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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, Urząd ds. Cudzoziemców,
Służba Celna, Wojewodowie). Na podstawie zgłoszonych projektów zostaje przygotowany 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 skieruje 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 wydaje ostateczną opinię 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.
Procedura wyboru oraz przyznania środków rozpoczęła się w IV kwartale 2009 roku. Ponadto, w celu
zagospodarowania oszczędności powstałych w ramach różnicy kursowej, Instytucja Odpowiedzialna
zorganizowała dodatkowe nabory projektów w III/IV kwartale 2010 r. oraz w I kwartale 2011 roku.
1.3. Monitoring
Instytucja Delegowana będzie odpowiedzialna m.in. za monitoring realizowanych działań oraz
potwierdzanie, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione i są zgodne z zasadami krajowego i
unijnego 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 raportów do Instytucji Odpowiedzialnej.
W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja
Odpowiedzialna, natomiast partnerem będzie odpowiedni organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej, Minister Spraw Zagranicznych, Szef Służby Celnej, Szef Urzędu ds.
Cudzoziemców, Wojewoda.
1.4. Procedury przetargowe
Procedury przetargowe zastosowane będą 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 –
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).
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 będą
konsultowane z członkami Międzyresortowego Zespołu, którzy mają prawo do zabierania głosu.
Strategiczne dokumenty dot. Funduszy, w tym programy roczne są dyskutowane oraz przyjmowane

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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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
Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów przekazywana jest Komitetowi do Spraw
Europejskich.
1.6. Widoczność finansowania ze środków UE
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez
beneficjentów/partnerów są zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe
zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z
partnerem/jednostką realizującą projekt. Instytucja Delegowana weryfikuje wdrażanie przez
beneficjentów/ partnerów zasad dot. Widoczności finansowania ze środków unijnych.
Wypełniając wymagania artykułu 33 ust. 2 lit. a) Decyzji Wykonawczej, Instytucja Odpowiedzialna
zorganizowała w 2009 r. spotkania mające na celu poinformowanie potencjalnych
beneficjentów/partnerów o uruchomieniu programu wieloletniego oraz wdrażaniu programów
rocznych. Ponadto, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków przeprowadzono również szkolenie
dla beneficjentów m.in. z zakresu wypełniania stosownych dokumentów.
1.7 REWIZJA PROGRAMU ROCZNEGO
Aktualna wersja programu rocznego zawiera wszystkie zmiany, które na wniosek Partnerów /
beneficjentów były wprowadzane podczas wdrażania projektów i nie zostały przekazane Komisji
Europejskiej.
Rewizja programu rocznego była niezbędna ze względu na znaczne wahania 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 2011, 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

ZARZĄDZANIA

I

KONTROLI

(w

stosownych

W stosunku do poprzedniej wersji systemu zarządzania i kontroli zatwierdzonej przez Komisję
Europejską w styczniu 2009 r. dokonano następujących zmian:
§

§

Instytucja Audytowa – funkcję Instytucji Audytowej w systemie zarządzania przejął na
wniosek dotychczasowej Instytucji Audytowej (Departament Ochrony Interesów
Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów) Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej (Ministerstwo Finansów).
Porozumienia finansowe – procedura podpisywania porozumień finansowych zarówno przez
Podsekretarza Stanu w MSWiA jak i Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i
Współpracy Międzynarodowej MSWiA została zmodyfikowana. Obecnie porozumienia
finansowe podpisywane są w imieniu Instytucji Odpowiedzialnej jedynie przez Dyrektora
Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA.
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1.

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 podejmowane 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 placówek Straży Granicznej

3.1.1.1

Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Horyniec -Zdrój

1. Cel i zakres projektu

Projekt zakłada dofinansowanie rozbudowy placówki w miejscowości Horyniec-Zdrój i dostosowanie jej do obowiązujących
norm i przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony informacji niejawnych
oraz wymogów dotyczących pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Jest to jedna z ostatnich placówek przeznaczona do
rozbudowy w zakresie terytorialnego działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Realizacja projektu wpłynie
korzystnie na uszczelnienie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zwiększy wykrywalność przestępstw nielegalnego
przekraczania granicy państwowej przez osoby, jak również poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych. Wdrożenie zadania zapewni niezbędne zaplecze logistyczne, co spowoduje skrócenie czasu podjęcia czynności
służbowych i dodatkowo zabezpieczy chroniony odcinek granicy państwowej.
Powyższy projekt jest częścią zadań realizowanych w ramach uszczelniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i
dostosowania jej do wymogów Układu z Schengen.
Całkowita wartość inwestycji realizowanej w latach 2005 – 2010 wynosi 3 621 859,33 euro.
W ramach inwestycji w latach 2005 – 2008 opłacono koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz zrealizowano część
robót budowlanych w budynkach: administracyjnym, garażowo – technicznym i mieszkalnym.
Ponadto w latach 2009-2010 z budżetu beneficjenta zostaną również sfinansowane roboty w budynku administracyjnym, w
budynku mieszkalnym, w budynku garażowo-technicznym, wieża stalowa, stacja materiałów pędnych i smarów, drogi,
place, chodniki, infrastruktura zewnętrzna zagospodarowania terenu oraz w części instalacje zewnętrzne.
W ramach środków finansowych dostępnych w ramach Programu Rocznego 2009 FGZ planuje się wykonać:
W budynku administracyjnym:
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ławy fundamentowe, ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych, stropy kondygnacji nadziemnych, dach, konstrukcja i
pokrycie, ślusarka, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, roboty malarskie, roboty
zewnętrzne, elewacja, roboty elektryczne, roboty sanitarne.
W budynku garażowo-technicznym:
podłoża i posadzki, ślusarka, roboty zewnętrzne, elewacje, roboty elektryczne roboty sanitarne.
Część dróg, placów i chodników.
Część instalacji zewnętrznych.
Część infrastruktury zewnętrznej zagospodarowania terenu.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji tj. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej a użytkownikiem terenowa jednostka organizacyjna Straży Granicznej.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759) zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.
Dokumentacja projektowa na powyższe zadanie została wykonana ze środków własnych w roku 2006.
W dniu 26 czerwca 2008 r. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży podpisał z wykonawcą kontrakt numer
22/SZP/SB/2008.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Planowany harmonogram działania:
- Zakończenie realizacji projektu – III kwartał 2010 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2010 r.
Projekt wpisuje się w zakres art. 5 ust. 1 lit. b) Decyzji FGZ.
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Informacja finansowa – Działanie 3.1.1
Wartość działania – 421 636,23 euro
Wkład UE – 285 864,16 euro
Wkład własny – 135 772,07 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona w następujący sposób:
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 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie stałej tablicy istotnych rozmiarów nie później niż na trzy miesiące po ukończeniu realizacji projektu;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.

3.1.2

Cel operacyjny 1
Dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej
Działanie kluczowe 2
Modernizacja, rozbudowa lub budowa obiektów nowych przejść granicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

3.1.2.1

Przebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie

1. Cel i zakres projektu

W ramach projektu planuje się przebudowę istniejącego budynku kontroli osób i samochodów na wjeździe do kraju. Budynek
będzie używany zarówno przez Straż Graniczną, jak i funkcjonariuszy Służby Celnej.
Tak jak wskazano w Programie Wieloletnim, obie służby: Straż Graniczna i Służba Celna są odpowiedzialne za kontrolę osób
na granicach. Ponadto, zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy o Cudzoziemcach (Dz. U. Nr 231, poz. 1694 z późn, zm.), Służba
Celna, podobnie jak Straż Graniczna, jest upoważniona do kontroli dokumentów i pozwoleń na pobyt na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.
Straż Graniczna i Służba Celna używa budynków kontroli szczegółowej w celu realizacji ustawowych obowiązków w
zakresie ochrony granicy zewnętrznej. Wobec tego budowa osobnego budynku dla każdej ze służb nie jest uzasadniona.
Budynek będzie zarządzany i używany przez Straż Graniczną oraz w razie konieczności będzie także dostępny dla Służby
Celnej.
Jako że w pierwszej kolejności to Straż Graniczna przeprowadza kontrolę graniczną na wjeździe do Polski, będzie ona
zajmować budynek przynajmniej w 71%. Należy podkreślić, że obie służby pełnią podobne zadania w zakresie ochrony
granicy.
Realizacja projektu usprawni przekraczanie zewnętrznej granicy UE zgodnie z dorobkiem Schengen. P lanuje się zwiększenie
przepustowości przejścia granicznego, a tym samym skuteczności kontroli i ochrony zewnętrznej granicy UE. Wdrożenie
projektu ma na celu zwiększenie jakości warunków kontroli granicznej przeprowadzanej przez Straż Graniczną oraz
proporcjonalnie funkcjonariuszy celnych oraz poprawę jakości i warunków odpraw osób przekraczających zewnętrzną
granicę UE. Skuteczna kontrola graniczna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno na zewnętrznej granicy UE,
jak i na całym jej obszarze.

