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1. GENERAL RULES FOR SELECTION OF PROJECTS TO BE FINANCED
UNDER THE PROGRAMME
A. General rules
Zasady wyboru projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ) są zgodne z
zasadami określonymi w Systemie Zarządzania i Kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.
Instytucja Odpowiedzialna - Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
MSW 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. Selection process
Ze względu na specyfikę działań kwalifikowalnych do realizacji w ramach FGZ, projekty wybierane
są w trybie zamkniętego naboru wniosków, z pominięciem procedury zamieszczania oficjalnego
ogłoszenia o naborze w prasie/na stronie internetowej. W przypadku FGZ Instytucja Odpowiedzialna
działa jako executing body.
W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja
Odpowiedzialna, natomiast partnerem będzie odpowiedni organ administracji publicznej tj.:
Komendant Główny Straży Granicznej.

1.2. Awarding process
Międzyresortowy Zespół (…) otrzymuje informacje od Instytucji Odpowiedzialnej nt. wyników
weryfikacji wniosków aplikacyjnych i wydaje ostateczną opinię 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 końcowym Instytucja Odpowiedzialna
podpisuje porozumienie finansowe dotyczące wdrażania projektów, w rozumieniu Art. 6(3) Decyzji
Wykonawczej, tj. ze Strażą Graniczną.
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 do raportowania, wzory stosownych dokumentów - zgodnie z wymaganiami Art. 8(4) i
10(1) Decyzji Wykonawczej.
Porozumienie finansowe podpisuje Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy
Europejskich MSW.
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1.3. Monitoring
Instytucja Delegowana jest odpowiedzialna m.in. za monitoring realizowanych działań oraz
potwierdzanie, że zadeklarowane wydatki zostały poniesione i są zgodne z zasadami prawa krajowego
i UE. W porozumieniu podpisanym przez Instytucję Odpowiedzialną z jednej strony oraz z Instytucją
Delegowaną z drugiej strony zostały określone 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.
1.4. Public procurement
Procedury przetargowe zastosowane będą zgodnie z Artykułem 11 Decyzji Komisji Europejskiej nr
2011/148/UE z dnia 2 marca 2011 roku zmieniającej decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady
wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic
Zewnętrznych na lata 2007–2013 oraz w zgodności z prawem UE 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 ze zmianami)).
1.5. Application of partnership principle
Projekt Programu Rocznego został przygotowany w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i
Funduszy Europejskich MSW we współpracy z partnerem.
Realizując zasadę partnerstwa projekt Programu Rocznego został skonsultowany z członkami
Międzyresortowego Zespołu (…).
Wszelkie istotne zmiany dotyczące realizacji Programu Rocznego będą również konsultowane z
członkami Międzyresortowego Zespołu (…), którzy mają równe prawo zgłaszania uwag.
Kwartalna informacja o wynikach prac Międzyresortowego Zespołu (…) przekazywana jest
Komitetowi ds. Europejskich Rady Ministrów.
1.6. Visibility of EU funding
Wytyczne dot. zapewniania Widoczności finansowania ze środków UE przez partnerów będą zawarte
w formularzu Karty Projektu. Szczegółowe zobowiązania dot. promocji będą zawarte również w
porozumieniu finansowym podpisywanym z partnerem. Instytucja Delegowana oraz Instytucja
Odpowiedzialna weryfikują wdrażanie przez partnerów zasad dot. Widoczności finansowania ze
środków.
Przed terminem składania wniosków aplikacyjnych planuje się przeprowadzenie szkolenia dla
partnerów m.in. z zakresu zasad wypełniania stosownych dokumentów.
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B. State of play on the five strategic objectives 2011- 2013
The state of play on the implementation of the Description how the future national needs are
objective at national level for the period 2011- to be covered, in line with the priorities on the
2013.
expected investments: either through national
funding or (partially) through co-financing
by the Fund.
SIS II project
Rozpoczęto dostosowanie krajowego systemu
centralnego SIS II (KSI) do najnowszej wersji
specyfikacji technicznej systemu (ICD 3.0)
przekazanej przez Komisję Europejską w dniu 22
października 2010 r.
Zapewnienie udziału Polski w SIS II zgodnie
z terminami przewidzianymi w unijnych aktach
prawnych i harmonogramie opracowanym przez
Komisję Europejską (I kwartał 2013 r.) wymaga:
1. Dostosowania systemów Użytkowników
Instytucjonalnych do współpracy z systemem
narodowym SIS II (w tym testy systemów UI
z systemem narodowym SIS II).
2. Dostosowania aplikacji WWW SIS dla
Użytkowników
Instytucjonalnych
do
współpracy z systemem narodowym SIS II
(w tym testy aplikacji z udziałem U. In.)
3. Integracji Polskiego Komponentu SIS II z
CS-SIS (w tym przeprowadzenie licznych
testów systemu narodowego SIS II z CSSIS).
4. Przygotowania i przeprowadzenia migracji
SIS1 do SIS II.
5. Monitorowania, przeglądu, weryfikacji i
aktualizacji
prawnych
instrumentów
krajowych
przyjętych
na
potrzeby
zapewnienia udziału Polski w SIS II.
6. Przeszkolenia Użytkowników Końcowych.

