
zanqdzente n, 4!., lots

Dyrektora Centrum Obslugi Proiektdw Europeiskich Mlnisterstwa Spraw WewnQtnnych
z dnra )c raufi 2ots r.

w sprawie zasad nallczania wynagrodrei ekspert6w z tytulu wykonytr,ania monltoringu i

kontroli Okresowych, [oicowych Raport6w Finansowych finansowanych ze 6rodk6w
t{orweskiego Mechanizmu Flnansowego 200}2014 w ramach Programu pL15

Na podstawie I3 ust. 6 statutu Centrum Obslugi Projekt6w Europeiskich Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych stanowiacego zalQcznik do zarzQdzenia nr 52 Ministra Spraw

WewnQtnnych z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia paistwowei jednostki

budietowei Centrum Obslugi Projektdw Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
(Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2013 t., poz.74) zmieniooego zarzadzeniem nr 7 Ministra Spraw

Wewnetrunych z dnia 15 marca 2015 roku zmieniajqcym zarzqdzenie w sprawie utworzenia
paistwowej iednostki budietowej Centrum Obstugi Projektov,/ Europejskich Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2015 t. poz. 8) oraz zgodnie z

Porozumieniem z dnia 14 listopada 2014 roku zawartego pomiedzy Ministrem Spraw

Wewnqtrznych a Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewnqtrznych w sprawie realizacji Pro8ramu - "Wsp6lpraca w obszarze Schengen oraz

walka z przestqpczoaciQ transgranicznQ i zorganizowanQ w tym przeciwdzialanie handlowi

ludimi oraz migracjom grup przestqpczych" w ramach Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009-2014, zarzQdza sie co nastqpuje.

51.
Wprowadza siq zasady naliczania wynagrodzei ekspert6w naleinych z tytutu wykonywania

monitoringu ikontroli Okresowych, Koicowych Raport6w Finansowych finansowanych ze

(rodk6w Norw€skiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu P115,

stanowiEce8o 2alac2nik do niniejszego zarzedzenia.

92.
Zobowiezuje sie osoby pelniace funkcjq ekspe.ta do zapoznania siq oraz przestrzegania

zasad,o ktorych mowawS 1.

s3.
Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Dyrektor

t1
Mechanirilu FinansoweSo 2009-2014 w ramach Proglamu PL15

luM

lt'



1.

zalEcznil nr l do zarzEdzenia nr J2075
Dyrektora Centrum Obslugi Projektow

Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych

z dnia 2015 r.

zasady nalicania wynagrodzei ekspert6w 2 tytulu wykonywania monitorlngu i kontroli

okresowych, Ko6cowych Raport6w Finansowych w ramach projekt6w finansowanych 2e

6rodk6w Norweskiego Mechanizmu FinansoweSo 2009-2014 w ramach Programu PL15

E1.

za weryfikacje Okresowego Raportu Finansowego (ORF) lub Kodcowego Raportu

Finansowego (KRF) dotyczEcego danego okresu sprawozdawcze8o, wedlug zasad

okreilonych v,/ 52, przedstawionego przez beneficjenta projektu w ramach programu NMt

Pt15 2009-2014 oraz wystawienie wymaganych w danym programie dokument6w
poswiadczajQcych wydatki poniesione przez beneticjenta, przystuguje ekspertowi

wynagrodzenie brutto w wysokoici 2% kwoty wykazane.i odpowiednio w ORF/KRF

wydatk6w, z zastrzeieniem warunk6\r,/ okreilonych w $ 2 i 5 3.

52.

Zasady weryfi kacji Okresowego/Koicowego Raportu Finansowego:

a. Dokumentacja potwierdzajQca dokonanie wydatk6w weMkowana iest przez

eksperta na pr6bie, kt6ra stanowi co najmniej 10% sumy wydatk6w

wnioskowanych do po6wiadczenia w ramach danego ORF/KRF. Na podstawie

zestawienia wydatk6w Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa

spraw Wewnetnnych (dalej: centrum) dokonuje wyboru dokument6w do pr6by, a

otrzymanq dokumentacje wraz ORF/KRF przekazuje ekspertowi do weryfikacji.

b. Jeieli w trakcie weryfikacji przez eksperta dokument6w wybranych na podstawie

proby wymienione.i w lit. a min. 5% wartoici wydatk6w z pr6by zostaje uznane za

niekwalifikowalne, Centrum wybiera kolejne, co najmniej 10% wartoici pozostatych

wydatk6w ujetych w zestawieniu wydatk6w. centrum po otrzymaniu dokumentacji

od beneficjenta przekazuje jE ekspertowi do weryfikacji.

c. leieli w trakcie weryfikacji przez ekspe.ta dokument6w wybranych na

podstawie pr6by wymienionej w lit. b min. 5% wartoici wydatk6w z pr6by zostaje

uznane za niekwalifikowalne, beneficjent zostanie wezwany przez Centrum do

dostarczenia wszystkich pozostalych dokument6w potwierdzajacych wydatki

wykazane w zestawieniu. Centrum po otrzymaniu dokumentacji od beneficjenta

przekazuje ja ekspertowi do weMkacji.
Zakres weMkacji meMorycznej (o ile dotyczy) i formalno-rachunkowej polega w
szczeg6lnoici na sprawdzeniu czy:

a. beneficjent wni6sl zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy przy pierwszym
po6wiadczeniu, jeSli bylo wymagane,

b. beneficjent wyodrqbnit w swoim systemie finansowo-ksiqgowym konta ksiqgowe



do ewidencji koszt6w, wydatk6w i przychod6w projektu (przy pierwszym

poawiadczeniu),

c. ORF/KRF jest zgodny z UmowQ/Porozumieniem Finansowym,

d. nie wystqpilo podw6jne dofinansowanie,
e. poniesione wydatki sa wlaiciwie udokumentowane - kompletnoi6 dokumentacji

m.in. protokol6w odbioru, list obecno6ci, certyfikat6w, kopii faktur potwierdzonych

za zgodnoid z oryginatem i dokument6w ksiqgowych o r6wnowaznej mocy

dowodowej,
f. zam6wienia nie objete ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied

publicznych (Dz. U.. 2013 poz.9O7 z p6in. zm.), dalej zwana ustawE PZP (poni2ej

30.000 euro) oraz zam6wienia dokonane przez beneficjent6w zwolnionych ze

stosowania ustawy PZP 2ostaly przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi

Ministerstwq lnlrdstruktury iRozwoiu w sprowie zom1wieh rcolizowonych ptzez

podnioty 2wolnione ze stosowonio ustowy PZP lub zomowiei poniiei progu i0.000
euro.

g. poniesione wydatki sa zgodne z budietem projektu,

h. poniesione wydatki sa zgodne z Regulacjami dot. wdraiania NMF 2009-2014 w
odniesieniu do kwalifikowalnoSci wydatk6w,

i. dokumenty finansowe potwierdzajA merytorycznE realizacjq pro.iektu - m.in'

por6wnanie informacji wynikajacych z dokument6w finansowych z informacjami

wynikajqcymi ze sktadanych przez Beneficjenta sprawozdai okresowych,
j. dokumenty finansowe zostaly prawidlowo opisane przez beneficienta,

k. wydatki zostaty rzeczywi<cie poniesione,

l. wydatki zostaly prawidtowo wykazane w zestawieniu poniesionych wydatk6w,

stanowiQcym zatqcznik do ORF/KRF.

3. Ekspert, w ramach swoich zadai zwiqzanych z kontrola merytoryczna, nie przeprowad2a

weryfikacji zgodnoici dokonanych przez beneficjenta zam6wie6 z ustawa PzP'

4. Ekspert sporzadzi listq sprawdzaiAca dotyczEcA weMkacji ORF/KRF wedlug wzoru

otrzymanego z Centrum.

53'

1. Minimalne wynagrodzenie za pracq okre3lonq w S 1 wynosi 500 PLN brutto, a

maksymalne 1 500 PLN brutto.

2. W pr2ypadku gdy zaistniejE warunki okre(lone w S 2 ust. 1 lit. c wyna8rodzenie

eksperta wymienione w ust. 1 zostanie powiqkszone o 500,00 PLN brutto

q4.

1. W przypadku gdy ekspert wykonuje kontrolq w formie wizyty monitorujacej na

miejscu, za wykonywanie zadai kontrolnych przystugule mu dodatkowe

wynagrodzenie w wysokosci 1 500 PLN brutto.

2. W przypadku, gdy ekspert wYkonuje kontrolq, o kt6rej mowa w ust. 1 poza miejscem

zamieszkania, ekspertowi przysluguje zwrot koszt6w podr62y. Zwrot ten dotyczy'

bqdzie poniesioneSo kosztu hotelu oraz kosztdw podr6iy komunikacja publiczna

(podr6i samolotem nie jest dozwolona).

3. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniq pisemnE z8odq Centrum dopuszcza siq

podr6i eksperta na miejsce realizacji kontroli samochodem prywatnym W6wczas

ekspertowi przysluguje zwrot koszt6w przeiazdu w wysoko(ci stanowiqcej iloczyn



przejechanych kilometr6w przez stawke za jeden kilometr przebiegu, zgodnE z

rozporzEdzeniem Ministra lnfrastruktuty z 25 fiarca 2002 r. w sprawie warunk6w
ustalania oraz sposobu dokonylvania zwrotu koszt6w uZywania do cel6w slu2bowych

samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w niebqdacych w{asnoiciq
pracodawcy (Dz. U z2OO2 nr 2l,poz.271zp6in.zrr,.).

$s'
1. Zakres kontroli w formie wizyty monitorujEce.i na miejscu obejmuje w szczeg6lnolci
weryfikacje:

a. zgodnofti realizacji projektu z umowa/porozumieniem w sprawie realizacji projektu,
b. stopnia zaawansowania realizacji projektu,

c. rzeczowej realizacji projektu obejmujacej wsp6tfinansowane w projekcie roboty, dostawv
lub uslugi,

d. prawidtowoici stosowania zasad promocji i informacji zgodnie z reguiami NMF 2009-2014,
e. finansowego przebiegu realizacji dzialai i kontrakt6w/um6w na dostawy, uslugi i roboty,
f. doku mentacji finansowo - ksiqgowej p.ojektu oraz sposobu jej przechowywania,
g. wydatkowania arodk6w z zaliczek otrzymywanych od Centrum (o ile dotyczy).

2. W ciagu 5 dni roboczych po zakoiczeniu wizyty monitorujacej ekspert przygotowuje i

przesyla do Centrum raport z wizyty monitorujQcej wedtug wzoru otrzymanego od Centrum.
Centrum w ciqgu 30 dni roboczych od otrzymania raportu od eksperta mo2e zglosid swoje
uwagi do raportu. Ekspert jest zobowiAzany do przekazania skorygowanej wersji raportu w
ciagu 5 dni roboczych od otrzymania od Centrum uwag.

56.
Szcze86lowy zakres ispos6b wykonywania monitoringu i kontroli Okresowych, Koicowych
Raport6w Finansowych finansowanych ze (rodk6w Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 w ramach Programu pL15 okresla wz6r umowy stanowiacy zalqcznik do',Zasad
naliczania wynagrodzei ekspert6w z tytulu wykonywania monitoringu i kontroli
Okresowych, Ko6cowych Raport6w Finansowych w ramach projekt6w finansowanych ze
<rodk6w Norweskiego Mechanizmu Flnansowego 2009-2014 w ramach programu p115,,

stanowiEcych zalacznik do zarzEdzenia w sprawie w sprawie zasad naliczania wynagrodze6
ekspert6w z tytulu wykonywania monitoringu i kontroli Okresowych, Koficowych Raport6w
Finansowych finansowanych ze (rodk6w Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2OO9-2014
w ramach Programu P[15.

s7
Wyna8rodzenie, o kt6rym mowa w S 3 - 4 w przypadku, gdy ekspert iest pracownikiem
Centrum przysluguje pod warunkiem wykonywania czynnoaci kontrolnych poza godzinami
pracy w centrum.

