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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Wstęp o zadaniach realizowanych przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS
Zgodnie z § 2 Statutu Krajowego Centrum do Spraw AIDS 1, zwanego dalej: Centrum, przedmiotem jego
działalności jest:
1) realizacja zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV;
3) poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich
poprzez:
a) profilaktykę zakażeń HIV i zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w
zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
b) poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
c) zapewnienie szerokiego dostępu do diagnostyki oraz leczenia ARV,
d) poprawę jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz
osobami narażonymi na zakażenie HIV,
e) ograniczenie zakażeń HIV wśród dzieci.
Z kolei zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum2, do jego zadań należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu jego działalności opisanego wyżej;
2) opracowanie projektu Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
zwanego dalej „Krajowym Programem”, oraz koordynacja i monitorowanie jego wykonania, we
współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach programu;
3) opracowanie harmonogramów realizacji zadań przypisanych w Krajowym Programie ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia;
4) inicjowanie i wdrażanie działań merytorycznych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania
i zwalczania HIV/AIDS oraz poprawy jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także
przeciwdziałania izolacji społecznej i poczuciu wyobcowania tych osób;
5) zlecanie, finansowanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań zleconych, obejmujących:
a) profilaktykę i leczenie antyretrowirusowe,
b) inne formy służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a także poprawie jakości
życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałaniu izolacji społecznej i poczuciu
wyobcowania tych osób;
6) prowadzenie działalności informacyjno-oświatowej na temat HIV/AIDS oraz organizowanie
działalności profilaktyczno-edukacyjnej i wydawniczej w tym zakresie;
7) organizowanie i inicjowanie szkoleń, w tym również zakończonych egzaminem, wystawianie
certyfikatów dla osób realizujących zadania w ramach Krajowego Programu;
8) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analizy oraz badań nad problematyką zapobiegania
i zwalczania HIV/AIDS;
9) dokonywanie ocen projektów programów profilaktycznych, leczniczych, badawczych
i rehabilitacyjnych pod kątem ich skuteczności w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS;
10) zakup i dystrybucja leków antyretrowirusowych, monitorowanie i koordynacja ich wykorzystania
w zakładach opieki zdrowotnej na terenie kraju oraz prowadzenie informatycznej bazy danych
w tym zakresie;
11) inicjowanie opracowania standardów postępowania w zakresie zapobiegania, diagnostyki
i leczenia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
12) współpraca z konsultantami krajowymi w dziedzinie chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej
i epidemiologii;
13) współpraca z organizacjami krajowymi zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem HIV;

1

Statut Krajowego Centrum ds. AIDS stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie
Krajowego Centrum do Spraw AIDS (Dz. Urz. MZ Nr 8 z 2010 r. poz. 49)
2
Regulamin Organizacyjny Krajowego Centrum ds. AIDS stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia wymienionego w
przypisie 1
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14) udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie zapobiegania
i zwalczania HIV/AIDS, w tym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom,
prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną
i readaptacyjną;
15) inicjowanie i realizacja działań mających na celu współpracę międzynarodową w zakresie walki
z epidemią HIV/AIDS;
16) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem
HIV/AIDS oraz koordynacja realizacji wybranych programów międzynarodowych na terenie kraju;
17) współuczestnictwo w koordynacji realizacji Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP)
w części dotyczącej zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS w zakresie finansowanym z budżetu
państwa;
18) inicjowanie prac oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów założeń aktów
prawnych, których przedmiotem jest zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS;
19) powoływanie Kapituły przyznającej wyróżnienie „Czerwona Kokardka” osobom w szczególny
sposób przyczyniającym się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź
też wnoszącym istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce;
20) przyznawanie, w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia, dorocznych nagród z okazji
obchodów „Światowego Dnia AIDS” dla osób szczególnie zaangażowanych w walkę z epidemią
HIV/AIDS w Polsce;
21) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

1.2. Podstawy prawne zlecania zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r., Nr 44, poz. 227).
Harmonogram Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2012 – 2016, dostępny na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl;
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U.2015.618 j. z późn.zm.);
Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. roku w sprawie Krajowego Centrum ds. AIDS
(Dz.Urz. M.Z. Nr 8 poz. 49)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 z 2011 r. poz. 25) .

1.3. Szczegółowe zapisy prawne dla działalności profilaktycznej z zakresu HIV/AIDS
1.

Krajowe Centrum ds. AIDS prowadząc w imieniu Ministra Zdrowia działalność w sferze ochrony
i promocji zdrowia w obszarze zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS, od 1 stycznia 2016 r. zleca zadania
publiczne w przedmiotowym zakresie, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Powyższe wynika z dyspozycji art. 151 ust. 1 3ustawy o finansach publicznych.

3

Art. 151. 1. Dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą
organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:
www.aids.gov.pl
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Zatem zlecanie realizacji zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS, ze środków
budżetowych ujętych w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85152 – zapobieganie i zwalczanie AIDS, od
1 stycznia 2016 r. odbywa się w następujących formach:
1)
powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji, lub
2)
wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, lub
3)
zlecania zadań i programów w formie zakupu usług.
Zlecanie realizacji zadań i udzielanie na ten cel dotacji, odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy
o finansach publicznych, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 12 – 19 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizatorami przedmiotowych zadań mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Minister Zdrowia jako dysponent środków publicznych poprzez Krajowe Centrum ds. AIDS, udziela dotacji
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa wyżej.
Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadania publicznego odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.
Postępowanie konkursowe odbywa się przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 12 – 19 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 9 listopada 2015 roku
„Art. 12. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej
inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w
programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3;
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa
w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Art. 13. 1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego
1)
2)
3)
4)
5)
6)

szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
tryb kontroli wykonywania zadania;
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w
przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.

www.aids.gov.pl
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organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert.
Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o
którym mowa w ust. 3.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w
roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
2a. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób
określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo
informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu
ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego.
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może
nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Art. 14. 1. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert albo w
trybach, o których mowa w art. 11a-11c, zawiera w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
1a. Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a oprócz informacji, o których
mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym
warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich
projektów.
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające
wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną
ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.