7

Celem projektu jest również, poprawa warunków pracy służb granicznych tj. pracowników Straży Granicznej i Urzędu
Celnego w zakresie kontroli granicznej osób.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Wojewoda Podkarpacki.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Medyka – Szeginie
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – II kwartał 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2010 r.
- Rozliczenie projektu – II kwartał 2011 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji
3.1.2.2
1. Cel i zakres projektu

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.
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda.
Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie – projektowanie
Celem projektu jest realizacja pierwszego etapu rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie poprzez wykonanie
projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego). Roboty budowlane planuje się zrealizować w latach 2011-2013 z
wykorzystaniem środków finansowych budżetu państwa.
Kontrola graniczna w przejściu dokonywana jest obecnie w oparciu o tymczasową zabudowę kontenerową. Jest to najmniejsze
i najskromniej wyposażone przejście drogowe na polsko-ukraińskiej granicy państwowej.
Rozbudowa przejścia przyczyni się do zwiększenia przepustowości, poprawy stopnia zabezpieczenia granicy i warunków
infrastrukturalnych dla służb granicznych oraz osób przekraczających granicę.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Lubelski reprezentowany przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść
Granicznych w Chełmie a użytkownikiem służby graniczne.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego w Zosinie.
Planowany harmonogram realizacji:
III/IV kwartał 2010 r. – przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z Wykonawcą.
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IV kwartał 2010 r./ II kwartał 2011 r. – prace projektowe, odbiór wykonanej dokumentacji projektowej, faktura końcowa.
III kwartał 2011 r. – końcowa płatność dla wykonawcy, rozliczenie końcowe projektu.
W ramach realizacji projektu z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zostanie
zawarta jedna umowa na cały zakres prac projektowych. Dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w
Chełmie podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Zadanie wpisane jest do "Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach
2010 – 2013" ustanowionego przez Radę Ministrów w dniu 26.01.2010 r.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a).
2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem będzie organ administracji publicznej: Wojewoda Lubelski, jednostką
realizującą projekt w imieniu Wojewody będzie Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

3.1.2.3

Uzupełnienie wyposażenia Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli granicznej osób przekraczających granicę poprzez zakup wyposażenia
dla służb granicznych pracujących na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem. Dzięki doposażeniu służb granicznych
polepszy się zabezpieczenie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Zwiększy się wykrywalność osób przekraczających
granicę, które są niepożądane na terytorium UE.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Lubelski reprezentowany przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść
Granicznych w Chełmie a użytkownikiem służby graniczne.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego w Hrebennem.
Planowany harmonogram realizacji:
III kw. 2010 r. – I kw. 2011 r. – przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umów z Dostawcami.
IV kw. 2010 r. – II kw. 2011 r. – realizacja dostaw i płatności za zrealizowane dostawy.
III kw. 2011 r. – raport końcowy z realizacji projektu.
Dostawy zrealizowane będą przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach przetargowych przeprowadzonym oddzielnie
dla każdej kategorii urządzeń – planuje się przeprowadzenie 5 postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Tryb postępowania zostanie określony w odniesieniu do szacowanej wartości każdego z postępowań na udzielenie
zamówienia publicznego.
Zadanie wpisane jest do "Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach
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2010 – 2013" ustanowionego przez Radę Ministrów w dniu 26.01.2010 r.
Projekt wpisuje się w zakres art. art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) i c) Decyzji FGZ.
2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem będzie organ administracji publicznej: Wojewoda Lubelski, jednostką
realizującą projekt w imieniu Wojewody będzie Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

3.1.2.4

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka – zbio rnik retencyjno-rozsączający.

1. Cel i zakres projektu

Projekt zakłada dofinansowanie budowy infrastruktury drogowego przejścia granicznego w miejscowości Połowce i
dostosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów, a tym samym poprawienie warunków pracy funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych Straży Granicznej.
Budowa infrastruktury placówki granicznej w Połowcach przyczyni się do zwiększenia przepustowości, poprawy stopnia
zabezpieczenia granicy państwowej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, poprawi sprawność i skuteczność odpraw
granicznych.
Powyższy projekt jest jednym z elementów całości inwestycji. Dotychczas przygotowano dokumentację projektową, uzyskano
pozwolenie na budowę całej infrastruktury placówki granicznej oraz od 2010 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia w
etapach. W 2010 r. na terenie przejścia granicznego w Połowcach została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe zostaną odprowadzone do dwóch zbiorników retencyjnych i następnie rozsączone do gruntu. Jeden zbiornik
przyjmujący wody opadowe z powierzchni ok. 30% powierzchni przejścia granicznego został wykonany w 2010 r.
W 2011 r. w ramach środków Funduszu Granic Zewnętrznych planowana jest budowa drugiego zbiornika i połączenia go z
już istniejącą kanalizacją deszczową. Nowo wybudowany zbiornik przejmie wody opadowe z powierzchni ok. 70%
powierzchni przejścia granicznego. W ten sposób zrealizowany zostanie w całości system odbioru i oczyszczenia wód
opadowych z całej powierzchni przyszłego przejścia granicznego. Projekt będzie realizowany w zasięgu terytorialnym
drogowego przejścia granicznego w Połowcach. Przybliżony termin zakończenia budowy przejścia granicznego planowany
jest na 2014 rok.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej: Wojewoda Podlaski
a użytkownikiem funkcjonariusze i pracownicy cywilni Straży Granicznej i Wojewody Podlaskiego.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.) planuje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Planowany harmonogram działania:
- Zakończenie realizacji projektu – II kwartał 2011 r.
- Rozliczenie projektu – II/III kwartał 2011 r.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) Decyzji FGZ.
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2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda
Podlaski

Informacja finansowa – Działanie 3.1.2
Wartość działania – 1 770 687,49 euro
Wkład UE – 1 328 015,61 euro
Wkład własny – 442 671,88 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie stałej tablicy istotnych rozmiarów nie później niż na trzy miesiące po ukończeniu realizacji projektu;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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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 oraz strefy przygranicznej

3.1.3.1

Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest dalsze usprawnienie działań Straży Granicznej poprzez wyposażenie jednostek organizacyjnych na granicy
zewnętrznej UE w sprzęt transportowy przeznaczony do zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych formacji. Zakup ok. 60 szt.
pojazdów patrolowo-szosowych, ok. 24 szt. pojazdów typu mikrobus oraz ok. 16 szt. samochodów patrolowych osobowociężarowych pozwoli na uzupełnienie potrzeb jednostek Straży Granicznej w tym zakresie oraz wymianę pojazdów zużytych i
wyeksploatowanych, których dalsze użytkowanie generuje utrudnienia i dodatkowe koszty.
Większa mobilność jednostek Straży Granicznej spowoduje intensyfikację rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania
przestępstw i wykroczeń (w tym przestępczości zorganizowanej i zagrożeń terrorystycznych) oraz ścigania ich sprawców.
Zakup wyżej wymienionych środków transportu przyczyni się między innymi do zwiększenia ilości patroli mobilnych
służących ochronie granicy państwowej, przez co wpłynie pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej. Ponadto
wyszczególnione powyżej pojazdy umożliwią sprawny i szybki transport większych grup funkcjonariuszy w rejon działania, a
także zapewnią poprawę wykonywania czynności procesowych i administracyjnych. Zapewnienie pojazdów umożliwiających
przewóz ok. 5 osób i sprzętu specjalistycznego używanego w służbie lub zatrzymanych towarów przyczyni się do poprawy
efektywności wykonywanych działań przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów zabezpieczenia transportu formacji
(jednym pojazdem realizowane będą typowe działania patrolowe oraz transport środków technicznych Straży Granicznej,
zatrzymanych towarów, itp.)
Projekt pozwoli zrealizować ustawowe zadania w strefie przygranicznej.
Szacunkowy harmonogram realizacji:
- Rozpoczęcie udzielenia zamówienia publicznego – I-III kw. 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II – IV kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu - II kw. 2011 r.
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. W przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego może zaistnieć potrzeba zastosowania innego
trybu udzielenia zamówienia publicznego.

12

Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej tj. Komendant Główny Straży Granicznej, a
użytkownikiem terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
Projekt rozpoczął się w ramach Programu Rocznego 2008. Liczba pojazdów zakupionych w ramach alokacji 2008 (22
specjalistyczne pojazdy do kontroli granicznej, 19 pojazdów towarzyszących patrolowo-szosowych, 43 nieoznakowanych
pojazdów patrolowo-szosowych) stanowi blisko 39% całkowitego zaopatrzenia w ramach alokacji 2008 – 2010.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2010.
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
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art.5 ust. 1 lit. d).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.