Zalaczniki:

1. Wz6r umowy.
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ZatEcznik do zarzadzenie w sprawie "Zasad naliczania wynagrodzeh ekspertow z tytulu

wykonywania monitoringu ikontroli Okresowych, Koicowych Raport6w Finansowych w

ramach projekt6w finansowanych ze Srodk6w NorweskieSo Mechanizmu Finansowego 2009-

2014 w ramach Programu P115"

wz6R

Umowa nr

zawartawdniu.....................

pomiedzY:

Centrum Obslugi Proiekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

z siedziba w Warszawa przy ul. Rakowieckiej 2A,02-517 Warszawa, posiadajEcym numer

identyfikacji REGON L47027872 otaz NIP 52\35 63 775,

repre2entowanym przez:

Pana Mariusza Kasprzyka - Dyreldora centrum obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych, dzialajEcego na podstawie aktu powolania z dnia 20 Srudnia 2013 r'

na stanowisko Dyrektora, stanowiaceSo zalqcznik nr. ..

zwanym w treaci umowy,,Zamawiajacym",

a

(done osoby fizycznej lub podmiotu, w przypodku kiedy wybrony ekspert prcwodzi dziololnosC

gospodorczq w tym zoktesie)

zwanym w tre<ci umowY,,Wykonawce",

zamawiajacy i Wykonawca sE zwanymi dalej lacznie ,,Stronami"

o nastepujecejtreici:

51.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dokonanie kontroli rozliczed przedstawianych

przez beneficient6w Programu nr PL15 "Wsp6lpraca w obszarze Schengen oraz walka

z przestepczoscia transgranic2nE izorganizowanE, w tym przeciwdzialanie handlowi

ludimi oraz migracjom grup pnestepczych" dalej zwanym "P115" w ramach

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2OO9-20L4, dalej zwanym 'NMF 2009-

20\4".
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2. Poprzez rozliczenie rozumie siq Okresowy Raport Finansowy (dalej ORF)/Koicowy
Raport Finansowy (dalej KRF) oraz dokumenty potwierdzajace poniesienie wydatk6w
skladane przez beneficjenta w formie obowiqzujEcej w ramach PL15 NMF 2009-2014.

3. Podpisanie umowy z WykonawcE nie oznacza obowiezku zlecenia Wykonawcy
jakiegokolwiek rozliczenia, o kt6rym mowa w ust.2. W przypadku niepowierzenia
dokonania kontroli jakiegokolwiek rozliczenia, Wykonawcy nie przysluguja 2adne

roszczenia z tego tytulu, w tym roszczenla finansowe za czas oczekjwania.

4. Przed przystEpieniem do dokonania kontroli zleconego przez Zamawiajacego
rozliczenia, Wykonawca ma obowiazek zapoznad siq z aktualnQ wersjA dokument6w
obowiQzujQcych w Programie wskazanym w ust. 1, publikowanych na stronach:
www.copemsw.gov.pl lub www.eog.gov.plw tym, co najmniej z:

1) umowq ws. programu P115,

2) umowa ws. projektu, zawarta pomiedzy Ministrem Spraw Wewnqtrznych a
beneficjentem,

3/ regulacjamiws. wdraiania NMF 2009,2014,
4) Podrecznikiem komunikocji i identyfikocji wizuolnej oruz wymogdmi dotyczqcymi

informocji i promocji NMF 2009-2014,
5) Wytycznymi Ministro lnfrustruktury i Rozwoju u/ zoktesie udzielonio zomowiei w

rumoch Mechonizmu Finonsowego EOG 2009-2014 oroz Norweskiego Mechonizmu
finonsowego 2009-2014, do ktorych nie mo zostosowonia ustowo z dnio 29 stycznio
2004 r. - Ptowo zomowiei publicznych,

6) Wytycznymi dlo Beneficjent6w NMF 2OOg-2014,
oraz stosowaa je przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowia2uje siq do realizacji przedmiotu umowy w spos6b obiektywny,
rzetelny, z naleiyta staranno(ciq i przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz zgodnie
z powszechnie uznanymi standardami kontroli/audytu, z zachowaniem niezaleino6ci,
bezstronnoici i poufnoici informacji zawartych w otrzymanym rozliczeniu.

6. Wykonawca zobowiazu.ie sie do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w
czasie obowiezywania umowy o:

1) utracie przez niego pelni praw publicznych/obywatelskich,
2) utracie przez niego pelnej zdolnojci do czynno(ci prawnych,
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umy6lne lub za przestepstwo

skarbowe,
4) zaistniaiym konflikcie interes6wt oraz rezygnacji z dokonania zleconego przez

ZamawiajQcego rozliczenia, gdzie taki konflikt zachodzi,

r 
Konflikt interes6w wystqpuje w sytuacjigdy Wykonawca ma bezpo6rednitub po6redniinteres, kr6ry jest tub

wydaje sie bya sprzeczny z bezstronnym iobiektwnym wykonywaniem funkcji zwiAranych z konrrota _ tnteres
ten mo2e bya zwiEzany z interesami ekonomicznymi, potitycrnymi tub dotyczQcymi pnynate2no6ci narodowej,
wie2ami rodzinnymi lub emocjonatnymi, innymi interesami wsp6tnymi dta danej osoby i beneflcjenta €zy tei z
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5) zmianie danych w Deklaracji bezstronnoici i poufno(ci, kt6ra stanowi zalacznik nr 1

do niniejszej umowy.

7. Kontrola, o kt6re.i mowa w ust. 1 moie by6 prowadzona w formie wizyty

monitoruiacej.

92.

1. zamawiajacy zleca wykonawcy dokonanie kontroli rozliczenia droga elektronicznq na

adres wskazany w 5 8. ust. 2 niniejszei umowy.

2. Zlecenie, o kt6rym mowa, obejmuje w szczeg6lnoici:

1) dane dotyczace zlecanego rozliczenia

2) obowiazujQce wzory list kontrolnych i formularzy, w tym llsto kontrclno do

weryfikocji ORF/KRF,

3) informacje o koniecznoSci przeprowadzenie kontroli/monitoringu na mieiscu wraz z

obowiazujQcym wzorem tnlomocii pokontrolnei lub iei braku.

