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w sprawie procedury wyboru ekspert6w do wykonywania zadai w zakresie monitoringu i

kontroliOkresowych/Koicowych Raport6w Finansowych finansowanych ze 6rodk6w

Norweskieto Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL15 oraz

procedury przydzielania projekt6w do monitorintu i kontroliw Centrum Obslugi

Projekt6w Europejskich Ministerstwa spraw wewnetrznych

Na podstawie 5 3 ust. 6 statutu Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych stanowiQcego zalecznik do zarzqdzenia nr 52 Ministra Spraw

Wewnqtrznych z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia pa6stwowej jednostki

bud2etowej Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw WewnQtrznych

(Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2Ol3 r., poz.74) zmienionego zarzqdzeniem nr 7 Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 16 marca 2015 roku zmieniajQcym zarzQdzenie w sprawie utworzenia
paistwowej iednostki budietowej Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych (Dz. Utz. Min. Spr. Wewn. z 2075 t. poz. 8) oraz z8odnie z

Porozumieniem z dnia 14 listopada 2014 roku zawartego pomiqdzy Ministrem Spraw

Wewnetrznych a Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych w sprawie realizacji programu pn. "Wsp6lpraca w obszarze Schengen oraz

walka z przestqpczo3ciQ transgraniczna i zorganizowana w tym przeciwdzialanie handlowi

ludimi oraz migracjom grup przestqpczych", w ramach Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009-2014 zarzEdza sie co nastQpuje.

91.

Wprowadza siq zasady wyboru ekspert6w do wykonywania zada6 w zakresie monitoringu i

kontroli Okresowch/Koicowych Raport6w Finansowych projektdw finansowanych ze

irodk6w Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL15

(zwanego dalej "Programem NMF P115") w Centrum Obstugi Projekt6w Europejskich

Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych, zwanego dalej "Centrum".

52.

1. Centrum prowadzi nabdr ekspert6w do wykonywania zadai w zakresie monitoringu i

kontrolizgodniezprocedurami opisanymi w53.
Centrum dokonuie przyd2iatu projekt6w do monitoringu i kontroli danemu ekspertowi

zgodnie z procedurami opisanymi w 5 5.

zadania, o kt6rych mowa w I3 oraz $ 5 wykonywane sa przez zesp6t centrum

odpowiedzialny za program NMF P115.

2.

3.



PROCEDURA WYBORU EKSPERTA

53.

1. Nabdr ekspert6w jest otwarty, w tym dla wszystkich pracownik6w Centrum Obslugi

Projekt6w Europejskich Ministerdwa Spraw wewnetrznych zatrudnionych w ramach

umowy o pracq, za wyjatkiem pracownik6w zatrudnionych na okres pr6bny oraz

pracownikow bedacych w momencie naboru lub w okresie wypowiedzenia umowy o
prace lub pracownik6w k6rych zakres obowiazk6w przewiduje wykonywanie zadai

wskazanych w niniejszym zarzQdzeniu.

2. lnformacja o wszczqciu naboru podawana jest do wiadomoici poprzez ogloszenie na

stronie internetowej Centrum Obslugi Pro.iek6w Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewnetnnych.

3. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust.2 zawiera w szczeg6lno3ci: informacje o wymaganych

kwalifikacjach dla kandydat6w, wzory dokumentdw aplikaryjnych kandydat6w na

ekspenow oraz termin i mieisce zloienia dokument6w aplikacyjnych.

4. Wymagane kwalifikacje dla kandydatow zostaly okreilone w zaleczniku nr 1do
nini;jszego zanQdzenia.

5. Wzory dokument6w aplikacyinych stanowiQ zalaczniki nr 2 (dotyczy monitoringu i

kontroler6w projekt6w) do niniejszego zarrqdzenia. Do dokumentu aplikacyjnego

kandydat zalQcza aktualne Cv w jqzyku polskim.