1)
2)

Art. 15. 1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3;
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
www.aids.gov.pl
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3)

ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została
zgłoszona jedna oferta.
2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w
celu opiniowania złożonych ofert.
2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego
wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą
przedstawiciele tego organu.
2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15
ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
2e. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z
dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2ea. Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;
2) wydawać opinie.
2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z
2014 r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika.
2g. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
2h. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1) nazwę oferenta;
2) nazwę zadania publicznego;
3) wysokość przyznanych środków publicznych.
2i. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty.
2j. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony
w art. 13 ust. 3.
3. (uchylony).
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej
zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Art. 16. 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie
realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania
zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji
zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art.
151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej
ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.
1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca zadania realizowanego w sposób, o którym mowa w
art. 16a, określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i
kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
www.aids.gov.pl
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2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego
może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której
mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są zobowiązane do
wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z
organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
7. (uchylony).
Art. 16a. 1. Operator projektu zleca realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów
wybranym na zasadach i w trybie określonych w ofercie, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz umowie, o
której mowa w art. 16 ust. 1 i 1a.
2. Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.
3. Realizatorzy projektów, przyjmując zlecenie realizacji projektu w trybie określonym w ust. 1,
zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie z operatorem
projektu, a operator projektu zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na realizację projektu.
4. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie nie dłuższym niż
14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy operatorem projektu a realizatorem projektu.
Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać
kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych
sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia
wezwania.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:
1) szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz
zrealizowanych działań;
2) zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł
ich finansowania;
3) informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład
osobowy i rzeczowy.
5. Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o
realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach zleconych zadań, dotyczące:
1) nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
2) zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
3) terminów realizacji projektów;
4) wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;
5) wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.
Art. 18a. 1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty;
żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13
ust. 2.
2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do
publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3.
1)
2)

www.aids.gov.pl
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Art. 19. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2,
2) ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6,
3) wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18
- uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wykonania zadania
publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób i czas realizacji zadania publicznego, a także
sposób jego rozliczenia.”

2.

Wymagania formalne i ogólne wymagania merytoryczne stawiane Oferentom, kryteria oceny ofert,
tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń
związanych z procedurą konkursową określone zostały w niniejszym dokumencie.

3.

Szczegółowe wymagania merytoryczne dla poszczególnych zadań opisane są w Ogłoszeniach.
Wymagania dla punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) ujęte są dodatkowo w załączniku nr 3
do Procedur – Standardy obowiązujące w punktach konsultacyjno-diagnostycznych.

Przed przystąpieniem do otwartego konkursu ofert, każdy z Oferentów powinien się dokładnie zapoznać
z:
1) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44 poz. 227) ;
2) Harmonogramem Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2012-2016, dostępnego na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl;
3) przepisami aktów prawnych przywołanych w niniejszym rozdziale w pkt. 1.2. i 1.3
4) pozostałymi rozdziałami „Procedur Wyboru”
5) treścią Ogłoszeń dotyczących konkursów na realizację zadań publicznych

www.aids.gov.pl
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2. OPIS ZADAŃ KONKURSOWYCH – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ ADRESATÓW
Typ A – programy skierowane do populacji generalnej
Programy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, docierające do szerokiej populacji społecznej poprzez użycie
różnych nośników. Programy mogą być też skierowane do określonej grupy, ale poprzez użycie mediów
i innych nośników o szerokiej dostępności mogą być odbierane przez inne grupy. Przykładowo:
Ø telefon zaufania AIDS,
Ø kampanie medialne,
Ø konferencje o zasięgu ogólnopolskim, mitingi, koncerty popularyzujące problematykę HIV/AIDS,
Ø obchody Światowego Dnia AIDS, Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
Ø inne.
Typ B – programy skierowane do różnych grup społecznych lub zawodowych
Skierowane do określonej grupy zawodowej lub społecznej, gdzie podjęte działania mają podnieść wiedzę
i umiejętności w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Po dokonaniu dokładnej oceny potrzeb danej grupy
w w/w zakresie lub kiedy grupa poddana oddziaływaniu programem edukacyjnym posiądzie wiedzę
umożliwiającą przekazanie jej innym osobom np. w swoim środowisku rówieśniczym lub w pracy, na rzecz
dzieci i młodzieży (np. certyfikat doradcy, edukatora). Przykładowe działania:
Ø szkolenia,
Ø konferencje dla określonej grupy,
Ø inne.
Typ C – programy skierowane do populacji
o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań
Skierowane do populacji o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań poprzez materiały
akcydensowe, pakiety edukacyjne, poprzez zwiększanie wiedzy w tym zakresie oraz inicjowanie działań
motywujących do zmiany zachowań; określenie statusu serologicznego. Działania w tym typie to między
innymi:
Ø punkty konsultacyjno-diagnostyczne wykonujące anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV
połączone z poradnictwem okołotestowym (PKD),
Ø streetworking, partyworking (program typu outreach),
Ø szkolenia,
Ø inne.