3.1.3.2

Zabezpieczenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko pirotechnicznych dla funkcjonariuszy
realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności szkoleń funkcjonariuszy realizujących zadania dotyczące bezpieczeństwa w
komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego jak również prowadzących czynności w celu rozpoznawania i
przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży
Granicznej - także w strefie nadgranicznej, Ponadto przygotowanie przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszy
do realizacji wyżej wymienionych zadań będzie skutkowało efektywniejszym wykorzystaniem posiadanych sił i środków, w
celu wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem przede wszystkim w międzynarodowej komunikacji lotniczej.
W ramach projektu planuje się wyposażyć Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w specjalistyczny sprzęt oraz
odzież specjalną niezbędną w realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu pirotechniki dla funkcjonariuszy SG pełniących
służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w tym granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Planowany harmonogram projektu
- rozpoczęcie projektu I kwartał 2011 r.
- rozliczenie projektu II kwartał 2011 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu, określone w decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. g).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej:
Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
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Informacja finansowa – Działanie 3.1.3
Wartość działania – 2 146 161,74 euro
Wkład UE – 1 609 621,30 euro
Wkład własny – 536 540,44 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godłą UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
3.1.4

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

3.1.4.1

Rozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej

1. Cel i zakres projektu

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury serwerowej poprzez uruchomienie niżej wymienionych komponentów CWT:
Rozbudowa głównych serwerów p 590 wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz uruchomieniem.
Dostawa dodatkowych serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz uruchomieniem,
Rozbudowa zasobów dyskowych o dodatkową przestrzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz uruchomieniem.
Dostawa dodatkowych elementów rozbudowy infrastruktury sieciowej CWT, w tym interfejsów do przełączników
sieciowych, kart interfejsów sieciowych do serwerów
Dostawa komputerów mobilnych do administracji systemów wraz z niezbędnym oprogramowaniem
Szkolenia dla administratorów IT i kadry zarządzającej
Straż Graniczna w celu realizacji zadań ustawowych wykorzystuje system teleinformatyczny, obejmujący swoim zasięgiem
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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 ciągły wzrost ilości przetwarzanych danych w systemie, wzrost ilości
dokonywanych zapytań do centralnych baz danych istnieje konieczność zwiększenia prędkości głównych serwerów p590
poprzez rozbudowę ilości procesorów, pamięci operacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i oprogramowaniem. Ponadto, w
celu uzyskania dodatkowych zasobów na ww. serwerach planowane jest przeniesienie części systemów działających na p590
lub planowanych do uruchomienia na tych serwerach na nowe serwery klasy blade oraz serwerów klasy średniej.
Rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową niesie za sobą konieczność powiększenia obecnie posiadanej przestrzeni
dyskowej poprzez zakup nowych macierzy.
Zwiększenie potencjału wydajnościowego oraz pojemnościowego CWT będzie wykorzystane przez wszystkich funkcjonariuszy
SG oraz w każdej komórce organizacyjnej SG.
Projekt jest kontynuacją rozbudowy CWT podjętej w ramach alokacji 2008.
W ramach dotychczasowych działań zaplanowano rozbudowę głównych serwerów CWT o dodatkowe procesory Power 5+,
oraz interfejsy do przełączników sieciowych, karty interfejsów sieciowych do serwerów oraz serwery klasy blade oraz serwery
klasy średniej. Rozbudowa umożliwi bezproblemowe wdrożenie głównej aplikacji „Odprawy SG” niezbędnej do wydajnej i
niezawodnej kontroli granicznej na zewnętrznych odcinkach granicy państwowej.
Bieżący projekt jest kontynuacją działań związanych z rozbudową ilości procesorów do głównych serwerów p 590 oraz
zasobów dyskowych CWT głównego serwera o dodatkową przestrzeń oraz dostawą kolejnych interfejsów komunikacyjnych.
Rozbudowa ma na celu bezproblemowe operacje wszystkich kluczowych aplikacji Straży Granicznej uruchomione w ramach
CWT i dystrybuowane do placówek SG na przejściach granicznych. Ilość informacji zwiększa się z upływem czasu. Ponadto,
podczas kontroli granicznej przepływu pasażerów są dostępne nowe zasoby informatyczne, co sprawia, że niezbędnym staje się
regularne zwiększanie szybkości serwerów oraz przestrzeni dyskowej.
Nowo dostarczane serwery oraz macierze zostaną wykorzystane na potrzeby funkcjonowania kluczowych systemów Straży
Granicznej. Na nowe serwery będą migrowane systemy z obecnie posiadanych systemów. Ponadto, w celu zapewnienia
wysokiego poziomu dostępności systemów SG, część serwerów oraz macierzy może zostać rozlokowana w planowanym do
utworzenia Zapasowym Węźle Teleinformatycznym.
Zwiększenie wydajności oraz pojemności Centralnego Węzła Teleinformatycznego bezpośrednio wpłynie na jakość
funkcjonowania systemów teleinformatycznych odpowiedzialnych za 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 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 z
wzrostem ilości 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.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej tj. Komendant Główny Straży Granicznej, a
użytkownikiem terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
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W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kw. 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kw. 2009 r.
- Rozliczenie projektu - II kw. 2011 r.
Więcej niż jeden przetarg zostanie uruchomiony w ramach wydatkowania środków alokacji.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2010. P lanowany do zakupienia sprzęt ma bezpośredni
związek z projektem i będzie wykorzystywany także po zakończeniu projektu.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c) i d) oraz ust. 2 lit. a) i d).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.

Informacja finansowa – Działanie 3.1.4
Wartość działania – 1 735 394,00 euro
Wkład UE – 1 289 021,26 euro
Wkład własny – 446 372,74 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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3.1.5

Cel operacyjny 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obszaru Schengen
Działanie kluczowe 3
Rozbudowa i modernizacja systemów radiokomunikacyjnych służb realizujących zadania związane z ochroną granicy i obszaru
Schengen

3.1.5.1

Modernizacja systemów radiokomunikacyjnych Straży Granicznej

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest modernizacja eksploatowanego systemu radiokomunikacyjnego Straży Granicznej.
Straż Graniczna do komunikacji w rejonach przygranicznych o ubogiej infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystuje
systemy radiotelefonii analogowej w paśmie UKF. Radiotelefony służą do komunikacji głosowej, za ich pośrednictwem
realizowana jest koordynacja rozlokowanych w strefie przygranicznej patroli pieszych oraz zmotoryzowanych. Ponadto, system
radiotelefoniczny służy do pozycjonowania patroli za pośrednictwem specjalnie stworzonego systemu pozycjonowania GPS
współpracującego z radiotelefonami. Ze względu na wykonywanie czynności operacyjno – śledczych z wykorzystaniem
radiotelefonów wskazane jest zabezpieczenie przekazywanych treści za pośrednictwem modułów kodujących – scramblerów.
Urządzenia te będą użyte do zaopatrzenia placówek SG zlokalizowanych na zewnętrznej granicy UE.
W ramach projektu planowany jest zakup radiotelefonów wyposażonych w scramblery oraz stacji retransmisyjnych wraz z
niezbędnym osprzętem instalacyjnym.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej tj. Komendant Główny 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 2010 r. Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego. Więcej niż jeden przetarg zostanie uruchomiony
w ramach wydatkowania środków alokacji.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kw.2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu - II kw. 2011 r.
Wydatki poniesione w ramach przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu określonych w art.
4 ust. 1 lit. b) i f) Decyzji FGZ.
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.
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Informacja finansowa – Działanie 3.1.5
Wartość działania – 1 020 586,65 euro
Wkład UE – 525 648,72 euro
Wkład własny – 494 937,93 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
3.1.6

Cel operacyjny 2
Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa obszaru Schengen
Działanie kluczowe 2
Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej

3.1.6.1

Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej – wyposażenie Schengenbusów

1. Cel i zakres projektu

Straż Graniczna realizując zadania związane z kontrolą oraz ochroną granicy zewnętrznej Unii Europejskiej planuje wyposażyć
swoje jednostki organizacyjne w pojazdy specjalne umożliwiające prowadzenie mobilnej kontroli (zakup pojazdów realizowany
będzie w ramach projektu: „Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu”).
Pojazdy zostaną wyposażone między innymi w niezbędne środki łączności za pośrednictwem, których dokonywana będzie
kontrola osób, dokumentów, substancji psychotropowych, środków transportu, a także wykonywanie czynności procesowych i
administracyjnych.
Projekt pozwoli zrealizować ustawowe zadania w strefie przygranicznej.
W ramach projektu planuje się zakup oraz instalację w pojazdach następującego wyposażenia specjalnego:
- stanowisk dostępowych do platformy teleinformatycznej
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- czytników dokumentów
oraz
- rozbudowę niezbędnej infrastruktury CWT umożliwiającej łączność pojazdów z bazami danych.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - III kwartał 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu - IV kwartał 2010 r.
- Rozliczenie I etapu projektu - IV kwartał 2010 r.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Straży Granicznej, a
użytkownikami będą terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
W ramach alokacji planowana jest rozbudowa infrastruktury platformy teleinformatycznej w celu umożliwienia sprawnej oraz
bezpiecznej komunikacji pojazdów specjalnych z centralnymi zasobami bazodanowymi. Wzrost ilości uruchamianych
pojazdów oraz zwiększenie transferowanych danych powoduje również konieczność zwiększenia szybkości dostępu.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

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
określone w Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. art. 4 ust. 1 lit. c i d oraz ust. 2 lit. a i d
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.