3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia informuje drogq

elektronicznE (na adres zwrotny) zamawiajEceEo o:

1) przyjQciu przedmiotowego zlecenia do realizacji, do kt6reSo dolqcza skan podpisanej

Deklorocii bezstrcnnoaci ipoufnolci, stanowiEcej zalacznik nr 1do niniejszej umowy

lub

2) jego nieprzyjeciu wraz z uzasadnieniem.

4. z chwilE potwierdzenia przez Wykonawcq, przyjQcia zlecenia kontroli rozliczenia,

stale sie on Kontrolerem dla tego rozliczenia.

5. Zamawiajqcy po otrzymaniu potwierdzenia o przyjqciu zlecenia przekaie niezwlocznie

Wykonawcy rozliczenie bedEce przedmiotem zlecenia w zakresie wskazanym w S1

ust. 2 :

1) w formie elektronicznej lub

2) do odbioru osobisteSo prze2 Wykonawce w siedzibie ZamawiaiaceSo po

wczeaniejszym uzSodnieniu miedzy Stronami jednej z powy2szych form'

6. Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji przyiqtego zlecenia zgodnie z

nastqpujacymi zasadami:

a. Dokumentacja potwierdzajaca dokonanie wydatk6w weryfikowana jest przez

Wykonawcq na pr6bie, kt6ra stanowi co najmniej 10% sumy wYdatk6w

wnioskowanych do poiwiadczenia w ramach daneSo oRF/KRF Na podstawie

zestawienia wydatk6w zamawiajAcy dokonuje wyboru dokument6w do pr6by, a

innymiinteresamipotencjalnie wplywajacymi na bezstronn06i iobiektywno6a pracwykonywanych przez

wykooawcq w procesie kontroli.
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otrzymana dokumentacjq wraz ORF/KRF przekazuje Wykonawcy do weryfikacji,
b. leieli w trakcie weryfikacji przez Wykonawce dokument6w wybranych na podstawie

pr6by wymienionej w lit. a min. 5% wartofti wydatk6w z pr6by zostaje uznane za

niekwalifikowalne, ZamawiajEcy wybiera kolejne, co najmniej 10% warto(ci
pozostalych wydatk6w ujetych w zestawieniu wydatk6w. ZamawiajEcy po otrzymaniu
dokumentacji od beneficjenta przekazuje jq Wykonawcy do weryfikacji.

c. Jeieli w trakcie weryfikacji przez Wykonawce dokument6w wybranych na podstawie
pr6by wymienionej w lit. b min. 5% warto(ci wydatk6w z pr6by zostaje uznane za

niekwalifikowalne, beneficjent zostanie wezwany przez ZamawiajQcego do
dostarczenia wszystkich pozostalych dokument6w potwierdzajacych wydatki
wykazane w zestawieniu. Zamawiajqcy po otrzymaniu dokumentacji od beneficjenta
przeka2uje ja Wykonawcy do weMkacji.

Realizacja kaidego, wskazanego w lit. a-c, etapu kontroli przeprowadzanej przez
Wykonawce po potrzymaniu od Zamawiajacego dokumentacji lub dokumentacji
uzupefniajEcej, nie moie przekroczyi 14 dni.
7. Zakres kontroli rozliczenia polega w szczeg6lno(ci na sprawdzeniu czy:

1) beneficjent wni6sl zabezpieczenie prawidlowej reali2acji umowy przy pierwszym
poiwiadczeniu, jeili bylo wymagane,

2) beneficjent wyodrebnil w swoim systemie finansowo-ksiqgowym konta ksiegowe do
ewidencji koszt6w, wydatk6w i przychod6w projektu (przy pierwszym
poiwiadczeniu),

3) ORF/KRF jest zgodny u UmowE/Porozumieniem Finansowym,

4) nie wystqpilo podwojne dofinansowanie,
5) poniesione wydatki sq wlaaciwie udokumentowane - kompletno(a dokumentacji

m.in. protokol6w odbioru, list obecnoici, certyfikat6w, kopii faktur potwierdzonych
za zgodnoS6 z oryginatem i dokument6w ksiegowych o r6wnowa2nej mocy
dowodowej,

6) zam6wienia nie objete ustawE Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2073 poz. gO7 z
p6in. zm.), dalej zwane ustawq PZp {poniZej 30.OOO euro) oraz zam6wienia
dokonane przez beneficjent6w zwolnionych ze stosowania ustawy pzp zostaly
przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministerstwo tnfrostruktury i Rozwoju w
sprowie zom6wiei rcolizowohych przez podmioty 2wolnione ze stosowonio ustowy
PZP lub zom6wieh poni2ej proqu 30.000 eurc,,

7) poniesione wydatki sQ zgodne z bud2etem projektu,
8) poniesione wydatki sq zgodne z Regulacjami dotyczqcymi wdraiania NMF 2OO9-2014

w odniesieniu do kwalifikowalnojci wydatk6w,
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9) dokumenty finansowe potwierdzajE men^orycznQ realizacjq projektu - m.in.

por6wnanie informacji wynikajacych z dokument6w finansowych z informacjami

wynikajacymi ze skladanych przez Beneficienta sprawozda6 okresowych,

10) dokumenty finansowe zostaly prawidtowo opisane przez Beneficienta,

11) wydatki zostaty rzeczywi<cie poniesione,

12) wydatki zostaty prawidtowo wykazane w zestawieniu poniesionych wydatk6w,

stanowiQcym zatEcznik do ORF/KRF.

8- wykonawca, w ramach swoich zadai zwiQzanych z kontrol4 rozliczenia, nie

przeprowadza weryfikacji zgodno3ci dokonanych przez beneficjenta zamowiei 2

ustawq PZP, natomiast przekazuie niezwlocznie ZamawiaiAcemu informacje o fakcie

lvystapienia takich zam6wiei w otrzymanej dokumentacji oraz niezwtoc2nie

przekazuje te dokumentacjq Zamawiajqcemu.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia Iist kontrolnych i formularzy,

wskazanych w zleceniu, o kt6rym mowa w ust.2. i przekazania ich Zamawia.iEcemu

drogq elektronicznq na adres wskazany w 5 8. ust.2 niniejszej umowy w formie

dokumentu MS Word w celu weMikacji poprawno3ci formalnej opracowanych

dokument6w.

