
„Zapobieganie i zwalczanie nadużyć 

w projektach realizowanych 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.



Podstawy prawne
• 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 325

• 2. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada
1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed
nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami

• 3. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1972 z dnia 8 lipca 2015
r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
223/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w
odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

• 4. ROZPORZĄDZENIE (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
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• Artykuł 325 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny artykuł 280 TWE)

• 1. Unia i Państwa Członkowskie zwalczaj ą nadużycia finansowe i wszelkie inne działania
nielegalne naruszające interesy finansowe Unii za pomocą środków podejmowanych zgodnie z
niniejszym artykułem, które mają skutek odstraszający i zapewniają skuteczną ochronę w
Państwach Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach
organizacyjnych Unii.

• 2. Państwa Członkowskie podejmuj ą takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych
naruszających interesy finansowe Unii, jakie podejmują do zwalczania nadużyć finansowych
naruszających ich własne interesy finansowe.

• 3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Traktatów, Państwa Członkowskie koordynuj ą swoje
działania zmierzające do ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi.
W tym celu organizują z Komisją ścisłą i regularną współpracę między właściwymi władzami.

• 4. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, po
konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, uchwalają niezbędne środki w dziedzinach
zapobiegania nadużyciom finansowym naruszającym interesy finansowe Unii i zwalczania tych
nadużyć w celu zapewnienia skutecznej i równoważnej ochrony w Państwach Członkowskich
oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.

• 5. Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi kieruje corocznie do Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady sprawozdanie w sprawie środków podjętych w celu wykonania niniejszego
artykułu.



• Podjęto próbę zharmonizowania na poziomie Unii Europejskiej
przepisów karnych dotyczących poszczególnych rodzajów przestępstw,
które mogły wyrządzać szkody finansowe dla Unii.

• Wśród nich wymienić można:

• Konwencję w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot
Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii
Europejskiej z 26.05.1997 r. ,

• decyzję ramową Rady z 22.07.2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w
sektorze prywatnym,

• decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW z 29.05.2000 r. w sprawie
zwiększenia ochrony przez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w
związku z wprowadzeniem euro.

• Przyjmowane były również przepisy sektorowe regulujące zapobieganie
i wykrywanie nieprawidłowości skutkujących stratami finansowymi dla
Unii w zakresie między innymi wspólnej polityki rolnej, funduszy
strukturalnych oraz zasobów własnych.

• Mimo podejmowanych przez instytucje UE licznych działań, regularne
oceny dokonywane przez Komisję wskazywały na utrzymujące się
rozbieżności dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w systemach
prawnych państw członkowskich



• W ostatnich latach, mało który akt prawny wpłynął na sektor
finansowy tak mocno, jak znowelizowana w marcu 2018 r. ustawa o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Ustawa AML) wdrażająca czwartą dyrektywę AML (dyrektywa
2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.).

• W związku z tym, że w dobie nowoczesnych technologii trzy lata to
stosunkowo dużo czasu, to w odpowiedzi na wyzwania z zakresu AML
(np. takie jak rosnący rynek walut wirtualnych, nowe sposoby ukrywania
majątku oraz trudności w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych)
Komisja Europejska wydała piątą dyrektywę AML (dyrektywa 2018/843 z
dnia 30 maja 2018 r.).

• Państwa członkowskie otrzymały czas do 10 stycznia 2020 r. na jej
implementację. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została 8 kwietnia 2021 r.
podpisana przez Prezydenta.



• ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433)

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2016 poz. 1870 tekst jednolity);

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

• Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania
nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w
ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-
2020

• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020



• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień (Dz. U. 2016, pozycja 200) – zwane Taryfikator

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień (Dz. U. 2017, pozycja 615)



• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał w
swoim wyroku, że cel, jakim jest ochrona interesów
finansowych Unii, ma charakter niezależny od innych
celów przyjętych przez Unię Europejską, o czym
świadczy chociażby systematyka traktatu, w którym
regulacje dotyczące ochrony interesów finansowych
Unii są umieszczone w regulacjach związanych z
finansami, nie zaś w postanowieniach dotyczących
wspólnych polityk - Wyrok TSUE z 18.11.1999 r., C-
209/97, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko
Radzie Unii Europejskiej, Rec. 1999, s. I-8067, pkt 29 i
30
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• Artykuł 325 TFUE(d. art. 280 TWE) dotyczy działań podejmowanych
przez Unię i państwa członkowskie w celu ochrony interesów
finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi, nieprawidłowościami
i innymi czynami naruszającymi te interesy.

• Począwszy od lat 90., z inicjatywy PE i Komisji prowadzone były prace
analityczne dotyczące karnoprawnej ochrony finansów WE. Wyniki
analiz wykazały bowiem, że czynami, które w głównej mierze wyrządzały
uszczerbek w środkach budżetu WE, były przestępstwa o charakterze
transgranicznym, należące do grupy przestępstw zorganizowanych, a
takiemu procederowi nie były stanie przeciwdziałać niejednolite systemy
wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich, nieprzystosowane do
zwalczania tego rodzaju działań. Czynnikiem hamującym przyjmowanie
na poziomie WE aktów mających na celu karnoprawną ochronę
interesów finansowych WE był brak traktatowych podstaw prawnych
upoważniających WE do podejmowania działań w tej dziedzinie prawa.
Brak występowania w przepisach prawa pierwotnego wyraźnej
kompetencji WE do przyjmowania przepisów karnych, odczytywany w
świetle zasady przyznania (art. 5 TUE, d. art. 5 ust. 1 TWE), tradycyjnie
wskazywany był jako główny argument wykluczający możliwość
przyjmowania przepisów karnych w prawie WE (G.J.M. Corstens,
Criminal Law in the First Pillar?, EJCCLCJ 2003, vol. 11/1, s. 131).
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• W 1997 r. powstał projekt Corpus Iuris, stanowiący
próbę fragmentarycznej kodyfikacji przepisów
prawa karnego w zakresie ochrony interesów
finansowych WE. Przepisy projektu były przez trzy
lata badane pod kątem legitymizacji i możliwości
unifikacji przepisów krajowych w tej dziedzinie.
Ostateczna wersja projektu została uzgodniona w
2000 r., lecz wobec braku politycznej zgody państw
na przyjęcie projektu, prace nad nim zaniechano.



