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PROGRAM ROCZNY
1. OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ FINANSOWANE
W RAMACH PROGRAMU
Zasady wyboru projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych są zgodne z zasadami
określonymi w Systemie Zarządzania i Kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego
Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.
Instytucja Odpowiedzialna - Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA
odpowiada za przygotowanie i zarządzanie zaakceptowanym przez Komisję Europejską programem
wieloletnim oraz programami rocznymi.
Instytucja Odpowiedzialna delegowała część obowiązków na Władzę Wdrażającą Programy
Europejskie – Instytucję Delegowaną, zgodnie z porozumieniem uszczegółowiającym podział zadań
pomiędzy tymi instytucjami.
1.1 Proces wyboru
Ze względu na specyfikę działań kwalifikowalnych do realizacji w ramach Funduszu Granic
Zewnętrznych, projekty wybierane są w trybie zamkniętego naboru wniosków, z pominięciem
procedury zamieszczania oficjalnego ogłoszenia o naborze w prasie/na stronie internetowej. W
przypadku Funduszu Granic Zewnętrznych Instytucja odpowiedzialna działa jako executing body.
Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania realizacją projektów (call for interest) zostało skierowane
przez Instytucję Odpowiedzialną do zamkniętej grupy potencjalnych beneficjentów/partnerów
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Policji,
Urząd ds. Cudzoziemców, Służba Celna, Wojewodowie. Na podstawie zgłoszonych projektów 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.
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. 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.
1.2. Procedura przyznania środków
Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu
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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Powrotu Imigrantów otrzymuje informacje od Instytucji Odpowiedzialnej nt. wyników weryfikacji
wniosków i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektów.
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 prawa i obowiązki
partnerów Instytucji Odpowiedzialnej.
Porozumienia finansowe będą zawierać szczegółowe informacje dot. m.in. działań realizowanych
przez partnerów, harmonogram, budżet, rezultaty, wskaźniki, informacje nt. kwalifikowalności
wydatków, osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie partnera, informacje nt. promocji,
zobowiązanie raportowania, wzory stosownych dokumentów - zgodnie z wymaganiami Art. 8(4) i
10(1) Decyzji Wykonawczej.
Porozumienie finansowe podpisuje Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej.
1.3. Monitoring
Instytucja Delegowana będzie odpowiedzialna m.in. za monitoring realizowanych działań oraz
potwierdzanie, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione i są zgodne z zasadami krajowego i
Wspólnotowego prawa. W porozumieniu podpisanym przez Instytucję Odpowiedzialną z jednej strony
z oraz Instytucją Delegowaną z drugiej strony zostały określane prawa i obowiązki Instytucji
Delegowanej. W celu monitorowania właściwego wypełniania swoich obowiązków, Instytucja
Delegowana jest zobligowana m.in. do przekazywania kwartalnych i rocznych raportów do Instytucji
Odpowiedzialnej.
W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja
Odpowiedzialna natomiast partnerem będzie odpowiedni organ administracji publicznej: Komendant
Główny Straży Granicznej, Minister Spraw Zagranicznych, Szef Służby Celnej, Komendant Główny
Policji, 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
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Zamieszczone poniżej opisy projektów zawierają również harmonogramy realizacji planowanych
działań oraz rodzaj stosowanej procedury przy zawieraniu kontraktów.
1.5.Stosowanie zasad partnerstwa
Realizując zasadę partnerstwa projekt programu został skonsultowany z członkami
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu
Powrotu Imigrantów. Dokument został przekazany również do konsultacji Zespołu ds. Migracji.
Wszelkie istotne zmiany dotyczące realizacji programu wieloletniego oraz programów rocznych będą
konsultowane z członkami Międzyresortowego Zespołu, którzy mają prawo do zabierania głosu.
Podczas spotkań Zespołu będą dyskutowane oraz przyjmowane strategiczne dokumenty dot.

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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Funduszy, w tym programy roczne. Zespół będzie podejmował 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
Europejskiemu Rady Ministrów.
1.6. 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. Instytucja Delegowana weryfikuje wdrażanie przez
beneficjentów/ partnerów zasad dot. Widoczności finansowania ze środków.
Wypełniając wymagania artykułu 33 ust. 2 lit. a) Decyzji Wykonawczej, Instytucja Odpowiedzialna
zorganizowała w 2007 r. i 2008 r. spotkania mające na celu poinformowanie potencjalnych
beneficjentów/partnerów o uruchomieniu programu wieloletniego i programu rocznego. Ponadto,
przed ogłoszeniem naboru wniosków planuje się również przeprowadzenie szkolenia dla
beneficjentów m.in. z zakresu wypełniania stosownych dokumentów.
2. ZMIANY W
przypadkach)

SYSTEMACH

ZARZĄDZANIA

I

KONTROLI

(w

stosownych

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

Działania podejmowane w celu realizacji priorytetu 1

3.1.1

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

3.1.1.1
1. Cel i zakres projektu

Wyposażenie Kolejowego Przejścia Granicznego Krościenko - Chyrów w bramkę radio metryczną
Efektem projektu będzie uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez wzmocnienie radiometrycznej kontroli
osób przekraczających Polsko-Ukraińską granicę w kolejowym przejściu granicznym Krościenko – Chyrów. W przejściu
granicznym odbywa się wyłącznie ruch osobowy. Monitorowanie przez Straż Graniczną promieniowania radioaktywnego
bezpośrednio na granicy jest jedyną i najefektywniejszą metodą kontroli radiometrycznej osób, które mogą być zarówno
skażone promieniowaniem jądrowym, jak i mogą być narażone na napromieniowanie izotopami promieniotwórczymi w
celach leczniczych.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki, a użytkownikiem Straż Graniczna. Bramka
radiometryczna umiejscowiona będzie w zasięgu terytorialnym kolejowego przejścia granicznego Krościenko – Chyrów.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na dostarczenie i montaż bramki.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – III kwartał 2009 r.
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- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
Projekt nie będzie kontynuowany w przyszłym programie rocznym 2008.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. c) Decyzji FGZ.
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE
3.1.1.2
1. Cel i zakres projektu

Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego ze środków Phare 2002-2003: projekt PL005.05 i PL0013.05 pt. „Budowa
drogowego przejścia granicznego w Krościenku” oraz z Instrumentu Finansowego Schengen: projekt SCH/04.02.02.210 pt.
„Budynek odpraw autokarów na drogowym przejściu granicznym w Krościenku”.

Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym
Krościenko - Smolnica
Realizacja projektu przyczyni się do skutecznej organizacji kontroli granicy zewnętrznej obejmującej zadania związane
zarówno z odprawami jak i z ochroną.
- Celem przebudowy wysepek i utworzeniem dodatkowego pasa ruchu jest zwiększenie przepustowości przejścia
granicznego.
- Celem budowy parkingu dla samochodów służb granicznych i podróżnych jest wprowadzenie sprawnej organizacji i
uporządkowanie ruchu samochodowego na przejściu.
- Celem wyposażenia w brakujący sprzęt jest wprowadzenie skutecznej organizacji kontroli granicy zewnętrznej
obejmującej zadania zarówno związane z odprawami jak i z ochroną a z drugiej strony usprawnienie przekraczania
granicy zewnętrznej zgodnie z dorobkiem Schengen.
Projekt zakłada realizację następujących działań:
- Przebudowa wysepek,
- Utworzenie dodatkowego pasa ruchu,
- Wybudowanie parkingu dla służb granicznych i podróżnych,
- Zakup czytników paszportów,
- Zakup kamer termowizyjnych umożliwiających obserwację pojazdów oczekujących na odprawę, w celu ochrony
podróżnych.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki a użytkownikami Służby Graniczne: Straż
Graniczna i Urząd Celny.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Krościenko Smolnica.
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.
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Na zakup wyposażenia przeprowadzone zostanie zgodnie z PZP oddzielne postępowanie przetargowe.

5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE
3.1.1.3
1. Cel i zakres projektu

Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu –IV kwartał 2009 r.
Założenia projektu są również 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. Ponadto poprawi jakość skuteczność odpraw, zwiększy przepustowość
przejścia, ograniczy przemyt na terytorium Unii Europejskiej.
Projekt nie będzie kontynuowany w przyszłym programie rocznym 2008.
Projekt wpisuje się w zakres art. art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) i c) Decyzji FGZ.
Projekt jest kontynuacją projektu PL005.05 i PL0013.05 „Budowa drogowego przejścia granicznego w Krościenku”
realizowanego z środków Phare 2002-2003 oraz projektu SCH/04.02.02.210 „Budynek odpraw autokarów na dpg w
Krościenku” realizowanego ze środków Instrumentu Finansowego Schengen 2005.

Budowa budynku odpraw granicznych dla podróżnych w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
W ramach projektu planuje się budowę budynku odpraw granicznych dla podróżnych w ciągu pieszym przed linią granicy z
Ukrainą. Realizacja projektu przyczyni się do skutecznego przeprowadzania kontroli na granicy zewnętrznej UE obejmującej
zadania zarówno związane z odprawami jak i z ochroną a z drugiej strony usprawnienie przekraczania granicy zewnętrznej
zgodnie z dorobkiem Schengen.
Głównym celem działań jest wzmocnienie kontroli osób w ciągu pieszym. Realizacja projektu przyczyni się do efektywnej
kontroli granicy zewnętrznej oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.
Celem budowy budynku odpraw granicznych dla pieszych jest także poprawa warunków podróżującym oczekującym na
odprawę oraz poprawa warunków pracy służbom granicznym tj. pracownikom Straży Granicznej i Urzędu Celnego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki a użytkownikami Służby Graniczne.
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 2007r. Nr
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223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
Ponadto poprawi jakość skuteczność odpraw, zwiększy przepustowość przejścia pieszego, ograniczy przemyt na terytorium
Unii Europejskiej. 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 nie będzie kontynuowany w przyszłym programie rocznym 2008.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) Decyzji FGZ.
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Projekt jest kontynuacją projektu SCH/04.02.02.701, SCH/04.02.02.702, SCH/04.02.02.212, SCH/04.02.02.213 „Rozbudowa
drogowego przejścia granicznego w Medyce- etap końcowy”, SCH/04.02.02.211 „Zaprojektowanie i realizacja rozbudowy
budynku głównego oraz adaptacja pomieszczeń zajmowanych przez Służby Celne na potrzeby Straży Granicznej w Medyce”
Na potrzeby dostosowania przejścia do wymogów Schengen konieczne było przeprowadzenie następujących działań:
- wykonanie budynku odpraw samochodów ciężarowych o kubaturze 9270 m³, powierzchni zabudowy 1100 m²,
powierzchni użytkowej 2418,28 m²,
- budowa placu odpraw o powierzchni 4525 m² wraz z przynależną infrastrukturą, wyposażeniem do kontroli celnej i
paszportowej
- budowa dwóch pasów dla obywateli UE
- poszerzenie drogi dojazdowej do przejścia.
W ramach projektu powstał budynek odpraw samochodów ciężarowych z placem odpraw na 32 samochody ciężarowe.
Wybudowano 2 pasy na wjeździe do kraju i wyjeździe, oraz poszerzono ok. 1,5 km odcinka drogi dojazdowej do przejścia
granicznego.
W wyniku decyzji o rozszerzeniu katalogu działań projektu w Medyce (Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w
Medyce – etap końcowy) podjęto realizację następujących działań:
- wymiana instalacji wewnętrznych,
- wydzielenie stref bezpieczeństwa,
- położenie nowych instalacji teleinformatycznych i kontroli dostępu,
- budowa dodatkowych pomieszczeń do krótkotrwałego zatrzymania, przesłuchań i kancelaryjnych wraz z wyposażeniem.
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3.1.1.4
1. Cel i zakres projektu

5. W stosownych
przypadkach,

Modernizacja budynku głównego wraz z utworzeniem poczekalni dla podró żnych w Kolejowym Przejściu
Granicznym Przemyśl – Mościska (część osobowa) oraz zakup sprzętu specjalistycznego
Projekt zakłada wykonanie odgrodzenia przejścia granicznego osobowego dla podróżnych przekraczających granicę od
peronu dla podróżnych nie przekraczających granicy państwowej wraz z wyposażeniem w/w w sprzęt do identyfikacji
fałszerstw.
Realizacja projektu przyczyni się do skutecznej organizacji kontroli granicy zewnętrznej obejmującej zadania związane
zarówno z odprawami jak i z ochroną.
- Celem odgrodzenia i wyposażenia służb w potrzebny sprzęt do odpraw, jest wprowadzenie skutecznej organizacji
kontroli granicy zewnętrznej obejmującej zadania zarówno związane z odprawami jak i z ochroną a z drugiej strony
usprawnienie przekraczania granicy zewnętrznej zgodnie z dorobkiem Schengen.
- Celem modernizacji budynku głównego jest poprawa warunków oczekiwania podróżnych na odprawę oraz poprawa
warunków pracy służbom granicznym.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki a użytkownikami Służby Graniczne.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym Kolejowego Osobowego Przejścia Granicznego Przemyśl–
Mościska.
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.
Na zakup wyposażenia przeprowadzone zostanie zgodnie z PZP oddzielne postępowanie przetargowe.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
Ponadto poprawi jakość skuteczność odpraw, zwiększy przepustowość przejścia, ograniczy przemyt na terytorium Unii
Europejskiej. Założenia projektu są Zgodne projektu 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 nie będzie kontynuowany w przyszłym programie rocznym 2008.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) – c) Decyzji FGZ.
Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, przykładowo z: Phare 2000
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komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE
3.1.1.5
1. Cel i zakres projektu

Instalacja przyłączy w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz - Hruszew (prace przygotowawcze)
Projekt zakłada prace przygotowawcze tj. instalację przyłączy pod rozpoczęcie budowy drogowego przejścia granicznego.
Dostosowanie granicy zewnętrznej do zwiększającego się ruchu międzynarodowego poprzez budowę nowego przejścia
granicznego przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Podkarpacki a użytkownikami Służby Graniczne.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Budomierz– Hruszew.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Wojewoda Podkarpacki podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
Założenia projektu są zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego” wynikającymi z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz „Głównymi celami współpracy zagranicznej” – cel nr 1:
Rozwój regionalny województwa poprzez współpracę z krajem sąsiadującym tj. Ukrainą szczególnie w ramach współpracy
transgranicznej.
Projekt wpisuje się w zakres art. 4 ust. 3 lit. g) oraz art. 5 ust. 1 lit. a) Decyzji FGZ.

