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określonych w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c) i d) oraz ust. 2 lit. a) i d).
Informacja finansowa - Działanie 3.1.2
Wartość działania – 1, 606 777,77 euro
Wkład UE – 1, 205 084,03 euro
Wkład własny – 401 693,74 euro
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3.1.3

Cel operacyjny: 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obszaru Schengen
Działanie kluczowe: 4
Doposażenie Służb realizujących zadania związane z ochroną granicy i strefy przygranicznej w nowoczesne środki transportu

3.1.3.1
1. Cel i zakres projektu

Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu (cz. I)
Celem projektu jest zapewnienie Straży Granicznej pojazdów specjalnych do prowadzenia mobilnej kontroli i pojazdów
towarzyszących patrolowo-szosowych, wyposażonych w odpowiednią ilość urządzeń łączności oraz urządzeń do kontroli
osób, dokumentów, substancji psychotropowych, środków transportu, a także zapewniających wykonywanie czynności
procesowych i administracyjnych.
Projekt pozwoli zrealizować ustawowe zadania w strefie przygranicznej.
Wskazany sprzęt wykorzystywany będzie głównie do:
- patrolowania określonych obszarów (typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego
rozpoznania),
- przeprowadzania kontroli granicznych (poszukiwania, realizacja czynności zleconych, ustalanie sprawców i
świadków przestępstw i wykroczeń),
- kontroli legalności pobytu, zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw trzecich,
- systematycznej, okresowej kontroli miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich
(targowiska, dworce kolejowe, giełdy itp.),
a także:
- prowadzenia rozmów z osobami zamieszkałymi lub przebywającymi w rejonie działania patrolu (rozpoznanie
graniczne),
- organizowania Systemu Alarmowego Powiadamiania w celu zagwarantowania szybkiego napływu informacji o
zjawiskach niekorzystnych z punktu widzenia zadań realizowanych przez Straż Graniczną.
Zadania patroli mobilnych będą realizowane we współpracy z uprawnionymi służbami i organami krajowymi oraz innych
państw (wspólne działania), na podstawie:
- informacji uzyskanych od oficera łącznikowego SG, działającego przy wojewodzie, oraz innych pionów formacji (ds.
cudzoziemców, operacyjno–śledczego, granicznego),
- typowania rejonów, osób i środków transportu (profiling), uwzględniającego wyniki analizy ryzyka, informacji o
bramkach radiometrycznych w przejściach granicznych.
Realizacja tej strategii na szczeblu operacyjnym (Oddziały SG) i taktycznym (P lacówki SG) zapewni odpowiednią
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skuteczność realizacji zadań ustawowych formacji w strefie przygranicznej.
Skuteczność realizacji zadań przez patrole (grupy) mobilne będzie jednym z podstawowych wyznaczników sprawności
działania Straży Granicznej po rozpoczęciu przez Polskę pełnej realizacji Układu z Schengen.
Na efekty działań patroli (grup) mobilnych bezpośredni wpływ będą miały wyniki pracy innych pionów formacji (ds.
cudzoziemców, operacyjno-śledczego, analizy ryzyka) w zakresie zapewnienia patrolom (grupom) informacji i analiz
niezbędnych do typowania osób i środków transportu.
Istotnym elementem realizacji strategii patroli (grup) mobilnych będzie również sposób ich działania (taktyka), wypracowana
na szczeblu placówek SG, przy udziale oddziału SG i zaleceń właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych KGSG.
Taktyka ta w odpowiednim stopniu uwzględni:
- realizację działań w obszarach niewystarczająco rozpoznanych w dotychczasowej praktyce służbowej (położone w głębi
strefy służbowej odpowiedzialności placówki SG, duże aglomeracje miejskie),
- tryb współdziałania (w planowaniu i realizacji) z pododdziałami odwodowymi i sąsiadującymi placówkami SG,
zwłaszcza położonymi w zasięgu terytorialnej odpowiedzialności innego oddziału SG,
- tryb współdziałania z innymi służbami i instytucjami (administracją rządową i terenową, Policją, Służbą Celną, Inspekcją
Transportu Drogowego i innymi),
- współpracę ze służbami granicznymi sąsiadujących Państw Członkowskich UE/Schengen.
Szacunkowe terminy realizacji kształtują się następująco:
- Rozpoczęcie udzielenia zamówienia publicznego - II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - I kwartał 2010 r.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2009 i 2010.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego. W przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego może zaistnieć potrzeba zastosowania trybu
negocjacji (decyzja w tej sprawie uzależniona jest od przebiegu i wyników testów prototypów sprzętu). Podstawową
przesłanką ewentualnego zastosowania negocjacji mogą być szczególne cechy przedmiotu zamówienia.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Komenda Główna Straży Granicznej, a użytkownikiem terenowe jednostki
organizacyjne Straży Granicznej.
Planowany do zakupienia sprzęt ma bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po zakończeniu
projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określonych w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art.5 ust. 1 lit. d).
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Informacja finansowa - Działanie 3.1.3
Wartość działania – 2 853 218,45Euro
Wkład UE – 2 139 913,84Euro
Wkład własny – 713 304,61Euro
Cel operacyjny: 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obszaru Schengen
Działanie kluczowe 5:
Modernizacja Systemu Uprawnionego Przechwytu (SUP) na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez Straż Graniczną w
zakresie wymiany informacji kryminalnych z Policją.
Projekt 3.1.4.1
1. Cel i zakres projektu