Typ D – programy skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich
Są to programy, gdzie oczekuje się, iż osoby zakażone otrzymają potrzebne wsparcie, a także informacje
o potrzebie właściwych zachowań w swoim środowisku wobec dzieci, partnera seksualnego. Przykładowe
projekty to:
Ø grupy wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich,
Ø warsztaty, szkolenia,
Ø spotkania osób żyjących z HIV/AIDS,
Ø inne.
UWAGA: Krajowe Centrum ds. AIDS informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert udziela dotacji
wyłącznie na projekty realizacji zadań konkursowych, a nie na funkcjonowanie placówek, gdzie będą
realizowane zadania.
www.aids.gov.pl
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3. OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OFERT
3.1. Zleceniodawca
Organizatorem konkursu ofert na realizację w roku 2016 programów profilaktycznych w zakresie
zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS jest Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie przy
ul. Samsonowskiej 1, działające w imieniu Ministra Zdrowia, jako Zleceniodawca.
Korespondencja dotycząca konkursu, kierowana do Zleceniodawcy, powinna być przesyłana
(przekazywana) na adres:
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
3.2. Opis przedmiotu konkursu ofert
1.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS
zdefiniowanych w następujących typach działalności (ze względu na grupę odbiorców - adresatów
programów):
A. Skierowane do populacji generalnej.
B. Skierowane do różnych grup społecznych lub zawodowych.
C. Skierowane do populacji o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.
D. Skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.

2.

Szczegółowy opis zadań będących przedmiotem konkursu znajduje się w treści ogłoszeń.

3.3. Czas realizacji programów
Czas realizacji poszczególnych zadań zostaje szczegółowo określony w ogłoszeniach.
3.4. Sposób przygotowania oferty
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty spełniającej niżej określone wymagania formalne.
1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną cześć załącznikami winna być sporządzona przez Oferenta
ściśle wg wymagań i postanowień Procedur Wyboru wg wzoru dostępnego na stronie www.aids.gov.pl .
Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie druku oferty.
2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent winien zapoznać się z Procedurami Wyboru
i załącznikami stanowiącymi ich integralną część, a także aktami prawnymi przywołanymi w Procedurach
Wyboru.
3. Oferta oraz wszystkie jej załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej
(pismem komputerowym), czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Oferenta, wymienione we właściwym rejestrze bądź umocowane przez te osoby do
składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez
wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba
nieujawniona we właściwym rejestrze do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
4. Ofertę sporządzoną wg wzoru formularza dostępnego na stronie www.aids.gov.pl, składa się w dwóch
egzemplarzach tj.: 1 (jeden) oryginał oraz 1 (jeden) egzemplarz w wersji elektronicznej (na informatycznym
www.aids.gov.pl
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nośniku danych), natomiast wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w Rozdz. 3 pkt 7 „Wymagania
formalne stawiane Oferentom” składa się w jednym egzemplarzu, w terminie podanym w ogłoszeniu.
5. Dokumenty załączone do oferty (załączniki), jeżeli nie jest wymagane złożenie ich w oryginale, składa się
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (opatrzone aktualną datą, pieczęcią
oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta). Punkt 3
stosuje się odpowiednio. Zleceniodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez osoby stosownie umocowane
a strony załączników składających się na ofertę powinny być złożone w kolejności wymienionej w nin.
Rozdziale „Wymagania formalne” w pkt. 3. 7.2 ppkt 1-5 oraz w pkt. 3.7.4 ppkt 1-6.
7. Wszystkie strony oferty i jej załączników powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji jej zawartości.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (również przy użyciu korektora), powinny być
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Parafka powinna zachodzić
na tekst - wskazany niebieski długopis.
9. Kalkulacja kosztów w druku oferty powinna być przygotowana zgodnie z taryfikatorem (dostępny na
stronie www.aids.gov.pl) – załącznik nr 2 do Procedur Wyboru.
10. Określone koszty oczekiwanej dotacji w ramach wsparcia lub powierzenia zadania, pod rygorem
odrzucenia oferty, nie mogą przekraczać wysokości środków podanych w ogłoszeniu.
11. Oferent ma prawo złożyć oferty dotyczące różnych grup odbiorców w zakresie poszczególnych typów
(A-D) działalności profilaktycznej.
A - Skierowane do populacji generalnej.
B - Skierowane do różnych grup społecznych lub zawodowych.
C - Skierowane do populacji o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.
D - Skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.
12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników
postępowania. Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową braku dokumentów urzędowych i oświadczeń
zgodnie z wymaganiami formalnymi określonymi w nin. Rozdziale w pkt. 3. 7 „Wymagania formalne”, oraz
innych braków i błędów w złożonej przez Oferenta ofercie, Komisja Konkursowa może zwrócić się do
Oferenta o wyjaśnienie i uzupełnienie wątpliwości i braków formalnych w terminie ustalonym przez
Komisję. W przypadku niedopełnienia wymagań Komisji lub niedotrzymania terminu uzupełnień, oferta jest
odrzucana.
14. Wyjaśnieniom i uzupełnieniom o których mowa w pkt.13 nie będą podlegały oferty:
Ø które nie zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
Ø w których kwota wnioskowanego dofinasowania zadania jest wyższa niż podana w ogłoszeniu;
Ø w których procentowy udział środków własnych, z innych źródeł, wkładu osobowego w projekcie
jest niższy niż wymagany udział podany w ogłoszeniu.
Niespełnienie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

www.aids.gov.pl
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15. Szczegółowy zakres merytoryczny zadań i ich finansowanie określone będą w ramach negocjacji, po
uzupełnieniu braków formalnych.
3.5. Sposób, miejsce i czas składania ofert
1.