Przewiduje się finansowanie realizacji celu
strategicznego ze środków krajowych oraz ze
środków FGZ.
Przewidziana wysokość środków niezbędnych
do wdrożenia SIS II nie uwzględnia wszystkich
środków, jakie mogą być wydatkowane na
uruchomienie SIS II w Polsce. Koszty obecnie
niemożliwe do oszacowania w szczególności
dotyczą wydatków ponoszonych w większości
przez Użytkowników Indywidualnych, czyli
użytkowników, którzy nie będą budowali
własnych systemów dostępowych do systemu
narodowego SIS II, przez co koszty, jakie
poniosą na dostosowanie do SIS II są znacznie
niższe niż u Użytkowników Instytucjonalnych.
Koszty te wiążą się głównie z zakupem
stanowisk komputerowych i prowadzeniem
testów (dotychczas realizowanych zasobami
własnymi jednostek).
Środki będą również wydatkowane na
zakończenie
dostosowania
systemów
Użytkowników Instytucjonalnych oraz na
zapewnienie poprawnej integracji polskiego
systemu narodowego z CS-SIS.

Aktualne prace w projekcie krajowym
skupiają się głównie na przygotowaniach
procesu migracji, testach wymiany informacji
uzupełniających oraz krajowych testach
Użytkowników
Instytucjonalnych
i
Indywidualnych. Kontynuowanie jest także
dostosowanie systemów Użytkowników
Instytucjonalnych oraz aplikacji WWW SIS
4

oraz weryfikacja instrumentów prawnych
umożliwiających korzystanie z SIS II.
VIS-roll out at consulates and border crossing points
VIS-roll out at consulates

VIS-roll out at consulates

Generalnie, infrastruktura IT w konsulatach jest
przygotowana w zakresie obsługi systemu VIS.
Zakupiono skanery linii papilarnych i zostały one
przesłane do większości urzędów konsularnych..
Obecnie trwają ostateczne prace instalacyjnokonfiguracyjne (w tym instalacja skanerów
biometrycznych) oraz wdrożenia w urzędach
konsularnych środowiska testowego VIS.
Środowisko testowe VIS umożliwia ostateczne
sprawdzenie gotowości oprogramowania i
infrastruktury IT urzędu konsularnego przed
wdrożeniem produkcyjnym VIS. Trwają ostatnie
przygotowania urzędów konsularnych w obszarze
Zatoki Perskiej do wdrożenia produkcyjnego VIS,
w tym przeprowadzana jest fizyczna instalacja
skanerów
biometrycznych
w
okienkach
konsulatów, jak również planowane są dodatkowe
szkolenia
pracowników.
Uruchomiono
produkcyjnie obsługę VIS w następujących
lokalizacjach:
1. Afryka Północna – Rabat, Algier, Tunis,
Trypolis, Kair,
2. W ramach CEUVIS – Kuala Lumpur,
Baku, Erewań,
3. Bliski Wschód – Bejrut, Tel Awiw,
Damaszek, Amman,
Zainstalowano środowisko testowe VIS i
dokonano technicznej weryfikacji gotowości do
wdrożenia produkcyjnego obsługi systemu VIS w
dalszych 20-u lokalizacjach (nie licząc urzędów
konsularnych z obszaru Zatoki Perskiej). Do
końca 2012 roku przygotowano od strony
technicznej do roll-outu VIS ok. 50 dodatkowych
lokalizacji.
Rozpoczęty w roku 2011 projekt pilotażowy
CEUVIS realizowany przez MSZ i Straż
Graniczną we współpracy z Węgrami i Słowenią,
doprowadził do produkcyjnego uruchomienia
obsługi systemu VIS w Baku, Erewaniu i Kuala
Lumpur.