5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, przykładowo z: Funduszu Schengen, Phare.
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3.1.1.6

Budowa lądowiska dla śmigłowców na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem – woj. lubelskie

1. Cel i zakres projektu

Projekt zakłada budowę lądowiska dla śmigłowców, które stanie się jednym z elementów systemu lądowisk (Koroszczyn,
Dorohusk, Hrebenne) zlokalizowanych na wschodniej granicy Unii Europejskiej/strefy Schengen (województwo lubelskie) w
obrębie drogowych przejść granicznych.
Budowa lądowiska przyczyni się do zwiększenia efektywności działań operacyjnych Straży Granicznej w zakresie
zabezpieczenia granicy prowadzonych z wykorzystaniem śmigłowców.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Wojewoda Lubelski reprezentowany przez Lubelski Zarząd Przejść
Granicznych w Chełmie a użytkownikiem Straż Graniczna.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym drogowego przejścia granicznego Hrebenne.
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.
Dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego – II/III kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu – III/IV kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
Projekt nie będzie realizowany w ramach kolejnego programu rocznego 2008.
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).

5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, przykładowo z:
- Program Phare, projekt „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem” PL 2003/005-710.03.03,
realizacja w latach: 2005-2006.
- Fundusz Schengen, projekt „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu – etap I i II” SCH/05.02.01.07,
SCH/05.02.01.08, zakończenie: III kwartał 2007.
- Norweski Mechanizm Finansowy, projekt „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu – platforma
północna” PL 0229, zakończenie: IV kwartał 2009.

Informacja finansowa – Działanie 3.1.1
Wartość działania – 1 516 524,57 euro
Wkład WE – 1 137 393,43 euro
Wkład własny – 379 131,14 euro
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3.1.2

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

3.1.2.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej - zaprojektowanie i uruchomienie WLAN
W związku z dynamicznym rozwojem systemów przetwarzania danych wykorzystywanych w krajach UE, w tym tworzenia
nowych zasobów danych, Straż Graniczna jest zobligowana w procesie odprawy granicznej do sięgania po dodatkowe
narzędzia kontrolne. Wraz z sukcesywnym pojawianiem się dokumentów wyposażonych w nośniki danych biometrycznych
istnieje konieczność wyposażenia funkcjonariuszy realizujących czynności kontrolne w narzędzia umożliwiające mobilny
dostęp do zasobów danych w obrębie przejść granicznych. Straż Graniczna w ramach prowadzonych inwestycji planuje
zakup niezbędnych urządzeń dostępowych, za pośrednictwem których będzie możliwość realizacji szybkiego dostępu do
centralnej bazy danych SG. Ze względu na uwarunkowania techniczne w ramach przedmiotowego projektu planowana jest
implementacja sieci bezprzewodowych na terenie 14 wytypowanych przejść granicznych. Ze względu na różnorodną
kubaturę przejść granicznych objętych planem modernizacyjnym, koszt poszczególnych sieci mobilnych będzie uzależniony
od ich wielkości oraz kształtu.
Oprócz implementacji sieci bezprzewodowych planowana również jest rozbudowa systemu bezprzewodowej telefonii IP oraz
systemów bezpieczeństwa sieciowego, szczególnie istotna ze względu na rodzaj medium transmisyjnego oraz bezpośrednią
bliskość obcego kraju. W związku z powyższym wdrożone zostanie dodatkowe oprogramowanie kryptograficzne oraz
systemy detekcji włamań do sieci. W pierwszym etapie projektem objęte zostanie 14 przejść granicznych, w których
uruchomienie sieci zdecydowanie usprawni pracę.
Rozbudowa platformy teleinformatycznej o podsystem dostępu mobilnego do zasobów danych umożliwi zwiększenie
przepustowości przejść granicznych, co przyczyni się do realizacji celu operacyjnego, tj. utrzymania wysokiego standardu
kontroli na granicy zewnętrznej UE w ramach realizacji Priorytetu 1. Funkcjonariusze dokonujący kontroli granicznej za
pośrednictwem bezprzewodowych terminali dostępowych będą mogli szybciej dotrzeć do osoby kontrolowanej bez utraty
jakości kontroli. Ponadto w sytuacji natłoku podróżnych będzie możliwa realizacja tymczasowych punktów kontroli wzdłuż
pasa drogowego w celu rozładowania ruchu. Realizacja projektu również przyczyni się w sposób pośredni do utrzymania
stałego poziomu czasu odprawy, krytycznego wskaźnika produkcyjnego determinującego skuteczność działania formacji.
W ramach projektu planuje się:
- Uruchomienie bezprzewodowej sieci IP w obrębie przejścia granicznego z uwzględnieniem penetracji sygnału wewnątrz
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obiektów służbowych SG.
Uruchomienie mobilnych terminali telefonicznych IP z implementacją połączeń grupowych w zależności od wielkości
przejścia od 10 szt. do 30 szt.
- Rozbudowa systemu bezpieczeństwa sieciowego.
Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej o elementy dostępu mobilnego poprawi funkcjonowanie przejść granicznych.
-