Modernizacja Systemu Uprawnionego Przechwytu (SUP) na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez Straż
Graniczną w zakresie wymiany informacji kryminalnych z Policją.
Realizacja projektu przyczyni się do zmodernizowania Systemu Uprawnionego Przechwytu (SUP), który wykorzystywany
jest przez służby P olicji i Straży Granicznej do podniesienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa granicy
zewnętrznej UE. Zmodernizowany SUP gwarantuje podniesienie poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim danych
oraz skróci czas dostępu do tych informacji, co wyraźnie wpłynie na poprawę zapewnienia bezpieczeństwa na granicy
zewnętrznej UE poprzez skrócenie czasu reakcji oraz usprawnienie wspólnych działań Policji i Straży Granicznej.
SUP jest systemem służącym Policji i Straży Granicznej do prowadzenia niejawnej kontroli operacyjnej polegającej na
stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich
utrwalanie zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy o Policji z dnia 06.04.1990 r. oraz art. 9 Ustawy o Straży Granicznej. System jest
wykorzystywany przez Straż Graniczną do kontroli osób przekraczających granicę, jeśli istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo, że mogą oni popełnić, lub popełnili przestępstwo zgodnie z katalogiem (art. 19 Ustawy o Policji, art. 9
Ustawy o SG).
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
zakup 5 węzłów DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing) wraz z systemem zarządzania dla centrów serwerowych
Policji i Straży Granicznych znajdujących się w Warszawie, celem umożliwienia synchronizacji w czasie rzeczywistym baz
danych systemów teleinformatycznych Policji i Straży Granicznej oraz 360 szt. stacji dostępowych i 80 drukarek sieciowych
w celu umożliwienia pełnego wykorzystania funkcjonalności Systemu jaką on oferuje - pracy grupowej, a także obniżenia
kosztów eksploatacji Systemu i podniesienia jego bezpieczeństwa poprzez autentykację i uwierzytelnianie użytkowników
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(pełny zakres projektu w Dokumencie w punkcie 1B).
Ze środków FGZ planowany jest zakup sprzętu, którego użytkownikiem będzie tylko Straż Graniczna tj.: 3 węzły DWDM,
160 stanowisk dostępowych oraz 12 drukarek sieciowych. Pozostały sprzęt, który będzie użytkowany przez Policję,
planowany jest do zakupienia w ramach środków krajowych.
Zakup sprzętu, o którym mowa powyżej, pozwoli na wzmocnienie wsparcia udzielanego przez Policję Straży Granicznej,
umożliwi przekazywanie informacji kryminalnych w czasie rzeczywistym, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy
ochrony granic zewnętrznych UE. Realizacja projektu jest szczególnie istotna ponieważ usprawni stały dostęp i przyśpieszy
dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy służbami zarówno policyjnymi jak i Straży Granicznej oraz Oddziałami
Straży Granicznej i Komendami Wojewódzkimi Policji na obszarze województw objętych niniejszym przedsięwzięciem.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt trafi do następujących jednostek Straży Granicznej: Komenda Główna SG,
Nadwiślański Oddział SG, Warmińsko-Mazurski Oddział SG, Podlaski Oddział SG, Nadbużański Oddział SG, Bieszczadzki
Oddział SG, Karpacki Oddział SG, Śląski Oddział SG, Sudecki Oddział SG, Nadodrzański Oddział SG, Centralny Ośrodek
Szkolenia SG, Morski Oddział SG.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie wykorzystywany w 100% do ochrony granic zewnętrznych UE.
Użytkownikiem/partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej tj. Komendant Główny
Policji. Użytkownikami końcowymi sprzętu zakupionego w ramach FGZ będą uprawnieni funkcjonariusze i pracownicy
Oddziałów Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej,
Sprzęt zostanie zakupiony w ramach przetargu nieograniczonego.
Planowany harmonogram działania:
Rozpoczęcie realizacji projektu – maj 2010 r. (niezwłocznie po podpisaniu umowy)
Zakończenie rzeczowe realizacji umowy – koniec czerwca 2010r.
Rozliczenie projektu po zakończeniu umowy - lipiec 2010r.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h),
Informacja finansowa – Działanie 3.1.4
Wartość działania – 544 006,41euro
Wkład UE –408 004,81 euro
Wkład własny – 136 001,60 euro
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PRIORYET 3
Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wyk rywanie fałszywych lub przerobionych dokumentów,
poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członko wskich w państwach trzecich.
3.3.

Działania wdrażające priorytet 3
3.3.1

Cel operacyjny: 4
Zwiększenie funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej resortu spraw zagranicznych
Działanie kluczowe: 1
Budowa i wyposażenie centrum zapasowego dla systemu wspomagającego wydawanie wiz

3.3.1.1
1. Cel i zakres projektu

Realizacja prac adaptacyjno budo wlanych pomieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT
Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach alokacji 2007. Projekt będzie kontynuowany również w ramach
alokacji 2009 oraz 2010.
Celem budowy centrum zapasowego jest zapewnienie systemowi wspomagania wydawania wiz odporności na awarie oraz
łagodzenie i eliminacja niepożądanych skutków zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu. Centrum zapasowe zwiększy
przepustowość oraz bezpieczeństwo przechowywania i udostępniania danych, a także zwiększy niezawodność i dostępność
systemu informatycznego wspomagającego wydawanie wiz. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych umożliwi
przetwarzanie i składowanie coraz większej ilości informacji, co związane jest z potrzebą wypełnienia wytycznych Komisji
Europejskiej dot. pozyskiwania danych biometrycznych. Konieczność zbudowania nowoczesnego i wydajnego centrum
zapasowego to niezbędny i jeden z najistotniejszych elementów prawidłowo spełniającego swe funkcje systemu
informatycznego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych.
W celu realizacji projektu, ze względu na informacje dotyczące infrastruktury oraz dostęp potencjalnych oferentów do
informacji niejawnych wybór podwykonawcy został przeprowadzony w trybie konkurencyjnym poza ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
Minister Spraw Zagranicznych podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach programu rocznego 2007.
Planowany harmonogram działania:
- rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
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- rozpoczęcie realizacji projektu – IV kwartał 2009 r.
- rozliczenie części projektu funduszu FGZ 2008 – II kwartał 2010 r.
- zakończenie projektu – IV kwartał 2010 r.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów Funduszu określonych w
Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d).
Informacja finansowa - Działanie 3.3.1
Wartość działania – 685 051,13euro
Wkład UE – 513 788,35euro
Wkład własny – 171 262,78euro

3.3.2

Cel operacyjny 5:
Wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych i przesyłu danych w procesie wydawania wiz
Działanie kluczowe: 1
Wyposażenie urzędów konsularnych w urządzenia oraz oprogramowanie do pobierania danych biometrycznych