Wszystkie wydatki w zakresie VIS roll-out w
konsulatach zostaną pokryte ze środków
krajowych, w tym:
- ostateczne modyfikacje oprogramowania i
kampanie testowe,
- wdrożenia środowiska testowego VIS
- rozwój VIS Mail w aplikacji MSZ,
- prace adaptacyjne w poczekalniach wewnątrz
konsulatów,
- dodatkowe koszty wdrożenia VIS w
konsulatach (wizyty oficjalne, kampanie
informacyjne, szkolenia, itp.).
Oszacowanie wszystkich potrzeb finansowych
jest trudne w chwili obecnej.
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VIS-roll out at border crossing points

VIS-roll out at border crossing points

Straż Graniczna zakupiła urządzenia na potrzeby
VIS (w tym czytniki) z funduszy zagranicznych, a
ich adaptacja w systemie informatycznym na
potrzeby VIS została zrealizowana ze środków
krajowych w roku 2011.

Faza testowa projektu trwała od listopada 2011
do maja 2012 r. Założenia projektowe zostały
zrealizowane.
Zidentyfikowano
problemy
związane
ze
stosowaniem
danych
biometrycznych
w
systemie
wizowym:
Zidentyfikowano problemy natury technicznej
(sprzęt,
łączność,
oprogramowanie),
Ponadto, przedstawiciele Straży Granicznej infrastrukturalnej jak i kadrowej (szkolenia,
uczestniczyli w projekcie pilotażowym VIS – umiejętność prawidłowego pobierania danych
CEUVIS z Funduszu Granic Zewnętrznych biometrycznych) występujące na poziomie
(Działania Wspólnotowe).
wydawania wiz (konsulaty) jak i ich weryfikacji
(przejścia graniczne: głównie lądowe, także
morskie, lotnicze).

Consular co-operation programmes between Member States
W ramach współpracy konsularnej Polska
realizuje umowy o reprezentacji wizowej. W 2012
roku podpisana została kolejna umowa, w ramach
której, Polska przyjęła reprezentowanie Słowacji
w Erywaniu. Ogólnie RP reprezentuje 5 krajów
w 9 placówkach, natomiast reprezentację na rzecz
RP prowadzą 4 kraje w 8 placówkach.

W
przypadku
działań
związanych
z
reprezentacją wizową ew. wydatki w tym
obszarze są i będą pokrywane ze środków
krajowych.

European Surveillance System
W październiku 2011 r. w SG rozpoczęło pracę W celu optymalnego wykorzystania EUROSUR
NCC i w jego ramach Punkt Kontaktowy, który zakłada się 2 warianty dostępu do systemu w
jako główny węzeł informacyjny zapewnia ramach SG:
obsługę stacji operatorskiej systemu EUROSUR, a) wykorzystanie, wdrożonego, własnego
tymczasowo poprzez manualne wprowadzanie
systemu
raportowania
–
Systemu
danych i informacji.
Wspierania
Kierowania
(SWK),
Na bieżąco prowadzono działania w ramach
pracującego
w
wewnętrznej
sieci
projektu pilotażowego EUROSUR, polegające na
intranetowej SG, który zapewnia tworzenie
wprowadzaniu
informacji
w
warstwie
Krajowego Obrazu Sytuacyjnego (oraz
zdarzeniowej i analitycznej. Wykorzystywano
regionalnych
i
lokalnych
obrazów
informacje uzyskane poprzez EUROSUR.
sytuacyjnych) i docelowo ma być
Zgłaszano uwagi dotyczące funkcjonowania, jak i
zintegrowany z systemem EUROSUR. W
błędów w systemie. Przedstawiano propozycje
tym zakresie rozpatrywane są dwa
usprawnienia systemu. Nadawano uprawnienia i
warianty:
szkolono nowych użytkowników.
- pierwszy
wariant
to
manualne
przenoszenie danych z systemu SWK
Ponadto należy podkreślić, że dotychczasowe
do systemu EUROSUR, co wymaga
prace nad systemem EUROSUR były realizowane
stworzenia
specjalnej
dodatkowej
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przez PC głównie we współpracy z pionem
technicznym Agencji Frontex. Zgodnie z
informacjami przekazanymi na spotkaniu
ekspertów ds. EUROSUR, które odbyło się w
Agencji Frontex w dniu 28 lutego 2012 r. kwestie
operacyjnego i analitycznego wykorzystania
systemu będą przygotowywane przez piony
analityczny i operacyjny Agencji Frontex w latach
2012-2013, a ich całkowite wdrożenie planuje się
na koniec 2015 r. Z tego względu na obecnym
etapie produkty systemu, jak też zasady ich
wymiany
i
wykorzystania
nie
zostały
zdefiniowane, co ma bezpośredni wpływ na
operacyjność NCC.