6. W dokumentacji aplikacy.inei kandydat potwierdza posiadanie wymaganych kwalifikacii

oraz wskazuje maksymalnE docelowq iloii proiektdw, w odniesieniu do kt6rych

zobowiqzuje siq dokonywai monitoringu i kontroli.

7. W ciqgu 10 dni roboczych po uplywie terminu skladania dokument6w aplikacyjnych

Kierownik zespolu odpowiadajqcego za Program NMF PL15 dokonuje oceny formalnej

zto2onych dokument6w aplikacyjnych. z zastrzeieniem ust. 8, Kierownik ten tworzy listQ

kandydat6w spelniajQcych wymogi formalne okreilone w naborze oraz liste kandydatow,

korzy nie spelniaja wymog6w formalnych okreSlonych w naborze z podaniem przyczyny.

8. W przypadku, gdy w trakcie oceny formalne.i osoba oceniajaca ma

wqtpliwoici/zastrzeienia do zloionej dokumentacji aplikacyinej, dopuszcza sie

jednokrotne zloienie poprawek/uzupetniei dokumentacji w ciagu 2 dni roboczych od

daty zgloszenia kandydatowi przedmiotowych wEtpliwoii/zastrzeie6.
9. Kierownik Zespolu odpowiedzialny za Program NMF PL15 przedstawia liste, o kt6rej

mowa w ust.7, do akceptacji oyrektora centrum Obslugi Projekt6w Europejskich

Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych .

10. zatwierdzenie listy kandydat6w spelniajacych wymogi formalne przez Dyrektora

Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw WewnQtrznych uznaje sie

za potwierdzenie wyboru danego kandydata na eksperta.

11. zatwierdzona lista ekspen6w podawana iest do wiadomoici wszystkich kandydat6w

poprzez informacie wysylana poczta elektronicznq na adres e-mail kandydata.



1.

12. Kandydaci, kt6rych kandydatury zostaly ocenione negatywnie w danym naborze mogE w
ciEgu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 11, zwr6cia sie do

Kierownika Zespolu odpowiadajqcego za Program NMFPL1S z wnioskiem o wskazanie

przyczyn negatywne8o wyniku weryfikacji kandydatury oraz moSa w ciQgu 3 dni

roboczych od uzyskania informacji o przyczynach negatywnego wyniku weryfikacii zloiyd

odwotanie do Dyrektora centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych. Odwolanie iest rozpatrywane w ciQgu 3 dni roboczych. W przypadku

akceptacji odwolania ust.8-10 stosuje siq odpowiednio. w przypadku odrzucenia

odwolania, decyzja ta jest ostateczna.

13. Kandydaci, kt6rych kandydatury zostaty ocenione negatywnie w naborze, mogq bra6

udzial w kolejnych naborach, gdzie ich kandydatury bqda podlegad ponownej weryfikacji

zgodnie z warunkami aktualnego naboru.

14. Uzupelnienie listy zatwierdzonych ekspert6w, o kt6rej mowa w ust. 10 przeprowadzane

bqdzie w spos6b analogiczny do opisanego w ust. 2-13 co najmniej raz w roku.

ZAWIESZENIE/WYXLUCZENIE EKSPERTA

$4.

W przypadku raiqcego zaniedbywania obowiqzk6w przez eksperta lub stwierdzenia

innych uchybie6 majEcych negatywny wplyw na wyniki monitoringu lub kontroli oraz

wizerunek Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetr2nych,

Dyrektor Centrum Obslugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych

lub Kierownik Zespolu odpowiadaiEcy za Program NMF PL15 mogQ podiqd decyzjq o

zawieszeniu lub wykluczeniu danego eksperta z listy zatwierdzonych ekspert6w.

Decyzja o zawieszeniu, o kt6rej mowa w ust. 1 wskazuje okres zawieszenia oraz

przyczyny, iakie winny ustapid w celu przl,wr6cenia do pracyjako eksperta.