3.3.2.1
Wyposażenie urzędów konsularnych w urządzenia o raz oprogramowanie do pobierania danych biometrycznych
(cz. II)
1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest wyposażenie urzędów konsularnych wydających wizy poza strefą Schengen w urządzenia do pobierania
cech biometrycznych. W ramach projektu planuje się zakup oraz instalację oprogramowania i urządzeń do pobierania cech
biometrycznych w urzędach konsularnych.
Polskie urzędy konsularne powinny być przystosowane do wydawania wiz Schengen zgodnie z nowymi wymaganiami
Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS), w tym w szczególności przy pobraniu od
aplikujących cech biometrycznych, tj. odcisków palców. Według zakładanego przez Unię Europejską kalendarza, kraje
będące członkami strefy Schengen powinny być w pełni gotowe do współpracy z systemem VIS w grudniu 2009 r. Komisja
Europejska zrezygnowała z zakładanego pierwotnie podzielenia tego systemu na dwie fazy, z których drugą miała być
implementacja biometrycznych odwzorowań odcisków palców. System VIS w grudniu 2009 r. ma obejmować pełną
funkcjonalność, łącznie z pobieraniem odcisków palców i wykorzystywaniem ich do celów identyfikacji i weryfikacji, co
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potocznie określane jest biometrią wizową. Dane biometryczne pobierane w procesie wizowym muszą spełniać określone
kryteria techniczne. Określa to Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące
norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego. Zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu
Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych urzędy
konsularne RP muszą zostać wyposażone w urządzenia do pobierania danych biometrycznych od daty uruchomienia systemu
VIS. W celu osiągnięcia zgodności z tą specyfikacją, odpowiednie oprogramowanie musi zostać zaimplementowane do
systemu informatycznego obsługującego urzędy konsularne, w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych systemu
informatycznego WIZA-KONSUL.
Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa procesu wizowego, a tym samym bezpieczeństwa państw
członkowskich. Realizacja tych zadań jest w pełni uzależniona od wyposażenia urzędów konsularnych w urządzenia i
oprogramowanie do pobierania odcisków palców. W ramach procesu przewiduje się wyposażenie urzędów konsularnych
wydających wizy poza strefą Schengen w urządzenia do pobierania danych biometrycznych.
Zakup 174 sztuk urządzeń do pobierania cech biometrycznych będzie finansowany w ramach realizacji programu rocznego
2007 i 2008. Z alokacji programu rocznego 2007 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zakup 11 sztuk, a z alokacji
programu rocznego 2008 – dodatkowe 151 sztuk urządzeń.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a użytkownikami urzędy konsularne.
Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach programu rocznego 2007.
- Rozpoczęcie procedury przetargowej – II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - II kwartał 2010 r.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określonych w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d).
Informacja finansowa - Działanie 3.3.2
Wartość działania – 456 789,56 euro
Wkład UE – 342 592,17 euro
Wkład własny – 114 197,39 euro
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3.3.4

Cel operacyjny: 5
Wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych i przesyłu danych w procesie wydawania wiz
Działanie kluczowe: 3
Rozbudowa połączenia sieci jawnych placówek zagranicznych z jawną siecią LAN w centrali Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

3.3.4.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa połączenia publicznych sieci placówek zagranicznych z publiczną siecią LAN w centrali Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
Planuje się zbudowanie infrastruktury bezpiecznej łączności pomiędzy sieciami wewnętrznymi placówek dyplomatycznokonsularnych i centrali, która stworzy warunki dla dalszej integracji MSZ z partnerami zewnętrznymi krajowymi
i zagranicznymi. Celem jest, zatem, budowa systemu łączności o globalnym zasięgu, który uwzględniać musi najróżniejsze
warunki techniczne i stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej krajów, w których funkcjonują polskie urzędy
dyplomatyczno-konsularne.
System bazować będzie na technologii wirtualnych sieci prywatnych (VPN), gdzie jako warstwę fizycznego łącza
wykorzystuje się tanią i coraz bardziej dostępną (nawet w krajach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej)
sieć Internet, co jest szczególnie ważne w sytuacji budowy systemu łączności o tak rozległym zasięgu. Jednocześnie wysoki
poziom bezpieczeństwa w zakresie przepływu danych zostanie zapewniony dzięki użyciu kryptografii szyfrującej wirtualne
ścieżki. Zastosowanie TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jako podstawowego protokołu
komunikacyjnego pozwoli na wygodne i elastyczne łączenie elementów systemów informatycznych odległych nawet o
tysiące kilometrów.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych, a
użytkownikami centrala Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zagraniczne placówki konsularne.
Podmiotem, który podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym centrali MSZ.
W celu realizacji projektu ze względu na nieprzekroczenie progu Zamówień P ublicznych dokonano wyboru oferenta w trybie
konkurencyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach realizacji programu rocznego 2007.
Planowany harmonogram działania:
- rozpoczęcie postępowania przetargowego – II kwartał 2009 r.
- rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2009 r.
- rozliczenie projektu – II kwartał 2010 r.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów Funduszu określonych w
Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d)
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Informacja finansowa - Działanie 3.3.4
Wartość działania – 14 935,63 euro
Wkład UE – 11 201,72 euro
Wkład własny – 3 733,91euro
PRIORYTET 4
Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdro żenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie
granic zewnętrznych i wiz.
3.4.

Działania wdrażające priorytet 4
3.4.1

Cel operacyjny: 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców
Działanie kluczowe: 1
Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu w Straży Granicznej