aplikacji w SWK, jednak nie będzie to
wpływało na rozwiązania sieciowe,
- drugi wariant, elastyczniejszy, zakłada
sieciową integrację obu systemów
zapewniając
automatyczne
przekazywanie danych pomiędzy nimi.
Aby wdrożyć ten wariant niezbędne jest
uzyskanie
z
Agencji
Frontex
dokumentacji,
która
opisywałaby
sposób „bezpośredniego połączenia"
obu sieci informatycznych, w których
pracują oba systemy (intranet-internet).
Koszty dostosowania sieci i systemu
SWK do współpracy z EUROSUR
wstępnie szacowane są na kwotę od 500
tys. do 1 mln EURO,
b) dostęp bezpośredni do systemu EUROSUR
na wszystkich poziomach organizacyjnych
SG, tj. zapewnienie tej formy dostępu także
dla oddziałów i placówek SG na granicy
zewnętrznej
poprzez
wyposażenie
oddziałów i placówek SG w stacje
operatorskie
systemu
EUROSUR
i
przeszkolenie operatorów systemu.

Techniczna ochrona granicy państwowej opiera
się przede wszystkim na pozyskanym dotychczas
następującym wyposażeniu technicznym:
- przenośne kamery termowizyjne,
- przewoźne jednostki nadzoru,
- Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru
polskich obszarów morskich (ZSRN).
Większość sprzętu została zakupiona w ramach
projektów PHARE.
Część wskazanego wyposażenia została
Planowane jest także wyposażenie Krajowego
zakupiona w ramach FGZ.
Centrum Koordynacji oraz Regionalnych i
Lokalnych Centrów Koordynacji

 wyposażenie
Krajowego
Centrum
Koordynacyjnego
w
sprzęt
i oprogramowanie
niezbędne
do
funkcjonowania w ramach EUROSUR,
 utworzenie i wyposażenie Regionalnych i
Lokalnych Centrów Koordynacyjnych w
sprzęt i oprogramowanie niezbędne do
funkcjonowania w ramach EUROSUR,
 przeprowadzenie
szkoleń
(w
tym
językowych) dla personelu, przewidywanego
do obsługi systemu EUROSUR.
State of the art technology - new technologies supporting fluent border crossings, notably
automated border control systems and registered travellers programmes
(a)fixed and mobile (handheld) border check devices such as e-passport readers and travel document
readers as well as fingerprint scanners and (b) automated border control (ABC) systems.
W ramach środków budżetowych zrealizowano W ramach środków FGZ planowane są
następujące zadania:
nw. zadań:
1.„Budowa i wdrożenie Systemu Odprawa SG”,
2. „Budowa i wdrożenie Systemu Odprawa SG –
1.
Kontynuacja projektu pt. „Rozbudowa i
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kontrakt uzupełniający”
Budowa Systemu ODPRAWA SG miała na celu
zmodernizowanie procesu odprawy granicznej,
wspomaganie statutowych zadań nałożonych na
formację SG przepisami prawa polskiego lub
umowami międzynarodowymi. System realizuje
całokształt zagadnień związanych z kontrolą
graniczną osób oraz pojazdów w przejściu
granicznym podczas przekraczania granicy
państwowej, a także wewnątrz kraju podczas
legitymowania osób, kontroli pojazdów oraz
kontroli legalności pobytu cudzoziemców.
3. „Wykonanie podsystemu weryfikacji i kontroli
Moduł Mały Ruch Graniczny (etap I i II)”
Moduł
MRG
wspomaga
realizowanie
podstawowych, statutowych zadań nałożonych na
Straż Graniczną przepisami prawa polskiego oraz
umowami międzynarodowymi w zakresie Małego
Ruchu Granicznego.