• Do dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony specyficzną cechą systemu
prawnego, ustanowionego w celu ochrony interesów finansowych WE,
było to, że został on oparty na przepisach obowiązujących w ramach
dwóch reżimów prawnych funkcjonujących w ramach Unii, nazywanych
w doktrynie filarami Unii.

• Ochrona interesów finansowych WE była obszarem, w którym, podobnie
jak w dziedzinie ochrony środowiska, zwalczania narkotyków czy
współpracy w sprawach celnych, dochodziło do "nakładania się"
kompetencji wspólnotowej (d. TWE) oraz unijnej (d. TUE) (M. Wasmeier,
N. Thwaites, The "Battle of the Pillars" Does the European Community
Have the Power to Approximate National Criminal Laws?, (2004) 29
ELRev. 613; S. White, Harmonisation of criminal law under the first pillar,
(2006) 31 ELRev. 81, s. 87).



• Pojęcie "interesy finansowe Wspólnoty", kluczowe dla komentowanego art.
325, zostało wprowadzone do postanowień finansowych TWE przez TM (1992),
kiedy to państwa członkowskie i Wspólnota zostały zobowiązane na podstawie
d. art. 209 TWE do zwalczania nadużyć finansowych naruszających te interesy.
Pojęcie "interesy finansowe Unii" jest również uwzględnione w traktatowych
postanowieniach finansowych, w art. 310 ust. 6 i art. 325, które dotyczą
zwalczania nadużyć finansowych naruszających te interesy. Odnoszenie
interesów finansowych początkowo do Wspólnoty Europejskiej, a obecnie do
Unii Europejskiej wynika stąd, że interesy te dotyczą środków finansowych
ujmowanych w budżetach organizacji międzynarodowych, którą była dawna
Wspólnota, a obecnie jest Unia.

• Pojęcie "interesy finansowe Unii" nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa
pierwotnego ani prawa wtórnego. Pewne wyjaśnienie dotyczące jego znaczenia
można odnaleźć w sformułowaniu czynów naruszających te interesy, a
mianowicie w definicjach nieprawidłowości i nadużycia finansowego, a także w
orzecznictwie TS.

https://sip.lex.pl//document/17099384?unitId=art(325)&cm=DOCUMENT
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• Czyny naruszające interesy finansowe Unii to nieprawidłowość oraz nadużycie
finansowe naruszające te interesy, którego znamiona określa art. 1 konwencji
PIF.

• Pojęcie interesów finansowych Unii należy odnosić do środków finansowych
ujmowanych w budżecie Unii lub budżetach, które są zarządzane przez Unię lub
w jej imieniu, w celu realizacji traktatowo określonych celów.

• Pogląd taki znajduje również oparcie w stanowisku TS, który pod rządami TWE
przyjmował, że "interesy finansowe Wspólnoty" obejmują dochody i wydatki
budżetu Wspólnoty oraz dochody i wydatki budżetów urzędów, agencji i innych
podmiotów ustanowionych na podstawie TWE, które realizują traktatowo
określone cele. Orzeczenie to zapadło na tle spraw, w których EBC i EBI dążyły do
wykazania, że środki postawione do dyspozycji tych banków przez państwa
członkowskie nie wchodzą w zakres pojęcia "interesy finansowe Wspólnot".
Stanowisko to miało uzasadnić wyłączenie możliwości prowadzenia dochodzeń
administracyjnych przez OLAF w obrębie tych banków



• Przepisy art. 325 TFUE stanowią, że obowiązek ochrony interesów finansowych
Unii spoczywa na Unii i na państwach członkowskich. Obejmuje on zwalczanie
nadużyć finansowych oraz wszelkich innych działań, nielegalnie naruszających te
interesy. Przepisy komentowanego artykułu ustalają również wymogi, jakie mają
spełniać działania ukierunkowane na ochronę interesów finansowych Unii.

• Zgodnie z art. 325 ust. 1 środki podejmowane w celu zwalczania nadużyć
finansowych i innych działań nielegalnie naruszających interesy finansowe Unii
mają wywoływać skutek odstraszający (wymóg efektu odstraszającego) i
zapewniać tym interesom ochronę skuteczną (wymóg skuteczności) w
państwach członkowskich oraz we

• wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii. Zgodnie z
art. 325 ust. 2 państwa członkowskie zobowiązane są podejmować takie same
środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe
Unii, jakie podejmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich
własne interesy finansowe (wymóg asymilacji). W końcu art. 325 ust. 4
upoważnia PE i Radę do podejmowania niezbędnych środków zapewniających
skuteczną ochronę interesów finansowych Unii (wymóg skuteczności), która jest
równoważna w państwach członkowskich.

https://sip.lex.pl//document/17099384?unitId=art(325)&cm=DOCUMENT
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• Zestawiając wymogi ochrony interesów finansowych Unii, o których mowa w art.
325, należy wskazać, że odnoszą się one do jej skuteczności (ust. 1 i 4) i efektu
odstraszającego podejmowanych w tym celu środków (ust. 1), do tożsamości
poziomu ochrony interesów finansowych państw członkowskich i interesów
finansowych Unii (wymóg asymilacji) (ust. 2) oraz do równoważności poziomu
ochrony we wszystkich państwach członkowskich (ust. 4).

• Wymóg asymilacji dotyczy sposobu, w jaki państwa członkowskie prowadzą
działania mające na celu ochronę interesów finansowych Unii. Wymóg ten
odniesiony na gruncie art. 325 do naruszeń interesów finansowych Unii, w
szerszym kontekście prawa Unii zobowiązuje państwa do traktowania naruszeń
prawa Unii w sposób analogiczny do traktowania naruszenia prawa krajowego o
podobnej wadze i charakterze.

• Wymóg asymilacji jest stosowany do wielu aspektów działań podejmowanych
przez państwa członkowskie w celu wykonywania obowiązków ochronnych, w
tym do wyboru przepisów mających mieć zastosowanie i oceny stopnia ich
staranności przy prowadzeniu tego rodzaju postępowań. Dotyczy on działań
prawodawczych, wykonawczych i sądowych (B. Swart, From Rome to Maastricht
and Beyond: The Problem of Enforcing Community Law (w:) C. Harding (red.),
Enforcing European Community Rules. Criminal Proceedings, Administrative
Procedures and Harmonization, Darthmouth 1996, s. 6).

https://sip.lex.pl//document/17099384?unitId=art(325)&cm=DOCUMENT
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• Jak trafnie zauważa B. Srebro, zasada asymilacji zasadza się na założeniu,
że krajowe interesy finansowe są chronione w państwach członkowskich
w sposób skuteczny. Jeżeli założenie to zostałoby obalone i okazałoby
się, że państwa nie chronią skutecznie swoich własnych interesów
finansowych, stosowana będzie wyłącznie zasada skuteczności (art. 4
ust. 3 TUE) (B. Srebro, Ochrona interesów finansowych..., s. 139 i 142).

