
 

UCHWAŁA Nr 268 / 5304 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 kwietnia 2021r. 

 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego  
nr RPPK.04.05.00-18-0008/18, pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby 

planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-
Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” 
realizowanego przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna”, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020. 

  
Działając na podstawie: 

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.),  

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818),  

- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2019r., 

- uchwały nr 465/9717/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna RPO 

WP na lata 2014-2020, 

- uchwały nr 3/70/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

27 listopada 2018r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach Osi 

priorytetowych I - VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu  

pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu  

Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, 

Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”, zatwierdzonej uchwałą  

nr 3/70/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 

2018r. wprowadza się następujące zmiany: 

 



1. § 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

24) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek 

Beneficjenta nr 32 1090 2750 0000 0001 4751 4376, prowadzony w banku 

Santander Bank Polska S.A., na który będzie przekazywana zaliczka  

lub refundacja części poniesionych przez Beneficjenta wydatków 

kwalifikowalnych objętych Decyzją; z zastrzeżeniem, że w przypadku  

gdy Beneficjant jest uprawniony do otrzymania zaliczki ma obowiązek 

prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który będą 

przekazywane środki i z którego będzie ponosił wydatki z otrzymanej zaliczki;  

tj. rachunek nr 28 1090 2750 0000 0001 4751 4351, prowadzony w Santander 

Bank Polska S.A. 

2. § 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie:  

25) „rachunku bankowym” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr 82 1130 

0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów prowadzony w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, w przypadku dotacji celowej budżetu państwa 

rachunek bankowy nr …………………Instytucji Zarządzającej prowadzony 

w………………, z którego/-ych Beneficjent otrzymuje dofinansowanie  

oraz rachunek bankowy nr 98 1090 2750 0000 0001 4752 0851 Instytucji 

Zarządzającej prowadzony w Santander Bank Polska S.A., na który Beneficjent 

dokonuje zwrotów; 

3. § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 206 630,00 PLN (słownie: dwa miliony 

dwieście sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych zero groszy).   

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 205 630,00 PLN (słownie: 

dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych zero groszy), 

w tym:  

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 

……………PLN(słownie:……………………………………………………… ), 

w tym:  

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi …………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………    ………………….), 

b) wkład własny wynosi ………. PLN (słownie: ……………………………); 

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą  

2 205 630,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset 

trzydzieści złotych zero groszy), w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 1 874 785,50 PLN 

(słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące 

siedemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa     

wynosi ................................................................PLN, 

c) wkład własny wynosi 330 844,50 PLN (słownie: trzysta trzydzieści 

tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy. 

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 1 874 785,50 PLN 

(słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset 



osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy). 

4. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Partnerami Beneficjenta, innymi niż wskazani w ust. 1 są: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 

38-400 Krosno, NIP:6840011078, REGON: 370015710; 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie ul. Rynek 1, 38-400 Krosno,  

NIP: 6842175051, REGON: 370468370. 

  5. § 13 otrzymuje brzmienie: 

§ 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz 

przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu. 

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach  

w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i prawo unijne mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego 

Projektu.  

2. W przypadku, gdy na mocy ustawy, o której mowa w ust. 1 Beneficjent nie jest 

zobowiązany do stosowania jej przepisów ze względu na wartość zamówienia  

lub ze względu na wyłączenia podmiotowe/przedmiotowe, zobowiązuje się on  

do dokonywania wydatków: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod  

i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu; 

3) w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. 

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad równego 

traktowania wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz dołożenia 

wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy  

w ramach realizowanego zamówienia.  

3. Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku 

przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań, o których mowa w ust. 2, 

stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązującą w dniu 

wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.  

W przypadku, gdy obowiązująca na dzień dokonywania oceny prawidłowości 

umowy wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wprowadza 

rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny prawidłowości zawartych 

umów stosuje się wersję korzystniejszą. 

4. Upublicznienie zapytania ofertowego powinno nastąpić w sposób wskazany  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  



oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 

Umowy. 

5. Instytucja Zarządzająca uzna, że zasady określone w ust. 2 zostały spełnione  

w odniesieniu do zamówień, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 20 tys. zł 

netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli beneficjent dokona 

rozeznania rynku poprzez dokonanie analizy cen/cenników potencjalnych 

wykonawców zamówienia i jej udokumentowanie. 

5a. W przypadku rozpoczęcia realizacji Projektu na własne ryzyko przed 

ogłoszeniem naboru, Instytucja Zarządzająca uzna, że zasady określone w ust. 2 

zostały spełnione w odniesieniu do zamówień o wartości szacunkowej powyżej 

kwoty 50 tys. zł netto, jeżeli wnioskodawca skieruje zapytanie ofertowe  

do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia  

oraz upubliczni to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej,  

o ile posiada taką stronę.  

6. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone  

w ust. 1, 2, 4, 5 i 5a zostały zachowane.  

7. W związku z art. 125 ust. 4 lit. a rozporządzenia ogólnego oraz decyzją Komisji 

Europejskiej C (2013) 9527 z dnia 19.12.2013 r. Instytucja Zarządzająca  

w przypadku stwierdzenia, że wystąpiły naruszenia przepisów o zamówieniach 

(naruszenia prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa 

unijnego) oraz warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 Umowy, które mają  

lub mogą mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii 

nieuzasadnionym wydatkiem, dokonuje pomniejszenia wydatków 

kwalifikowalnych lub nakłada korektę finansową w szczególności  

przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości 

korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych  

z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.). 