3.4.1.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu – (cz. II)
Projekt zakłada wyposażenie Straży Granicznej w odpowiedni sprzęt, za pomocą którego możliwe będzie pobranie odcisków
palców od osób kontrolowanych przy przekraczaniu granicy zewnętrznej lub w strefie przygranicznej oraz od osób, którym
wydawana jest na granicy wiza.
W ramach projektu planuje się zakup:
- skanerów stacjonarnych (4 palce/10 palców),
- mobilnych terminali radiowych,
- czytników odcisków palców,
- czytników paszportów.
Dostosowanie standardów ochrony zewnętrznej granicy UE do wymogów Schengen jest realizowane zgodnie z wymogami
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającymi wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wymiany danych pomiędzy państwami
członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.
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Skanery stacjonarne przeznaczone będą przede wszystkim do odpraw granicznych na granicy powietrznej (lotnicze przejścia
graniczne) oraz morskiej i lądowej, a także do pobierania danych biometrycznych od cudzoziemców, którym będą wydawane
wizy.
Mobilne terminale radiowe oraz czytniki odcisków palców przeznaczone będą do odpraw granicznych na stanowiskach, na
których nie można zastosować stacjonarnych terminali (np. kolejowe przejścia graniczne) oraz do kontroli cudzoziemców
przebywających na obszarach przygranicznych.
W ramach udoskonalenia zintegrowanego zarządzania granicami Unii Europejskiej w celu podniesienia poziomu
bezpieczeństwa zarówno na granicach UE, jak i na terytorium Schengen podjęto decyzję o ustanowieniu Wizowego Systemu
Informacyjnego jako systemu wymiany danych dotyczących wiz krótkoterminowych pomiędzy państwami członkowskimi.
Wykorzystanie systemu VIS ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu kontroli granicznych na granicach zewnętrznych. W
VIS przetwarzane będą dane biometryczne (odciski palców) w celu weryfikacji lub identyfikacji osób ubiegających się o wizę
oraz przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i przebywających na terytorium państw członkowskich na jej
podstawie. Jedynie kontrola biometryczna może dać pewność, że osoba zamierzająca wjechać do strefy Schengen jest tą samą
osobą, której została wydana wiza. W związku z tym wszystkie osoby posiadające wizę powinny być poddawane
systematycznej weryfikacji przy użyciu VIS, w tym kontroli biometrycznej. Operacyjne uruchomienie systemu VIS
planowane jest w 2010 r. Przewidziano 3-letni okres przejściowy, w którym możliwy będzie dostęp do VIS bez koniecznośc i
pobierania danych biometrycznych (1 rok w odniesieniu do granic powietrznych). VIS do 2012 r. osiągnie pełną
funkcjonalność – wszystkie konsulaty wydawać będą wizy tzw. biometryczne. Z tą chwilą organy kontrolne (Straż
Graniczna) winny dokonywać weryfikacji w VIS danych cudzoziemców, od których wymagana jest wiza, w tym danych
biometrycznych. Zalecane jest jednoczesne wyposażenie wszystkich przejść granicznych w odpowiedni sprzęt i dokonywanie
weryfikacji w VIS, gdyż w innym przypadku cudzoziemcy będą korzystać z tych przejść, gdzie nie dokonuje się kontroli
danych biometrycznych.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Straży Granicznej, a
użytkownikiem końcowym będą terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram realizacji działań:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kwartał 2009 r.
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- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
Projekt stanowi kontynuację programu rocznego 2007.
Planowany do zakupienia sprzęt ma bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po zakończeniu
projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określonych w
Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h).
Informacja finansowa - Działanie 3.4.1
Wartość działania – 691 545,19 euro
Wkład UE – 518 658,89 euro
Wkład własny – 172 886,30 euro

3.4.2

Cel operacyjny: 7
Dostosowanie systemów informacyjno-komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w
dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE
Działanie kluczowe: 1
Pełne udostępnienie jednostkom Straży Granicznej administrowanych przez Policję systemów teleinformatycznych
gromadzących i przetwarzających dane biometryczne oraz ich modernizacja

