
Załącznik nr 1 do Wytycznych  

w zakresie zwalczania przypadków 

nadużyć finansowych i korupcji  

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

REJESTR POTENCJALNYCH SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Sygnał ostrzegawczy jest oznaką możliwego nadużycia finansowego i korupcji. Jest to element 

lub zbiór elementów, które mają nietypowy charakter lub odbiegają od zwykłego działania. 

Istnienie sygnałów ostrzegawczych nie oznacza, że doszło lub może dojść do nadużycia 

finansowego – oznacza, że sytuację należy skontrolować i monitorować z należytą 

starannością. Poniższy katalog ma charakter otwarty i może być uzupełniany o nowe sygnały 

ostrzegawcze, które zostaną zidentyfikowane w trakcie realizacji RPO WP 2014-2020.  

Właściwe ISW mogą doprecyzować na gruncie swoich Instrukcji Wykonawczych sposób 

weryfikacji oraz etapy, na których dokonywane jest sprawdzenie występowania 

poszczególnych sygnałów ostrzegawczych.  

Niniejszy spis potencjalnych sygnałów ostrzegawczych został opracowany na podstawie:  

a) Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny 

przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw 

członkowskich koordynowaną przez dział D.2 OLAF-Zapobieganie nadużyciom, 

b) Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla 

kierowników -  opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną 

przez dział D.2 OLAF-Zapobieganie nadużyciom, 

 

I. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE W DOKUMENTACH  

1. Forma dokumentów: 

 faktury, pisma bez logo przedsiębiorstwa,  

 widoczne różnice w rodzaju, rozmiarze, ostrości, barwie itd. czcionki na dokumencie, 
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 wymazane lub skreślone dane, dopiski bez podpisów osób  dokonujących poprawek, 

 odręcznie napisane kwoty bez podpisu osób upoważnionych, 

 brak lub nadmiar liter, brak ciągłości w liniach tekstu, 

 nietypowo ostre krawędzie oficjalnych pieczęci lub nietypowa barwa, wskazujące na użycie 

drukarki komputerowej, 

 całkowicie identyczne podpisy osób (pod względem formy i rozmiaru) na różnych 

dokumentach, wskazujące na możliwość przerobienia w postaci wydruku komputerowego, 

 kilka ręcznych podpisów w podobnym stylu lub identycznym długopisem lub piórem na 

dokumentach odnoszących się do różnych okresów. 

 

2. Treść dokumentów:  

 nietypowe, kwoty, uwagi, i obliczenia, 

 błędy w obliczeniach na fakturze lub odcinku wypłaty wygenerowanych przez komputer: 

np. kwoty całkowite nie odpowiadają sumie transakcji, 

 brak obowiązkowego elementu faktury: daty, numeru identyfikacji podatkowej, numeru 

faktury itd., 

 identyczne wzajemnie położenie pieczęci i podpisu osoby na zestawie dokumentów, 

wskazujące na użycie obrazu (a nie prawdziwy podpis): może to być obraz wygenerowany 

przez komputer i wykorzystany do sfałszowania dokumentów, 

 brak danych kontaktowych przedsiębiorstw lub osób fizycznych,  

 brak numerów seryjnych na fakturach i dowodach dostawy towarów, które zazwyczaj są 

oznaczone numerami seryjnymi (elektronika, linie produkcyjne itd.), 

 ogólnikowy opis towarów lub usług, który nie określa jednoznacznie nabywanego towaru 

lub usługi, 

 niezgodności lub odchylenia od standardu dotyczącego numerów rachunków bankowych 

(np. mniej cyfr niż powinno być,  inne widoczne niespójności). 