Decyzia o wykluczeniu, o kt6rej mowa w ust. 1 stanowi decyzje ostatecznQ i ekspert

wykluczony z listy zatwierdzonych ekspert6w nie moie braa udzialu w kolejnych

naborach na ekspert6w oraz nie moie zostaa ponowne wpisany na listq.

w pr2ypadku decyzjio zawieszeniu lub wykluczeniu eksperta w momencie dokonywania
przez niego monitoringu lub kontroli, zawieszenie/wykluczenie wchodzi w iycie z dniem

zakoiczenia przez nie8o kontroli dane8o rozliczenia lub 2e skutkiem natychmiastowym,
jeili przyczyny zawieszenia/Wkluczenia uniemoiliwiaja kontynuacje dzialai eksperta lub

stanowia raiQce zaniedbania/uchybienia majQce negatywny wptyw na wyniki oraz

wizerunek Centrum Obstugi Projekt6w Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych.

W okresie przejiciowym ekspen zawieszony/v,/ykluczony nie moie wszczynaa kontroli

nowych rozliczei projekt6w uprzednio mu przydzielonych.

2.

3.

4.



PROCEDURA PRZYDZIETANIA PROJEKTOW

$s'
1. Przydzielenie projektu do kontroli odbywa siq w momencie wplywu pierwszego

Okresowego Raportu Finansowego.

2. Proiektiest kontrolowany przez danego eksperta przez caly okres iego realizacjiza

wyjatkiem wystQpienia sytuacii opisanych w $ 4.

3. Przydzielenie proiektu do monitoringu lub kontroli odbywa sie przy uwzSlqdnieniu

nastepujQcych czynnik6w:

- ilo3ci projekt6w w realizacji przydzielonych danemu ekspertowi og6tem;

- maksymalnej iloici projekt6w moiliwch do sprawdzania przez eksperta

zadeklarowanych pnez niego w dokumentacii aplikacyjnej,

- sumy wszystkich budietdw projekt6w przydzielonych dotychczas ekspertowi.

4. Nowe projekty se przydzielane w pierwszej kolejnoSci ekspertom, ktorych stosunek ilo3ci

projektow przyd2ielonych do maksymalnei ilosci projekt6w zadeklarowanych jest

najniiszy oraz suma wszystkich budiet6w projekt6wjest najniisza.

5. Projekty sa przydzielane wedlug daty wplywu pierwszego Okresowego Raportu

Finansowego.

96'

1. Szczeg6ly dotyczace zakresu wykonywanych zadai oraz zasad naliczania wynagrodzei

ekspert6w z tytulu wykonwania zada6 w zakresie monitoringu i kontroli Okresowych

Raport6w Finansowych linansowanych ze Srodk6w Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2009-2014 w ramach Programu PL15 okre3la odrebne zanQdzenie.

2. Zarzedzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

ZalQczniki:

1. Wymagania kwalifikacyjne dla ekspert6w

2. Wz6r dokumentu aplikacyjnego dla ekspert6w

l.t
llrt dk)
il1
rl

Dyrektor,
Centrum obsludi Projekt6w Europejskich



zalqcznik nr 1do zarzad zenia n( ...L:1.../2015

Wymagania kwalifikacyjne

A. Osoba wykonujeca obowiQzki eksperta musi spelniaa tlcznie nastqpujEce warunki:

1. wyksztalcenia wyisze (licencjat/magister),

2. posiada udokumentowane przynajmniei 3 letnie do<wiadczenie w wykonywaniu
kontroli finansowej,

3. posiada udokumentowane przynajmniej 3 letnie do3wiadczenie w kontrolowaniu
projektow wsp6mnansowanych ze irodk6w zewnetrznych, w tym unijnych (fundusze

strukturalne, inicjatywy unijne, Projekty finansowane w ramach NMF w
szczeg6lnoSci),

4. znajomoii dokument6w obowiazujQcych w Norweskim Mechanizmie Finansowym
2OO9-2O14, w tym Memorandum of Understandin& Regulacji NMF, wytycznych
programowych Krajowego Punktu Kontaktowego (MliR), Umowy w sprawie
Programu Pl15, Opisu Systemu zarzqdzania i Kontroli Programu P115, a tak2e innych
dokument6w majlcych wiqiqcy charakter dla programu i projekt6w w ramach niego
realizowanych,

5. korzysta z pelni praw publicznych,

6. posiada pelnE zdolnoii do czynno(ci prawnych,

7. nie zostala skazana prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umy(lne lub za

przestqpstwo skarbowe.