8. Beneficjent udzielając zamówień jest zobowiązany również w szczególności do: 

1) przekazywania w formie papierowej, bez wcześniejszego pisemnego 

wezwania, w przypadku zamówień o wartości szacunkowej wyższej  

niż równowartość kwoty 30 000 euro, uwierzytelnionej kopii podstawowej 

dokumentacji związanej z  przebiegiem procedury udzielenia 

przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym w § 19 ust. 21 

Umowy, a także w zakresie i terminie wskazanym w regulaminie 

właściwego konkursu albo informacji o wyborze Projektu  

do dofinansowania; 

2) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień  

na pisemne żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych 

organów; 



3) umożliwienia udziału upoważnionym przedstawicielom Instytucji 

Zarządzającej w charakterze obserwatora przy czynnościach związanych  

z otwarciem ofert w ramach zamówień, o których mowa w ust. 2,  

bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia Beneficjenta  

o przeprowadzanej w tym zakresie wizycie monitoringowej;  

4) niezwłocznego przekazywania kopii protokołów wraz z ewentualnymi 

zaleceniami kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych lub inne instytucje uprawnione do kontroli zamówień 

publicznych.  

9. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy zamówienia przeprowadzonego  

z naruszeniem prawa przed podpisaniem Umowy lub przed zatwierdzeniem 

wniosku o płatność, Beneficjent, w zależności od wagi naruszenia, może być 

uprawniony tylko do częściowego zrefundowania wydatków poniesionych  

w związku z postępowaniem obciążonym nieprawidłowością. W takim przypadku 

Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o konieczności ujęcia w Umowie, 

aneksie do Umowy lub składanych później wnioskach o płatność wydatków 

kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę, która zostanie ustalona zgodnie  

z zasadami określonymi w ust. 5. Dotyczy to także sytuacji, w których kwota 

nieprawidłowości określana jest metodą wskaźnikową, jak również wszystkich 

innych wydatków spoza obszaru zamówień, które zostały poniesione  

z naruszeniem przepisów lub zasad wdrażania funduszy UE i ich 

niekwalifikowalność jest tylko częściowa, a kwota wydatku, którą Beneficjent 

deklaruje we wniosku o płatność, ulega proporcjonalnemu obniżeniu.  

W przypadku gdy nieprawidłowość dotyczy wydatków ujętych w zatwierdzonym 

wniosku o płatność, § 8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

10. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się także do Partnerów. 

    6.   § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie: 

1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki 

Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze 

RPPK.04.05.00-18-0008/18 z dnia 02.07.2018 r. (załącza 

beneficjent). 

Załącznik nr 2  Harmonogram płatności (załączono). 

Załącznik nr 3 Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji  

w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 (załączono). 

Załącznik nr 4 Lista wytycznych (załączono). 

Załącznik nr 5 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 

5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych  



do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w CST. 

5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014. 

5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej w ramach SL2014 (załączono). 

Załącznik nr 6 Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono). 

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

Projektu (załączono). 

Załącznik nr 8  Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz  

i w imieniu Beneficjenta stanowiący załącznik do decyzji  

nr RPPK.04.05.00-18-0008/18-00 (załącza beneficjent). 

Załącznik nr 9  Skorygowane pola A.5, A.8, A.10, A.11, A.12, B.3, C.2, C.3  

oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik  

do decyzji nr RPPK.04.05.00-18-0008/18-01 (załącza beneficjent). 

Załącznik nr 10 Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz  

i w imieniu Beneficjenta stanowiący załącznik do decyzji  

nr RPPK.04.05.00-18-0008/18-01 (załącza beneficjent). 

 

§ 2 

Zmianie ulega załącznik nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych  

do przetwarzania”. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego aneksu. 

§ 3 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/5304/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 kwietnia 2021r.   

                                                               
- UZASADNIENIE - 

W dniu 28 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  
nr 465/9717/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Opracowanie dokumentacji 
na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, 
Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma 
Brzanki”. 

 
W dniu 27 listopada 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 

nr 3/70/18 zatwierdził ww. projekt do realizacji.  
Zgodnie z podjętą uchwałą montaż finansowy projektu przestawiał się następująco. 

1) całkowita wartość projektu wynosiła 2 494 680,00 zł, 
2) wydatki kwalifikowalne wynosiły 2 494 680,00 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosiło 2 120 478,00 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosił 374 202,00 zł. 

Beneficjentowi   dotychczas    zostało   wypłacone    dofinansowanie   EFRR   w    wysokości 
1 316 488,50 zł. 
 

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w decyzji o dofinansowaniu: 
1. Zmianę kosztów w projekcie w związku z rozstrzygnięciem postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu, tj.  
-  całkowita wartość projektu wynosi - 2 206 630,00 zł, 
- wydatki kwalifikowalne wynoszą - 2 205 630,00 zł, 
-  dofinansowanie z EFRR wynosi - 1 874 785,50 zł, 
-  wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi - 331 844,50 zł. 

2. Zmianę osoby, która otrzymała pełnomocnictwo do realizacji niniejszego projektu  
(tj. Pan Andrzej Krężałek – pełniący obowiązki Dyrektora Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie - na podstawie uchwały Nr 41/1046/19 z dnia 30 kwietnia 
2019 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie). 

3. Zmianę nazwy partnera (tj. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie). 
4. Zmianę rachunku bankowego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu  

oraz rachunków bankowych Województwa Podkarpackiego. 
5. Zmianę § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień  

oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu, 
6. Zmianę załącznika nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

Dwie ostatnie zmiany są spowodowane koniecznością aktualizacji treści decyzji 
wskutek zmian przepisów i zasad związanych z udzieleniem zamówień i ochroną 
danych osobowych. 

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmiana decyzji 
dokonywana jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję  
o realizacji projektu własnego. 

 