3.4.2.1
1. Cel i zakres projektu

Upgrade systemu AFIS (cz. II)
W ramach projektu, który jest kontynuacją projektu rozpoczętego w ramach programu rocznego 2007, planuje się wymianę
pełnofunkcyjnych stanowisk terenowych oraz stanowisk centralnych (komputer PC + monitor + skaner + urządzenie do
biometrycznego logowania na podstawie linii papilarnych) systemu AFIS a także terenowych workflow. W ramach zadania
konieczne będzie przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń z zakresu nowej aplikacji – dla administratorów centralnych
systemu oraz dla użytkowników stanowisk centralnych i terenowych. Jest to specjalistyczne szkolenie, niezbędne do
użytkowania sprzętu kupowanego w ramach projektu.
W ramach realizacji programu rocznego 2007 zrealizowano działania:
- instalacja nowej wersji aplikacji obsługującej AFIS w jednostce centralnej systemu, zlokalizowanej w Wydziale
Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP ,
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- modernizacja części sprzętu komputerowego obsługującego jednostkę centralną.
Sprzęt oraz usługi zostaną zakupione w ramach procedur przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Przewiduje się, że zamówienie publiczne zostanie udzielone w
trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z umową w sprawie sprzedaży i zakupu sprzętu oraz licencji na oprogramowanie zawartej
pomiędzy Biurem Logistyki Policji KGP, a wykonawcą systemu AFIS, połączenie tego systemu z jakimkolwiek produktem
lub oprogramowaniem nie dostarczonym przez wykonawcę oraz modyfikacja systemu nie dokonana przez wykonawcę,
powoduje utratę jakichkolwiek zobowiązań wykonawcy wobec klienta, czyli Komendy Głównej Policji. Ponieważ upgrade
systemu AFIS jest modyfikacją systemu, zgodnie z powyższymi zapisami umowy musi być dokonane przez firmę
dostarczającą system. Firmą tą jest SAGEM S.A. (Francja), natomiast jej jedynym przedstawicielem w Polsce jest firma
Respol Sp. z o.o.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Policji, a
użytkownikami terenowe jednostki Straży Granicznej i Policji.
Projekt stanowi kontynuację działań w ramach programu rocznego 2007.
Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:
- Rozpoczęcie procedury przetargowej – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – IV kwartał 2009 r.,
- Rozliczenie projektu (płatności) – II kwartał 2010 r.
Dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia jej granic zewnętrznych
konieczne jest wyposażenie jednostek Straży Granicznej w urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania oraz terminale
do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób na jak najniższym szczeblu organizacyjnym, co umożliw i
ustalanie tożsamości osób, kontrolę ruchu cudzoziemców, wykrywanie sprawców przestępstw, a tym samym przyczyni się do
intensyfikacji walki z przestępczością, w tym zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, terrorystycznym, a także
nielegalną migracją. Posiadanie takiego wyposażenia jest warunkiem koniecznym dla spełnienia wymagań odnośnie
właściwego czasu reakcji i standardów jakościowych niezbędnych przy współpracy z międzynarodowymi bazami danych,
szczególnie z systemem Eurodac. Straż Graniczna czynnie eksploatuje zainstalowany w Policji system AFIS. Zarówno
kontrola graniczna, jak również kontrola legalności pobytu należą do podstawowych zadań Straży Granicznej. W tym celu
terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej za pomocą terminali do szybkiej identyfikacji osób MorphoTouch,
dokonują weryfikacji danych biometrycznych cudzoziemców oraz identyfikacji tych osób w systemie AFIS.
Zadania ustawowe Straży Granicznej, wymienione w Ustawie o Straży Granicznej z 12 października 1990 r., realizowane są
również w oparciu o sprawdzenie cudzoziemca w bazach AFIS, pod kątem przeszłości kryminalnej cudzoziemca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto poprzez AFIS odbywają się kierowane przez Straż Graniczną do CU Eurodac zapytania dotyczące złożonych przez
cudzoziemców wniosków o azyl w krajach członkowskich UE. Karty daktyloskopijne cudzoziemców produkowane są na
użytkowanych przez Straż Graniczną urządzeniach do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan, a następnie przesyłane
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drogą elektroniczną do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, gdzie podlegają procedurze wprowadzania do baz AFIS.
Straż Graniczna posiada w chwili obecnej 13 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania osób Live Scan oraz 42
terminale do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób (Morpho Touch).
W roku bieżącym Straż Graniczna planuje zakup kolejnych 25 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan
oraz 40 terminali do elektronicznego sprawdzania danych osób w najnowszej wersji Morpho RapID. Urządzenia te, podobnie
jak posiadane dotychczas przez Straż Graniczną, będą współpracować z administrowanym przez Policję systemem AFIS.
Zasadniczym celem upgrade systemu AFIS od wersji 2.8.16a zakupionej w 2000 roku (która nie przewidywała tak
rozbudowanej sieci urządzeń współpracujących) do wersji 4.0 jest jego przystosowanie do obsługi zwielokrotnionej ilości
zapytań z terminali Morpho Touch i Morpho Rapid oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną,
unikając przy tym ograniczenia jego możliwości wykonawczych. P lanowany w ramach niniejszego projektu upgrade AFIS
obejmuje zastosowanie nowej generacji algorytmów porównania, co wraz z poprawą jakości odbitek w bazach AFIS pozwoli
na uzyskanie dokładniejszych wyników zapytań do AFIS skierowanych z urządzeń Morpho Touch i kupowanych obecnie
Morpho RapID oraz zaimplementowanie do AFIS mechanizmu importu plików w formacie ANSI/NIST. Pozwoli to na
szybszą obsługę zapytań i poprawienie jakości odbitek w bazach systemu.
System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez kilka podmiotów
upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną,
która na terytorium RP jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Zaproponowane w ramach niniejszego projektu działania znacznie usprawnią realizację podstawowych zadań Straży
Granicznej i przyczynią się do uszczelnienia granicy zewnętrznej UE.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określonych w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c).
3.4.2.2
1. Cel i zakres projektu

Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III
W ramach projektu planuje się przede wszystkim utworzenie nowej aplikacji współpracującej z Krajowym Systemem
Informacyjnym Policji (KSIP) w zakresie danych osobowych powiązanych z kartami daktyloskopijnymi przechowywanymi
w bazach systemu AFIS. Aplikacja ta będzie dostępna nie tylko dla funkcjonariuszy Policji, jak to ma miejsce w chwili
obecnej w zakresie dostępu do KSIP, ale również dla osób reprezentujących inne upoważnione podmioty, w tym Straż
Graniczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może pobierać, gromadzić i przetwarzać w AFIS dane
daktyloskopijne. W zakresie sprzętowym wymagany będzie zakup i zainstalowanie wydajnych serwerów bazodanowych. W
ramach zadania konieczne będzie również przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania i eksploatacji systemu dla
administratorów centralnych (przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki KGP). Jest to specjalistyczne szkolenie,
niezbędne do użytkowania sprzętu kupowanego w ramach projektu.
System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez kilka podmiotów
upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną,
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która na terytorium RP jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Zaproponowane w ramach niniejszego projektu działania znacznie usprawnią realizację podstawowych zdań Straży
Granicznej i przyczynią się do uszczelnienia granicy zewnętrznej UE.
Sprzęt oraz usługi zostaną zakupione w ramach procedur przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Przewiduje się, że zamówienie publiczne zostanie udzielone w
trybie „z wolnej ręki”.
Umowa w sprawie sprzedaży i zakupu sprzętu oraz licencji na oprogramowanie zostanie zawarta pomiędzy upoważnionym
przedstawicielem Komendy Głównej Policji a wykonawcą.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Policji, a
użytkownikami terenowe jednostki Straży Granicznej i Policji.
Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:
-

Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009,
Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – IV kwartał 2009,
Rozliczenie projektu (płatności) – III kwartał 2010.

W chwili obecnej jednostka Straży Granicznej dokonując sprawdzenia osoby za pomocą urządzenia do szybkiej identyfikacji,
w przypadku pozytywnego trafienia (karta daktyloskopijna osoby jest w bazie) otrzymuje jedynie informację zwrotną w
postaci numeru ID AFIS. Uzyskanie danych osobowych wymaga połączenia się z Krajowym Systemem Informatycznym
Policji (KSIP), co w przypadku organów pozapolicyjnych jest niemożliwe. W takim przypadku jednostka Straży Granicznej
musi zwrócić się pisemnie do Policji z prośbą o przekazanie danych osobowych powiązanych w KSIP ze wskazanym
numerem ID AFIS.
Aby uniknąć tych skomplikowanych i czasochłonnych procedur, co przy zwiększonej liczbie zapytań generowanych przez
większą liczbę terminali jest konieczne, należy wdrożyć do eksploatacji jeden, uniwersalny skorowidz (DAKTYL III) dla
Centralnej Registratury Daktyloskopijnej w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP. W skorowidzu tym będą gromadzone i
udostępniane dane osobowe wszystkich osób daktyloskopowanych przez Policję i Straż Graniczną oraz inne uprawnione
podmioty, a zarejestrowanych w AFIS.
Skorowidz udostępniany będzie, w zależności od posiadanych do niego uprawnień, wszystkim jednostkom Straży Granicznej
celem potwierdzenia lub ustalenia tożsamości osób. Skorowidz musi ściśle współpracować z systemem KSIP i mieć
możliwość zasilania informacjami z innych aplikacji takich, jak np. SI POBYT, oraz zapewniać wymianę informacji z
systemami zewnętrznymi takimi, jak system Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c).
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Informacja finansowa - Działanie 3.4.2
Wartość działania – 1 832 128,15 euro
Wkład UE – 1 374 096,11euro
Wkład własny – 458 032,04 euro
PRIORYTET 5
Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz,
w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.
3.5.

