
Przeciwdziałanie nadużyciom 

finansowym, zmowom cenowym, konflikt 

interesów, korupcja, etyka 



Naruszenia POIiS 2014-2020

NARUSZENIE CZY NADUŻYCIE ?
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Naruszenia POIiS 2014-2020

Naruszenia wykrywane przez IP

- Etap przygotowania postępowania

(dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia,

warunki udziału, kryteria, warunki Umowy, szacowanie

wartości)

- Etap wszczęcia postępowania

(ogłoszenie, pytania i odpowiedzi)

- Etap procedury przetargowej

(dopełnienie procedur, wybór najkorzystniejszej oferty)

- Etap realizacji Umowy

(zmiany zakresu, aneksy, terminy realizacji, procedury

odbioru)

1



Nadużycia POIiŚ 2014-2020
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Przykłady wykrytych nadużyć finansowych i procedura 

postepowania z podejrzeniami nadużyć 

- Kto wykrywa?

- Kto przekazuje?

- Gdzie są przekazywane?

- Konsekwencje!



Ryzyka
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Analiza ryzyka 

Umowa o dofinansowanie
(Zasady realizacji Projektu - zobowiązania Beneficjenta)

ZALECENIA DLA INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PO INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO 2014-2020 W ZAKRESIE PROCEDUR KONTROLNYCH, KORYGOWANIA
WYDATKÓW ORAZ SYSTEMU ROCZNYCH ROZLICZEŃ



Obowiązki 
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1)Upublicznienie, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacji o

funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego

przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o

podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności

poprzez:

-specjalny adres e-mail nadużycia.POIS@miir.gov.pl lub

-elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

2) Poinformowanie swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu

o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w pkt 1)

3) Zaniechanie podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników,

wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które

skorzystały z mechanizmu o którym mowa w pkt 1)

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Obowiązki
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4) Rzetelne oszacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych 

środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych

5) Przekazywanie IP wszelkich informacji dotyczących podejmowanych 

czynności lub postępowań podejmowanych przez organy ścigania 

dotyczących projektu

6) Posiadanie procedur w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym



Rodzaje wykrytych podejrzeń nadużyć 

Zmowy przetargowe

Konflikt interesów

Korupcja

Fałszerstwo dokumentów
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nadużycia – według D. Cresseya

Presja……

Okazja…….

Racjonalizacja……..
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Do obszarów najbardziej narażonych ze względu na ryzyko 

oszustwa finansowego i/lub korupcji  należą m.in.:

1. wybór projektów do dofinansowania; 

2. przyznawanie wsparcia finansowego w ramach 

realizowanych projektów; 

3. realizacja zamówień publicznych oraz zamówień 

w ramach zasady konkurencyjności; 

4. rozliczanie i certyfikacja wydatków; 

5. rozliczanie personelu projektu;

Narzędziem do badania poziomu ryzyka korupcji przy 

udzielaniu zamówień publicznych może być:

http://barometrryzyka.pl/
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1) Zapobieganie – wymienione mechanizmy kontrolne zapobiegające

wystąpieniu nadużyć finansowych

2) Rozpoznawanie – wymienione symptomy, na podstawie których

można nabrać podejrzeń o wystąpieniu każdego z 4 rodzajów

nadużyć finansowych

3) Postępowanie – opis mechanizmu zgłaszania podejrzeń nadużyć

i analizowania ich zasadności a także ewentualnego powiadamiania

organów ścigania, ochrona sygnalistów

4) Doskonalenie – opis procesu analizy i zarządzania ryzykiem
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Inne instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie 

przestępczości o charakterze korupcyjnym i/lub łamaniu 

przepisów w zakresie zamówień publicznych to:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Centralne Biuro Antykorupcyjne;

Policja i Prokuratura;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Urząd Zamówień Publicznych;
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Poradnik w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym

ABC Nadużyć 
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Dziękuję za uwagę