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.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie I etapu projektu - IV kwartał 2009 r.
- Okres niezbędny do kontraktowania (przetarg publiczny, podpisanie umowy) – 3 miesiące
- Okres niezbędny do realizacji I etapu - 7 miesięcy od podpisania umowy.
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.
Działanie będzie kontynuowane w ramach alokacji 2012.
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. c) i d) oraz ust. 2 lit. a) i d).
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, np. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009.
W ramach Funduszu Schengen działaniami o podobnym charakterze były: Rozbudowa systemu teleinformatycznego
(telekomunikacyjnego) SG wraz z zamówieniem uzupełniającym; Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG (etap IV)
wraz z kontraktem uzupełniającym; Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG, Włączenie systemu telekomunikacyjnego
SG do sieci UE – TESTA II, Modernizacja systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego SG, Zakup sprzętu do systemu VPN
SG oraz projekty związane z uruchomieniem, rozbudową oraz zaprojektowaniem, wdrożeniem serwisu gwarancyjnego
Systemu Rejestracji Rozmów Telefonicznych.
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowane jest do realizacji działanie pt. Rozbudowa systemu
teleinformatycznego SG celem ustanowienia łączności z terminalami radiowymi w ramach projektu „Wymiana sprzętu i
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oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej”.
Ponadto, w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
latach 2007 – 2009 można wyróżnić następujące zadania: Rozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej wraz z
kontraktem uzupełniającym, Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego dla SG – etap I, Dostawa bramek głosowych do systemu
telefonicznego SG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Rozbudowa i modernizacja systemu kryptografii sieci IP, System
transmisji danych dla ZSRN.
Informacja finansowa - Działanie 3.1.2
Wartość działania – 3 499 761,19 euro
Wkład WE – 2 624 820,89 euro
Wkład własny – 874 940,30 euro
PRIORYET 3
Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wyk rywanie fałszywych lub przerobionych dokumentów,
poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członko wskich w państwach trzecich.
3.3.

Działania wdrażające priorytet 3
Cel operacyjny: 4
Zwiększenie funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej resortu spraw zagranicznych
3.3.1
Działanie kluczowe: 1
Budowa i wyposażenie centrum zapasowego dla systemu wspomagającego wydawanie wiz

3.3.1.1
1. Cel i zakres projektu

Realizacja prac adaptacyjno budowlanych po mieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT
Projekt zakłada realizację prac adaptacyjno-budowlanych pomieszczeń centrum zapasowego (w tym uzbrojenie pomieszczeń
w instalacje elektryczne, klimatyzacyjne, p.poż, itd.) oraz wyposażenie centrum zapasowego w sprzęt IT.
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 umożliwi
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5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

przetwarzanie i składowanie coraz większej ilości informacji, co związane jest z potrzebą wypełnienia wytycznych Komisji
Europejskiej dot. pozyskiwania danych biometrycznych. Konieczność zbudowania nowoczesnego i wydajnego centrum
zapasowego to niezbędny i jeden z najistotniejszych elementów prawidłowo spełniającego swe funkcje systemu
informatycznego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych.
W celu realizacji projektu 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.
Minister Spraw Zagranicznych podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- rozpoczęcie postępowania przetargowego III kwartał 2009 r.
- rozpoczęcie realizacji projektu – IV kwartał 2009 r.
- rozliczenie części projektu z funduszy FGZ 2007 – IV kwartał 2009 r.
- rozliczenie projektu – III kwartał 2010 r.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnych programów rocznych: 2008 - 608 348,568 euro, 2009 – 1 143 765,47 euro,
2010 – 422 186,667 euro.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d).
Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach projektu „Zwiększenie
funkcjonalności systemu informatycznego WIZA-KONSUL” finansowanego ze środków funduszu Schengen.

Informacja finansowa - Działanie 3.3.1
Wartość działania – 608 869,59 euro
Wkład WE – 456 652,19 euro
Wkład własny – 152 217,40 euro
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3.3.2

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

3.3.2.1

Wyposażenie urzędów konsularnych w urządzenia o raz oprogramowanie do pobierania danych biometrycznych (cz. I)

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest wyposażenie urzędów konsularnych wydających wizy poza Strefą Schengen w urządzenia do pobierania
cech biometrycznych. W ramach projektu planuje się zakup oraz instalację oprogramowania oraz urządzeń do pobierania
cech biometrycznych w urzędach konsularnych
Polskie urzędy konsularne powinny być przystosowane do wydawania wiz Schengen zgodnie z nowymi wymaganiami
Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS) w tym w szczególności przy pobraniu od
aplikujących cech biometrycznych tj. odcisków palców. Według zakładanego przez Komisję Europejską kalendarza, kraje
będące członkami strefy Schengen powinny być w pełni gotowe do współpracy z systemem VIS w grudniu 2009 r. Komisja
Europejska zrezygnowała także z zakładanego pierwotnie podzielenia tego systemu na dwie fazy, z których drugą miała być
implementacja biometrycznych odwzorowań odcisków palców. System VIS od grudnia 2009 r. ma obejmować pełną
funkcjonalność, łącznie z pobieraniem odcisków palców i wykorzystywaniem ich do celów identyfikacji i weryfikacji. Dane
biometryczne pobierane w procesie wizowym muszą spełniać określone kryteria techniczne. Określa to Decyzja Komisji z
dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na
potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych urzędy konsularne RP muszą zostać wyposażone w urządzenia
do pobierania danych biometrycznych od daty uruchomienia systemu VIS. W celu osiągnięcia zgodności z tą specyfikacją,
odpowiednie oprogramowanie musi zostać zaimplementowane do systemu informatycznego obsługującego urzędy
konsularne, w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych systemu informatycznego WIZA-KONSUL.
Projekt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa procesu wizowego, a tym samym bezpieczeństwa Państw
Członkowskich. Realizacja tych zadań jest w pełni uzależniona od wyposażenia urzędów konsularnych w urządzenia i
oprogramowanie do pobierania odcisków palców.
W ramach procesu przewiduje się wyposażenie urzędów konsularnych wydających wizy poza strefą Schengen w urządzenia
do pobierania danych biometrycznych.
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Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych a
użytkownikami urzędy konsularne.
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.
Minister Spraw Zagranicznych podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
Projekt będzie realizowany w ramach kolejnego programu rocznego 2008. Wartość kolejnego projektu będzie wynosić
635,65 tys. euro w ramach alokacji 2008 oraz 524 476,15 euro w ramach 2009.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d).
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach projektu „Zwiększenie
funkcjonalności systemu informatycznego WIZA-KONSUL” finansowanego ze środków funduszu Schengen.

Informacja finansowa – Działanie 3.3.2
Wartość działania – 69 258,31 euro
Wkład WE – 51 943,73 euro
Wkład własny – 17 314,58 euro
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Cel operacyjny: 5
Wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych i przesyłu danych w procesie wydawania wiz
3.3.4