10. ZamawiajEcy w terminie 3 dni roboczych od momentu przekazania list, o kt6rych

mowa w ust. 9:

1) przyjmie realizacjq zlecenia bez 2astrzeiei lub,

2) zglosi zastrze2enia o charakterze poprawek pisarskich oraz formalnych wzglqdem

otrzymanych list kontrolnych i formularzy.

11. W przypadku stwierd2enia przez ZamawiajEcego zastrzerefi wzglqdem otrzymanych

list kontrolnych i formularzy zastrzezenia zostanQ przekazane Wykonawcy droga

elektronicznQ.

12. Wykonawca zobowiazany jest do uzupelnienia lub poprawy list kontrolnych i

formularzy wskazanych w zleceniu, o kt6rym mowa w ust. 2, zgodnie z przekazanymi

zastrzeieniami w terminie 5 dni roboczych od momentu przekazania zastrzeieri, o

kt6rych mowa w ust. 11 oraz do ich ponownego odestania w trybie, o kt6rym mowa

w ust.9.

13.W przypadku przyjecia przez ZamawiajEceso realizacii zlecenia, Wykonawca

zobowiazanyiest do przekazania do siedziby zamawiajqcego:

1) podpisanych list kontrolnych i formularzy wskazanych w zleceniu,

2) podpisanej Deklo rocji bezstronnoici i poufnoaci,

3) podpisanego protokolu odbioru realizacji zlecenia, kt6rego wz6r okre(lono w

zalaczniku nr 2 do ninieiszej umowy,

4) rozliczenia bqdQcego przedmiotem zlecenia, o kt6rym mowa w S1 ust 2-
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ORF/KRF bedace8o przedmiotem weryfi kacji przez Wykonawcq.

15. Wykonawca zobowiEzany jest do informowania o nieprawidlowoiciach z tre<ciE

dokument6w, o kt6rych mowa w S1 ust.4 oraz do udzielania niezbednych wyjaaniei
na okolicznoia prowadzonych kontroli przez inne podmioty uprawnione do
przeprowadzania kontroli i audytu.

16. Kos2t przekazania dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 13 ponosi Wykonawca.
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!3.
Przedmiot umowy w zakresie kontroli rozliczei przedstawianych przez beneficjent6w
Programu PL15 jest wsp6tfinansowany ze irodk6w NMF 2009-2014.

Wynagrodzenie brutto za zrealizowane i pr2yjete przez ZamawiajQcego zlecenie
wynosia bedzie 2% kwoty wykazanej w kaZdym ORF/KRF izestawieniu wydatk6w z

zastrzeieniem warunk6w okreilonych w ust. 3.

Minimalne wynagrodzenie za 2realizowane iprzyjqte przez ZamawiajQcego zlecenie
okreilone w ust. 2 wynosi 500 PLN brutto, a maksymalne 2OO0 pLN brutto.
W przypadku gdy zaistnieja warunki okre<lone w I2 ust.6lit. c wynagrodzenie
Wykonawcy, o kt6rym mowa w ust. 2 zostanie powiqkszone o 500,00 pLN brutto.
taczna wartoSa wynagrodzenia netto w ramach zawartej umowy w danym roku nie
moie przekroczya wyrazonej w PLN r6wnowartojci kwoty 30 OOO EUR, okreflonej
zgodnie 2 ustawQ z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zam6wie6 publicznych (Dz.U. z

2073 t.poz. 9O7 z p6in. zm.). Wynagrodzenie to obejmowaa bQdzie przekazanie

ZamawiajQcemu majEtkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4lutego
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ) w
zakresie przedmiotu umowy i zgodnie z jej postanowieniami.

94.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje na zlecenie ZamawiaiEcego przekazane
zgodnie z !2 ust. 1 kontrolQ w formie wizyty monitorujEcej na miejscu, za
wykonywanie zadai kontrolnych przysluguje mu dodatkowe wynagrodzenie w
wysokoici 1 500 PLN brutto.
zakres kontroli w formie wizyty monitorujacej na miejscu obejmuje w szczeg6lnoici
weryfikacjq:

a. zgodnoici realizacji projektu z umowq/porozumieniem w sprawie realizacji
projektu,

b. stopnia zaawansowania realizacji projektu,

3.

4.
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3.

4.

c. rzeczowei realizacii proiektu obejmuiacej wsp6lfinansowane w prorekcie

roboty, dostaw lub uslugi,

d. prawidlowoici stosowania zasad promocji i informacji zSodnie z regulami NMF

2009-2074,

e. finansowego przebiegu realizacji dzialad ikontrakt6vum6w na dostawy,
ustugi i roboty,

f. dokumentacji finansowo - ksiegowej proiektu oraz sposobu jei

Przechowywania,

g. wydatkowania lrodkdw z zaliczek otrzymywanych od ZamawiaiQcego (o ile
dotyczy).

W ciegu 5 dni roboczych po zakoiczeniu wizyty monitorujacej Wykonawca
przygotowuje i pnesyla do Zamawiajacego rapon z wizyty monitorujEcei wedlug
wzoru otrzymanego od ZamawiaiEcego. Zamawiaiacy w ciegu 30 dni roboczych od
otrzymania raponu od Wykonawcy moie zglosid swo.ie uwagi do raportu.
Wykonawca jest zobowiazany do przekazania skorygowanej wersii raportu w ciagu 5
dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego uwag
W przypadku kiedy Zamawiaiecy przeprowadza kontrole, o kt6rej mowa w ust. 1

poza miejscem zamieszkania, Zamawiajqcy zobowiEzuie sie do zwrotu koszt6w
podr6iy ponoszonych przez Wykonawce z zastrzeieniem, ie zostaly poniesione i

udokumentowane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Koszty podlegaiqce refundacji:
1) nocleg
2l podtiti.