Projekty zrealizowane w ramach PHARE:
1.
„Dostawa przenośnych urządzeń do
odczytu i rejestracji dokumentów dla polskiej SG”
Cel projektu:
- usprawnienie kontroli granicznej,
- objęcie kontrolą maksymalnie dużej ilości
podróżnych,
- dotarcie z automatyczną kontrolą do miejsc
dotychczas niedostępnych: pociągi, promy itd.
2.
„Dostawa urządzeń i usług wyposażenia
węzłów sieci transmisji danych dla SG”;
3.
„Dostawa
radiowych
sieci
komputerowych
i
przenośnych
czytników
paszportów SG”.
Celem projektów była informatyzacja procesu
odpraw granicznych poprzez modernizację
lokalnych węzłów, a także transmisji danych
pomiędzy granicznymi placówkami kontrolnymi,
przejściami granicznymi a komendami oddziałów
oraz Komendą Główną Straży Granicznej przed
akcesją Polski do UE. Możliwość korzystania z
mobilnych terminali w procesie kontroli ruchu
granicznego zwiększa operatywność służb
granicznych podczas kontroli na pasach odpraw w
przejściach granicznych oraz w środkach

utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży
Granicznej – uruchomienie sieci WLAN w
placówkach SG (etap II i III)”.
W ramach realizacji projektu zaplanowano
dalszą
budowę
bezprzewodowych
sieci
radiowych WLAN w obrębie wybranych
kolejowych przejść granicznych stosownie do
opisanych wcześniej założeń.
2.
„Modernizacja systemu telekopiowego
Straży Granicznej – etap II”.
Celem projektu jest dalsza wymiana urządzeń,
które
umożliwiać
będą
wprowadzanie
dokumentów do repozytoriów, przechowywanie
dokumentów oraz danych multimedialnych,
indeksowanie
wprowadzanych
danych,
przesyłanie
dokumentów
pomiędzy
urządzeniami systemu telekopiowego, wysyłanie
i odbieranie faksów z wykorzystaniem linii
telefonicznych,
umożliwienie
backupu
gromadzonych w repozytoriach danych oraz
poprzez system telekopiowy zarządzanie
strukturą techniczną urządzeń.
3.
„Rozbudowa systemu CBD EWIDA –
etap II – zakup platformy sprzętowo –
programowej”.
Projekt w swoim zakresie obejmie rozbudowę i
modernizację obecnie funkcjonujących w
ramach platformy teleinformatycznej systemów
bezpieczeństwa, niejawnych systemów IP oraz
platformy sprzętowo - programowej SG.
Realizacja projektu umożliwi połączenie
jednostek Straży Granicznej z CBD EWIDA
oraz innych systemów niejawnych w tym
Centralnej
Bazy
Analizy
Kryminalnej,
wspierających sprawną realizację ustawowego
zadania formacji polegającego na gromadzeniu i
przetwarzaniu informacji z zakresu ochrony
granicy państwowej oraz udostępnianie ich
właściwym
organom
państwowym
ze
szczególnym
uwzględnieniem
informacji
związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i
wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz
ściganiem ich sprawców w zakresie określonym
ustawą o ochronie granicy państwowej oraz
innymi ustawami. Ponadto w ramach projektu
zostanie zakupiona platforma sprzętowo8

komunikacji międzynarodowej.

programowa dla powstającego systemu.