• O ile jednak zastosowanie wymogu asymilacji nie jest skomplikowane,
gdyż sprowadza się do ustalenia standardu stosowanego do ochrony
interesów krajowych i użycia go do ochrony interesów finansowych Unii,
o tyle ocena, czy stosowany środek spełnia wymóg skuteczności, jest
trudniejsze, gdyż pojęcie to jest nieostre. O spełnieniu obydwu
wymogów będą decydować sądy krajowe, zobowiązane do zapewnienia
ochrony interesów finansowych Unii, np. orzekania sankcji, która ma
cechować się skutecznością.

https://sip.lex.pl//document/17099465?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT


• Żródłem informacji o potencjalnych nieprawidłowościach mogą być również
ustalenia dokonane w trakcie kontroli i postępowań takich instytucji jak:
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba
Kontroli, czy regionalne izby obrachunkowe.

• Oczywistym jest, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia
finansowego beneficjent zostanie obciążony korektą finansową (z tym
zastrzeżeniem, że co do zasady w przypadku wystąpienia nadużycia finansowego
beneficjentowi grozi surowsza korekta finansowa, bez możliwości jej
miarkowania).

• I tak zgodnie z art. 13 pkt 6 u.o.d.f.p. naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych
ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów
finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z
przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich
wykorzystaniu, w tym:

a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych - wyłącznie w
zakresie określonym w art. 17 u.o.d.f.p.;

b) procedur określonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi - wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a u.o.d.f.p.

https://sip.lex.pl//document/17154532?unitId=art(13)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/17154532?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
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Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w 
zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, 

policja, prokuratura). Jakie mają uprawnienia, co robić, jakie przekazywać 
dokumenty/materiały



Kontrola UZP
Art. 603 ustawy prawo zamówień publicznych [Kontrola 

przeprowadzana przez Prezesa UZP]

• 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę w zakresie zgodności z
przepisami ustawy działań lub zaniechań zamawiającego.

• 2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do kontroli
postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia lub zmiany
umowy. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio
do kontroli postępowania o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania
wykonawców lub konkursu oraz zawarcia lub zmiany umowy
ramowej.

• 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że
kontrolę dotyczącą dokumentów zawierających informację
niejawną, której nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne",
można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego.

• 4. W przypadku braku podstaw do wszczęcia kontroli, Prezes
Urzędu informuje wnioskodawcę o odmowie wszczęcia kontroli.



• Art. 605 ustawy prawo zamówień publicznych [Kompetencje Prezesa UZP w toku kontroli]

• 1. Prowadząc kontrolę, Prezes Urzędu może:

• 1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika
zamawiającego, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej;

• 2) żądać od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w
terminie przez niego wyznaczonym, wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, w formie
pisemnej albo w formie elektronicznej;

• 3) zasięgnąć opinii biegłego, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych
czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych.

• 2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z
przepisami tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

• 3. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału zebranego w toku kontroli, w
szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika zamawiającego i pracowników
zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów.

• 4. Dokumenty i wyjaśnienia wnoszone w formie elektronicznej oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej
formie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub na informatycznym nośniku danych.

https://sip.lex.pl/#/document/17216873?cm=DOCUMENT


• Art. 607. [Przesłanki wszczęcia i zakres kontroli doraźnej]

• 1. Prezes Urzędu może wszcząć, z urzędu lub na wniosek, kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania
lub konkursu albo zawarto lub zmieniono umowę lub umowę ramową z naruszeniem przepisów ustawy.

• 2. Kontrola doraźna wszczęta na wniosek prowadzona jest wyłącznie w zakresie zarzutów wynikających z
informacji zawartych we wniosku o wszczęcie kontroli. W przypadku ujawnienia, że doszło do innego
naruszenia przepisów ustawy niewskazanego we wniosku o wszczęcie kontroli, które mogło mieć wpływ na
wynik postępowania lub konkursu albo zawarcia lub zmiany umowy lub umowy ramowej z naruszeniem
przepisów ustawy, Prezes Urzędu może rozszerzyć zakres kontroli z urzędu.

• 4. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia udzielenia zamówienia
lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem
umowy mają zastosowanie przepisy art. 613 ust. 4, art. 615 ust. 2 oraz art. 616 ust. 1, 3 i 5.

• 5. Prezes Urzędu informuje zamawiającego, a w przypadku kontroli wszczynanej na wniosek, wnioskodawcę
oraz zamawiającego, o wszczęciu kontroli doraźnej.

• 6. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020), ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz.
1378 i 2327), ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), ustawie z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z
2020 r. poz. 1371), ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) lub w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", lub na wniosek agencji płatniczej, o której mowa w
ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów
ustawy.
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• Art. 613. [Przesłanki wszczęcia kontroli uprzedniej]

• 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień, w tym współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.

• 2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy
(kontrola uprzednia) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jeżeli wartość
zamówienia dla:

• 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
20 000 000 euro;

• 2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
10 000 000 euro.

• 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, kontroli, o której mowa w ust. 2, podlegają
zamówienia, których wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro.

• 4. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

• 5. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia
kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie tej instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w
sposób zgodny z przepisami ustawy. Informację o odstąpieniu od kontroli uprzedniej Prezes
Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy.



Kontrola UOKiK

• Art. 48. USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Postępowanie 
wyjaśniające]

• 1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia, postępowanie wyjaśniające, jeżeli 
okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy, w sprawach dotyczących określonej gałęzi 
gospodarki, w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów oraz w innych przypadkach, gdy ustawa 
tak stanowi.

• 2. Postępowanie wyjaśniające może mieć na celu w szczególności:

• 1)  wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania 
antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy;

• 1a)  wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

• 2)  wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

• 3)  badanie rynku, w tym określenie jego struktury i stopnia koncentracji;

• 4)  wstępne ustalenie istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji;

• 5)  ustalenie, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające 
podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach.
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• Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK]

• 1. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz w
sprawach nakładania kar pieniężnych wszczyna się z urzędu.