3.3.4.1
1. Cel i zakres projektu

Działanie kluczowe: 3
Rozbudowa połączenia sieci jawnych placówek zagranicznych z jawną siecią LAN w centrali Ministerstwa Spraw
Zagranicznych
Analiza środowiska uwzględniająca rozbudowę połączenia sieci jawnych placówek zagranicznych z jawną siecią LAN
w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Projekt zakłada w pierwszym etapie przeprowadzenie analizy przedprojektowej co m.in. pozwoli na określenie parametrów
łącza internetowego.
Planuje się zbudowanie infrastruktury bezpiecznej łączności pomiędzy sieciami wewnętrznymi placówek dyplomatycznokonsularnych i centrali, która stworzy warunki dla dalszej integracji MSZ z partnerami zewnętrznymi krajowymi
i zagranicznymi. Celem jest zatem budowa systemu łączności o globalnym zasięgu, który uwzględniać musi najróżniejsze
warunki techniczne i stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej krajów, w których funkcjonują polskie urzędy
dyplomatyczno-konsularne.
System bazować będzie na technologii wirtualnych sieci prywatnych (VPN), gdzie jako warstwę fizycznego łącza
wykorzystuje się tanią i coraz bardziej dostępną (nawet w krajach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej)
sieć Internet, co jest szczególnie ważne w sytuacji budowy systemu łączności o tak rozległym zasięgu. Zastosowanie TCP/IP
(ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jako podstawowego protokołu komunikacyjnego pozwali na
wygodne i elastyczne łączenie elementów systemów informatycznych odległych nawet o tysiące kilometrów.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Minister Spraw Zagranicznych, a
użytkownikami centrala Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zagraniczne placówki konsularne.
Podmiotem, który podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadań jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Przedmiotowy projekt wdrożony będzie w zasięgu terytorialnym – centrala MSZ.
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.
Planowany harmonogram działania:
- rozpoczęcie postępowania przetargowego – II kwartał 2009 r.
- rozpoczęcie realizacji projektu – II kwartał 2009 r.
- rozliczenie projektu – IV kwartał 2009 r.
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5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 4 lit. d)
n/a

Informacja finansowa – Działanie 3.3.4
Wartość działania – 14 776,12 euro
Wkład WE – 11 082,09 euro
Wkład własny – 3 694,03 euro
PRIORYTET 4
Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdro żenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie
granic zewnętrznych i wiz.
3.4.

Działania wdrażające priorytet 4

3.4.1

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

3.4.1.1
1. Cel i zakres projektu

Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu (cz. I)
Projekt zakłada wyposażenie Straży Granicznej w odpowiedni sprzęt, za pomocą którego możliwe będzie pobranie odcisków
palców od osób kontrolowanych przy przekraczaniu granicy zewnętrznej lub na obszarach przygranicznych oraz od osób,
którym wydawana jest na granicy wiza.
W ramach projektu planuje się zakup:
- skanerów stacjonarnych (4 palce/10 palców);
- mobilnych terminali radiowych
- czytników odcisków palców
- czytników paszportów.
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Dostosowanie standardów ochrony zewnętrznej granicy UE do wymogów Schengen jest zgodne z wymogami rozporządzenia
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ
osób przez granice (kodeksu granicznego Schengen) oraz rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na
temat wiz krótkoterminowych.
Skanery stacjonarne przeznaczone będą przede wszystkim do odpraw granicznych na granicy powietrznej (lotnicze przejścia
graniczne) oraz morskiej, a także na granicy lądowej na stacjonarnych stanowiskach odpraw oraz do pobierania danych
biometrycznych od cudzoziemców, którym będą wydawane wizy.
Mobilne terminale radiowe z czytnikami odcisków palców przeznaczone będą do odpraw granicznych na stanowiskach, na
których nie można zastosować stacjonarnych terminali (np. kolejowe przejścia graniczne) oraz do kontroli cudzoziemców
przebywających na obszarach przygranicznych.
W ramach udoskonalenia zintegrowanego zarządzania granicami Unii Europejskiej w celu podniesienia poziomu
bezpieczeństwa zarówno na granicach UE jak i na terytorium Schengen podjęto decyzję o ustanowieniu Wizowego Systemu
Informacyjnego jako systemu wymiany danych dotyczących wiz krótkoterminowych pomiędzy państwami członkowskimi.
Wykorzystanie systemu VIS ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu kontroli granicznych na granicach zewnętrznych. W
VIS przetwarzane będą dane biometryczne (odciski palców) w celu weryfikacji lub identyfikacji osób ubiegających się o wizę
oraz przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i przebywających na terytorium Państw Członkowskich na jej
podstawie. Jedynie kontrola biometryczna może dać pewność, że osoba zamierzająca wjechać do strefy Schengen jest tą samą
osobą, której została wydana wiza. W związku z tym wszystkie osoby posiadające wizę powinny być poddawane
systematycznej weryfikacji przy użyciu VIS, w tym kontroli biometrycznej. Operacyjne uruchomienie systemu VIS
planowane jest w 2010 r. Przewidziano 3 - letni okres przejściowy, w którym możliwy będzie dostęp do VIS bez
konieczności pobierania danych biometrycznych (1 rok w odniesieniu do granic powietrznych). VIS do 2012 r. osiągnie pełną
funkcjonalność – wszystkie konsulaty wydawać będą tzw. wizy biometryczne. Z tą chwilą organy kontrolne (Straż
Graniczna) winny dokonywać weryfikacji w VIS danych cudzoziemców, od których wymagana jest wiza, w tym danych
biometrycznych. Zalecane jest jednoczesne wyposażenie wszystkich przejść granicznych w odpowiedni sprzęt i dokonywanie
weryfikacji w VIS, gdyż w innym przypadku cudzoziemcy będą korzystać z tych przejść gdzie nie dokonuje się kontroli
danych biometrycznych.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Straży Granicznej, a
użytkownikiem końcowym będą terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
Komendant Główny Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizacje zadań.
Planowany harmonogram realizacji działań:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - III kwartał 2009 r.
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5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

- Rozliczenie projektu - I kwartał 2010 r.
- Okres niezbędny do kontraktowania (przetarg publiczny, podpisanie umowy) – 3 miesiące,
- Okres niezbędny do realizacji - 5 miesięcy od podpisania umowy.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnego Programu Rocznego 2008 i 2009. Wartość projektu w ramach alokacji
2008 wynosi: 650,159,91 euro, wartość projektu w ramach alokacji 2009 wynosi: 256 253,14 euro
Planowany do zakupienia sprzęt ma bezpośredni związek z projektem i będzie wykorzystywany także po zakończeniu
projektu.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h).
Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, przykładowo z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt PL0092 „Wymiana sprzętu i oprogramowania
do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej”, projekt PL0093 „Zakup urządzeń do identyfikacji
daktyloskopijnej na granicy Polski i UE”.