Informacja finansowa – Działanie 3.1.6
Wartość działania – 327 512,66 euro
Wkład UE – 53 837,42 euro
Wkład własny – 273 675,24 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
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 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.

PRIORYTET 2
Wspieranie opracowania i wdrożenia krajowych składników europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz stałej
Europejskiej sieci patrolowej na południowych granicach morskich państw członkowskich UE
Cel operacyjny 3
Rozwój systemów nadzoru granicy zewnętrznej Unii Europejskiej
Działanie kluczowe 1
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy
3.2.1.1
1. Cel i zakres projektu

Zakup sprzętu dla załóg lotniczych lotnictwa SG wykonujących loty w ochronie zewnętrznych granic UE
Celem projektu jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony granicy państwa, a także podwyższenie bezpieczeństwa wykonywania
nocnych operacji lotniczych, zwiększenie możliwości wykorzystania lotnictwa w przypadku konieczności szybkiej reakcji na
działania zagrażające bezpieczeństwu zewnętrznej granicy UE oraz rozszerzenie zakresu i wszechstronności realizowanych
zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE.
Ponadto realizacja operacji lotniczych z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych umożliwi efektywniejsze i bardziej racjonalne
wykorzystanie posiadanych sił i środków. Doposażenie załóg lotniczych w gogle noktowizyjne umożliwi szerszą realizację
zadań w porze nocnej.
Głównym założeniem projektu jest zakup gogli noktowizyjnych do wykonywania lotów nocnych na statkach powietrznych
Lotnictwa Straży Granicznej wraz z dostawą przenośnego testera przeznaczonego do badania stanu technicznego układów
optycznych przyrządów noktowizyjnych w warunkach stacjonarnych.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Partnerem/jednostką realizującą projekt będzie Komendant Główny Straży Granicznej, a użytkownikiem kadra lotnicza
jednostek organizacyjnych Lotnictwa Straży Granicznej.
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Planowany harmonogram projektu:
- Rozpoczęcie projektu – III kwartał 2010 r.
- Rozliczenie projektu - II kwartał 2011 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Planowane działanie ma bezpośredni związek z projektem, a osiągnięte rezultaty będą wykorzystywane po zakończeniu
zadania podczas realizacji zleconych zadań lotniczych z wykorzystaniem statków powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1, lit. g), ust. 3 lit. c).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.

Informacja finansowa – Działanie 3.2.1
Wartość działania – 277 015,28 euro
Wkład UE – 207 761,46 euro
Wkład własny – 69 253,82 euro
Widoczność finansowania ze środków wspólnotowych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków wspólnotowych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania
wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”.
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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PRIORYTET 3
Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wykrywanie fałszywych lub przerobionych
dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich 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

Realizacja prac adaptacyjno budo wlanych pomieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT

1. Cel i zakres projektu

Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach alokacji 2007 oraz 2008. Projekt będzie kontynuowany w ramach
alokacji 2010.
Realizacja całego projektu zakłada wyposażenie centrum zapasowego dla systemu wspomagającego wydanie wiz w sprzęt
teleinformatyczny. W ramach całego projektu realizowanego w ramach alokacji 2007 – 2010 zostanie zakupiony między
innymi następujący sprzęt teleinformatyczny:
- serwery;
- macierze dyskowe;
- biblioteki taśmowe;
- licencje oprogramowania (do wyżej wymienionych);
- urządzenia sieci LAN oraz FC;
- wykonanie i wdrożenie projektu instalacji sieci logicznej.
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
bezpieczeństwo przechowywania i udostępniania danych, a także zwiększy niezawodność i dostępność systemu
informatycznego wspomagającego wydawanie wiz. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych umożliw i
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
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informatycznego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych.
Planowany harmonogram działania:.
- rozpoczęcie realizacji projektu – IV kw. 2009 r.
- zakończenie projektu – II kw. 2011 r.
Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach programu rocznego 2007 i 2008. Projekt będzie kontynuowany w
ramach kolejnego programu rocznego.
Projekt będzie wykorzystywał środki z alokacji 2007 - 2010 w formie zakupu sprzętu, co umożliwi szybsze wejście w
posiadanie
oraz oddanie do wcześniejszego użytku potrzebnego sprzętu do Zapasowego Centrum Danych, przy
maksymalnym wykorzystaniu funduszy. Testy przedprodukcyjne będą częścią prac wykonawczych i instalacyjnych
zakupionego sprzętu przez oferenta.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. art. 4 ust. 4 lit. d.
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej:
Minister Spraw Zagranicznych.

Informacja finansowa – Działanie 3.3.1
Wartość działania – 326 676,98 euro
Wkład UE – 245 007,74 euro
Wkład własny – 81 669,24 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie stałej tablicy istotnych rozmiarów nie później niż na trzy miesiące po ukończeniu realizacji projektu;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.

23

PRIORYTET 4
Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w
dziedzinie granic zewnętrznych i wiz
3.4.

Działania wdrażające priorytet 4

3.4.1

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

3.4.1.1

1. Cel i zakres projektu

Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS
I etap - Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramo wanie na potrzeby budowy Centrum
Zapasowego Krajowej Sieci AFIS.
W ramach projektu, realizowanego dwuetapowo w ramach Programów Rocznych 2009 i 2010, planuje się budowę centrum
zapasowego Krajowej Sieci AFIS zlokalizowanego poza siedzibą użytkowanej obecnie Jednostki Centralnej. Do realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędny jest zakup komponentów sprzętowych oraz oprogramowania specjalistycznego
do obsługi systemu zapasowego aplikacji AFIS, a także przeszkolenie personelu obsługującego centrum zapasowe.
W ramach Programu Rocznego 2009 planuje się realizację I etapu - Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji
na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowe Krajowej Sieci AFIS. Zamówienie publiczne zostanie udzielone
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień P ublicznych, w trybie konkurencyjnym (przetarg nieograniczony). W ramach Programu
Rocznego 2010 planuje się realizację II etapu projektu - Zakup oprogramowania specjalistycznego na potrzeby budowy
Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS .
Zasadniczym celem Budowy centrum zapasowego systemu AFIS jest zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy oraz
zapobieżenie utraty dostępu do danych zgromadzonych w jego bazach w przypadku niespodziewanej awarii, trwałego
zniszczenia (np. w wyniku ataku terrorystycznego) Jednostki Centralnej AFIS lub nieprzewidzianej katastrofy. Przełączenie
na system zapasowy będzie odbywać się automatycznie, a systemy backupowe będą w stanie podjąć pracę niezwłocznie po
wystąpieniu awarii. Rozwiązanie to zwiększy gwarancję niezawodnej obsługi zapytań z terminali do szybkiej identyfikacji
osób oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną i Policję.
Zakup przedmiotowego sprzętu wraz z oprogramowaniem standardowym, a następnie (w ramach PR 2010 – II etap) zakup
i instalacja na tym sprzęcie oprogramowania specjalistycznego do obsługi systemu zapasowego aplikacji AFIS, oraz
przeszkolenie personelu obsługującego centrum zapasowe zapewni przejęcie pełnej funkcjonalności Jednostki Centralnej
AFIS w przypadku jej awarii lub trwałego zniszczenia (np. w przypadku ataku terrorystycznego).
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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.
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,
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 członkowski UE. Karty daktyloskopijne cudzoziemców produkowane są na
użytkowanych przez Straż Graniczną urządzeniach do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan, a następnie przesyłane
drogą elektroniczną do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej, gdzie podlegają procedurze wprowadzania do baz AFIS.
Harmonogram realizacji projektu (I etap w ramach PR 2009):
- rozpoczęcie postępowania przetargowego – I kwartał 2011,
- rozpoczęcie prac związanych z realizacją rzeczową projektu – II kwartał 2011,
- rozliczenie projektu (płatności) – II kwartał 2011.
Zakończenie realizacji II etapu przedsięwzięcia w ramach PR 2010 przewiduje się najpóźniej w II kwartale 2012 roku.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji nr 574/2007/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. art. 4 ust. 1 lit. c).