Refundac.ia dokonywana jest na podstawie Rochunku koszt'w podtdiy / noclegu,

zgodnie z zalQcznikiem nr 4 do niniejszych umowy.

warunkiem uzyskania refundacji jest zloienie przez wykonawcq Rochunku koszt6w

podr62y / noclegu, o kt6rym mowa w ust. 6 wraz z kompletem zatQcznik6w

po3wiadczajacych poniesione koszty, najpoiniej 14 dni kalendarzowych po terminie

odbycia podr6iy (liczy sie data wplywu rachunku, tj. iego reiestracia w Sekretariacie

Zamawiaiacego).

Wykonawca podpisujQc rachunek koszt6w podroiy / noclegu, o kt6rym mowa w ust.

6, sklada oiwiadczenie, ie nie otrzymal zwrotu powyiszych koszt6w podr6iy i/lub
noclegu z innych ir6del.
Srodki transponu kwalifi kujQce siq do refundacji:

1) autobus relacji miedzymiastowej,

2) pociqErelacjimiqdzymiastowej,

5.

6.

8.

9.
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3) w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemne zgodQ ZamawiajaceSo,

dopuszcza sie podr6i Wykonawcy na miejsce realizacji kontroli

samochodem/motocyklem/motorowerem prywatnym. W6wczas ekspertowi

przysluguje zwrot koszt6w przejazdu w wysokoSci stanowiQcej iloczyn

przejechanych kilometr6w przez stawkq za jeden kilometr przebiegu, zgodna z

Rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie

warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt6w uiywania do

cel6w sluibowych samochod6w osobowych, motocykli i motorowerow

niebqdqcych wlasno(ciQ pracodawcl (Dz. U. z 2002 Nr 27, poz.277zp6io. zm.l.

10. zamawiajacy refunduje wylacznie koszty podroiy z/do miejsca zamieszkania lub

z/do najbliiszego punktu komunikacyjnego. Refundacje koszt6w podr6iy z/do innej

lokalizacji nie bedq dokonywane.

11. Dopus2czalna wysoko3t refundacji za jeden nocleg wynosi do 350 PLN.

12. zamawiajEcy dokonuje refundacji przelewem bankowym, w terminie

maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnei dokumentacji,

o kt6rej mowa w ust.7, na rachunek bankowy wskazany na Rochunku kosztow

podt6iy/ noclegu, o kt6rym mowa w ust. 6.

9s'

Strony ustalaiQ nastqpujacy spos6b rozliczenia finansowego: kwota ustalona na

zasadach okre3lonych w $ 3. zostanie przekazana przelewem na konto.......... frr
ruchunku bonkowego wykonowcy) w bar,y'/.u (nozwo bonkul w terminie 21 dni od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionego rachunku oraz

protokolu odbioru.

Rachunek wystawiony przez Wykonawce winien zawieraa nastepuiQce dane:2.

1) Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich

Rakowiecka 2A, 02-517 Wa15zawa;

2) NrP 521-35-63-71s;
3) w przypadku, kiedy wykonawca jest

podatku VAT, winien byd sporzedzony

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, ul.

osobQ fizyczna niebQdqcE platnikiem
wedlug wzoru formularza rachunku

stanowiQcego zalacznik nr 3;

3. Za dziei zaplaty uwaia sie dziei obciaienia rachunku bankowego zamawiajqcego.

4. W przypadku stwierdzenia powiazai Wykonawcy z beneficjentem, kt6re mogly

wplynqa na rzetelnosa lub obiektywizm realizowanego zlecenia, lub po potwierdzeniu

takich informacji przez instytucie zaangaiowane w realizacje danego programu,
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ZamawiajQcy ma prawo odm6wia wyptaty naleinego wynagrodzenia lub radai
zwrotu ju2 wyplaconego wynagrodzenia.

5. W przypadku stwierdzenia 3wiadomego naruszenia przez Wykonawce zasad

niezaleino3ci, bezstronno3ci i poufnoSci, Zamawiajqcy moie iadat zaplaty przez

Wykonawce kary umownej w wysoko6ci 3-krotnojci wynagrodzenia brutto mu
przyslugujqcego. W przypadku niedotrzymania zobowiqzad, o kt6rych mowa w 52
ust. 5,7 i 9, z zastrzeieniem ust.16 niniejszej umowy, ZamawiajEcy moie iadai
zaplaty przez Wykonawcq 2% wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy za kaidy
dziei zwloki w realizacji zlecenia.

6. W pr2ypadku, w kt6rym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inne upJawnione
podmioty, zakwestionowane zostanE wydatki, w stosunku do kt6rych Wykonawca
przeprowadzal czynnoici kontrolne, o kt6rych mowa w 52 ust. 7, a hore nie zostaly
zakwestionowane, naliczona zostanie kara w wysokoici odpowiadajQcei wysoko3ci

zakwestionowanych wydatk6w, iednak nie wiqcej nii 20% wynagrodzenia

okreilonego w 53 ust.2.

7. W przypadku niewykonania lub nienaleiytego wykonania kontroli w formie wizyty
monitorujacej na mieiscu w zakresie ok.eSlonym 5 4 ust. 2 zostanie nalic2ona kara

umowna w wysoko3ci 20% wynagrodzenia ok,e3lonego w 54 ust. 1.

9.

Maksymalna wysoko3d poszczeg6lnych kar umownych, o ktorych mowa w ust.6 i7
jak r6wniez ich sumy wynosi 20%.

Po trzykrotnym zakwestionowaniu wydatkow zakwalifikowanych przez WykonawcQ,

o kt6rych mowa w ust. 6 lub stwierdzenia niewykonania lub nienaleiytego wykonania

kontroli w formie wizyty monitoru.iecej, o ktorym mowa w ust.7 ZamawiaiEcy ma

prawo do rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powyisze nie wyklucza

prawa Zamawiajqcego do dochodzenia kar umownych, o kt6rych mowa w ust. 5,6, 7.

10. W przypadku niemoinoici wykonania przez Wykonawcq przedmiotu umowy z

przyczyn, za kt6re wylQcznQ odpowiedzialnoSa ponosi Wykonawca, Zamawiajqcy iest
uprawniony do rozwiazania Umowy w trybie natychmiastowym. Powyisze nie

wyklucza prawa ZamawiajQcego do dochodzenia kar umownych, o ktorych mowa w

ust. 5,5, 7.