Działania wdrażające priorytet 5
3.5.1

Cel operacyjny: 8
Podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych
w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego
Działanie kluczowe: 1
Przeprowadzenie szkoleń dla służb realizujących zadania związane z ochroną granicy i strefy Schengen oraz służb
konsularnych

3.5.1.1
1. Cel i zakres projektu

Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (cz. II)
Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej mają na celu zaznajomienie ich zarówno z podstawowym
słownictwem i zwrotami przydatnymi w komunikowaniu się z odpowiednimi służbami Państw Członkowskich UE, jak i ze
specjalistyczną terminologią graniczną.
Znajomość języków obcych usprawni komunikowanie się funkcjonariuszy z osobami przekraczającymi granicę polską.
Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie pokonanie bariery językowej przez funkcjonariuszy SG,
zaangażowanych w pracę gremiów unijnych oraz nawiązujących kontakty z odpowiednimi służbami innych państw, co
zapewni stałą i bezpośrednią wymianę informacji i najlepszych praktyk. Nabycie płynności językowej usprawni również
pracę funkcjonariuszom odbywającym służbę bezpośrednio na przejściach granicznych, a w szczególności funkcjonariuszom
wykorzystującym w kontroli granicznej dane zawarte w Systemie Informacyjnym Schengen. Projekt ma charakter
ogólnopolski, objęci nim zostaną funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach Straży Granicznej. Planuje się realizację
szkoleń z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz w przypadku zgłaszania przez jednostki organizacyjne potrzeb,
również języka niemieckiego. Szkolenia będą prowadzone dla różnych grup docelowych na różnych poziomach
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zaawansowania. Dla funkcjonariuszy uprzednio przeszkolonych planuje się kontynuację szkolenia na kolejnych poziomach
zaawansowania w ramach programu rocznego 2009.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego, bądź trybu określonego w art. 4,
pkt 8 powyższej ustawy. Powyższe wynika z konieczności podziału ostatecznie przydzielonej kwoty pomiędzy poszczególne
oddziały Straży Granicznej, które samodzielnie przeprowadzą procedurę wyłaniania wykonawcy na podstawie jednej z ww.
procedur. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z art. 5 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy i zastosowania trybu zamówienia z wolnej
ręki lub negocjacji.
Komendant Oddziału Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadania.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Komendant Główny Straży Granicznej a użytkownikami kadra jednostek
organizacyjnych Straży Granicznej i Policji.
Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach programu rocznego 2007.
Planowany harmonogram projektu:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
W związku z dużą liczbą funkcjonariuszy, planowanych do przeszkolenia projekt będzie realizowany w ramach następnych
programów rocznych 2009 i 2010.
Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 3 lit. a); art. 5 ust. 1 lit. h).
3.5.1.2
1. Cel i zakres projektu