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Jednostką wdrażającą będzie Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ
administracji publicznej: Komendant Główny Policji, a użytkownikami terenowe jednostki Straży Granicznej i Policji.

3.4.1.2

Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III.

1. Cel i zakres projektu

W ramach całego projektu, realizowanego dwuetapowo w ramach Programów Rocznych 2008 i 2009, 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
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2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

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.
Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Programu Rocznego 2008.W ramach I etapu projektu,
zrealizowanego w ramach Programu Rocznego 2008, utworzono nową aplikację skorowidza DAKTYL III (moduł główny
systemu realizowany poza systemem KSIP) oraz interfejs do systemu FP ( jest to komponent umożliwiający automatyczną
aktualizację danych skorowidza danymi administracyjnymi).
W ramach II etapu projektu, realizowanego w ramach Programu Rocznego 2009, nastąpi wdrożenie do eksploatacji
skorowidza DAKTYL III polegające na modyfikacji systemu KSIP (komponent umożliwiający automatyczną aktualizację
danych skorowidza). W zakres tego etapu wejdzie rozszerzenie funkcjonalności KSIP w zakresie interfejsu wymiany danych
pomiędzy systemem KSIP a systemem DAKTYL III Centralnej Registratury Daktyloskopijnej. Skorowidz DAKTYL III,
gromadzący i udostępniający dane osobowe osób zdaktyloskopowanych na terenie Polski i zarejestrowanych w AFIS, będzie
automatycznie zasilany danymi z bazy danych KSIP. W ramach tego etapu przygotowany zostanie także inicjalny zrzut
danych z bazy danych KSIP do skorowidza DAKTYL III oraz rozszerzony zostanie zakres komponentu SPP systemu KSIP
o możliwość generowania zapytań do systemu DAKTYL III. Komunikacja systemu DAKTYL III z systemem KSIP odbywać
się będzie z użyciem technologii WebServices, z użyciem obecnych mechanizmów uwierzytelniania SPP (System
Poszukiwawczy Policji).
II etap przedsięwzięcia pn. Modyfikacja systemu KSIP, zostanie zakupiony w ramach procedury przewidzianej przez ustawę
Prawo zamówień publicznych i zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Zamówienie publiczne
zostanie udzielone w trybie „z wolnej ręki”.
Umowa w sprawie sprzedaży i zakupu 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 oraz inne podmioty upoważnione do rejestracji
i przetwarzania danych daktyloskopijnych.
Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – I kwartał 2010,
- Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – II kwartał 2010,
- Zakończenie realizacji rzeczowej projektu – IV kwartał 2010,
- Rozliczenie projektu (płatności) – IV kwartał 2010.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Policji.
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Informacja finansowa – Działanie 3.4.1
Wartość działania – 658 921,24 euro
Wkład UE – 494 190,92 euro
Wkład własny – 164 730,32 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie stałej tablicy istotnych rozmiarów nie później niż na trzy miesiące po ukończeniu realizacji projektu;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.

3.4.2

Cel operacyjny 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców
Działanie kluczowe 2
Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski
poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

3.4.2.1
1. Cel i zakres projektu

Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na
terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach
cudzoziemców
Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu gruntownie zmodernizowanego krajowego zbioru
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt w oparciu o zakupiony w ramach zadania
niezbędny sprzęt teleinformatyczny. W ramach alokacji 2009 planowane jest przeprowadzenie I etapu projektu tj. wymiany
infrastruktury teleinformatycznej oraz zagwarantowanie ciągłości eksploatacji dotychczasowego Systemu Pobyt, natomiast
zadanie polegające na modernizacji aplikacji oraz dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego i UPSów redundantnych i ok.
100 sztuk stacji roboczych zostaną zrealizowane w ramach Programu Rocznego 2010.
Realizacja projektu usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w
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sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z tego terytorium cudzoziemców.
Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli
państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań informatycznych mających na celu wspomaganie procedur
administracyjnych.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi w systemie informatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w
sprawach cudzoziemców o nazwie „System P obyt”. Ze względu na dużą ilość (po wejściu do strefy Schengen) wprowadzanych
zmian w funkcjonującym systemie, prowadzona centralnie rejestracja jest coraz bardziej utrudniona. System staje się
niewydolny. Niezbędna pełna modernizacja Systemu Pobyt wynika z oczekiwanych zmian wynikających z wdrożenia SIS i VIS,
zmian w przepisach prawa oraz istotnych zmian wynikających z postępu technologicznego w zakresie serwerów bazodanowych
oraz oczekiwań wzrostu jakości i wydajności systemu oraz jego dostępności dla rosnącej liczby użytkowników. System Pobyt
ma być wykorzystywany w celu dostępu do systemu VIS w związku z realizacją procedur wizowych, uchodźczych (procedury
dublińskie) i procedur związanych z legalizacją pobytu. Poprzez System Pobyt możliwy ma być dostęp do SIS II (obecnie
System Pobyt umożliwia dostęp do SIS 1+) w celu realizacji procedur wizowych oraz procedur związanych z legalizacją i
kontrolą pobytu.
Modernizacja systemu usprawni i przyspieszy obsługę dotychczas rejestrowanych procedur (wnioski, decyzje, odwołania) w
sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:
1) rejestry spraw dotyczących:
· wiz,
· zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,
· zezwoleń na osiedlenie się,
· wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
· wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
· zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,
· osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd i pobyt na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2008 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367)
· osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy,
· zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
· cudzoziemców, od których pobiera się odciski linii papilarnych na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i
art. 101 ust. 3, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach,
· wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
· odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ewidencję zaproszeń;
3) wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany zwany dalej "wykazem",
4) rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w systemie informatycznym w formie
następujących zbiorów:
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·

rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
· rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;
· rejestru spraw o udzielenie azylu;
· rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
· rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;
· rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003
5) rejestry w sprawach obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE.
Wyżej wymienione rejestry prowadzone są przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Radę do Spraw Uchodźców,
wojewodę, Komendanta Głównego P olicji, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
komendanta oddziału Straży Granicznej oraz komendanta placówki Straży Granicznej i Komendanta Głównego Straży
Granicznej,,
każdego
w zakresie swojej właściwości.
Dane przechowywane w powyższych rejestrach, zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku
o cudzoziemcach, udostępnia się:
1) organom Policji,
2) organom Straży Granicznej,
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
4) Szefowi Agencji Wywiadu,
4a)Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
5) Ministrowi Obrony Narodowej,
6) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
7a) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
8) Radzie do Spraw Uchodźców,
9) sądowi,
10) sądowi administracyjnemu,
11) prokuratorowi,
12) wojewodzie,
13) konsulowi,
14) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,
15) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
Oprócz rejestrów wymienionych powyżej System P obyt gromadzi dane dotyczące faktu nadania lub utraty obywatelstwa
polskiego, dane systemu Eurodac, dane dotyczące zakresu świadczeń przyznawanych cudzoziemcom będącym w procedurze
uchodźczej, dane dotyczące postępowań dublińskich.
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Straż Graniczna jest jedną z głównych służb korzystających z Systemu Pobyt w ramach procedur kontroli legalnośc i
przekraczania granicy przez cudzoziemców. Główną instytucją rejestrującą dane jest Straż Graniczna. Obecnie 1701 rejestrów w
Systemie dotyczy kwestii cudzoziemców, z czego 924 jest prowadzonych przez Straż Graniczną (54,32% całkowitej liczy
rejestrów). Pozostałe 352 rejestry są prowadzone przez wojewodów (20,62%) oraz 425 – przez Policję (24,89%). W realizacji
swoich zadań Straż Graniczna korzysta także z danych rejestrowanych w Systemie przez innych użytkowników.
Jak dotąd dostęp do danych Systemu Pobyt został wygenerowany dla 6533 użytkowników, z których 5086 są funkcjonariuszami
Straży Granicznej (co stanowi 77,61% utworzonych kont dostępu). Do wyżej wymienionej liczby wlicza się także 4045 kont
wygenerowanych w celu realizacji obowiązków nałożonych na Komendanta Oddziału Straży Granicznej, 803 kont dla
funkcjonariuszy poszczególnych oddziałów SG oraz 238 kont dla Komendy Głównej Straży Granicznej.
Zmodyfikowany system odgrywa ważną rolę w kontroli legalności przekraczania granic Rzeczypospolitej P olskiej przez
cudzoziemców, szczególnie po 21 grudnia 2007, kiedy polska granica stała się zewnętrzną granicą strefy Schengen. Na każdym
odcinku granicy przekraczanej przez cudzoziemca, funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzają dane, m. in. walidację (np.
wydane karty pobytu) oraz wydalenia (np. zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski) zawarte w Systemie Pobyt.
Konieczność modernizacji Systemu Pobyt wynika także z implementacji zasad małego ruchu granicznego z Ukrainą. Systemy
MSZ, Straży Granicznej oraz Policji ściśle współpracują z Systemem P obyt. System Pobyt sankcjonuje procedury związane z
małym ruchem granicznym. Z chwilą wejścia w życie zapisów umowy o zasadach małego ruchu granicznego z Ukrainą (tj.
lipiec 2009) wprowadzono dodatkowe rejestry związane z przekraczaniem granicy w ramach MRG, co zwiększyło o 300 liczbę
rejestrów wykorzystywanych przez Straż Graniczną w systemie oraz o 425 rejestrów prowadzonych przez Policję. W dniu 22
czerwca 2010 r. podpisana została umowa o zasadach małego ruchu granicznego z Białorusią. Wejście w życie postanowień tej
umowy spowoduje uzupełnienie Systemu Pobyt o dodatkowe rejestry.
Projekt jest komplementarny z działaniem podjętym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, który zakłada
modernizację elektronicznych rejestrów, dotyczących prowadzenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy, rejestrowanych w
Systemie Pobyt, poprzez stworzenie modułu z dodatkowymi funkcjami, opartymi na najnowszych dostępnych rozwiązaniach
technologicznych. Rejestr ten wykorzystywany jest przez instytucje zajmujące się postępowaniami w zakresie udzielania
cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Sukces projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców ściśle zależy od pozyskania niezbędnych środków finansowych z Funduszu Granic Zewnętrznych. Realizacja
działań planowana w ramach EFU bez zrealizowania założeń projektu FGZ okazałaby się bezcelowa.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu ograniczonego lub nieograniczonego.
Działanie będzie kontynuowane w ramach kolejnego programu rocznego.
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców podpisze umowę z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram realizacji działań:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III/IV kwartał 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III/IV kwartał 2010 r.
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- Rozliczenie projektu - II kwartał 2011 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Planowany do zakupienia w ramach projektu sprzęt ma bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po
zakończeniu projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h) i d).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacja finansowa – Działanie 3.4.2
Wartość działania – 2 480 505,68 euro
Wkład UE – 1 227 850,31 euro
Wkład własny – 1 252 655,37 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie stałej tablicy istotnych rozmiarów nie później niż na trzy miesiące po ukończeniu realizacji projektu;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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3.4.3