• 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji wszczyna się na wniosek lub z
urzędu.

• Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania]

• 1. Prezes Urzędu, bez wszczynania postępowania, może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

• 2. Przedsiębiorca, do którego Prezes Urzędu skierował wystąpienie, może w terminie
określonym przez Prezesa Urzędu przekazać stanowisko w sprawie, której dotyczy wystąpienie.

• 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania
przez przedsiębiorcę wystąpienia.



• Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie
wyjaśnień]

• 1. Przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych
informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu.

• 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

• 1) wskazanie zakresu informacji;

• 2) wskazanie celu żądania;

• 3) wskazanie terminu udzielenia informacji;

• 4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

• 3. Każdy ma prawo składania na piśmie - z własnej inicjatywy lub na prośbę
Prezesa Urzędu - wyjaśnień dotyczących istotnych okoliczności sprawy.



Kontrola CBA

• Art. 1. [Status CBA; ochrona prawna nazwy CBA;
pojęcie korupcji i działalności godzącej w interesy
ekonomiczne państwa]

• 1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne,
zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw
zwalczania korupcji w życiu publicznym i
gospodarczym, w szczególności w instytucjach
państwowych i samorządowych, a także do
zwalczania działalności godzącej w interesy
ekonomiczne państwa.



• Art. 2. [Zadania CBA; współpraca z organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi]

• 1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy:

• 1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:

• a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny, a także o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399),

• b) wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1, wyborom i
referendum, określonych w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, określonych
w art. 270-273 i art. 277a § 1, mieniu, określonych w art. 286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297, art. 299 i art.
305, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a
także o których mowa w art. 586-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i
2320) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz.
328, 355 i 680), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,

• c) finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 580 oraz z 2021 r. poz. 1407), jeżeli pozostają w związku z korupcją,

• d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999
r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 i 694), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w
interesy ekonomiczne państwa,

• e) zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

• f) obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi określonymi w art. 54
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 i 1292)

- oraz ściganie ich sprawców;

• 1a) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 1;

• 2) ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
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• 3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie
korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. poz.
255, z późn. zm.);

• 4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji
decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych,
rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania
koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów,
poręczeń i gwarancji kredytowych;

• 4a) kontrola prawidłowości realizacji umów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego;

• 5) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności
gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny, składanych na podstawie odrębnych przepisów;

• 6) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA oraz
przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmowi oraz Senatowi;

• 7) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.
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• Art. 13. [Czynności wykonywane przez funkcjonariuszy CBA]

• 1. W granicach zadań, o których mowa w art. 2, funkcjonariusze CBA wykonują:

• 1) czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu
przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz - jeżeli istnieje uzasadnione
podejrzenie popełnienia przestępstwa - czynności dochodzeniowo-śledcze w
celu ścigania sprawców przestępstw;

• 2) czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach
państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje
publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;

• 3) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu
uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w
instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności
godzącej w interesy ekonomiczne państwa.



• Art. 14. [Uprawnienia funkcjonariuszy CBA wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze]

• 1. Funkcjonariusze CBA, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,
mają prawo:

• 1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności
określonych w pkt 2-5a lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu
realizacji ustawowych zadań CBA lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub
mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo uniknięcia
zatarcia śladów przestępstwa;

• 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

• 3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

• 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego;

• 5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i
na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego,
powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod
groźbą kary lub w związku z realizacją zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1-2 i 7;

• 5a) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego na zasadach i w sposób określony w art. 30a;

• 6) obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
podejmowanych na podstawie ustawy;

• 7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione
instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie tej
pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;

• 8) zwracania się o niezbędną pomoc do innych niż wymienieni w pkt 7 przedsiębiorców, jednostek
organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również zwracania się do każdej osoby o udzielenie pomocy, w
ramach obowiązujących przepisów prawa.
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• 2. Osobie zatrzymanej lub wobec której dokonano przeszukania,
przysługują uprawnienia odpowiednio osoby zatrzymanej lub
osoby, której prawa zostały naruszone, przewidziane w przepisach
Kodeksu postępowania karnego.

• 3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy
inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.

• 4. Osoba zatrzymana może być okazywana, fotografowana lub
daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można
ustalić w inny sposób.

• 5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać, w przypadku
uzasadnionej potrzeby, badaniu lekarskiemu lub udzielić jej
pierwszej pomocy medycznej.
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• Art. 14aa. [Kontrola osobista]

• 1. Kontrola osobista polega na sprawdzeniu:

• 1) zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej, zwanej dalej "osobą kontrolowaną", i
przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała;

• 2) zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana;

• 3) zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, z
odsłonięciem przykrytych odzieżą powierzchni ciała w celu oraz w zakresie niezbędnym do odebrania broni lub
innych poszukiwanych przedmiotów, w przypadku gdy ujawniono ich posiadanie przez osobę kontrolowaną
podczas sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1 lub 2, i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie
czynności określonych w pkt 1 i 2;

• 4) jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej;

• 5) miejsc intymnych osoby kontrolowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

• Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, można dokonać wzrokowo, manualnie lub z wykorzystaniem psa
służbowego lub środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń, których posiadanie
jest zabronione, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, środków odurzających, substancji
psychotropowych i ich prekursorów, a sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 - wzrokowo lub
manualnie.



• Funkcjonariusz dokonujący kontroli osobistej:

• 1) przystępując do czynności związanych z kontrolą osobistą podaje swoje imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie
tych danych, a na żądanie osoby kontrolowanej okazuje również legitymację służbową w taki sposób, aby osoba kontrolowana
miała możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko funkcjonariusza;

• 2) podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia kontroli osobistej;

• 3) legitymuje osobę kontrolowaną oraz inne osoby, jeżeli uczestniczą w czynności;

• 4) może wezwać osobę kontrolowaną do dobrowolnego wydania przez nią broni lub innych poszukiwanych przedmiotów oraz
może żądać opróżnienia przez osobę kontrolowaną kieszeni, innych części odzieży, przedmiotów znajdujących się na ciele osoby
kontrolowanej lub przez nią posiadanych, jak również może żądać przyjęcia przez osobę kontrolowaną odpowiedniej pozycji ciała w
sposób umożliwiający sprawdzenie miejsc intymnych;

• 5) odbiera osobie kontrolowanej broń lub inne poszukiwane przedmioty;