Podnoszenie kwalifik acji służb realizujących zadania związane z ochroną g ranicy z wykorzystaniem statków
powietrznych (cz. II)
Projekt ma na celu wzmocnienie ochrony i nadzoru zewnętrznej granicy UE poprzez zwiększenie mobilności służb
gwarantujące szybkie reagowanie za pomocą adekwatnych środków na ujawniane naruszenia bądź bezpośrednie i nagłe
zagrożenia dla bezpieczeństwa granicy państwowej
Planowane szkolenia pozwolą na ukompletowanie struktury etatowej Straży Granicznej oraz zwiększą możliwości
wykorzystania lotnictwa w celu zapewnienia całodobowych dyżurów lotniczych z 15 minutową gotowością do startu w
przypadku szybkiej reakcji na działania zagrażające bezpieczeństwu zewnętrznej granicy UE.
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Projekt zakłada realizację następujących działań:
- szkolenia teoretycznego mechaników lotniczych w zakresie ogólnej wiedzy techniczno lotniczej zgodnie z
wymaganiami PART 66,
- szkolenia kandydatów na pilotów śmigłowcowych niezbędnego do przystąpienia do egzaminu przed Lotniczą
Komisja Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwiającego uzyskanie licencji pilota śmigłowcowego
zawodowego,
- szkolenie pilotów zawodowych zatrudnionych w Straży Granicznej w zakresie uprawnień wykorzystywanych w
działalności operacyjnej lotnictwa SG (np. nowe typy statków powietrznych, loty w goglach noktowizyjnych,
szkolenia instruktorów).
Planuje się uzyskanie przez kandydatów na pilotów śmigłowcowych, skierowanych na szkolenie do licencji zawodowej pilota
śmigłowcowego CPL(H), certyfikatów umożliwiających rozpoczęcie szkolenia praktycznego w zakresie wymienionej
licencji. Zostanie to osiągnięte poprzez przeprowadzenie szkolenia teoretycznego, zakończonego egzaminem w
certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego. Ośrodek szkolenia zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
spośród posiadających właściwy certyfikat nadzoru lotniczego. Ww. działania pozwolą na wyszkolenie pilotów
śmigłowcowych do licencji CPL(H), co umożliwi uzupełnienie braków etatowych formacji oraz zapewnienie możliwości
ustawicznej wymiany obecnego personelu lotniczego formacji.
Planuje się również uzyskanie przez kandydatów na mechaników poświadczenia obsługi certyfikatów ukończenia szkolenia
teoretycznego, umożliwiającego rozpoczęcia praktyki obsługowej (szkolenia praktycznego) na statkach powietrznych
eksploatowanych w Straży Granicznej. P lanuje się przeprowadzenie szkolenia teoretycznego zakończonego egzaminem w
Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSK „PZL-Świdnik” SA. Jest to jedyny certyfikowany ośrodek szkolenia posiadający
właściwy certyfikat nadzoru lotniczego, na typy śmigłowców eksploatowane w Straży Granicznej (tryb z wolnej ręki).
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry służb technicznych jest niezbędne do właściwego technicznego zabezpieczenia
wykonywanych operacji lotniczych, poprzez realizację zadań obsługowo-remontowych i zarządzanie ciągła gotowością do
lotu. Zapewniona zostanie zgodność z przepisami PART 145 i PART M/G rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia
20 listopada 2003 r. (L 315 28/11/2003 P.0001-0165).
Szkolenie pilotów śmigłowcowych będzie realizowane w ośrodku szkoleniowym wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego w systemie zintegrowanym według uznanego przez państwowy nadzór lotniczy programu szkolenia
teoretycznego i praktycznego, w którym ten ostatni realizowany będzie w wymiarze, co najmniej, 135 godzin.
Pierwsza faza projektu zakłada rozpoczęcie teoretycznego cyklu szkoleniowego, który stanowi wprowadzenie dla
potrzebnego szkolenia praktycznego. Da to możliwość niższych kosztów podczas pierwszej fazy projektu. Szkolenie
praktyczne rozpocznie następną fazę projektu (np. AP 2008), podczas której każdy z uczestników będzie zobligowany do
odbycia przynajmniej 135 godzin lotów helikopterem. Regularne poszerzanie zdobytych kwalifikacji praktycznych będzie
wiązało się to z większą ilością lotów helikopterem podczas szkolenia praktycznego, co z kolei będzie wymagało większych
nakładów finansowych do realizacji tej fazy projektu.
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W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt. 8 ww. ustawy.
Szkolenie mechaników śmigłowcowych odbywać się będzie w ośrodku szkoleniowym WSK „PZL-Świdnik” S.A. jako
jedynego wykonawcy posiadającego certyfikat na zgodność z PART 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia
20 listopada 2003 r. (L 315 28/11/2003 P.0001-0165) do realizacji szkolenia na danych typach śmigłowców eksploatowanych
w Straży Granicznej. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy z użyciem jego szkoleniowo - dydaktycznego
zaplecza oraz w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez państwowy nadzór lotniczy.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Komendant Główny Straży Granicznej, a użytkownikiem kadra lotnicza
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Projekt stanowi kontynuacje działań rozpoczętych w ramach realizacji programu rocznego 2007.
Planowany harmonogram projektu:
- Rozpoczęcie procedury przetargowej – I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - II kwartał 2010 r.
Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu.
Działanie ma charakter ciągły (szkolenia teoretyczne i praktyczne), tzn. planowane jest do realizacji w okresie trwania
programu wieloletniego.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnych programów rocznych 2009 i 2010.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 2, lit. b), ust. 3 lit. a); art. 5 ust. 1 lit. h).
3.5.1.3
1. Cel i zakres projektu

Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz
wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen (cz. II)
Wzrost efektywności działania służb (np. Straż Graniczna, Służba Celna, Policja) realizujących zarówno zadania związane z
ochroną granicy i całego obszaru Schengen, jak również z usprawnieniem kontroli granicznej, wymaga kompleksowego
rozwoju członków tych służb.
Policja podejmuje szereg działań wspomagających Straż Graniczną i Służbę Celną, które obejmują zapewnienie
bezpieczeństwa w strefie przygranicznej poprzez eliminację lub ograniczenie warunków do nielegalnego przekraczania
granicy, zwalczanie grup zajmujących się przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, wykrywanie i zapobieganie
nielegalnej migracji oraz handlu ludźmi, zatrzymywanie osób poszukiwanych.
Policja i Straż Graniczna, realizując ustawowe zadania poprzez czynności legitymowania oraz czynności sprawdzające
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prowadzą kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności kontroli legalności
pobytu cudzoziemców na terytorium RP polegają na sprawdzeniu dokumentów i zezwoleń uprawniających cudzoziemca do
pobytu na terytorium RP w zasobach KSI, VIS, KSIP i w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Czynności kontrolne prowadzone będą przy użyciu stacjonarnych, przewoźnych
lub przenośnych terminali umożliwiających odczyt danych zakodowanych w sprawdzanych dokumentach, skanowanie
odcisków palców oraz bezpośredni dostęp do odpowiednich systemów informatycznych.
Do
istotnych
podstaw
współpracy
Policji
z
innymi
podmiotami
w
zakresie
ochrony
granic
i zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych oraz w ruchu transgranicznym należą Porozumienia zawarte przez
Komendanta Głównego Policji:
- Porozumienie
Komendanta
Głównego
Policji
i
Komendanta
Głównego
Straży
Granicznej
z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej (Dz. Urz. KGP.2004.11.58),
- Porozumienie
Ministra
Finansów
i
Komendanta
Głównego
Policji
z
dnia
6
listopada
2003 roku w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji (Dz. Urz. KGP. 2003.21.123),
- Porozumienie
Komendanta
Głównego
Policji
z
dnia
6
lipca
2004
roku
o
współdziałaniu
w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych zawarte z Komendantem
Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Spółką „Polskie Koleje Państwowe
Spółka Akcyjna”.
Porozumienia te określają zasady współpracy w zakresie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, wymiany informacji,
czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Wykonywanie ww. Porozumień zdecydowanie
usprawnia współpracę międzyinstytucjonalną i podnosi skuteczność działań w zakresie zwalczania przestępczości.
Zgodnie z Porozumieniem Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 roku
w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej, szczegółowy zakres współdziałania Policji i Straży Granicznej
obejmuje przede wszystkim:
- zwalczanie i zapobieganie przestępczości, a zwłaszcza rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych;
- ochronę granicy państwowej;
- ochronę prewencyjną bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
- wsparcie logistyczne.
Współdziałanie jest realizowane w następujących formach:
Wymiany informacji;
Koordynacji działań przypadkach uzasadnionych:
a. tożsamością osób lub obiektów objętych jednoczesnymi działaniami Policji i Straży Granicznej;
b. koniecznością czasowej lub metodycznej harmonizacji podejmowanych czynności służbowych, uzasadnionej
względami skuteczności działania;
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-

Udzielania podczas wykonywania czynności służbowych specjalistycznego wsparcia technicznego;
Wymiany doświadczeń uzyskiwanych w zakresie wykonywania zadań i czynności służbowych;
Wzajemnego świadczenia usług logistycznych.