Cel operacyjny 6
Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców
Działanie kluczowe 3
Doposażenie służb Wojewody w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymisystemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria

3.4.3.1
1. Cel i zakres projektu

Doposażenie służb Wojewody Lubelskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS,
VIS, Biometria
Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i łączności: tj. komputery z modemami i oprogramowaniem
biurowym – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, czytniki biometryczne, skanery, kopiarki i UPS-y Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jego delegatur w Białej
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Nie wszystkie stanowiska pracy w urzędzie zajmujące się obsługą cudzoziemców wyposażone są w sprzęt umożliwiający
dostęp do systemów Pobyt, SIS, VIS itp., a te które są w taki sprzęt wyposażone, posiadają sprzęt przestarzały,
nieodpowiadający parametrom wymaganym dla szybkiego dostępu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych.
Nowoczesny sprzęt umożliwi równoległe funkcjonowanie różnych systemów na tym samym komputerze, niezbędne dla
wymiany danych w systemie ESSID (elektroniczny system rejestracji spraw i dokumentów, funkcjonujący w urzędzie) czy
przygotowanie pism do organów, bez tworzenia zagrożenia dla chronionych danych osobowych.
Nowy (przyszły system Pobyt – 2 przygotowywany obecnie centralnie przez Urząd ds. Cudzoziemców przewiduje m. in.
skanowanie dokumentów, celem ich udostępniania wszystkim użytkownikom sieci Pobyt. Nowy sprzęt kopiujący itp.
przyspieszy i usprawni obsługę cudzoziemców (wydawanie zezwoleń na pobyt jest procedurą administracyjną wymagającą
powielania bardzo licznych dokumentów na potrzeby organów opiniujących).
Realizacja projektu usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu
teleinformatycznego w sprawach cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur
administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań
teleinformatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych.
Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas
kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur
kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu
procedury wydalenia. Obcokrajowiec jest zatrzymany na granicy i nie może być ani zwolniony, ani przekazany do państwa
trzeciego, dopóki nie zostanie podjęta decyzja, zatem kontrola graniczna nie może być zakończona (zamknięta). Ustawa o
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cudzoziemcach mówi, że wojewoda musi obowiązkowo podjąć wszelkie niezbędne środki w celu upewnienia się, że
decyzja zostanie wydana z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej i Polski, jako Państwa Członkowskiego, będzie
zgodna z decyzjami, dotyczącymi danego cudzoziemca, wcześniej wydanymi przez inne Państwa Członkowskie, a także
że będą przestrzegane prawa cudzoziemiec w odniesieniu do jego indywidualnej sytuacji. Te środki obejmują sprawdzanie
informacji w bazach danych VIS i SIS, jak również przesłuchiwanie i pouczanie cudzoziemca. Decyzje muszą być wydane
w ciągu 48 godzin (maksymalny czas dozwolony przez prawo, przetrzymywania cudzoziemca na granicy przez Straż
Graniczną), więc dość często są podejmowane w weekendy i święta.
Dlatego te ostatnie działania, podejmowane przez wojewodę, są bezpośrednio związane z kontrolą graniczną i są
dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej, a nie "po" niej, ani też wewnątrz terytorium Państwa
Członkowskiego (Polski). Takie sytuacje są dość liczne na granicy zewnętrznej, gdzie znajduje się województwo lubelskie,
na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, obsługujących obywateli z tych dwóch krajów, jak również
obcokrajowców w ruchu tranzytowym do Rosji, Mołdawii, Kaukazu i Azji Środkowej.
Proponowane wyposażenie jest niezbędne, aby umożliwić szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji wymienionych
powyżej, także w dni wolne od pracy, jak również do zasięgania informacji u innych organów, w celu zapewnienia, że
decyzja weźmie pod uwagę wszystkie informacje dotyczące cudzoziemca, dostępne w Polsce i w innych państwach
członkowskich.
Cele szczegółowe projektu to:
- usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców
- usprawnienie wydaleń cudzoziemców
- usprawnienie wymiany informacji z odpowiednimi instytucjami strefy Schengen,
- usprawnienie informowania cudzoziemców o ich prawach i obowiązkach
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759) przewiduje się przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę.
Wojewoda Lubelski podpisze umowę z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram realizacji działań:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – I kwartał 2011 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – II kwartał 2011 r.
- Rozliczenie projektu - II kwartał 2011 r.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej tj. Wojewoda Lubelski, a użytkownikami beneficjentami końcowymi będą pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur Urzędu.
Projekt będzie kontynuowany w ramach Programów Rocznych 2010 i 2011.
Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane także po zakończeniu
projektu.
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2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji
3.4.3.2
1. Cel i zakres projektu

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej:
Wojewoda Lubelski.
Doposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, SIS,
VIS, Biometria.
Projekt zakłada wyposażenie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w
sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemem „Pobyt v.2”, SIS oraz VIS oraz pozwalający na
zastosowanie nowych technologii w kartach pobytu dla cudzoziemców.
W połowie 2011 r. planowana jest zmiana wzoru karty pobytu dla cudzoziemców, polegająca na wprowadzeniu obowiązku
pobierania pierwszej cechy biometrycznej do dokumentów pobytowych, tj. fotografii (Rozporządzenie Rady [WE] Nr
1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich
oraz Rozporządzenie Rady [WE] Nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ww. rozporządzenie). W przypadku
wojewody na tym etapie zmian, oznacza to konieczność wyposażenia stanowisk pracy obsługujących cudzoziemców w
skanery. Aby zadanie to było sprawnie realizowane w Wydziale Spraw Cudzoziemców niezbędny zakup 10 skanerów.
Wdrożenie zmian legislacyjnych oraz technologicznych skutkować będzie koniecznością wyposażenia Wydziału Spraw
Cudzoziemców odpowiedzialnego za realizację zadań Wojewody Mazowieckiego w nowy sprzęt komputerowy. Posiadany
obecnie przez Wydział sprzęt komputerowy, jest zużyty technicznie, funkcjonalnie i technologicznie, o parametrach nie
pozwalających na realizację aktualnych i przyszłych zadań związanych z obsługą Systemów „Pobyt” i „Pobyt v.2” oraz
wyzwań nowych technologii w kartach pobytu dla cudzoziemców.
Realizacja projektu usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego
w sprawach cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych
związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających
na celu wspomaganie procedur administracyjnych.
Celem projektu jest usprawnienie:
- procedury legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP poprzez implementację prawa unijnego,
- wydaleń cudzoziemców z poszanowaniem prawa wspólnotowego i krajowego,
- wymiany informacji z odpowiednimi instytucjami strefy Schengen,
- informowania cudzoziemców o ich prawach i obowiązkach.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759) przewiduje się przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wojewoda Mazowiecki
podpisze umowę z wykonawcą na realizację zadań. Oprogramowanie zostanie zakupione w formie zakupu select, zakupu
licencji.
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Planowany harmonogram realizacji działań:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2011 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – II kwartał 2011 r.
- Rozliczenie projektu – II kwartał 2011 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone
w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej:
Wojewoda Mazowiecki a użytkownikami – beneficjentami końcowymi projektu będą pracownicy Wydziału Spraw
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja finansowa – Działanie 3.4.3
Wartość działania – 186 595,45 euro
Wkład UE – 139 947,44 euro
Wkład własny – 46 648,01 euro
Widoczność finansowania ze środków wspólnotowych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków WE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zagwarantowana w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na dostarczonym sprzęcie;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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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, strefy Schengen oraz służb
konsularnych