11. zamawiajqcy moie dochodzit na zasadach og6lnych odszkodowania
przewyiszaiacego kary umowne okrejlone w ust. 5,6 i 7.

12. zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrQcania kar umownych z rachunk6vfaktur
wystawionych w zwiqzku z realizacjQ ninie.iszej umowy, na co Wykonawca wyraia

zgodq.

13. W przypadku niewykonania przyjetego zlecenia w terminie, o kt6rym mowa w 52 ust.

6, z zastrzeieniem ust. 16. Wykonawca zobowiEzany jest do niezwlocznego zwrotu do
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Zamawiaiqcego caloici dokument6w bqdacych przedmiotem zlecenia na koszt

wlasny.

14. Po otrzymaniu wynagrodzenia za dane zlecenie, Wykonav,/ca zobowiQzany jest do

niezwlocznego usuniecia danych osobowych o k6rych mowa w art. 5 ustawy o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2OL4r, po2.1182 z p6in. zm.) zawartych w tym

zleceniu.

15. wraz z zaplata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w S3 ZamawiaiQcy nabywa autorskie

prawa maiatkowe do wynik6w kontroli oraz dokument6w opracowanych na potrzeby

jei przeprowadzenia i moie bez iadnych ograniczei korzystad z wynik6w

i dokument6w kontroli na nastqpujqcych polach eksploatacii:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela - wytwarzanie okreilonQ

technik egzemplarzy dziela, w tym technika drukarska, reprograficznq, zapisu

magnetycznego oraz technike cyfrowE,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo eBzemplarzami, na kt6rych ocene

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uiyczenie lub najem oryginalu albo

e8zemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania - oceny w spos6b inny nii okreilony w lit. b

niniejszego ustepu - publiczne wykonanie, wystawienie, wY6wietlenie,

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takie publiczne

udostepnianie dziela w taki spos6b, aby kaidy m6gl mied do niego dostep w

miejscu iw czasie przez siebie wybranym.

16. wykonawca zobowiQzany jest do niezwlocznego informowania zamawiajEcego o

przebiegu wykonywanych czynno(ci w zwiazku z przyjetym zleceniem. W przypadku

p.zekraczania przez Wykonawce ustalonych termin6w Zamawiajacy moie iqdad

rozwiazania umowy oraz usuniqcia Wykonawcy z listy zatwierdzonych ekspert6w.

wykonawca jest tei zobowiazany do informowania zamawiajacego o wszelkich

okolicznoiciach mogQcych miei wplyw na prawidlowQ i terminowa realizacjq

przy.ietego zlecenia z przyczyn niezaleinych od siebie.

96.

Umowa zostala zawarta na okres do 3l grudnia 2015 roku.

57.

Wszelkie zmiany w umowie wymagaiQ formy pisemnej pod rygorem niewainoici.

58.
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1. w sprawach dotyczqcych przekazywania zlece6, o kt6rych mowa w 52 ust. 3, dopuszcza

siq przekazywanie dokument6w w formie skanu za po6rednictwem poczty elektronicznej.

2. Wszelka korespondencja elektroniczna, zwiEzana z realizacjE niniejszej umowy bqdzie

kierowana na poniisze adresy:

a) do Zamawiajqcego na adres e-mail: nmf@copemsw.gov.pl,

b) do wykonawcy na adres e-mail: ........

59.

Umowa wchodziw iycie z dniem podpisania przez ostatniE ze Stron.

5 10.

umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z kt6rych jeden

otrzymu,e Wykonawca, a dwa Zamawiaj4cy.

5 11.

w sprawach nieuregulowanych umowQ maje zastosowanie postanowienia Kodeksu

Cywilnego.

I 12.

Spory mogece wynikaa pr2y realizacji ninieiszej umowy bedE rozstrzygane przez sad

wta<ciwy dla siedziby Zamawiajace8o.

913

lntegralnQ czq<ciQ umowy stanowiq zalEczniki:

ZalEcznik nr 1 - wz6r Deklotocji bezstronnoici i poufnoici,

zalAcznik nr 2 -wz6r protokolu odbioru realizacji 2lecenia,

zaiqcznik nr 3 -wz6r formularza rachunku,

ZalAcznik nr 4 -wz6r Rochunku kosztow podr62y/noclegu,

ZAMAWIAjACY: WYKONAWCAI



Wz6r zalEcznika nr 1

Deklaracia bezstronno6ci i poufnoSci Wykonawcy dokonujecego rozliczenia proiektu w ramach

Programu PL15 "wspdlptdcd w obszotze Schengen oftz wolko 2 peestepczoiciq tronsgtunicznQ i
zotgdnizowonq, wtym przeciwdziotanie hdndlowi ludimi oro2 migrociom gruP WzestQpazych"

Norweskiego Mechani2my FinansoweEo 2009-2014:

Tytul projektu Numet pojeku Nozwo Benelicjentd

(pioee uzup.tnid :8odnie , inlorma.iamiwsrazanymiwllecen'u przerazanym pne: zaoawiajqceSo)

lmiQ i nazwisko Nontrolera:
Adras:

Niniejszym olwiadazam, ie zobowiQzuie sie do pizestrzegania nastepujEcych zasad:

I ) bezstronnosci - w zwiqzku z t).rn oswiadczarn, ze kdq bratCa) u&ial w cz)'nnosciach

kontrolnych obejmujqcych wy2ej wymieniony projekt, w stosunku do kt6rego:

a) nie pozostaj€ z beneficjentem w zadnym stosunku faktycznym lub prawnym oraz

nie posiadam bezpoSredniego lub poSredniego interesu, kt6ry m6glby budzi6

wqtpliwosci co do mojej bezshonnoici omz mici wply'w na wykonywarie przeze

mnie moich obowi4zk6w,

b) nie jestem czlonkiem organ6ra beneficjenta, stowarzyszen, organizacji, firndacji
lub innych podmiot6w powi4zanych w jakikolwiek spos6b organizacyjny lub
personalny z benefi cjentem,

c) w stmkturach organizacyjnych beneficjenta na stanowiskach kierowniczych'
nie iest zatrudniony m6j malzonek, kte\any lub powinowaty do drugiego stopnia'

d) ani 1a, at), ;adna z os6b wymienionych w lit. c nie brala udzialu w opracow)'w.llliu

dokumentacj i doryczqcej projektu.

