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NR 9/2018

Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego w Zakopanem
z dnia 19 luty 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury podejmowania działań w celu zapobiegania
konfliktowi interesów w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu pod nazwą:
„Restrukturyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
w Zakopanem poprzez wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie
innowacyjnych technologii informatycznych" dofinansowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44 zawartej przez Szpital
ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia z dnia 5.02.2018 r.

§1
Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala OrtopedycznoRehabilitacyjnego w Zakopanem oraz § 4 ust. 15-19 Umowy o dofinansowanie nr
POIS.09.02.00-00-0062/1 7-00/ 1120/2018/44 zawartej przez Szpital ze Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia z dnia 5.02.2018 r., wprowadzam w Uniwersyteckim Szpitalu
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem Procedurę podejmowania działań w celu
zapobiegania konfliktowi interesów w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu
nazwą:
„Restrukturyzacja
Uniwersyteckiego
Szpitala
Ortopedycznopod
Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez wymianę przestarzałego sprzętu
medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych"

§2
Zarządzenie

wchodzi z dniem podj ęc ia.
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Uniwersytecki Szpital
Ortopedyczno- Rehabilitacyjny w Zakopanem
ul. Balzera 15
34-500 Zakopane

PROCEDURA
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOWI
INTERESÓW, ZMOWOM PRZETARGOWYM, KORUPCJI I FAŁSZERSTWU
DOKUMENTÓW
w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu pod nazwą: „Restrukturyzacja
Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez wymianę
przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
informatycznych"
dofinansowanego na podstawie urnowy o dofinansowanie
nr POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44
zawartej przez Szpital ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia z dnia 5.02.2018 r.

Preambuła

W celu stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we
wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu, a w szczególności w celu
zapobieżenia konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające
rozporządzenie Rady nr 1605/2002 (Dz.U. UE. L. 20 12.298.1 zdnia26 października 2012 r.)
a także zapobieżenia zmowom przetargowym, korupcji i fałszerstwu dokumentów w
rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19.01.2016 r. w zakresie postępowania z
podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 (MR/PO IiŚ 2014-2020/ 1 (1)01/2016) - dalej „Wytyczne", stanowi
się co następuje.

§1
Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu
upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, uczestniczącej w wykonywaniu
budżetu oraz zarządzaniu budżetem Projektu, w tym w działaniach przygotowawczych, a
także w audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne,
emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub
jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą.
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§2

Wszystkim podmiotom, o których mowa w § 1, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek
działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii
Europejskiej.
§3

W razie wystąpienia zagrożenia konfliktem interesów, o którym mowa w § 1, dana osoba
rezygnuje z wykonywania działań tam opisanych i niezwłocznie informuje o tym fakcie
Koordynatora Projektu oraz Dyrektora Szpitala, który niezwłocznie podejmuje środki
zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody
spowodowanej przez konflikt interesów.
§4

O

wystąpieniu okoliczności

opisanych w § 3 Dyrektor Szpitala informuje, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od powzięcia o nich informacji, Instytucję Pośredniczącą, wskazując
podjęte środki zaradcze, o których mowa w§ 3.

§5
Wszystkie osoby wskazane w§ 2 Zarządzenia Dyrektora USOR nr 10/2018 z dnia 1.03.2018
r., powołane w skład Jednostki Realizującej Projekt, a także inne osoby w jakikolwiek istotny
sposób zaangażowane postępowanie przetargowe, będą obowiązane w terminie 5 dni od dnia
dokonania wyboru oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia
publicznego realizowanego w ramach Projektu, do złożenia oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
§6
Każda

osoba, która powezm1e jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych mających związek z realizacją Projektu, a w szczególności:
a) o możliwości zaistnienia korupcji w rozumieniu Wytycznych - winna postępować
zgodnie z zapisami Procedury Antykorupcyjnej Uniwersyteckiego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, wprowadzonej Zarządzeniem
Dyrektora nr 4/2016 z dnia 11.05.2016 r. a ponadto poinformować Instytucję
Zarządzającą stosownie do zapisów punktu b),
b) o możliwości wystąpienia zmów przetargowych, lub o możliwości dokonania
fałszerstwa dokumentów w rozumieniu Wytycznych - może poinformować o tym
fakcie Instytucję Zarządzającą w formie korespondencji mailowej na
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adres: naduzycia.POIS@mir.gov.pl, lub za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa
Rozwoju. Informacje w przedmiocie możliwości i sposobu zgłaszania
nieprawidłowości zostaną zamieszczone na stronie Internetowej Szpitala.
§7

Pracownicy, jak też jakiekolwiek inne osoby, które skorzystają z mechanizmów określonych
w § 5, w dobrej wierze przekazując informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości
lub nadużycia finansowego, będą wolni od działań odwetowych ze strony Dyrekcji Szpitala.
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Załącznik nr I
do Procedury podejmowania działań w celu zapobiegania konfliktowi interesów

OŚWIADCZENIE

W

związku

z wyborem Wykonawcy ........ ... ................ w

przeprowadzonym w ramach realizacji Projektu pod

postępowaniu
nazwą:

przetargowym

„Restrukturyzacja

Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez
wymianę

przestarzałego

sprzętu

medycznego

oraz

wdrożenie

innowacyjnych

technologii informatycznych" dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie
nr POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44 zawartej przez Szpital ze Skarbem Państwa
- Ministrem Zdrowia z dnia 5.02.2018 r.

oświadczam, iż

w moim przypadku nie występuje

konflikt interesów, o którym mowa w § 1 Procedury podejmowania
zapobiegania konfliktowi interesów wprowadzonej w USOR
nr 9/2018.

działań

Zarządzeniem

w celu

Dyrektora
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Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem informuje iż zgodnie z
zapisami zawartej w dniu 05.02.2018 Umowy o dofinansowanie r na potrzeby realizacji projektu
pn. „Restrukturyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego w Zakopanem
poprzez wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
informatycznych" w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów
leczniczych. Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w §4 ust. 17: „Beneficjent
zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o
funkcjonowaniu
mechanizmu
umożliwiającego
sygnalizowanie
o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez !Z
narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)

specjalny adres e-mail lub

b)

elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej".

Sygnalizację

potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za
pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e- mail:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju.