Informacja finansowa – Działanie 3.4.1
Wartość działania – 798 259,24 euro
Wkład WE – 598 694,43 euro
Wkład własny – 199 564,81 euro
Cel operacyjny: 7
Dostosowanie systemów informacyjno-komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w
dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE
3.4.2
Działanie kluczowe: 1
Pełne udostępnienie jednostkom Straży Granicznej administrowanych przez Policję systemów teleinformatycznych
gromadzących i przetwarzających dane biometryczne oraz ich modernizacja

3.4.2.1
1. Cel i zakres projektu

Upgrade systemu AFIS ( cz. I)
W ramach projektu planuje się przede wszystkim instalację nowej wersji aplikacji obsługującej AFIS w jednostce centralnej
systemu, zlokalizowanej w Wydziale Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP wraz z
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modernizacją części sprzętu komputerowego obsługującego jednostkę centralną.
W ramach drugiej części projektu (projekt będzie kontynuowany w ramach programu rocznego 2008) planuje się dalszą
modernizację sprzętową systemu AFIS (wymianę stanowisk pełnofunkcyjnych terenowych workflow). W ramach zadania
konieczne będzie przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń z zakresu nowej aplikacji dla administratorów centralnych
systemu oraz dla użytkowników.
Sprzęt oraz usługi zostaną zakupione w ramach procedur przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym zakresie. Przewiduje się, że zamówienie publiczne zostanie udzielone w
trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z umową w sprawie sprzedaży i zakupu sprzętu oraz licencji na oprogramowanie zawartej
pomiędzy Biurem Logistyki Policji KGP, a wykonawcą systemu AFIS, połączenie tego systemu z jakimkolwiek produktem
lub oprogramowaniem nie dostarczonym przez wykonawcę oraz modyfikacja systemu nie dokonana przez wykonawcę,
powoduje utratę jakichkolwiek zobowiązań wykonawcy wobec klienta. Ponieważ upgrade systemu AFIS jest modyfikacją
systemu, zgodnie z powyższymi zapisami umowy musi być dokonane przez firmę dostarczającą system.
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Komendant Główny Policji, a
użytkownikami terenowe jednostki Straży Granicznej, Policji.
Harmonogram realizacji projektu:
- rozpoczęcie postępowania przetargowego – II kwartał 2009 r.
- rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – III kwartał 2009 r.
- rozliczenie projektu (płatności) – IV kwartał 2009 r.
Dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia jej granic zewnętrznych
konieczne jest wyposażenie jednostek Straży Granicznej w urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania oraz terminale
do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób na jak najniższym szczeblu organizacyjnym, co umożliw i
ustalanie tożsamości osób, kontrolę ruchu cudzoziemców, wykrywanie sprawców przestępstw, a tym samym przyczyni się do
intensyfikacji walki z przestępczością, w tym zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, terrorystycznym, a także
nielegalną migracją. Posiadanie takiego wyposażenia jest warunkiem koniecznym dla spełnienia wymagań odnośnie
właściwego czasu reakcji i standardów jakościowych niezbędnych przy współpracy z międzynarodowymi bazami danych,
szczególnie z systemem Eurodac. Straż Graniczna czynnie eksploatuje zainstalowany w Policji system AFIS. Zarówno
kontrola graniczna, jak również kontrola legalności pobytu należą do podstawowych zadań Straży Granicznej. W tym celu
terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej za pomocą terminali do szybkiej identyfikacji osób MorphoTouch,
dokonują weryfikacji danych biometrycznych cudzoziemców oraz identyfikacji tych osób w systemie AFIS.
Zadania ustawowe Straży Granicznej, wymienione w Ustawie o Straży Granicznej z 12 października 1990 r., realizowane są
również w oparciu o sprawdzenie cudzoziemca w bazach AFIS, pod kątem przeszłości kryminalnej cudzoziemca na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto poprzez AFIS odbywają się kierowane przez Straż Graniczną do CU Eurodac zapytania dotyczące złożonych przez
cudzoziemców wniosków o azyl w krajach członkowski UE. Karty daktyloskopijne cudzoziemców produkowane są na
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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.
Straż Graniczna posiada w chwili obecnej 13 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania osób Live Scan oraz 42
terminale do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób (Morpho Touch).
W roku bieżącym Straż Graniczna planuje zakup kolejnych 25 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan
oraz 40 terminali do elektronicznego sprawdzania danych osób w najnowszej wersji Morpho RapID. Urządzenia te, podobnie
jak posiadane dotychczas przez Straż Graniczną, będą współpracować z administrowanym przez Policję systemem AFIS.
Zasadniczym celem upgrade systemu AFIS od wersji 2.8.16a zakupionej w 2000 roku (która nie przewidywała tak
rozbudowanej sieci urządzeń współpracujących) do wersji 4.0 jest jego przystosowanie do obsługi zwielokrotnionej ilości
zapytań z terminali Morpho Touch i Morpho Rapid oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną,
unikając przy tym ograniczenia jego możliwości wykonawczych. P lanowany w ramach niniejszego projektu upgrade AFIS
obejmuje zastosowanie nowej generacji algorytmów porównania, co wraz z poprawą jakości odbitek w bazach AFIS pozwoli
na uzyskanie dokładniejszych wyników zapytań do AFIS skierowanych z urządzeń Morpho Touch i kupowanych obecnie
Morpho RapID oraz zaimplementowanie do AFIS mechanizmu importu plików w formacie ANSI/NIST. Pozwoli to na
szybszą obsługę zapytań i poprawienie jakości odbitek w bazach systemu.
System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez kilka podmiotów
upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną,
która na terytorium RP jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Zaproponowane w ramach niniejszego projektu działania znacznie usprawnią realizację podstawowych zadań Straży
Granicznej i przyczynią się do uszczelnienia granicy zewnętrznej UE.
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają realizację celów szczegółowych Funduszu
określone w Decyzji FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. c).Wdrożenie działania przyczyni się do przygotowania infrastruktury techniki
kryminalistycznej policji do współpracy w ramach SIS.
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Polska, wypełniając zobowiązania wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, następnie do Strefy Schengen, a w
konsekwencji przygotowując swoją infrastrukturę teleinformatyczną w zakresie rejestracji i wymiany danych biometrycznych
do współpracy w ramach Systemu Informatycznego Schengen, zrealizowała dotychczas następujące zadania:
- W 2000 r. ze środków funduszy Phare zakupiono Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, który jest
strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez wiele podmiotów upoważnionych do gromadzenia i
przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną. Inwestycja ta zrealizowana
została w dwóch etapach, drugi etap zrealizowano na przełomie lat 2001 – 2002. Od tego czasu Polska Policja ze
środków budżetowych utrzymuje i rozbudowuje możliwości wykonawcze systemu.
- Na przełomie lat 2001-2002 uruchomiono Krajową Sieć AFIS (terenowe stanowiska pełnofunkcyjne oraz urządzenia do
szybkiej identyfikacji osób w wybranych jednostkach Straży Granicznej i Policji szczebla podstawowego).
- W ramach rozbudowy Krajowej Sieci AFIS w roku 2004 uruchomiono pilotażową sieć 40 stanowisk do elektronicznego
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daktyloskopowania osób (w jednostkach Straży Granicznej i Policji), przeznaczoną do obsługi zadań NAP (National
Access Point) Eurodac Poland.
Informacja finansowa – Działanie 3.4.2
Wartość działania – 2 294 831,01 euro
Wkład WE – 1 721 123,26 euro
Wkład własny – 573 707,75 euro
PRIORYTET 5
Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz,
w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.
3.5.

