
 

 

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania 

i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji 

Pośredniczącej w systemie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

wprowadził m.in. w celu promowania kultury przeciwdziałania 

nadużyciom finansowym i korupcji „Politykę przeciwdziałania korupcji 

i nadużyciom finansowym w WUP w Rzeszowie”. 

Elementem Polityki jest „Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, 

wykrywania i zwalczania w WUP nadużyć finansowych i/lub korupcji”, 

która stanowi między innymi, iż: 

 WUP zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych 

i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, 

obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako 

Instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, korupcji oraz 

konfliktom interesów w sposobie prowadzenia swojej działalności. 

 Przestrzeganie norm prawnych, etycznych i moralnych na 

najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości 

WUP oczekuje również od wnioskodawców i beneficjentów oraz ich 

partnerów realizujących projekty, dla których WUP jest Instytucją 

Pośredniczącą. 

 



 

Gdzie można zgłosić informacje o podejrzeniu 
nadużyć finansowych i korupcji 

Wszelkie informacje w zakresie zdarzeń o naturze korupcyjnej, w tym 

dotyczące pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 

można przesyłać:  

 pocztą na adres:  

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

ul. Lisa-Kuli 20 

 35-025 Rzeszów 

 pocztą elektroniczną na adres wup@wup-rzeszow.pl 

 za pośrednictwem platformy ePUAP 

WUP zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich sygnałów dotyczących 

podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i/lub korupcji oraz 

podejmowania stosownych działań.  

 

Informacje i dokumenty dotyczące nadużyć 
finansowych i korupcji 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach 

internetowych, na których zamieszczone są dokumenty dotyczące 

zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji: 

http://www.antykorupcja.gov.pl  

www.cba.gov.pl 

www.policja.pl 

http://www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm 

http://www.abw.gov.pl/pl/prawo/zwalczanie-korupcji/286,Wybrane-akty-

prawne-odnoszace-sie-do-zjawiska-korupcji.html  
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Praktyczne poradniki 

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym 

nadużyć finansowych - zalecamy zapoznanie się z następującymi 

dokumentami (opracowaniami): 

 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  

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-

documents-PL.pdf 

 

 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  

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-

interests-PL.pdf 

 

 Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników (dokument opracowany 

przez Centralne Biuro Antykorupcyjne) 

http://cba.gov.pl/ftp/publikacje/Wskazowki_CBA.pdf 

 

 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników (dokument opracowany 

przez Centralne Biuro Antykorupcyjne) 

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-PL.pdf
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http://cba.gov.pl/ftp/publikacje/Poradnik_antykorupcyjny_dla_urzed

nikow.pdf 

 

 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie 

nadużyć finansowych.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/co

m/com_com%282014%290474_/com_com%282014%290474_pl.p

df 
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