Ofertę w zamkniętej kopercie lub paczce opatrzonej zgodnie z opisem poniżej, należy złożyć lub
przesłać pocztą w terminie wskazanym w Ogłoszeniu w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS.
KONKURS OFERT 2016

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa

Nazwa i adres Oferenta:
Łączna liczba ofert:.......
Kody poszczególnych ofert:......(określić zgodnie z opisem poszczególnych typów działalności –
patrz w ogłoszeniach)
Uwaga! Koperta winna być opatrzona wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

2.

Oferty niezłożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz oferty, które wpłyną pocztą po tym
terminie, zostaną odrzucone.

Uwaga: Przez dochowanie terminu złożenia oferty rozumie się otrzymanie oferty przez Krajowe Centrum
ds. AIDS najpóźniej w dacie i godzinie wskazanej w ogłoszeniu jako termin składania ofert.
3.6. Ogólne Kryteria Oceny Ofert
1. Udokumentowana możliwość realizacji programu, zgodnie z określonymi wymogami.
2. Doświadczenie Oferenta i kadry w zakresie realizacji programów zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.
3. Efektywność ekonomiczna realizacji programu.
4. Ocena współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, uwzględniająca m.in. sposób rozliczania się
z otrzymanych dotacji (rzetelność, terminowość, wyniki przeprowadzonej kontroli oraz współpraca
z Oferentem).
Wzory karty oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie.
Szczegółowe kryteria oceny ofert dla poszczególnych zadań publicznych objętych przedmiotem konkursu
określa się w ogłoszeniu.
3.7. Wymagania formalne stawiane Oferentom
3.7.1

O realizację zadania publicznego objętego przedmiotem konkursu, może ubiegać się Oferent,
który spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:
1) posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
2) jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;
3) jest wiarygodny pod względem finansowym.

www.aids.gov.pl
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3.7.2. W celu potwierdzenia przez Oferenta spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.7.1 ppkt 1-3
powyżej, Oferent ma obowiązek załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) kserokopię odpowiednio aktualnego4 odpisu z właściwego rejestru, poświadczoną przez Oferenta za
zgodność z oryginałem** (lub wydruk aktualnej informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego, który można uzyskać korzystając z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem
https://ems.ms.gov.pl/krs);
2) kserokopię pełnomocnictwa udzielonego przez właściwy organ do reprezentowania Oferenta
w kontaktach zewnętrznych i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących zaciągania
zobowiązań finansowych, jeżeli Oferenta reprezentuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze jako
uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta;
3) kserokopię Statutu działania podmiotu, poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem**,
4) oświadczenie o braku zajęcia rachunku bankowego Oferenta z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego;
oświadczenie o stanie zadłużenia (zobowiązania wymagalne) na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie
oferty (załącznik dostępny na stronie www.aids.gov.pl w zakładce organizacje pozarządowe
/konkursy/procedury i dokumenty);
5) w przypadku składania oferty wspólnej - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
Oferenta (ów).
3.7.3.
O realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktów KonsultacyjnoDiagnostycznych, może ubiegać się Oferent, który dodatkowo (oprócz warunków wskazanych w pkt. 1 )
wykaże zdolność do
realizacji tego zadania publicznego w sposób zgodny ze „Standardami
obowiązującymi w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)”, stanowiących załącznik nr 3 do
„Procedur wyboru”, w tym w szczególności :
1) wykaże, że na czas realizacji zadania posiadać będzie tytuł prawny do lokalu, w którym ma być
prowadzony Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny;
2) wykaże, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.), albo
3) nie będąc podmiotem, o którym mowa w pkt. 2) wykaże, że zagwarantuje przez czas realizacji zadania
publicznego usługę specjalistyczną polegającą na pobieraniu materiału biologicznego przez taki
podmiot poprzez zawarcie z tym podmiotem odpowiedniej umowy o wykonywanie przedmiotowej
usługi;
4) wykaże, że przez cały okres realizacji zadania publicznego dysponować będzie kadrą odpowiednio
wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem
konkursu;
3.7.4. W celu potwierdzenia przez Oferenta spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.7.3 ppkt. 1-4
powyżej, Oferent ma obowiązek załączyć do oferty niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 3.7.2
ppkt 1-5 następujące dokumenty :
1) odpis z właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jeżeli Oferent jest
podmiotem leczniczym lub w jego strukturze organizacyjnej działa podmiot leczniczy;
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Oferenta do lokalu, w którym ma być
prowadzony Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny i prawo do dysponowania tym lokalem lub kserokopia
umowy przyrzeczenia zawarcia z Oferentem umowy dotyczącej użytkowania odpowiedniego lokalu,
poświadczona za zgodność z oryginałem (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on
zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej,
poświadczoną za zgodność z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizacje zadania publicznego);

przez słowo aktualny rozumie się dokument, który zgodny jest ze stanem faktycznym na dzień składania oferty
za zgodność z oryginałem – opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
4