Projekty zrealizowane w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego:
1. „Wymiana sprzętu i oprogramowania do
kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy
państwowej”
Celem bezpośrednim projektu było osiągnięcie i
utrzymanie
wymaganych
standardów
teleinformatycznych
w
jednostkach
organizacyjnych SG w zakresie niezbędnym do
skutecznej kontroli ruchu granicznego i ochrony
granicy państwowej. Zakup urządzeń jest
niezbędny ze względu na konieczność:
- sprawdzenia cech biometrycznych w procesie
kontroli granicznej (biometria paszportowa i
wizowa),
- obsługi nowoczesnych technologii transmisji
danych, w związku ze zwiększoną wolumetrią
przesyłanych informacji w procesie odpraw
granicznych wynikającą z obowiązku sprawdzenia
w SIS.
W ramach projektu zakupiono: 500 zestawów
nasobnych - terminali radiowych z czytnikiem
biometrycznym, 300 komputerów bezdyskowych
klasy NC z monitorem LCD i czytnikami
biometrycznymi, 500 zestawów samochodowych
- terminal radiowy z czytnikiem biometrycznym,
180 drukarek laserowych oraz rozbudowano
system teleinformatyczny SG celem ustanowienia
łączności z terminalami radiowymi.

4.
„Dostosowanie Centralnej Bazy Danych
SG wraz z infrastrukturą do współpracy z SIS
II”.
Projekt przewiduje rozbudowę Centralnej Bazy
Danych Straży Granicznej wraz z infrastrukturą.
Modernizacja zwiększy funkcjonalność systemu
oraz
umożliwi
zastosowanie
nowych
technologii, przez co usprawni pracę całego
systemu. W ramach projektu planowany jest
kompleksowy rozwój systemu, obejmie on
infrastrukturę serwerową, programową, sieć
SAN i WAN oraz stacje końcowe
użytkowników.

2.
„Zakup urządzeń do daktyloskopii na
granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej”
Celem bezpośrednim projektu było polepszenie
zdolności wykrywania nielegalnych przekroczeń
granicy. Projekt ten miał na celu polepszenie
zdolności wykrywania nielegalnych przekroczeń
granicy W ramach projektu zakupiono 197 kpl.
czytników linii papilarnych, 25 urządzeń typu
Live Scaner oraz 40 urządzeń typu MorphoRapid.

Projekty zrealizowane w ramach FGZ:
1. „Rozbudowa i utrzymanie systemów
kontroli legalności pobytu”
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Projekt zakładał 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 zakupiono: skanery
stacjonarne (4palce/10palców), mobilne terminale
radiowe, czytniki odcisków palców oraz czytniki
paszportów. Skanery stacjonarne przeznaczone
przede wszystkim do odpraw granicznych na
granicy powietrznej 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 i czytnikami
paszportów przeznaczono do odpraw granicznych
na stanowiskach, na których nie można
zastosować stacjonarnych terminali oraz kontroli
cudzoziemców przebywających na obszarach
przygranicznych.
2. „Rozbudowa i utrzymanie platformy
teleinformatycznej SG – zaprojektowanie i
uruchomienie WLAN”
W ramach projektu zaprojektowano oraz
uruchomiono w obrębie przejść granicznych
bezprzewodowe sieci radiowe WLAN. Sieć
WLAN zapewnia bezpieczny, bezprzewodowy
dostęp do zasobów centralnych baz danych,
bezprzewodową łączność telefoniczną w obrębie
placówki granicznej. W ramach projektu
zrealizowano dwa podprojekty.
Podprojekt I - zaprojektowano sieci radiowe,
poprzez określenie oraz dobór odpowiednich
urządzeń, rozlokowano anteny radiowe w obrębie
przejść oraz wewnątrz obiektów, wykonano mapy
pokrycia radiowego przejść oraz wykonano
dokumentację techniczną systemu. Podprojektem
objęte zostały wszystkie przejścia graniczne
usytuowane na granicy wschodniej UE.
W ramach podprojektu II dokonano montażu
komponentów systemu WLAN oraz uruchomiono
sieć bezprzewodową, wykonano dokumentację
powykonawczą procedur eksploatacyjnych oraz
przeprowadzono szkolenia z administracji
systemem dla kadry inżynierskiej.
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3.
„Rozbudowa i utrzymanie platformy
teleinformatycznej
Straży
Granicznej
–
uruchomienie sieci WLAN w placówkach SG
(etap II i III)”.
Projekt obejmuje uruchomienie zaprojektowanej
rozbudowy systemu telefonii IP, przeszkolenie
kadry
inżynierskiej,
uruchomienie
kamer
monitorujących,
umożliwiających
podgląd
sytuacji na pasach drogowych na przejściach
granicznych, doposażenie PSG w inne
dedykowane do WLAN urządzenia niezbędne do
realizacji zadań związanych z realizacją odprawy
granicznej. Na chwilę obecną projekt został
zrealizowany częściowo IIa, uruchomiono sieci
WLAN w dwóch wybranych przejściach
drogowych.
4.
„Rozbudowa i utrzymanie Centralnego
Węzła Teleinformatycznego SG”
Projekt ten stanowił kontynuację zadania
realizowanego w ramach alokacji 2008-2009.
W ramach dotychczasowych działań w zakresie
alokacji 2008-2009 wykonano rozbudowę
głównych serwerów CWT o dodatkowe procesory
Power
5+,
oraz
interfejsy
do przełączników sieciowych, karty interfejsów
sieciowych do serwerów. Ponadto zaplanowano
zwiększenie
ilości
procesorów
głównych
serwerów p 590 oraz zasobów dyskowych CWT
głównego serwera, dostawę kolejnych interfejsów
komunikacyjnych, a także rozbudowę przestrzeni
macierzy
dyskowych,
szkolenia
dla
administratorów. W ramach alokacji 2010
dostarczono
serwery,
oprogramowanie
standardowe i systemowe, dodatkową przestrzeń
dyskową dla CWT, ZWT oraz wybranych
oddziałów SG, komputerów przenośnych do
administracji zadaniami. W każdym z etapów
uwzględniono usługę wdrożeniową, serwisową a
także szkolenia dla administratorów IT i kadry
zarządzającej.
5.
„Modernizacja
systemów
radiokomunikacyjnych Straży Granicznej”
Celem
projektu
była
modernizacja
eksploatowanego systemu radiokomunikacyjnego
11