2) pouftrosci - popzez nie ujawnianie Zadnych zvriqzanych z projektem informacji, w
posiadanie kt6rych wszedlem (weszlam) w n,li4zklu z prowadzonymi cz)'Dno5ciami

kontrolnymi.

Jednoczeinie oiwiadczam, 2e w/w zakresie znana mi jest odpowiedzialnosd kama wynikaj4ca

z.wt.27l $ I Kodeksu kamego (Dz. U. l997nr 88, poz. 553 zp62n zm.).

Wvraiam zgode, aby podpisanie niniejszego oswiadczenia stanowilo warunek mojeSo uczestnictwa w

procesie kontroli dotyczqcego rozliczenia polskie8o partnera wsp6lpracy, a jakiekolwiek naruszenie

wymienionych zasad stanowilo pow6d do odwolania mojej osoby z tych azynnoaclDoto i miejsce:



wzoR zAtAczNtKA NR 2

dnia

PROTOK6t ODBIORU REALIZAOI ZLECENIA

Na podstawie zlecenia Pan/Pani:

Dokonal(a) realizacji zlecenia dotyczAcego kontroli rozliczenia projektu w ramach Programu PL15

"wsp pruco w obszorze schengen otoz wolko 2 przestQpczokiq tronsgftnicznq i zotgonizowonq, w

tyn pneciwdzialonie hondlowi ludimi oruz nigtocion grup Pnestepc2ych" NorweskieSo

Mechanizmy Finansowe8o 20O9-2014:

Tym samym na podstawie S 2 ust. 14.....umowy nr zawartej w dniu

kt6rej przedmiotem bylo wykonanie zlecenia kontroli rozliczenia projektu dokonuje siq

odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zglasza zasttze2eh do peedmiotu odbioru.

W odbiorze orac uczestniczvli:

Wkonawca: lcz ytel ny pod Pis )

ze saony Zamawiajqcego (Czytelny podpis):

Nazwa geneficjenta

okres

Ptotokot pnygotowano w dw6ch jednobrzmiEcych egzemplarzach jeden dla zamawiajqcego orcz ieden dla

Wykana

T).tut projektu Nr projektu (ORF/KRF) w PIN

(zgodnle z par. 3



WZdR ZATACZNIKA NR 3 FORMULARZ RACHUNKU

lmie ojco i motki Doto imiejsce urcdzenia

NT PESEL

kad potztow i mieisce zonies2konio dzielnico - gnino

ulico, ot do60 i mies2konia

wlalciwy Uaqd sko.bowy. odrcs

Powyisze dane skladam pod odpowiedzialnosciE karnE za zloienie danych niezSodnych z

rzeczywisto<ciE.

RACHUNEKl
dla centrum Obslugi Projekt6w Europejskich

Ministerstwo Spraw wewnetrznYch

02 - 517 Warsrawa, ul. Rakowiecka 2A

zd wylonanre.......... ..

zgodnie r umowq nr ..... ...........-......................2 dnia

pod\iawie Zleceria ... dnia. ................. .

P.zedkladam rachunek na kwotq brutto t|...... .....-........................-...... ........-.slownie zlotvch.

Forma zaplaty: przelew na moje konto (narwa banku).......-....... ..

Doto:

1 
P zedkladany wylqcznie przez osoby llzyczne nie bedqce ptatnikiem podalku VAT.



(doto wplywu do COPE MSW nojp6iniej cztenoicie dni kolendoftowych po teminie odbycio podt6iy)

l. Dane XontJolel"a:

lmle I n.rwisko ............. . .

Dotyczy:

Zalqcznik nr 4 -wz6r Rochunku kosztdw podr6iy/noclequ

Rachunek kosrt6w podr64 / noclegu Wykonawcy w ramach reali.acji aleaenia nr

Oiwiadczamt, ,e w dniu/dniach
prynatnym/ nr reiestracyjny

....-......-..... odbylem/am podr6i samochodem/motocyklem/motorowerem
poiemno66 silnika (dot. samochodu)

(os.t podr6iy

Nozwo Eenelicientd

Termin odbwia poddiy:

ll, Xoszty podr6iy (w PLN)

umowy wynosr

Proszeo rwrot koszt6w podr6iy na2:

a) rachunek bankowy wskazany w umowie lub
b) na niiejwskazany rachunek o nr:

2eiAc2am.......... dowod6w przejazdu.r

lll. Xos.ty noclegu

WY]AZD PRZY)MD

Srodek transportu

Rycrah ra kosrt podr6iy

RAZEM:

ll06a nocles6w:

I 
Na leiy wp€lnia, ldy podrdi odbyla rie $mochodem.

': Prosze wskazaa wla3ciwe.

1B'lery, inne rachL,nr' dolumentu,:Fe odbytQ pod,o:.



2alQczam.......-.. dowod6wkorrystania2 noclegu,l

Niniejszym rachunek przedkladam.

O(wiadczam, ie nie otrzymalem/am zwrotu powyiszych kosztdw podr6iy/ noclegu zinnych ir6del.

(doto iczytetny podpis Wykonawcy)

Potwierdzam, ii Pan/Pani .............................. brala ud2ial w......................... zSodnie z

przekazanym zleceniem nri.................................... co wnz
z zalqczonymi dokumentami stanowi podstawe do ubiegania siQ o refundacje poniesionych koszt6w
w lacznej wysokoft i ......................... Pl-N.

Rachunek sprawdzono pod wzgledem zgodnoaci z I 4 Umowy nr....-.....

(doto i czytelny podpis procowniko zespolu NMF)

Rachunek sprawdzono pod wzgledem formalno-rachunkowym.

(doto i czytelny podpis ptocotAniko zespolu FA)

zatwierd
slownie:

zam do wyplaty kwotQ ........................ Pl-N

(cloto i podpis Oyrektoto COPE Msw)

I Faktury inne rachrnki dokumentrjece koetynoclesu.