**

www.aids.gov.pl
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Obowiązek złożenia tego dokumentu nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) oświadczenie Oferenta, że lokal, w którym zamierza prowadzić Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
spełnia wymagania lokalowe, o których mowa w Standardach obowiązujących w punktach konsultacyjnodiagnostycznych (PKD)”, stanowiących załącznik nr 3 do „Procedur wyboru”;
4) kserokopia umowy zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.)
o wykonywanie usługi medycznej polegającej na pobieraniu materiału biologicznego (krwi) od klientów
PKD lub kserokopia umowy przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on zobowiązany najpóźniej w
dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej, poświadczoną za zgodność
z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizację zadania publicznego); Obowiązek złożenia tego
dokumentu nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5-6 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
5) kserokopia umowy zawartej z podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.) dysponującym laboratorium
spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.) lub medycznym
laboratorium diagnostycznym będącym odrębnym podmiotem spełniającym wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.) o wykonywanie badań przesiewowych
w kierunku HIV z materiału biologicznego (krwi) przekazanego przez PKD Oferenta lub kserokopia umowy
przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot leczniczy lub medyczne laboratorium
diagnostyczne publicznego (w razie powierzenia Oferentowi realizacji zadania, będzie on zobowiązany
najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć Zleceniodawcy kserokopię umowy przyrzeczonej, poświadczoną
za zgodność z oryginałem, pod rygorem nie zawarcia umowy o realizację zadania publicznego); Obowiązek
złożenia tego dokumentu nie dotyczy Oferenta, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1
pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczego, o ile posiada w swojej strukturze
organizacyjnej laboratorium diagnostyczne spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144,
poz. 1529, z późn. zm.)
6) deklaracja współpracy z doradcami;
7) deklaracja współpracy z konsultantem medycznym (w przypadku gdy żaden z doradców nie jest
lekarzem).
3.7.5. Oferent składający kilka ofert załącza odpowiednio wyżej wymienione dokumenty, tylko w jednym
egzemplarzu. W przypadku braku któregoś z dokumentów wymienionych należy złożyć odpowiednie
oświadczenie.
3.7.6.

W przypadku, gdy dokonana przez Zleceniodawcę zmiana lub modyfikacja wykazu dokumentów
składających się na ofertę będzie miała znaczący wpływ na proces lub termin jej przygotowania,
Zleceniodawca może przedłużyć termin składania ofert. Informacja ta zostanie przedstawiona na
tablicy ogłoszeń Krajowego Centrum ds. AIDS oraz na stronie internetowej www.aids.gov.pl .

3.7.7. Ocenie merytorycznej podlega wyłącznie oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne. Oferta
nie spełniająca wymagań formalnych podlega odrzuceniu.

www.aids.gov.pl
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WZÓR KARTY OCENY FORMALNO-PRAWNEJ:
KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ
OFERTA NR … TYP …
Nazwa
oferenta:……………………………………………………………………………………………………………
Tytuł oferty:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wnioskowana kwota:
…………………………………………………………………………………………………………
L.p.

Przygotowanie oferty, w tym:

Ocena *

1

złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu

2

kwota dofinansowania zadania nie wyższa niż podana w ogłoszeniu

3

właściwy procentowy udział środków własnych, z innych źródeł, wkładu
osobowego w projekcie

4

sporządzona według wzoru oferty

5

złożone 2 egzemplarze: 1 oryginał, 1 wersja elektroniczna

Przyczyny odrzucenia
Niespełnienie wymogu –
oferta odrzucona
Niespełnienie wymogu –
oferta odrzucona
Niespełnienie wymogu –
oferta odrzucona

parafowane wszystkie strony oferty i podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
oferent posiada status stowarzyszenia, fundacji, innego podmiotu spoza
sektora finansów publicznych

6
7
8

cele statutowe Oferenta zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu
przedstawiono kserokopię odpowiednio aktualnego5 wypisu z KRS lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczonej
przez Oferenta za zgodność z oryginałem lub wydruk „Informacja
odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
przedstawiono kserokopię pełnomocnictwa udzielonego przez właściwy
organ uprawniony do reprezentowania organizacji i składania w jej imieniu
świadczeń woli dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych, jeżeli
organizację reprezentuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze jako
uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu;
(poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) –
fakultatywnie
przedstawiono kserokopię statutu (poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną)

9

10

11
12

przedstawiono oświadczenie Oferenta - zał. nr 3 zgodnie ze wzorem
przedstawiono dokument potwierdzający upoważnienie do działania w
imieniu oferenta(ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji
podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego rejestru – zał. (fakultatywny)
ocena współpracy Centrum z podmiotem: terminowość sprawozdań,
rzetelność rozliczeń i wydatków, zalecenia pokontrolne i inne (jeżeli kontrola
miała miejsce)

13

14

5

przez słowo aktualny rozumie się dokument, który zgodny jest ze stanem faktycznym na dzień składania oferty
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Dla punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)
Przedstawiono odpis z właściwego rejestru podmiotów prowadzących
działalność leczniczą;
15

16

17

18

19

dotyczy organizacji będącej podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Przedstawiono kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
Oferenta do lokalu, w którym ma być prowadzony Punkt KonsultacyjnoDiagnostyczny i prawo do dysponowania tym lokalem przez czas realizacji
zadania publicznego lub kserokopię umowy przyrzeczenia zawarcia
z Oferentem umowy dotyczącej użytkowania odpowiedniego lokalu
poświadczoną za zgodność z oryginałem;
nie dotyczy organizacji będącej podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Przedstawiono oświadczenie Organizacji, że lokal, w którym zamierza
prowadzić Punkt konsultacyjno-diagnostyczny spełnia wymagania lokalowe ,
o których mowa w Standardach obowiązujących w punktach konsultacyjnodiagnostycznych (PKD)”, stanowiących załącznik nr 3 do „Procedur wyboru”
dotyczy wszystkich organizacji
Przedstawiono kserokopię umowy zawartej z podmiotem wykonującym
działalność leczniczą w rozumieniu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z
późn.zm.) o wykonywanie usługi medycznej polegającej na pobieraniu
materiału biologicznego (krwi) od klientów PKD lub kserokopię umowy
przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą
nie dotyczy organizacji będącej podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.
1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
Przedstawiono kserokopię umowy zawartej z podmiotem leczniczym w
rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.) dysponującym laboratorium
spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art.
17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z
2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.) lub medycznym laboratorium
diagnostycznym będącym odrębnym podmiotem spełniającym wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z
późn. zm.) o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku HIV z materiału
biologicznego (krwi) przekazanego przez PKD Oferenta lub kserokopię
umowy przyrzeczenia zawarcia z oferentem takiej umowy przez podmiot
leczniczy lub medyczne laboratorium diagnostyczne;
nie dotyczy Organizacji będącej podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o ile
posiada ona w swojej strukturze organizacyjnej laboratorium diagnostyczne
spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004
r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.)