• 6) sprawdza czy informacje o osobie kontrolowanej, przedmiotach lub dokumentach posiadanych przez tę osobę są przetwarzane
w dostępnych krajowych i międzynarodowych systemach informacyjnych, w których przetwarza się informacje, w tym dane
osobowe, o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw, osobach zaginionych lub osobach poszukiwanych w związku z
ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w których przetwarza się informacje o skradzionych lub utraconych
dokumentach lub przedmiotach w celu ich odnalezienia;

• 7) pobiera niezbędne dane osobowe osoby kontrolowanej lub innych osób, jeżeli uczestniczą w czynności, oraz dane dotyczące
posiadanych przez osobę kontrolowaną dokumentów i podlegających sprawdzeniu przedmiotów, w tym dane związane z tymi
przedmiotami lub utrwalone na tych dokumentach;

• 8) może odstąpić od wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1 i 3, w przypadku gdy czynności te zostały wykonane przez
funkcjonariusza bezpośrednio przed przystąpieniem do dokonania kontroli osobistej w ramach realizacji innych uprawnień CBA, w
szczególności w związku z legitymowaniem osoby.



• Art. 14ab. [Przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzanie ładunków]

• 1. Przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzanie ładunków w portach i na
dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach
transportu lądowego, powietrznego i wodnego polega na:

• 1) wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagaży lub ładunków, w tym
manualnym sprawdzeniu ładunków, elementów konstrukcyjnych bagaży oraz
znajdujących się w nich przedmiotów;

• 2) sprawdzeniu bagaży i ładunków z wykorzystaniem psa służbowego lub z
wykorzystaniem środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i
urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych,
środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów.

• 2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w obecności posiadacza
bagaży lub ładunków, a w przypadku gdy nie można ustalić posiadacza bagaży
lub ładunków lub w przypadku jego nieobecności - w obecności przedstawiciela
przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.



• Art. 14ad. [Obowiązek zatrzymania rzeczy mogących stanowić dowód w
sprawie o przestępstwo]

• 1. Funkcjonariusz, który w toku kontroli osobistej, sprawdzenia
prewencyjnego, przeglądania zawartości bagażu lub sprawdzania
środków transportu i ładunku lub sprawdzenia, o którym mowa w art.
30a ust. 4, ujawnił rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie o
przestępstwo, którego ściganie należy do zadań CBA, lub podlegające
zajęciu w takim postępowaniu, jest obowiązany rzeczy te zatrzymać za
pokwitowaniem, a jeżeli ujawnił rzeczy mogące stanowić dowód w
sprawie o przestępstwo lub podlegające zajęciu w postępowaniu,
którego ściganie nie należy do zadań CBA, jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Policję.

• 2. Od obowiązków, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz może
odstąpić, w przypadku wykonywania czynności określonych w art. 19
ust. 1 ustawy.



• Art. 36. [Uprawnienia funkcjonariusza kontrolującego; obowiązki kontrolowanego]

• 1. Funkcjonariusz kontrolujący, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, może swobodnie poruszać się na 
terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz zwolniony jest od kontroli osobistej i sprawdzenia 
prewencyjnego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5, jeżeli przewiduje je wewnętrzny regulamin jednostki kontrolowanej.

• 2. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, zapewnia 
kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez niezwłoczne 
przedstawianie do kontroli żądanych dokumentów i materiałów oraz udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień przez pracowników 
jednostki.

• 3. Kontrola lub poszczególne jej czynności przeprowadzane w obiektach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii 
Senatu mogą być przeprowadzane w uzgodnieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Marszałkiem 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje Prezes Rady Ministrów, a w przypadku braku uzgodnienia czynność nie 
może być wykonana.

• Art. 37. [Materiały dowodowe]

• 1. Funkcjonariusz kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

• 2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia.

• 3. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona udostępnia dokumenty w celu dokonania odpisów, kserokopii lub wyciągów 
oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

• 4. Zgodność z oryginałem odpisów, kserokopii i wyciągów oraz zestawień i obliczeń potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego
upoważniona.

• 5. Zebrane w toku czynności kontrolnych materiały dowodowe funkcjonariusz kontrolujący odpowiednio zabezpiecza, w miarę 
potrzeby przez:

• 1)  oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej za pokwitowaniem;

• 2)  przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;

• 3)  pobranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem.

• 6. O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje funkcjonariusz kontrolujący, a w przypadku jego odmowy -
kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA.



• Art. 38. [Pobranie rzeczy]

• 1. Funkcjonariusz kontrolujący dokonuje pobrania rzeczy w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, a w
przypadku ich nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną. Pobraną rzecz
oznacza się w sposób uniemożliwiający jej zamianę.

• 2. Z pobrania rzeczy sporządza się protokół, który podpisuje funkcjonariusz kontrolujący i osoba uczestnicząca w pobraniu.

• Art. 39. [Oględziny]

• 1. W przypadku potrzeby ustalenia stanu obiektów lub innych składników majątkowych funkcjonariusz kontrolujący może
przeprowadzić oględziny.

• 1a. Kontrolowanego, u którego mają nastąpić oględziny, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o ich celu i wezwać do
okazania wskazanych przedmiotów.

• 2. Oględziny przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku ich nieobecności -
pracownika wyznaczonego przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną.

• 2a. Oględziny powinny być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których
ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

• 3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje funkcjonariusz kontrolujący i osoba
wymieniona w ust. 2.



• Art. 41. [Obowiązek udzielania wyjaśnień na żądanie funkcjonariusza kontrolującego]

• 1. Funkcjonariusz kontrolujący może żądać od pracowników jednostki kontrolowanej lub osoby
pełniącej funkcję publiczną udzielenia mu, w terminie i w miejscu przez niego wyznaczonym,
ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z przebiegu
ustnych wyjaśnień sporządza się protokół, który podpisuje funkcjonariusz kontrolujący i osoba
składająca wyjaśnienia.

• 2. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają
dotyczyć:

• 1) tajemnicy ustawowo chronionej;

• 2) faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub
majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego małżonka albo osoby pozostającej z
nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób
związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

• 3. Prawo odmowy udzielenia wyjaśnień w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, trwa
mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

• 4. Udzielający wyjaśnień może uchylić się od odpowiedzi na pytania, jeżeli zachodzą
okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3.



• Art. 42. [Złożenie oświadczenia dotyczącego 
przedmiotu kontroli]

• 1. Każdy może złożyć funkcjonariuszowi
kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie
dotyczące przedmiotu kontroli.