3.5.1.1

Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

1. Cel i zakres projektu

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, najlepszych praktyk.
Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach programu rocznego 2007 i 2008.
Szkolenia będą prowadzone dla różnych grup docelowych na różnych poziomach zaawansowania. Dla funkcjonariuszy
uprzednio przeszkolonych planuje się kontynuację szkolenia na kolejnych poziomach zaawansowania w ramach programu
rocznego 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, 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.

36

Komendant Oddziału Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadania.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - IV kw. 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - I kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu – II kw. 2011 r.
Partnerem jest Komendant Główny Straży Granicznej, a jednostką realizującą projekt są organy administracji publicznej tj.
Komendanci Oddziałów Straży Granicznej, a użytkownikami kadra jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Projekt będzie kontynuowany w ramach programu rocznego 2010.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

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).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem jest Komendant Główny Straży Granicznej, a jednostką realizującą są
organy administracji publicznej: Komendanci Oddziałów Straży Granicznej.

3.5.1.2

Podnoszenie kwalifik acji służb realizujących zadania związane z ochroną g ranicy z wykorzystaniem statków
powietrznych

1. Cel i zakres projektu

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.
Projekt zakłada kontynuację szkolenia pilotów, co jest konieczne do uzyskania licencji zawodowej pilota śmigłowcowego
CPL(H) oraz kontynuację przeszkolenia pilotów posiadających już licencje na nowe typy statków powietrznych
użytkowanych w Straży Granicznej, co pozwoli na ukompletowanie struktury etatowej Straży Granicznej oraz zwiększy
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.
Projekt zakłada realizację następujących działań:
1.
Szkolenia teoretycznego mechaników lotniczych w zakresie ogólnej wiedzy techniczno lotniczej zgodnie z
wymaganiami PART 66. W ramach realizacji działania planuje się m.in. uzyskanie przez kandydatów na mechaników
poświadczenia obsługi, certyfikatów ukończenia szkolenia teoretycznego z wiedzy ogólnej. Szkolenie to obejmuje moduły
programowe w myśl przepisów PART 66 niezbędne do uzyskania licencji mechanika poświadczenia obsługi lub jej
rozszerzenia o nowe typy statków powietrznych eksploatowanych w Straży Granicznej. Przedmiotowe szkolenie zostanie
przeprowadzone w ośrodku posiadającym certyfikat PART 147. Ośrodek szkolenia zostanie wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego, spośród posiadających właściwy certyfikat nadzoru lotniczego.
2.
Szkolenia kandydatów na pilotów śmigłowcowych niezbędnego do przystąpienia do egzaminu przed Lotniczą
Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwiającego uzyskanie licencji pilota śmigłowcowego
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zawodowego. Szkolenie umożliwi im przystąpienie do egzaminów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, niezbędnych do uzyskania licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H) oraz uzyskanie przez kandydatów
na pilotów śmigłowcowych wymaganego przez przepisy licencjonowania personelu latającego nalotu niezbędnego do
przeszkolenia na typ śmigłowca wielosilnikowego. 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. Ośrodek szkolenia zostanie wyłoniony na w drodze przetargu nieograniczonego,
spośród posiadających właściwy certyfikat nadzoru lotniczego.
3.
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). Ośrodek szkolenia zostanie wyłoniony na podstawie wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Komendant Główny Straży Granicznej a użytkownikiem kadra lotnicza
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Działanie ma charakter ciągły (szkolenia teoretyczne i praktyczne) tzn. planowane jest do realizacji w okresie trwania
programu wieloletniego. Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2010.
Planowany harmonogram projektu:
- Rozpoczęcie postępowań przetargowych - I kw. 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu - IV kw. 2010 r.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

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.2, lit. b), ust. 3 lit. a); art. 5 ust. 1 lit. h).
Instytucja Odpowiedzialna natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej.

3.5.1.3

Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla służb wojewody lubelskiego realizujących zadania związane z ochroną
granicy i strefy Schengen

1. Cel i zakres projektu

W ramach projektu planuje się przeszkolenie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jego delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu w zakresie zagadnień i zasad
postępowania administracyjnego z cudzoziemcami w strefie Schengen oraz niezbędnych umiejętności psychologicznych i
językowych.
Szkolenia będą ściśle związane z zadaniami uwzględniającymi podejmowanie decyzji podczas kontroli granicznej,
weryfikacje w systemach SIS i VIS, prawem europejskim etc. Odnoszącymi się do cudzoziemców zatrzymanych przez Straż
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Graniczną podczas kontroli na granicach (to z kolei nakłada na urzędników obowiązek znajomości języków obcych).
Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji służb wojewody związanych
z ochroną granicy zewnętrznej jak i całego obszaru strefy Schengen oraz usprawnienia obsługi cudzoziemców zwłaszcza w
sprawach trudnych, a co za tym idzie przyczyni się do realizacji celu operacyjnego poprzez zwiększenie efektywności
podejmowanych działań oraz skrócenie czasu oczekiwania na nie.
Szkolenia będą prowadzone przez instytucje szkoleniowe z województwa lubelskiego i lokalne uczelnie wyższe.
W ramach kontynuacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia doskonalące umiejętności językowe.
W celu realizacji projektu, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759) przewiduje się zastosowanie procedury zapytania o cenę.
Podmiotem, który będzie zawierał umowy dotyczące realizacji ww. projektu jest Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Wojewoda Lubelski, beneficjentami
końcowymi (użytkownikami) pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego i delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Planowany harmonogram działania:
Rozpoczęcie procedury przetargowej - III kwartał 2010
Rozpoczęcie realizacji projektu - IV kwartał 2010
Rozliczenie projektu - I kwartał 2011
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. 2 lit. b), art. 3 lit. a) i art. 5 ust.1 lit. h).
Projekt będzie kontynuowany w ramach programu rocznego 2010 i 2011.
2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostka realizującą będzie organ administracji publicznej: Wojewoda
Lubelski

3.5.1.4

Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS

1. Cel i zakres projektu

Projekt zakłada przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS.
Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu ma na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych oraz
wskazanie funkcjonariuszom właściwego trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z uczestnictwem
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Polski w systemie SIS.
Podmiotem, który będzie zawierał umowy dotyczące realizacji ww. projektu jest Ministerstwo Finansów (Służba Celna).
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej Minister Finansów (Szef Służby Celnej w
imieniu Ministra Finansów), a użytkownikami - funkcjonariusze celni pełniący służbę w Wydziałach Zwalczania
Przestępczości.
Projekt stanowi kontynuację działań podjętych w ramach programu rocznego 2007 i 2008, w ramach których 170 urzędników
zostało przeszkolonych. Szkolenie było realizowane przez wykwalifikowanych instruktorów z Policji oraz Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych., tj. instytucji z dostępem do tych systemów. W ramach kolejnych programów
rocznych 2009 i 2010 planuje się przeszkolić kolejnych funkcjonariuszy celnych (łącznie około 300 w ramach jednej
alokacji).
Podczas programu rocznego 2009 i 2010 planuje się przeprowadzić szkolenie na instruktorów, które podniesie kwalifikacje
ich uczestników jako przyszłych trenerów.
Spodziewa się, że w efekcie wdrożenia projektu liczba przeszkolonych urzędników celnych w ramach tego programu będzie
wyższa niż 400 osób, ponieważ przeszkoleni urzędnicy będą dzielić się kaskadowo zdobytą wiedzą z innymi urzędnikami.
Planowany harmonogram działania:
- Przygotowanie i organizacja szkoleń – I kw. 2010 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu - II kw. 2011 r.
W związku z dużą liczbą funkcjonariuszy, których planuje się przeszkolić projekt będzie realizowany w ramach kolejnego
programu rocznego.
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).
2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Szef Służby
Celnej.