20

Przedstawiono deklaracje współpracy z doradcami – zał. dla wszystkich PKD.

21

Przedstawiono deklarację współpracy z konsultantem medycznym (w
przypadku gdy żaden z doradców nie jest lekarzem)
Suma punktów
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* Ocena:
1

dokument spełnia wymagania

0,5

załączony dokument jest np. niekompletny, niepoświadczony za zgodność z oryginałem, nieprawidłowo
poświadczony za zgodność z oryginałem i inne – wymaga uzupełnień

0

brak dokumentu

nd

nie dotyczy

UWAGI:

Podpisy członków Komisji:

3.8. Ogólne wymagania merytoryczne stawiane Oferentom
1.

Zgodność merytoryczna oferty z założeniami strategii Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016 oraz priorytetami lokalnymi
wynikającymi z analizy epidemiologicznej i społeczno-zawodowej opisanymi w ofercie oraz zgodność
z wymaganiami przedstawionymi w druku Ogłoszenia.

2.

Profesjonalizm realizatorów (potwierdzony odpowiednimi rekomendacjami i certyfikatami) określony
poprzez odpowiednie przygotowanie zawodowe, dający gwarancję merytorycznej poprawności
przebiegu programu lub/i certyfikat z zakresu HIV/AIDS, świadectwo ukończenia trzysemestralnych
Studiów Podyplomowych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS lub innych studiów kierunkowych.

3.

Dysponowanie bazą lokalową i zasobami materialnymi, odpowiednimi do realizacji zadania,
gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanych programów.

4.

Adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów.

5.

Czytelność i przejrzystość realizacji zadania.

6.

Realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania (powierzanie zadań) oraz
udział innych instytucji, organizacji lub/i osób fizycznych w jego współfinansowaniu (wsparcie).
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WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ
OFERTA NR … TYP …
Nazwa oferenta:
………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł oferty:
………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskowana kwota:
…………………………………………………………………………………………………………………
L.p. Nazwa kategorii
1.
Cele ogólne i szczegółowe zadania:
Cele programu są zgodne z Krajowym Programem
Cele ogólne i szczegółowe są jasno określone i możliwe do zrealizowania
2.
Adresaci zadania:
Program zawiera opis adresatów zadania
Została poprawnie określona liczebność z uwagi na zasięg
Zostały opisane główne potrzeby adresatów zadania i program odpowiada
potrzebom tej grupy
Zaangażowano społeczność związaną z grupą docelową programu
3.
Realizacja zadania:
Dokładnie i jasno określono przedmiot działań profilaktycznych
Program wykorzystuje innowacyjne metody
Bezpośredni realizatorzy programu posiadają odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie
Program pokazuje potencjalny przyszły rozwój potrzeb w przypadku
zaniechania interwencji
Opisano miejsce realizacji programu
Została uwzględniona promocja projektu
Ustalono harmonogram programu, który jest (niepotrzebne skreślić):
§ Jasny i zrozumiały
§ Spójny
§ Realistyczny
§ Przedstawia kolejność wydarzeń i działań
§ Rozróżnia działania interwencyjne, monitorujące i ewaluacyjne oraz
zadania administracyjne
§ Ilustruje kluczowe działania w realizacji programu
§ Określa terminy rozpoczęcia i zakończenia działań
§ Adekwatny do osiągnięcia celów cząstkowych programu
Organizacja przy realizacji zadania współpracuje z innymi podmiotami i
instytucjami
4. Ewaluacja projektu:
Została szczegółowo opisana
Jest adekwatna do celów zadania
Załączona została propozycja narzędzia ewaluacyjnego
5.
Kosztorys realizacji zadania:
Jest spójny z harmonogramem
Kalkulacja kosztów jest poprawnie określona i zgodna z taryfikatorem
Środki finansowe pozyskiwane są z innych źródeł, w ramach (niepotrzebne
skreślić):
§ Zasobów własnych
§ Wspólne wykorzystanie zasobów przy udziale wielu podmiotów
§ Zasoby społeczności i samorządów lokalnych
§ Darowizny ze źródeł prywatnych i datki od osób fizycznych
§ Udział ngo i podmiotów prywatnych
§ Wsparcie ze strony rządu lub UE

www.aids.gov.pl
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Zalety programu:

Wady programu:

Powody przyjęcia/odrzucenia programu (niepotrzebne skreślić):

Ocena: (+) projekt zawiera wymagane informacje w stopniu zadowalającym, (-) projekt nie zawiera
informacji lub zawiera w stopniu niezadowalającym, (+/-) projekt częściowo zawiera wymagane informacje

4. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
4.1. Przebieg Konkursu
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zleceniodawca powołuje Komisję Konkursową w składzie
co najmniej trzech osób i nie więcej niż 5 osób i wyznacza spośród nich Przewodniczącego.
2. Komisja Konkursowa działa na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Konkursowej (dokument
dostępny na stronie www.aids.gov.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy/procedury i
dokumenty).
3. Otwarcie ofert następuje na posiedzeniu Komisji Konkursowej w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
W I-szym etapie postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa:
Ø ustala, które oferty spełniają warunki formalne określone w Ogólnych Warunkach Konkursu
Ofert, wg określonych kryteriów;
Ø przyjmuje do protokołu uwagi, zastrzeżenia i informacje o ewentualnych brakach we
wnioskach;
Ø odrzuca te oferty, które nie spełniają wymagań zgodnych z zapisami w niniejszym
dokumencie;
www.aids.gov.pl
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Ø

przesyła tzw. protokół uzupełnień do Oferentów w celu korekty, uzupełnień lub dostarczenia
wymaganej dokumentacji w ciągu 7 dni od otrzymania w/w protokołu (data otrzymania pisma
– to data przesłania faxu lub e-maila).
W II-gim etapie konkursu ofert Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert i przyjmuje oferty
do realizacji w następujących warunkach:
Ø przyjmuje oferty w danym typie, jeżeli wpłynęło wiele ofert o jednakowym zasięgu na dane
zadanie, poprzez ocenę Komisji i wybór jednej najwłaściwszej merytorycznie i efektywnej
finansowo oferty,
Ø przeprowadza negocjacje dotyczące ostatecznego zakresu merytorycznego zadań oraz
określenia wysokości przyznanych środków finansowych, zapewniających najefektywniejsze
wykonanie zadania i możliwość przyjęcia kilku ofert, dających możliwość realizacji pełnego
zadania zdefiniowanego w Ogłoszeniu,
Ø przyjmuje oferty bez negocjacji (z możliwością obustronnych wyjaśnień i uzupełnień) jeżeli
zakres merytoryczny i określona wysokość środków finansowych jest adekwatna do
realizowanego zadania – a wpłynęła tylko jedna oferta.
5. Podstawą do sporządzenia umowy lub porozumienia na realizację zadania jest pisemny protokół
przygotowany przez Komisję Konkursową, kwalifikującą złożone oferty do otrzymania dotacji,
zaakceptowany przez Zamawiającego.
6. Oferenci których wnioski zostały przyjęte są zobowiązani przesłać w wersji elektronicznej i papierowej
zaktualizowany
kosztorys
oraz
harmonogram.
Oryginał
zaktualizowanego
kosztorysu
orazharmonogramu zaakceptowanego przez strony stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy.
7. Niedostarczenie powyższych dokumentów równoznaczne będzie z rezygnacją Oferenta z realizacji
zadania.
8. Złożona dokumentacja – druk oferty oraz dokumenty formalno-prawne nie podlegają zwrotowi.
4.2. Rozstrzygnięcie zastrzeżeń w Konkursie Ofert
1.

Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS, na stronie internetowej www.aids.gov.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

2.

Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Komisję Konkursową
zasad konkursowych, może złożyć umotywowane zastrzeżenie do Dyrektora Krajowego Centrum ds.
AIDS.

3.

Zastrzeżenia złożone na:
Ø odrzucenie wszystkich ofert,
Ø unieważnienie postępowania konkursowego,
pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.

Zastrzeżenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu powinno zawierać:
Ø określenie, w jakim obszarze nastąpiło naruszenie zasad,
Ø wskazanie doznanego uszczerbku w interesie prawnym Oferenta,
Ø wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem zasad konkursowych i doznanym
uszczerbkiem w interesie prawnym Oferenta.

5.

Zastrzeżenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

www.aids.gov.pl
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6. Wniesienie zastrzeżenia możliwe jest tylko przed zawarciem umowy.
7.

W przypadku wniesienia zastrzeżenia dotyczącego postępowania konkursowego na wybór realizatora
programu Komisja Konkursowa przekazuje Dyrektorowi Krajowego Centrum ds. AIDS całość
dokumentacji konkursowej wraz ze swoją opinią dot. zasadności wniesionych zastrzeżeń, w terminie 3
dni od dnia wniesienia zastrzeżenia.

8. Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS rozpoznaje i rozstrzyga zastrzeżenie w terminie 7 dni od czasu
jego złożenia, oraz niezwłocznie zamieszcza rozstrzygnięcie, w miejscach wskazanych w pkt.1 dział 4.2.,
oraz powiadamia bezpośrednio wnoszącego zastrzeżenie.
9. W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS ogłasza nowy
konkurs, na wybór realizatora typu (A-D) programu, którego dotyczyło uwzględnione zastrzeżenie.
10. W razie odrzucenia przez Komisję Konkursową wszystkich ofert Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS
ogłasza nowy konkurs.
4.3. Rozpatrywanie inicjatyw
Zgodnie z artykułem 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r. :
„Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób,
w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.”
W tym celu organizacja pozarządowa może wystąpić z pismem do Krajowego Centrum ds. AIDS, w którego
treści powinna uwzględnić:
1. Opis zadania:
Ø uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
Ø rodzaj zadania,
Ø grupa odbiorców (charakterystyka, liczebność),
Ø termin realizacji zadania,
2. Szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego:
Ø kwotę realizacji zadania z uwzględnieniem innych źródeł finansowania tego zadania,
Ø wnioskowaną kwotę dotacji z budżetu MZ.
Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 cyt. wyżej ustawy:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym 1
miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3;
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2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art.
11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.”
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia inicjatywy, Krajowe Centrum ds. AIDS może ogłosić otwarty
konkurs ofert, zgodnie z Ogólnymi warunkami konkursu ofert.
5. ZAWARCIE UMOWY
Komisja Konkursowa działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora Krajowego Centrum
ds. AIDS w sprawie oceny i weryfikacji ofert, informuje Oferentów o przyjęciu zadań do realizacji
i terminie podpisania umów zgodnie z deklaracjami na druku oferty.
6.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

7.

ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał
i na warunkach określonych w umowie.
Wszelkie zmiany treści umowy muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym
poszczególne etapy realizacji zadania.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego, bieżącego informowania Zleceniodawcy, o wszelkich
zmianach dotyczących realizowanego zadania (np. terminu realizacji zadania) zmianach dotyczących
podmiotu wnioskującego (np. o zmianie osób zarządzających, siedziby, numeru konta bankowego itp.)
informacje o przyznanych finansowych środkach z innych źródeł.
Każda proponowana zmiana umowy przez Zleceniobiorcę podlega ocenie pod kątem jej celowości,
oszczędności i zgodności realizacji zadania ze złożoną ofertą.
Zmiany realizacji zadania mogą skutkować koniecznością sporządzenia aneksu (np. w przypadku
zmiany terminu realizacji zadania; zmiana treści kosztorysu np. wprowadzenie nowej pozycji do
kosztorysu, zwiększenie danej pozycji w kosztorysie powyżej limitu określonego w umowie, obniżenie
środków własnych).
Zmiany treści umowy nie wymagające formy aneksu, a jedynie pisemnego zgłoszenia do Krajowego
Centrum ds. AIDS w przypadku zmian dotyczących nazwy organizacji, siedziby organizacji, reprezentacji
organizacji, mailowego adresu kontaktowego, harmonogramu o ile nie naruszają okresu realizacji
projektu.
Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości poszczególnych kategorii kosztów wg rodzaju
wymienionych w kosztorysie zadania, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, jeżeli nie
przekroczą one 10% planowanej wysokości poszczególnych pozycji kosztów finansowanych z dotacji.
Zwiększenie przez Zleceniobiorcę kosztów zadania przedstawionego w ofercie nie powoduje
zwiększenia dotacji.
Zmniejszenie przez Zleceniobiorcę kosztów zadania przedstawionego w ofercie oraz wkładu własnego,
spowoduje pomniejszenie dotacji.
Wysokość środków ze źródeł: własnych, z innych źródeł publicznych, środków pozostałych (poza
wpłatami adresatów i wkładem własnym) może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma.

WYKORZYSTANIE DOTACJI

Przez wykorzystanie dotacji rozumieć należy zapłatę za zadania, na które dotacja została udzielona –
zgodnie z kosztorysem i w terminie na jaki została zawarta umowa. Ustawowy zwrot "wykorzystanie
dotacji" określony został w sposób kategoryczny, przepisy nie przewidują innego wykorzystania dotacji niż
faktyczna zapłata. Regułą ogólną jest wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa do końca roku
budżetowego, w którym zostały udzielone.
www.aids.gov.pl

Strona 23 z 24

Krajowe Centrum ds. AIDS

„Procedury wyboru w roku 2016 realizatorów programów profilaktycznych …”

8. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Zleceniodawca może przeprowadzić kontrolę realizacji zadania publicznego. O zakresie i terminie
rozpoczęcia kontroli należy powiadomić organizację pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia.
Kontrolę przeprowadza się w sposób obiektywny, na podstawie wszystkich dokumentów związanych
z zakresem kontroli przedstawionych przez organizację pozarządową.
W uzasadnionych przypadkach kontrolę można przeprowadzić w siedzibie organizacji.
Kontrola, ma na celu sprawdzenie:
Ø stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
Ø prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na jego realizację,
Ø prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
Kontroler dokonuje ustaleń kontroli na podstawie okazanej do kontroli dokumentacji oraz
zgromadzonych w toku kontroli innych informacji (m.in. oświadczeń, ustnych i pisemnych wyjaśnień),
a w przypadku ujawnionych nieprawidłowości wymagających niezwłocznego podjęcia działań
zaradczych lub usprawniających na bieżąco informuje o nich organizację pozarządową.
Z przeprowadzonej kontroli pracownik ds. kontroli dotacji sporządza protokół w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach zawierający m.in. ustalenia stanu realizacji zadań oraz stwierdzone
nieprawidłowości.
Podpisany protokół kontroli (1 egz.) powinien zostać odesłany do Centrum w terminie 7 dni od jego
otrzymania.
Osoba uprawniona z organizacji pozarządowej może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez organizację pozarządową nie stanowi przeszkody
do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
Na podstawie wyników kontroli kierowane jest do organizacji wystąpienie pokontrolne, wskazujące
nieprawidłowości, ich rozmiary oraz wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia
badanej działalności.
Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej organizacji pozarządowej nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania podpisanego protokołu kontroli. Jeżeli w toku kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości do organizacji kierowane jest pismo z informacją w tym zakresie.
Organizacja jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego
do wykonania wniosków pokontrolnych i powiadomienia o tym kontrolującego. Informację o tym
obowiązku organizacji należy zamieścić w wystąpieniu pokontrolnym.

Załączniki do procedur:
1.
Regulamin Komisji Konkursowej
2. Taryfikator 2016
3. Standardy obowiązujące w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)

Kwestie wątpliwe, wynikłe w trakcie postępowania konkursowego,
których nie przewidziano w niniejszym opracowaniu,
rozstrzyga Zamawiający
z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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