Straży Granicznej, co przyczyniło się do
wzmocnienia
bezpieczeństwa
na
granicy
zewnętrznej.
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 z wykorzystaniem GPS,
współpracującego z radiotelefonami. Ze względu
na wykonywanie czynności operacyjno –
śledczych z użyciem radiotelefonów wskazane
było zabezpieczenie przekazywanych treści za
pośrednictwem
kodowania
użytego
w
radiotelefonach cyfrowych.
6.
„Rozbudowa i utrzymanie platformy
teleinformatycznej
SG
–
wyposażenie
Schengenbusów.
Przedmiotem projektu był zakup niezbędnego
wyposażenia specjalistycznych pojazdów typu
Schengenbus, w tym zakup stanowisk odprawy
składających się z komputerów przenośnych oraz
całostronicowych czytników paszportów, zakup
specjalistycznych komputerów przenośnych do
stanowisk badania dokumentów oraz zakup
niezbędnej infrastruktury umożliwiającej zdalny
dostęp do zasobów danych .
7.
„Rozbudowa systemu ochrony technicznej
zewnętrznej granicy UE”
Celem projektu było wzmocnienie ochrony
zewnętrznej granicy poprzez rozbudowę systemu
ochrony technicznej. W ramach projektu
doposażono system ochrony technicznej granicy
funkcjonujący obecnie w placówkach Straży
Granicznej
poprzez
dostawę
kamer
termowizyjnych.
8.
„Rozbudowa i utrzymanie platformy
teleinformatycznej SG do wdrożenia SIS II i VIS”
Projekt obejmował rozbudowę i modernizację
obecnie funkcjonujących w ramach platformy
12