Działania wdrażające priorytet 5
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
3.5.1
Działanie kluczowe: 1
Przeprowadzenie szkoleń dla służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, Strefy Schengen oraz służb
konsularnych
3.5.1.1

1. Cel i zakres projektu

Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (cz. I)
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. Nabycie płynności językowej usprawni również pracę
funkcjonariuszom odbywającym służbę bezpośrednio na przejściach granicznych, a w szczególności funkcjonariuszom
wykorzystującym w kontroli granicznej dane zawarte w Systemie Informacyjnym Schengen. Projekt ma charakter
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ogólnopolski objęci nim zostaną funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach Straży Granicznej. P lanuje się realizację
szkoleń z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz w przypadku zgłaszania przez jednostki organizacyjne
potrzeb, również języka niemieckiego.
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego, bądź trybu określonego w art. 4,
pkt 8 powyższej ustawy. Powyższe wynika z konieczności podziału ostatecznie przydzielonej kwoty pomiędzy poszczególne
oddziały Straży Granicznej, które samodzielnie przeprowadzą procedurę wyłaniania wykonawcy na podstawie jednej z ww.
procedur. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z art. 5 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy i zastosowania trybu zamówienia z wolnej
ręki lub negocjacji.
Komendant Oddziału Straży Granicznej podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadania.
Planowany harmonogram działania:
Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
-

Okres niezbędny do kontraktowania (przetarg publiczny, podpisanie umowy) – min. 3 miesiące
Okres niezbędny do realizacji - 5 miesięcy od podpisania umowy

Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie Oddział Straży Granicznej a użytkownikami kadra jednostek
organizacyjnych Straży Granicznej.
Projekt będzie kontynuowany w ramach kolejnych programów rocznych.
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).
Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
5. W stosownych
finansowych, przykładowo z: Instrumentu Finansowego Schengen „Organizacja szkoleń językowych dla funkcjonariuszy
przypadkach,
Straży Granicznej”.
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE
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3.5.1.2
1. Cel i zakres projektu

Podnoszenie kwalifik acji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy z wykorzystaniem statków
powietrznych (cz. I)
Projekt ma na celu wzmocnienie ochrony i nadzoru zewnętrznej granicy UE poprzez zwiększenie mobilności służb
gwarantujące szybkie reagowanie za pomocą adekwatnych środków na ujawniane naruszenia bądź bezpośrednie i nagłe
zagrożenia dla bezpieczeństwa granicy państwowej
Planowane szkolenia pozwolą na ukompletowanie struktury etatowej Straży Granicznej oraz zwiększą możliwości
wykorzystania lotnictwa w celu zapewnienia całodobowych dyżurów lotniczych z 15 minutową gotowością do startu w
przypadku szybkiej reakcji na działania zagrażające bezpieczeństwu zewnętrznej granicy UE.
Projekt zakłada realizację następujących działań:
- szkolenie teoretyczne dla pilotów śmigłowcowych Straży Granicznej niezbędne do uzyskania licencji zawodowej pilota
śmigłowcowego CPL(H)
- szkolenie teoretyczne niezbędne do uzyskania licencji mechanika poświadczenia obsługi śmigłowców typu: PZL-Sokół w
wersji W-3 i W-3A oraz PZL-KANIA.
Planuje się uzyskanie przez kandydatów na pilotów śmigłowcowych, skierowanych na szkolenie do licencji zawodowej pilota
śmigłowcowego CPL(H), certyfikatów umożliwiających rozpoczęcie szkolenia praktycznego w zakresie wymienionej
licencji. Zostanie to osiągnięte poprzez przeprowadzenia szkolenia teoretycznego, zakończonego egzaminem w
certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego. Ośrodek szkolenia zostanie wyłoniony spośród ośrodków posiadających
właściwy certyfikat nadzoru lotniczego. Ww. działania pozwolą na wyszkolenie pilotów śmigłowcowych do licencji CPL(H),
co umożliwi uzupełnienie braków etatowych formacji oraz zapewnieni możliwość ustawicznej wymiany obecnego personelu
lotniczego formacji.
Planuje się również uzyskanie przez kandydatów na mechaników poświadczenia obsługi certyfikatów ukończenia szkolenia
teoretycznego, umożliwiającego rozpoczęcie praktyki obsługowej (szkolenia praktycznego) na statkach powietrznych
eksploatowanych w Straży Granicznej. P lanuje się przeprowadzenie szkolenia teoretycznego zakończonego egzaminem w
Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSK „PZL-Świdnik” SA. Jest to jedyny certyfikowany ośrodek szkolenia posiadający
właściwy certyfikat nadzoru lotniczego, na typy śmigłowców eksploatowane w Straży Granicznej (tryb z wolnej ręki).
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry służb technicznych jest niezbędne do właściwego technicznego zabezpieczenia
wykonywanych operacji lotniczych, poprzez realizację zadań obsługowo-remontowych i zarządzanie ciągła gotowością do
lotu. Zapewniona zostanie zgodność z przepisami PART 145 i PART M/G rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia
20. 11. 2003 r. (L 315 28/11/2003 P.0001-0165).
Szkolenie pilotów śmigłowcowych będzie realizowane w ośrodku w systemie zintegrowanym według uznanego przez
państwowy nadzór lotniczy programu szkolenia teoretycznego i praktycznego, w którym ten ostatni realizowany będzie w
wymiarze co najmniej 135 godzin.
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W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu 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.
Szkolenie mechaników śmigłowcowych odbywać się będzie w ośrodku szkoleniowym WSK „PZL-Świdnik” S.A. jako
jedynego wykonawcy posiadającego certyfikat na zgodność z PART 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia
20. 11. 2003 r. (L 315 28/11/2003 P.0001-0165) do realizacji szkolenia na danych typach śmigłowców eksploatowanych w
straży Granicznej. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy przy wykorzystaniu jego szkoleniowo dydaktycznego zaplecza oraz w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez państwowy nadzór lotniczy.
Partnerem będzie Komendant Główny Straży Granicznej a użytkownikiem kadra lotnicza jednostek organizacyjnych Straży
Granicznej.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - IV kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu - IV kwartał 2009 r.
- Okres niezbędny do kontraktowania (przetarg publiczny, podpisanie umowy) – min. 3 miesiące
- Okres niezbędny do realizacji – min. 5 miesięcy od podpisania umowy.
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 2008 (planowana wartość
projektu - 2008 - 159,32 tys. euro). P lanowana całkowita wartość działania w latach 2007-2013 wynosi 3 192,14 tys. euro.
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).
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, przykładowo z: Funduszu Schengen (zakup nowych śmigłowców).
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zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE
3.5.1.3

Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz
wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen

1. Cel i zakres projektu

Wzrost efektywności działania służb (np. Straż Graniczna, Służba Celna, Policja) realizujących zarówno zadania związane z
ochroną granicy jaki i całego obszaru Schengen, jak również usprawnienie kontroli granicznej wymaga kompleksowego
rozwoju zasobów ludzkich tych służb.
Zakres tematyczny planowanych szkoleń ma ścisły związek z ochroną granicy zewnętrznej UE. Projekty szkoleniowe,
planowane przez Policję do realizacji w ramach alokacji 2007 obejmują:
- Szkolenia w zakresie struktur organizacyjnych nadgranicznych jednostek Policji (w tym antyterrorystycznych państw –
stron Układu z Schengen (zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia
działań pościgowych i transgranicznych)
- Działania dotyczące zasad i procedur współpracy, koordynacji działań i przekazywania dowodzenia, wypracowania
wspólnej taktyki działania, standardów wyposażenia specjalistycznego
Działanie będzie kontynuowane w ramach programu rocznego 2008 (planowana wartość projektu wynosi: 164,05 tys. euro)
W celu realizacji projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego.
Komendant Główny Policji podpisze kontrakt z wykonawcą na realizację zadania.
Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:
- Udzielenie zamówienia publicznego – II kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu – III kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu (płatności) – IV kwartał 2009 r.
Działanie realizuje założenia Funduszu Granic Zewnętrznych ujęte w art. 4 ust. 2 lit. b) i c) Decyzji FGZ. Wdrożenie
działania przyczyni się do podniesienia kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną strefy Schengen.

5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, tj. np.: Phare 1998-2003, Transition Facility 2004-2006, Interreg III A.
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3.5.1.4
1. Cel i zakres projektu

Przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS (cz. I)
Projekt zakłada przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS, w tym w
szczególności:
- Podstaw prawnych oraz korzystania z aplikacji Systemu Informacji Schengen oraz z Systemu Informacji Wizowej,
- Struktury organizacyjnej Krajowego Systemu Informatycznego,
- Procedur postępowania związanego z wejściem Polski do strefy Schengen,
- Obsługi aplikacji SIS,
- Bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny.
Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu ma na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych oraz
wskazanie funkcjonariuszom właściwego trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z uczestnictwem
Polski w systemie SIS.
Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy celnych pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej tj. w
Białej Podlaskie, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie oraz dodatkowo w izbach celnych na terenie których
znajdują się międzynarodowe porty lotnicze tj. Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Rzepin i Toruń.
Lotniska na których odbywa się ruch z i do krajów spoza Schengen, stanowią taką samą granicę zewnętrzną Unii
Europejskiej, jak i przejścia lądowe.
Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie podniesienie poziomu kwalifikacji funkcjonariuszy celnych jako
funkcjonariuszy realizujących zadania związane z ochroną granicy jak i całego obszaru strefy Schengen, a co za tym idzie
przyczyni się do realizacji celu operacyjnego poprzez zwiększenie efektywności podejmowanych działań kontrolnych oraz
skrócenie czasu oczekiwania na nie.
W celu realizacji projektu, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.) przewiduje się zastosowanie trybu udzielania zamówienia z wolnej ręki.
Podmiotem, który będzie zawierał umowy dotyczące realizacji ww. projektu jest Minister Finansów (Służba Celna).
Partnerem i jednostką realizującą projekt będzie organ administracji publicznej, tj. Szef Służby Celnej, a użytkownikami
funkcjonariusze celni pełniący służbę w Wydziałach Zwalczania Przestępczości.
Planowany harmonogram działania:
- Rozpoczęcie postępowania przetargowego - I kwartał 2009 r.
- Rozpoczęcie realizacji projektu - II kwartał 2009 r.
- Rozliczenie projektu – III/IV kwartał 2009 r.
Okres niezbędny do kontraktowania (podpisanie umowy) – ok. 3 miesiące
Okres niezbędny do realizacji - 3 miesięcy

29

W związku z dużą liczbą funkcjonariuszy, którzy zostaną przeszkoleni w ramach danego projektu, będzie on realizowany w
ramach następnych programów rocznych (alokacja 2008 - wartość projektu 12,96 tys. euro, alokacja 2009 - wartość projektu
9.11 tys. euro, alokacja 2010 - wartość projektu 11,15 tys. euro).
Wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowych działań wspierają cele szczegółowe Funduszu określone w Decyzji
FGZ, tj. art. 4 ust. 1 lit. h); ust. 2. lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. h).
5. W stosownych
przypadkach,
komplementarność
opisywanych działań ze
zbliżonymi działaniami
finansowanymi w ramach z
innych instrumentów WE

Działanie jest komplementarne z działaniami o podobnym charakterze prowadzonymi w ramach innych instrumentów
finansowych, tj. np.:
- Transition Facility 2004 – „Wzmocnienie Polskiej Służby Celnej”,
- Transition Facility 2004 Szkolenia dla funkcjonariuszy celnych obsługujących ruch pasażerski i towarowy na lotniskach,
- Transition Facility 2005 „Wzmocnienie Polskiej Służby Celnej”,
- Transition Facility 2006 – „Dalsze wzmocnienie Polskiej Służby Celnej”.

Informacja finansowa – Działanie 3.5.1
Wartość działania – 130 432,73 euro
Wkład WE – 97 824,55 euro
Wkład własny – 32 608,18 euro
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5.

PROJEKT PLANU FINANSOWANIA
Program Roczny - projekt planu finansowego
Tabela nr 1 - Tabala zbiorcza

Pańśtwo członkowskie - Polska
Program Roczny 2007
Fundusz Granic Zewnętrznych
Ozn Oznaczen
acze
ie
nie szczególn
prior
ego
(wszystkie dane
ytet priorytetu
w EUR)
u
(1)
Action 3.1.1
1
Action 3.1.2
1
Action 3.3.1
3
Action 3.3.2
3
Action 3.3.4
3
Action 3.4.1
4
Action 3.4.2
4
Action 3.5.1
5
Technical assistance
Other operations (2)
TOTAL

Wkład
Wspólnoty (a)

Środki publiczne
(b)

1 137 393,43
2 624 820,89
456 652,19
51 943,73
11 082,09
598 694,43
1 721 123,26
97 824,55
469 819,73

379 131,15
874 940,30
152 217,40
17 314,58
3 694,03
199 564,81
573 707,75
32 608,19

7 169 354,30

2 233 178,21

Środki
prywatn
e (c)

ogółem
(d= a+b+c)

1 516 524,58
3 499 761,19
608 869,59
69 258,31
14 776,12
798 259,24
2 294 831,01
130 432,74
469 819,73
0,00
9 402 532,51

% WE
(e=a/d)

75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
100,00%
76,25%

Udział w
łącznej
kwocie
(f=d/ogółem)

16,13%
37,22%
6,48%
0,74%
0,16%
8,49%
24,41%
1,39%
5,00%
0,00%
100,00%

(1) if appropriate
(2) if appropriate
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