Zakres tematyczny planowanych szkoleń ma ścisły związek z ochroną granicy zewnętrznej UE oraz strefy Schengen.
Realizacja zaplanowanych szkoleń pozwoli na wzmocnienie wsparcia udzielanego przez P olicję w powyższym zakresie
Straży Granicznej. Projekty szkoleniowe, planowane przez Policję do realizacji w ramach alokacji 2008, obejmują:
- Szkolenia w zakresie struktur organizacyjnych nadgranicznych jednostek Policji, w tym antyterrorystycznych państw –
stron Układu z Schengen (zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia
działań pościgowych i transgranicznych)
- Działania dotyczące zasad i procedur współpracy, koordynacji działań i przekazywania dowodzenia, wypracowania
wspólnej taktyki działania, standardów wyposażenia specjalistycznego
Komendant Główny Policji lub osoba przez niego upoważniona podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadania.
Projekt stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w ramach programu rocznego 2007.
Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

- Rozpoczęcie procedury przetargowej – II kwartał 2009 r.

- Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – III kwartał 2009 r.,
- Rozliczenie projektu (płatności) – II kwartał 2010 r.
Usługi zostaną zakupione w ramach procedur przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, zgodnie z
ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie.
Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu.
Działanie realizuje założenia Funduszu Granic Zewnętrznych ujęte w art. 4 ust. 2 lit. b) i c) Decyzji FGZ. Wdrożenie
działania przyczyni się do podniesienia kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną strefy Schengen.
3.5.1.4
1. Cel i zakres projektu

Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS (cz. II)
Projekt zakłada przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS, w tym w
szczególności:
- podstaw prawnych oraz korzystania z aplikacji Systemu Informacji Schengen oraz z Systemu Informacji Wizowej,
- struktury organizacyjnej Krajowego Systemu Informatycznego,
- procedur postępowania związanego z wejściem Polski do strefy Schengen,
- obsługi aplikacji SIS,
- bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny.
Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu ma na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych oraz
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wskazanie funkcjonariuszom właściwego trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z uczestnictwem
Polski w systemie SIS.
Szkolenia są przeznaczone dla funkcjonariuszy celnych pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej tj. w
Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie oraz dodatkowo w izbach celnych, na terenie
których znajdują się międzynarodowe porty lotnicze, tj. Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Rzepin i
Toruń. Lotniska, na których odbywa się ruch z i do krajów spoza Schengen, stanowią taka samą granicę zewnętrzną Unii
Europejskiej, jak i przejścia lądowe.
Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie podniesienie poziomu kwalifikacji funkcjonariuszy celnych jako
funkcjonariuszy realizujących zadania związane z ochroną granicy jak i całego obszaru strefy Schengen, a co za tym idzie
przyczyni się do realizacji celu operacyjnego poprzez zwiększenie efektywności podejmowanych działań kontrolnych oraz
skrócenie czasu oczekiwania na nie.
W celu realizacji projektu, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu udzielania zamówienia z wolnej ręki.
Podmiotem, który będzie zawierał umowy dotyczące realizacji ww. projektu jest Ministerstwo Finansów (Służba Celna).
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Szef Izby Celnej, a użytkownikami - funkcjonariusze celni pełniący służbę w
Wydziałach Zwalczania Przestępczości.
W ramach kolejnych programów rocznych planuje się przeszkolić różne grupy funkcjonariuszy celnych.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie procedury przetargowej – I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
W związku z dużą liczbą funkcjonariuszy, których planuje się przeszkolić projekt będzie realizowany w ramach następnych
programów rocznych 2009 i 2010. Wartość projektu w ramach alokacji 2009 wynosi 9,110 Euro; wartość projektu w ramach
alokacji 2010 wynosi 11,150 Euro.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h); ust. 2. lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. h).
Informacja finansowa - Działanie 3.5.1
Wartość działania – 370 507,68 euro
Wkład UE – 277 880,57 euro
Wkład własny – 92 627,11 euro
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5.

PROJEKT PLANU FINANSOWANIA

Annual Programme - Draft Financial Plan
Table 1 - Overview table
Member State: Poland
Annual programme concerned: 2008
Fund: External Borders Fund

(all figures in
euro)
Action 3.1.1
Action 3.1.2
Action 3.1.3
Action 3.1.4
Action 3.3.1
Action 3.3.2
Action 3.3.4
Action 3.4.1
Action 3.4.2
Action 3.5.1
Action N: […]
Technical
assistance
TOTAL

Ref.
Ref. specific
priority priority
(1)
1
1
1
1
3
3
3
4
4
5

1,2
1,2

Community
Contribution
(a)
489 249,43
1 205 084,03
2 139 913,84
408 004,81
513 788,35
342 592,17
11 201,72
518 658,89
1 374 096,11
277 880,57

580 000,01
7 860 469,93

Public
Allocation
(b)

223 049,19
401 693,74
713 304,61
136 001,60
171 262,78
114 197,39
3 733,91
172 886,30
458 032,04
92 627,11

2 486 788,67

Private
Allocatio
n
(c)

TOTAL
(d= a+b+c)

712 298,62
1 606 777,77
2 853 218,45
544 006,41
685 051,13
456 789,56
14 935,63
691 545,19
1 832 128,15
370 507,68
0,00

% EC
(e=a/d)

Share of
total
(f=d/total d)

68,69%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%

6,88%
15,53%
27,57%
5,26%
5,26%
6,62%
0,14%
6,68%
17,71%
3,58%
0,00%

580 000,01 100,00%
10 347 258,60 75,97%

5,61%
100,00%

Tabela finansowa przeliczona po kursie 1 EUR = 3,9926 PLN (aktualnie obowiązującym dla miesiąca marca
wg Europejskiego Banku Centralnego).

[podpis osoby odpowiedzialnej]
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