• 2. Funkcjonariusz kontrolujący nie może odmówić
przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z
przedmiotem kontroli.



• Art. 45. [Podpisanie protokołu kontroli; zastrzeżenia]

• 1. Protokół kontroli podpisują funkcjonariusz kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

• 2. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ( oświadczenia majątkowe), protokół kontroli podpisują funkcjonariusz
kontrolujący i osoba pełniąca funkcję publiczną.

• 3. Kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej lub osobie, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

• 4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Szefa CBA w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

• 5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 i 4, Szef CBA jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę
potrzeby zarządzić dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń polecić zmianę lub
uzupełnienie odpowiedniej części protokołu kontroli.

• 6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Szef CBA przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu
zastrzeżenia.

• 7. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona lub osoba, o której mowa w ust. 2, może odmówić podpisania protokołu
kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

• 8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania
pisemnego stanowiska Szefa CBA w sprawie rozpatrzenia tych zastrzeżeń.

• 9. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia funkcjonariusz kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

• 10. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 i 2 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez funkcjonariusza kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.



Kontrola ABW
• Art. 1. [Utworzenie i właściwość ABW] USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu

• Tworzy się Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

• Art. 5. [Zadania ABW]

• 1. Do zadań ABW należy:

• 1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek
konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a
także obronność państwa;

• 2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

• a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w
bezpieczeństwo państwa,

• b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,

• c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i
492), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,

• d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

• e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz
środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,

• f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w
lit. a-e

• oraz ściganie ich sprawców;

https://sip.lex.pl//document/16798809?unitId=art(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798809?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(232)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(233)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(234)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(235)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(236)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798683?unitId=art(239)par(1)&cm=DOCUMENT


• 2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych
z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów
administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także
systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń
infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398);

• 2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa
w pkt 2;

• 3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji
niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony
informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

• 4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji
mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego
porządku konstytucyjnego;

• 5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach
międzynarodowych.
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• Art. 23. [Uprawnienia funkcjonariuszy ABW]

• 1. Funkcjonariusze ABW, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, mają prawo:

• 1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności określonych w pkt 2-5a lub wykonywania innych
czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań ABW lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa;

• 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

• 3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

• 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

• 5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy
podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary lub w związku z realizacją zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1-2b i 5;

• 5a) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego na zasadach i w sposób określony w art. 43a;

• 6) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w
trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych na podstawie ustawy;

• 7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia
nieodpłatnie tej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;

• 8) zwracania się o niezbędną pomoc do innych niż wymienieni w pkt 7 przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również
zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
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Kontrola policji
• Art. 1. [Utworzenie i zadania Policji] ustawa o policji z dnia 6 kwietni 1990.

• 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa
ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

• 1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.

• 2. Do podstawowych zadań Policji należą:

• 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

• 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach
publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

• 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;,

• 3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 796 oraz z 2021 r. poz. 464 i 815);

• 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

• 4a) ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony
Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

• 5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

• 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w
miejscach publicznych;

• 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii
Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

• 8) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;

• 10) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych
osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego
(DNA);
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• Art. 14. [Zadania Policji]

• 1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze,
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

• 1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i
wykroczeń;

• 2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
zwanych dalej "osobami poszukiwanymi";

• 3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie
miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności,
zwanych dalej "osobami zaginionymi".

• 2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji
państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w
odrębnych ustawach.

• Kontrola policji nie zawsze musi być podyktowana złamaniem prawa.



Kontrola prokuratury

• Art. 2. [Zadania prokuratury] ustawa o prokuraturze z 28 stycznia 
2016 r.

• Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw 
oraz stoi na straży praworządności.

• Art. 56. [Zadania prokuratora w ramach postępowania
przygotowawczego]

• § 1. Prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna i
prowadzi postępowanie przygotowawcze albo zleca wszczęcie lub
prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu
organowi, a następnie wykonuje w takich sprawach czynności
oskarżyciela publicznego przed sądem, chyba że kierownik
nadrzędnej jednostki organizacyjnej prokuratury zarządzi inaczej.



UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I 
POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI



• Państwa członkowskie zobowiązane są przeciwdziałać i wykrywać
nieprawidłowości i nadużycia finansowe, a po ich ujawnieniu -
podejmować inne, prawnie określone działania. Ich
podstawowym obowiązkiem jest odzyskanie kwot bezprawnie
wypłaconych z budżetu Unii lub do niego nieodprowadzonych w
wyniku naruszenia prawa, a także do nałożenia kar na sprawców
tego rodzaju czynów.

• Państwa członkowskie zobowiązane są też informować Komisję o
wykrytych nadużyciach finansowych oraz o nieprawidłowościach,
których wartość przekracza 10 tys. euro (obowiązek notyfikacji).

• Dane te Komisja przedstawia w rocznych sprawozdaniach na
temat ochrony interesów finansowych Unii, publikowanych w
wykonaniu obowiązku ustanowionego w art. 325 ust. 5.
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• Wystąpienie nadużycia finansowego w projekcie pociąga za sobą
wymierne negatywne konsekwencje, dlatego bardzo ważne jest, aby
podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

• Należy pamiętać, że podejmowane działania nie wyeliminują całkowicie
ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego, a ich głównym celem jest
zredukowanie tego ryzyka do poziomu akceptowalnego.

• Wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie może uchronić go przed
utratą funduszy UE, np. poprzez możliwość zastąpienia wydatku
nieprawidłowego innym prawidłowym wydatkiem. Warto pamiętać, że
stwierdzenie nieprawidłowości w uprzednio zatwierdzonym wniosku o
płatność prowadzi do nałożenia korekty finansowej oraz uruchomienia
procedury odzyskiwania od beneficjenta kwoty dofinansowania.



• Promowanie wysokich standardów etycznych w organizacji jest jednym z
podstawowych elementów zapobiegania nadużyciom. Jednoznaczny,
widoczny dla wszystkich przekaz, zgodnie z którym beneficjent dąży do
osiągnięcia najwyższych standardów etycznych i jest przeciwny
wszelkim przejawom nadużyć finansowych w prowadzeniu swojej
działalności, przyczynia się do zniechęcenia potencjalnych sprawców
nadużyć.