 

3. Okoliczności: 

 adres wykonawcy jest taki sam jak adres beneficjenta, 

 faktury i rachunki wystawione przez podmioty niezarejestrowane w rejestrze  

działalności gospodarczej, 

 opóźnienia w udzielaniu informacji, 

 beneficjent nie jest w stanie dostarczyć oryginałów dokumentów na żądanie, 
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 faktury wystawione przez przedsiębiorstwa, funkcjonujące na rynku 

 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 

 

4. Niespójność między dokumentami/dostępnymi informacjami: 

 niespójność między datami faktur wystawionych przez ten sam podmiot a ich numerami, 

na przykład:  

 faktura numer 152 wystawiona dnia 25.03.2012 r., 

 faktura numer 103 wystawiona dnia 30.07.2012 r. 

 faktury niezarejestrowane w księgach rachunkowych, 

 umowa z wykonawcą/dostawcą  podpisana przez osobę fizyczną działającą w charakterze 

przedstawiciela przedsiębiorstwa, jeżeli osoba ta nie została wyznaczona jako 

przedstawiciel w krajowym rejestrze przedsiębiorstw,  

 niespójność między informacjami zawartymi na stronie internetowej przedsiębiorstwa  

a informacjami na wystawionych fakturach: np. działalność podmiotu nie odpowiada 

towarom lub usługom, których dotyczy faktura. 

 

II. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA W ODNIESIENIU DO KONFLIKTU INTERESÓW 

 

1. Przygotowanie i rozpoczęcie postępowania: 

 w krótkim czasie bez żadnej widocznej przyczyny udzielono co najmniej dwóch zamówień  

na identyczne produkty, w wyniku czego zastosowano mniej konkurencyjną metodę 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 wybrano procedurę negocjacyjną, mimo że możliwa jest procedura otwarta, 

 istnieją nieuzasadnione kryteria kwalifikacji lub udzielenia zamówienia, które sprzyjają 

konkretnemu przedsiębiorstwu lub określonej ofercie, 

 zasady dostarczania towarów lub świadczenia usług są zbyt restrykcyjne, wskutek czego  

ofertę może przedstawić tylko jedno przedsiębiorstwo. 

2. Procedura zaproszenia, ocena ofert i ostateczna decyzja: 

 oficjalne dokumenty lub pokwitowania otrzymania dokumentów zostały w oczywisty 

sposób zmienione (np. zawierają skreślenia poprawki lub dopiski bez 

parafowania/wskazania osoby ich dokonującej),  

 w systemie kryteriów znajduje się zbyt wiele elementów subiektywnych, 
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 brakuje pewnych obowiązkowych informacji od zwycięskiego oferenta, 

 adres zwycięskiego oferenta jest niekompletny, np. podana jest tylko skrytka pocztowa,  

a nie wskazano numeru ulicy i numeru domu (może to być przedsiębiorstwo fasadowe)  

i oferent nie występuje w ogólnodostępnych krajowych bazach przedsiębiorców.  

 

3. Realizacja, zmiana i modyfikacja zamówień publicznych: 

 w projektach występuje długie, niewyjaśnione opóźnienie między ogłoszeniem 

zwycięskiego oferenta a podpisaniem umowy (może to oznaczać, że wykonawca odmawia 

zapłaty lub negocjuje w sprawie łapówki), 

 w specyfikacjach technicznych, zapisach umowy lub w zakresie zadań wprowadzono 

istotne niedopuszczalne zmiany na korzyść wykonawcy, 

 ilość przedmiotów, które mają zostać dostarczone, jest zmniejszona bez proporcjonalnego 

zmniejszenia płatności, 

 liczba godzin pracy jest zwiększona bez odpowiedniego zwiększenia ilości 

wykorzystywanych materiałów o ile specyfika projektu zawiera taką zależność, 

 brakuje umowy lub dokumentacja potwierdzająca zakup jest niewystarczająca, 

 oferent, których uchylił się od podpisania umowy zostaje zgłoszony jako podwykonawca 

na etapie realizacji zamówienia, 

 osoba biorąca udział w postępowaniu po stronie zamawiającego nie złożyła oświadczenia 

o braku konfliktu interesów i po wezwaniu oświadczenie to nie zostało uzupełnione. 