ZalQcznik nr 2 do zarza dzenla nr ...fr.../2015

APTIKACJA NA EKSPERTA

lmiq inazwisko

o6wiadczam, ie spelniam nastQpujece
kryteria formalne:

TAK NIE opis

7. Wyksztalcenie wyisze (licencjat/magister) Noleiy podoi *ul houkowy, uczelniq

2_ przynajmniej 3 lata doSwiadc2enia w
wykonywaniu kontroli finansowej

Nole2y wskozot miesiec i rok
tozpoczqcio wyko nywo n io ko ntrol i
Jinonsowej wrcz z dokumentocjq
ootwie rd zoioco ie i v/ konvwonie

3. przynajmniej 3 lata doiwiadczenia w
kontrolowaniu projekl6w

wsp6[f inansowanych ze arodk6w uniinych
(fundusze strukturalne, inicjatywy unijne,

Projekty finansowane w ramach NMF w
szcze96lnoaci)

Noleiy i,skozoi miesiec i rok
tozpoczec io wykonywo n io ko ntrol i
p roje kt6w aozw p.og rc m6w
kt6rych dotyczyty projekty woz z
d o k u m e ntocj q potw i e r cl zoj q c Q 

j ej

nformacje szczeg6lowe dot. kryterium nr

Zakres doiwiad.zenia Opis do(wiadczenia

zasady naliczania i rozliczania
wynagrodzei z Mulu um6w o prace

oraz um6w rlecenie/o dzielo

zasady rozliczania delegacji krajowych i

zagranicznych

zasady ewidencji arodk6w trwalych i

wartolci niematerialnych i prawnych

oraz naliczania amortyzacji

zasady weMikacji ksiegowai
przychod6w, wydatk6w i koszt6w

projektu

W pnypadku wybrania mnie do pelnieni. fr.rnkcii eksperta zobowiq.uje siQ do spelnienia
nastepuiqcy.h warunk6w:

w przypadku wybEnla mnie do pelnienia funkcji ekspena deklaruje,2e 2aznajomiQ siQ 2

dokumentami obowiqzujqcymi w Norweskim Mechanizmie Finansowym 2009-2014, w tym
Memorandum of Understanding, Regulacji NMF, wytycznych pro8ramowych Krajowego Punktu

l(ontaktowego w Ministerstwie lnfrastruktury iRozwoju, Umowy w spGwie Pro8ramu P115, Opisu

Systemu ZarzQdzania iKontroli Protramu P115, a takie innych dokument6w majacych wiQiQcy

chalakter dla programu i projekt6w w ramach nieto realizowanych.



zatacznik N 2 do zarzEdzenia nr ...11..../2ots

Oawiadczam, ie:

1. Korzystam z pelni praw publicznych.

2. Posiada pelnQ zdolnoid do czynnoSci prawnych,

3. Nie zostaiam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za pdestQpstwo umyJlne lub za

przestepstwo skarbowe.

Maksymalna ilo(a projekt6w, kt6rych
weMkacii kandydat zobowiezuje sie
podjqa jako kontroler I stopnia

ZalQczam aktualne Curriculum Vitae w jezyku polskim.

wyraiam z8ode na pftetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
oraz Curriculum Vitae do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie paez WladzQ

WdraiajqcQ Protramy Europejskie ztodnie z ustawQ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z p6in, zm.)

(data ipodpis)

wvpelnla COPE MSW:
Polwiadczenia spelniania kryteri6w kwalifikowalno(ci E feX I Nt

Podpis osoby tlokonujecej weryfikocji