teleinformatycznej systemów bezpieczeństwa,
zarządzania,
nagrywania rozmów oraz
jednocześnie
umożliwił
skrócenie
czasu
niedostępności systemów poprzez zastosowanie
wirtualnych bibliotek taśmowych. Projekt
umożliwił skrócenie czasu uruchomienia sytemu
Odprawa SG po awarii, dzięki czemu skrócił się
czas niedostępności systemu Odprawa SG oraz
systemów SISII i VIS dla pracowników SG.
System rejestracji rozmów umożliwił rejestrację
czynności związanych z kontrolą na granicy
zewnętrznej, realizowanych poprzez telefonię
VOIP. Doposażenie jednostek SG w sprzęt
komputerowy pozwoliło na lepsze wykorzystanie
systemu SWK CBD SG.
9.
„Modernizacja systemu telekopiowego
SG”
Celem
projektu
była
wymiana
wyeksploatowanych urządzeń wielofunkcyjnych
wykorzystywanych w Systemie Telekopiowym
Straży Granicznej. Zakupione w ramach projektu
urządzenia posiadają zarówno wykorzystywane
jak i nowe funkcjonalności,
umożliwiają:
wprowadzanie dokumentów do repozytoriów,
przechowywanie dokumentów oraz danych
multimedialnych, indeksowanie wprowadzanych
danych, przesyłanie dokumentów pomiędzy
urządzeniami systemu telekopiowego, wysyłanie i
odbieranie faksów z wykorzystaniem linii
telefonicznych,
umożliwienie
backupu
gromadzonych w repozytoriach danych oraz
przede wszystkim umożliwiają drukowanie.
Poprzez odpowiednie narzędzia możliwe jest
zarządzanie strukturą techniczną urządzeń.
Modernizacja Systemu Telekopiowego SG
pozwoliła na wykorzystanie nowoczesnych
rozwiązań na
kluczowych stanowiskach
związanych z kontrolą osób na granicach
zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami.

2. CHANGES IN THE MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS (if appropriate)
Dokonano kilku zmian w stosunku do poprzedniej wersji opisu systemu zarządzania i kontroli
zatwierdzonego przez Komisję Europejską w styczniu 2009 r. Wersja poprawiona została
zaakceptowana przez KE w sierpniu 2011 r.
W związku z zaistniałą w grudniu 2011 roku zmianą instytucjonalną w zakresie podziału MSWIA na
dwie niezależne instytucje tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji, stosowne zmiany zostaną wprowadzone do opisu systemu zarządzania i kontroli.
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3. ACTIONS TO BE SUPPORTED BY THE PROGRAMME UNDER THE PRIORITIES CHOSEN

3.2. Actions implementing priority 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

3.2.1

Cel operacyjny
Rozwój systemów nadzoru granicy zewnętrznej UE
Działanie kluczowe
Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy

1. Cel i zakres działania

Celem działań jest wzmocnienie ochrony zewnętrznej granicy UE..
Planuje się realizację zadań, które zapewnią pełne zabezpieczenie techniczne granicy:
1. Wyposażenie Straży Granicznej w sprzęt lotniczy wraz z systemem obserwacji lotniczej.
2. Budowa wież obserwacyjnych.
3. Wyposażenie Straży Granicznej w sprzęt techniki specjalnej: lornetki z zapisem obrazu / lornetki pryzmatyczne /
przenośne kamery termowizyjne.
4. Doposażenie jednostek Straży Granicznej w środki transportu.
Zadania w ramach działania kluczowego zostaną zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
Działania zostaną zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków dla PR 2013.

2. Prawdopodobni
beneficjenci dotacji
6. Informacja

Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant Główny
Straży Granicznej.
Planowany budżet działania ogółem – 22 017 856,00 EUR
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Wkład UE – 16 513 392,00 EUR
Wkład własny – 5 504 464,00 EUR

finansowa
7. Kategoria działania
zgodnie z typologią dla
funduszu

5.






Infrastruktura
Sprzęt operacyjny

Środki transportu ( pojazdy)
Samoloty/helikoptery

FINANCING PLAN

Państwo członkowskie - Rzeczpospolita Polska
Program Roczny 2013
Fundusz Granic Zewnętrznych

(wszystkie
dane w
EUR)

Oznaczenie
priorytetu

Oznaczenie
szczególnego
priorytetu (1)

Wkład UE (a)

Środki
publiczne (b)

Działanie
3.2.1

16 513 392,00

5 504 464,00

Pomoc
techniczna

719 308,00

0,00

17 232 700,00

5 504 464,00

Inne
działania
(2)
Razem

Środki
prywatne
(c)

0,00

ogółem
(d= a+b+c)

% UE
(e=a/d)

Udział w łącznej kwocie
(f=d/ogółem)

22 017 856,00

75,00%

96,84%

719 308,00 100,00%

0,00

22 737 164,00

75,79%

3,16%

100%

*przy obliczeniach zastosowano kurs 1 EUR = 4,1988 PLN ustalony dla miesiąca lutego 2013 r. przez Europejski Bank Centralny

[podpis osoby odpowiedzialnej]
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