• Skuteczność kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym
zdeterminowana jest również zaangażowaniem kadry zarządzającej.
Komunikaty od kadry zarządzającej, począwszy od najwyższego szczebla
zarządzania (tzw. „sygnał z samej góry”), wskazujące wyraźnie, że od
personelu oczekuje się najwyższych etycznych standardów zachowania,
stanowią jeden z kluczowych elementów budowania kultury
przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

• Dobrą praktyką jest wdrażanie kodeksów etycznych.



• Narzędzia zwalczania nadużyć finansowych oraz 
wymagania w zakresie raportowania podejrzeń

• Beneficjenci mają wpływ na budowanie kultury zwalczania 
nadużyć finansowych poprzez m.in.:

1. wdrażanie działań zapobiegających konfliktowi interesów,

2. zapewnienie mechanizmów informowania o 
nieprawidłowościach i podejrzeniach nadużyć finansowych,

3. tworzenie kodeksów etyki,

4. szkolenia,

5. inne działania,



• W toku wdrażania projektu mogą wystąpić sytuacje, które
prowadzą do wystąpienia potencjalnych lub rzeczywistych
konfliktów interesów pomiędzy interesem beneficjenta, a
interesami innych podmiotów, uczestniczących w realizacji
projektu.

• Generalną zasadą przyjętą przez beneficjenta powinno być to, że
wszelkie decyzje oraz działania, muszą być wolne od konfliktu
interesów. Warto przy tym zauważyć, że występowanie konfliktu
interesów samo w sobie nie musi oznaczać złych intencji. Ważne
jest jednak, aby każdorazowo beneficjenci podejmowali
odpowiednie działania, mające na celu efektywne zarządzanie
potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które to
interesy mogłyby w jakikolwiek sposób wiązać się z ryzykiem
naruszenia interesów beneficjenta.



• Umowa o dofinansowanie posługuje się definicją zgodnie z
którą konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i
obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do
działań finansowych lub innej osoby, jest zagrożone z uwagi
na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne
lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub
jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy
osobiste - zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) 2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.



• W myśl dyrektywy pojęcie konfliktu interesów obejmuje co
najmniej każdą sytuację, w której pracownicy instytucji
zamawiającej lub podmiotów działających na rzecz
instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący
wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio
lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny
interes osobisty, który może zagrażać ich bezstronności i
niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia9. Ponadto, kwestię powyższą reguluje Prawo
zamówień publicznych, które wskazuje sytuacje, w jakich
osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podlegają wyłączeniu



• Beneficjent – analizując, jakie należy podjąć kroki, by
skutecznie przeciwdziałać konfliktowi interesów i jego
skutkom - powinien wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:

1. wielkość organizacji,

2. wartość realizowanego projektu,

3. ryzyko narażenia na sytuację konfliktu interesów

• Dobrą praktyką jest wprowadzenie procedury wewnętrznej
(tzw. polityki) – dokumentu regulującego sposób
zapobiegania, jak również zarządzania konfliktem interesów.



• Wzorcowa polityka może obejmować:

1. składanie przez pracowników beneficjenta oświadczeń o znajomości
tej tematyki oraz o świadomości obowiązku bezstronnego i
obiektywnego postępowania lub też składanie oświadczeń o braku
konfliktu interesów przy wykonywaniu swoich obowiązków,

2. zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, w
tym zasady wyłączania pracowników z realizacji zadań,

3. uświadamianie pracownikom kwestii związanych z występowaniem
konfliktu interesów, w tym znaczenia składanych przez nich
oświadczeń (np. poprzez szkolenia, kontakty z doradcami etycznymi,
narzędzia e-learningowe lub informacje w Intranecie),

4. w miarę możliwości, określenie odpowiedzialności za celowe zatajenie
informacji w oświadczeniu lub nieetyczne działanie związane z
wystąpieniem konfliktu interesów.



• W celu minimalizacji wystąpienia konfliktu interesów beneficjent
powinien zadbać o zapoznanie się pracowników realizujących projekty z
udziałem środków publicznych i UE z dokumentami przygotowanymi
przez CBA pn. „Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy
stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych”, UZP pn.
„Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”, MSZ pn „Konflikt
interesów. Czym jest i jak go unikać?”, OLAF pn. „Identyfikowanie
przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny
przewodnik dla kierowników”.

• Innym narzędziem przeciwdziałania konfliktowi interesów jest
odpowiednie informowanie personelu o jego negatywnych skutkach, np.
poprzez organizację odpowiednich szkoleń lub udostępnianie publikacji
w tym temacie.



• Konflikt interesów może istnieć także pomiędzy np.
wybranym do realizacji zadania wykonawcą oraz podmiotem
wyłonionym do nadzorowania wykonawcy.

• Innym przykładem wystąpienia konfliktu interesów jest
skorzystanie przez oferenta z usług podwykonawcy,
zaangażowanego wcześniej przez zamawiającego do
przygotowania zamówienia lub jego elementów.

• Kolejnym przykładem konfliktu jest zatrudnienie przez
wybranego wykonawcę pracownika, który wcześniej
pracował u zamawiającego oraz brał udział w udzieleniu
zamówienia.



Obowiązujące programy

• W dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie
Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 (M. P. 2014,
poz. 299), której głównym celem jest zwalczanie korupcji w Polsce przez
wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji
publicznej.

• W Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) zdiagnozowano
obszary najbardziej zagrożone korupcją, do których należą m.in.:

• a) przeprowadzanie przetargów na budowę dróg, autostrad, linii kolejowych,
oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów oraz na inne roboty budowlane,

• b) zamówienia na zakup sprzętu i aparatury,

• c) działalność lobbingowa prowadzona niezgodnie z prawem,

• d) wykorzystywanie środków unijnych we wszystkich fazach i etapach wdrażania
programów pomocowych (od naboru, przez realizację, kończąc na kontroli
wykonania).



• W dniu 6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w
sprawie Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
gospodarczej na lata 2015-2020 (M. P. 2015, poz. 1063), której głównym
celem jest ograniczenie przestępczości gospodarczej poprzez
wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenie
skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wzmocnienie
efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa.

• W zakresie wykrywania zmów przetargowych, w szczególności ze
względu na ich sekretny charakter, który utrudnia ich wykrywanie oraz
zwalczanie, UOKiK wprowadził, wzorem innych krajów europejskich,
program łagodzenia kar, tzw. program leniency. Program ten pozwala by
przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na współpracę z UOKiK i dostarczą
dowód lub informacje wskazujące na istnienie zakazanego
porozumienia, zostali łagodnie potraktowani. Przedsiębiorca, który jako
pierwszy przedstawi Prezesowi UOKiK określone informacje może liczyć
na obniżenie sankcji finansowej lub całkowite zwolnienie z kary.



