Załącznik 5: Treść komunikatu na strony programów (w wersji polskiej i angielskiej)

Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów
i udzielaniu zamówień
Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i
osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie
odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączenie z możliwości wspierania tych
podmiotów i osób z środków publicznych.
Prosimy aby:



każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez
podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz
każdy beneficjent

weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia są objęte sankcjami lub są
powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami.
Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowań i
nie zawierać z nimi umów.
Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o
dofinansowanie, a następnie na etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może
skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w części lub całości.
Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:





MSWiA, link: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.), link: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0765&from=PL
Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z
późn. zm.), link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=PL

Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez
wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje
się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, link: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slideraktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne.
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Bodies and persons involved in the war-associated activities against Ukraine must be banned from
financial support
European Commission has adopted provisions concerning restrictive measures towards bodies and
persons that directly or indirectly support the military actions in Ukraine or they are responsible for
those actions. The aim of the sanctions is to impose the limitations or excluding the possibility to
support those bodies and persons by public funds.
We ask:



Programme applicants (where it is possible to start project before subsidy contract is signed)
and
beneficiaries

to refuse granting procurements to bodies and persons that are subject to the restrictive measure, or
to bodies and persons being in relations to the aforementioned ones.
Should bodies and persons supporting war activities been identified in your procurements they must
be excluded from the possibility to apply for the procurement and no contract should be concluded.
The existence of such relations will be checked by programme bodies at the stage of project
application and later on during the expenditure verification. If such associations with bodies and
persons supporting war activities occur, related expenditures may be claimed ineligible in part or in
whole.
Lists of bodies and persons encompassed by the restrictive measures can be found in the
attachments to the EU regulations:




COUNCIL REGULATION (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures
in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine, .), link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0765&from=PL
COUNCIL REGULATION (EC) No 765/2006 of 18 May 2006 concerning restrictive measures
against President Lukashenko and certain officials of Belarus, link: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=PL

When granting procurements and awards it is recommended to request from the contractors
declarations that a body or a person is not subject to the restrictive measures and is not associated
with those ones that are subject to the restrictive measures. Draft declarations may be obtained
from your Joint Secretariat.
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