3.5.1.5

Szkolenia z zakresu migracji międzynaro dowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

1. Cel i zakres projektu

Studia Podyplomowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej mają na celu podniesienie kwalifikacji oraz wzmocnienie
kompetencji funkcjonariuszy SG na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej w zakresie stosowania najlepszych praktyk, w
szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.
Tematyka Studiów obejmuje:
prawne i społeczne aspekty migracji (w tym nielegalnej),
identyfikację etniczną migrantów,
problematykę zarządzania kryzysowego w sytuacji granicznej,
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-

problematykę integracyjną,
procedury prawne i społeczne dot. wjazdu i pobytu migrantów na terenie RP,
podejmowanie pracy przez migrantów,
problematykę repatriacji i uchodźstwa.

Wiedza teoretyczna i praktyczna przekazywana słuchaczom Studiów wzbogacona o doświadczenia nabywane podczas
pełnienia służby przyczynią się do podniesienia efektywności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie:
stosowania najlepszych praktyk, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego,
kontroli ruchu granicznego,
prowadzenia postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców,
przeprowadzania kontroli granicznej przeciwdziałającej nielegalnej migracji i handlowi ludźmi.
Organizacja Studium łączy w sobie aspekt teoretyczny i praktyczny. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów w
zakresie problematyki migracji, natomiast zajęcia warsztatowe (praktyczne) będą realizowane przez funkcjonariuszy SG praktyków, posiadających duże doświadczenie zawodowe.
Beneficjentami dotacji będą funkcjonariusze SG pracujący na granicach zewnętrznych UE (placówkach granicznych:
lądowych, morskich, kolejowych, drogowych i pieszych oraz lotniskach).
Planuje się, iż Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych lub Funduszu
Powrotów Imigrantów.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kw. 2010 r.
- Rozliczenie projektu – III kw. 2011 r.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie,
a użytkownikami kadra jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, wykonująca zadania na granicach zewnętrznych UE.
Wykonawca zostanie wybrany zgodnie z prawem zamówień publicznych.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Planowane działania mają bezpośredni związek z projektem. Rezultaty będą wykorzystywane po zakończeniu projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. a) i lit. g), ust. 3 lit. a) i d) i art. 5 ust. 1 lit. h).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej w Koszalinie.

3.5.1.6

Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej

1. Cel i zakres projektu

Służba Celna we współpracy ze Strażą Graniczną planuje przeprowadzić cztery moduły szkoleniowe dotyczące:
1. Szkolenia z trudnych sytuacji z klientem,
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2. Doskonalenia z zarządzania zmianami dla kadry kierowniczej,
3. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dla kadry kierowniczej.
4. Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej z języka angielskiego, rosyjnskiego oraz
ukraińskiego.
Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu ma na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych, w
przypadku wystąpienia trudnych sytuacji podczas dokonywania kontroli granicznej i celnej. Szkolenia takie przyczynią się do
podniesienia poziomu umiejętności interpersonalnych, a tym samym zniwelowania sytuacji konfliktowych i trudnych do
minimum. Wspólne szkolenia przyczynią się do poprawy wizerunku obu służb oraz lepszej komunikacji pomiędzy
funkcjonariuszami i pracownikami powyższych służb, a także polepszenia obsługi klienta.
Szkolenia przewidziane dla kadry kierowniczej z modułów 2 i 3 podniosą poziom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania
zmianami, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, współdziałania z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych itp.
Umożliwią także wypracowanie algorytmów postępowania w konkretnych sytuacjach.
W szkoleniach z ramienia Służby Celnej będą uczestniczyli funkcjonariusze celni i pracownicy pełniący służbę na
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, tj. na terenie izb celnych w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie,
Przemyślu, Szczecinie oraz dodatkowo z izb celnych, na terenie których znajdują się międzynarodowe porty lotnicze, tj.
Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Rzepin i Toruń.
Z ramienia Straży Granicznej będą uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej z następujących jednostek:
Nadwiślański Oddział SG, Nadodrzański Oddział SG, Bieszczadzki Oddział SG, Podlaski Oddział SG, Sudecki Oddział SG,
Warmińsko-Mazurski Oddział SG, Śląski Oddział SG, Morski Oddział SG, Karpacki Oddział SG, Nadbużański Oddział SG.
Podmiotem, który będzie zawierał umowy dotyczące realizacji ww. projektu jest Ministerstwo Finansów (Służba Celna) oraz
Straż Graniczna. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu będzie organ administracji publicznej Minister Finansów
(Szef Służby Celnej w imieniu Ministra Finansów), który podpisał stosowne porozumienie z partnerem projektu, tj. z
Komendantem Głównym Straży Granicznej, a odbiorcami szkoleń będą funkcjonariusze / pracownicy Służby Celnej oraz
funkcjonariusze / pracownicy Straży Granicznej.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów lub osoba przez niego upoważniona podpisze kontrakt z wykonawcą w imieniu
swoim oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.
W związku z dużą liczbą funkcjonariuszy/pracowników Służby Celnej i Straży Granicznej, którzy zostaną przeszkoleni w
ramach danego projektu (ok. 1850 osób), będzie on realizowany w ramach kolejnego programu rocznego 2010.
Planowany harmonogram działania:
- Przygotowanie i organizacja szkoleń: I kw. 2011 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu: II kw. 2011 r.
- Rozliczenie projektu - II kw. 2011 r.
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2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. g), i), ; ust. 2. lit. b) i d) oraz art. 5 ust. 1 lit. h).
Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerami i jednostkami realizującymi będą organy administracji publicznej: Szef
Służby Celnej (jednostka wiodąca) oraz Komendant Główny Straży Granicznej (partner projektu).

Informacja finansowa – Działanie 3.5.1
Wartość działania – 858 098,66 euro
Wkład UE – 643 574,00 euro
Wkład własny – 214 524,66 euro
Widoczność finansowania ze środków unijnych
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków unijnych przez beneficjentów/partnerów będą zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku
aplikacyjnego. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem/jednostką
realizującą projekt.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona zgodnie z zapisami Artykułu 34 oraz 35 decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej
zasady wykonania Decyzji 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznikiem 10 do Decyzji.
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona w następujący sposób:
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ we wszystkich istotnych publikacjach i broszurach;
 Umieszczenie godła UE oraz informacji o współfinansowaniu z FGZ na stronach internetowych beneficjentów.
Informacja o współfinansowaniu będzie następującej treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych”
Instytucja Odpowiedzialna oraz Delegowana będą monitorować zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
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2.

PROJEKT PLANU FINANSOWANIA
Program Roczny - projekt planu finansowego
Tabela nr 1 - Tabala zbiorcza
Pańśtwo członkowskie - Polska
Program Roczny 2009
Fundusz Granic Zewnętrznych
(wszystkie dane
Oznaczenie Wkład UE (a)
Środki
w EUR)*
priorytetu
publiczne
(b)
Action 3.1.1
1
285 864,16
135 772,07
Action 3.1.2
1
1 328 015,61
442 671,88
Action 3.1.3
1
1 609 621,30
536 540,44

ogółem
(d= a+b+c)
421 636,23

% WE
(e=a/d)
67,80%

Udział w
łącznej
6,25%

1 770 687,49

75,00%

26,26%

2 146 161,74

75,00%

31,83%

Action 3.1.4

1

1 289 021,26

446 372,74

1 735 394,00

74,28%

25,74%

Action 3.1.5

1

525 648,72

494 937,93

1 020 586,65

51,50%

15,14%

Action 3.1.6

1

53 837,42

273 675,24

327 512,66

16,44%

4,86%

Action 3.2.1

3

207 761,46

69 253,82

277 015,28

75,00%

4,11%

Action 3.3.1

3

245 007,74

81 669,24

326 676,98

75,00%

4,84%

Action 3.4.1

4

494 190,92

164 730,32

658 921,24

75,00%

9,77%

Action 3.4.2

4

1 227 850,31

1 252 655,37

2 480 505,68

49,50%

36,79%

139 947,44

46 648,01

186 595,45

75,00%

2,77%

643 574,00

214 524,66

858 098,66

75,00%

12,73%

638 197,66

0,00

638 197,66

100,00%

9,46%

8 688 538,00

2 079 725,86

6 743 093,69

Action 3.4.3
Action 3.5.1
Action N: […]
Technical
Assistance

5

Other operations (2)
TOTAL

4,92

1,00

(1) if appropriate
(2) if appropriate

*Tabela finansowa przeliczona po kursie 1 EUR = 3,9709 PLN
(aktualnie obowiązującym na marzec 2011 r. wg Europejskiego Banku Centralnego).
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