Polityka zwalczania nadużyć
• W celu skutecznego rozwiązania problemu 

nadużyć wypracowano uporządkowane podejście do 
zwalczania nadużyć finansowych. Na cykl zwalczania 
nadużyć finansowych składają się cztery podstawowe 
elementy:

• zapobieganie,
• wykrywanie i zgłaszanie,
• informowanie, raportowanie i korygowanie,
• dochodzenie sądowe.



Konflikt interesów



• zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia finansowego oraz art. 32
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29
października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,
konflikt interesów należy rozumieć jako sytuację, gdy bezstronne i
obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań
finansowych lub innej osoby tj. podmiotu upoważnionego do działań
finansowych oraz wszystkich innych osób uczestniczących w
wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, 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.



• Natomiast, zgodnie z art. 24 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn.zm.) ,
konflikt interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której
członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług
w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji
zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego
postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes
finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który
postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i
niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.



Korupcja



• zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, korupcja  oznacza czyn: 

• a) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej
samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie
lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,

• b) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą
funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści,
w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu
jej funkcji,



• c) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację
zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na
obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie
kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub
pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i
stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,

• d) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację
zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub
przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę kierującą jednostką
niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek
charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub
przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla
jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które
narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.



• Sygnał ostrzegawczy jest oznaką możliwego nadużycia
finansowego lub korupcji. Jest to element lub zbiór elementów,
które mają nietypowy charakter lub odbiegają od zwykłego
działania. Jest to sygnał wskazujący na zaistnienie czegoś
nietypowego, co może wymagać dalszego zbadania.

• Obecność sygnałów ostrzegawczych powinna zwiększyć czujność
personelu i kierownictwa oraz skłonić ich do podjęcia
niezbędnych środków, aby potwierdzić lub zaprzeczyć, że istnieje
ryzyko nadużycia finansowego. Reagowanie jest niezmiernie
ważne.

• Eliminowanie wątpliwości, które zaistniały wskutek sygnałów
ostrzegawczych, należy do obowiązków instytucji zarządzających.



Zmowy przetargowe



Czynności przy wykryciu zmowy przetargowej 

• Ustawa wskazuje, co musi zrobić zamawiający, gdy wykryje zmowę
przetargową. W takiej sytuacji zamawiający wyklucza wykonawcę z
postępowania. Przy czym wykluczenie nie obejmuje wyłącznie aktualnego
postępowania, ale kolejne trzy lata działalności przedsiębiorcy.

• Decyzję o wykluczeniu zamawiający podejmie również w przypadku, gdy
wykonawcy z jednej grupy kapitałowej złożą odrębne oferty i nie wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w przetargu.

• Jeżeli zamawiający uzna, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji, powinien odrzucić ofertę wykonawcy.

• Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



Prawo zamówień publicznych to nie wszystko – ochrona konkurencji w Polsce 

• Regulacje zawarte w prawie zamówień publicznych mają na celu eliminację nieuczciwych wykonawców 
z postępowań przetargowych. Żeby jednak zamawiający wiedział, co zrobić, musi umieć rozpoznać i 
wykryć zmowę przetargową. 

• Podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z ochroną konkurencji w Polsce, jest 
ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Jest ona nazywana ustawą 
antymonopolową. Zawiera zakazy i nakazy dla przedsiębiorców. W szczególności wprowadza zakaz 
podejmowania przez nich działań, które mogłyby ograniczyć konkurencję. 

• Organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji, w tym w zakresie zwalczania zmów 
przetargowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje 
zadania przy pomocy Urzędu. 

Zwalczanie zmów przetargowych jest jednym z priorytetów UOKiK realizowanym poprzez: 

• • działalność orzeczniczą, 

• • współpracę z innymi organami, 

• • działalność edukacyjno-informacyjną. 



Ustawa antymonopolowa 

• Ustawa antymonopolowa zakazuje zawierania przez przedsiębiorców 
porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub 
naruszenie w inny sposób konkurencji. Zakaz ten obejmuje zarówno 
porozumienia horyzontalne, jak i wertykalne. 

• Porozumienia horyzontalne to takie, które są zawierane między 
przedsiębiorcami bezpośrednio ze sobą konkurującymi, a zatem działającymi na 
tym samym szczeblu obrotu. Takie porozumienie mogą zawrzeć ze sobą np. 
producenci cementu, którzy konkurują między sobą. 

• Porozumienia wertykalne to takie, które są zawierane między podmiotami ze 
sobą niekonkurującymi, funkcjonującymi na różnych szczeblach obrotu. Takie 
porozumienie może zawrzeć np. producent farb z przedsiębiorcami, którzy 
dystrybuują jego produkty. 

• Warto zwrócić uwagę, że ustawa antymonopolowa zakazuje porozumień, 
których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji.



Przykładowy katalog niedozwolonych porozumień 

• Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera przykładowy katalog porozumień, które mogą 
zostać uznane za zakazaną zmowę. Należą do nich: 

• • ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów, 

• • ograniczanie albo kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji, 

• • podział rynków zbytu lub zakupu, 

• • odmienne traktowanie partnerów handlowych, to jest ustalanie uciążliwych lub niejednolitych 
postanowień umownych prowadzących do zróżnicowania warunków konkurencji, 

• • uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez kontrahenta dodatkowego warunku, 
który nie ma związku z zawieraną umową, 

• • ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych 
porozumieniem, 

• • uzgadnianie przez uczestników przetargu lub uczestników i organizatora przetargu warunków 
składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny – ten punkt dotyczy zmów przetargowych. 



• Przedsiębiorcy często są zaskoczeni, gdy spotykają się z zarzutem, że zawarli porozumienie 
ograniczające konkurencję. Tłumaczą się wtedy, że niczego nie podpisywali. Jednak wcale 
nie muszą niczego podpisywać, żeby być stroną takiego porozumienia. 

• Istnieje błędne przekonanie, że z porozumieniem mamy do czynienia wtedy, gdy zawarto 
je na piśmie. Tymczasem zmowa – zwłaszcza dotycząca udziału w przetargu – ma na ogół 
charakter niejawny. Uczestnicy raczej starają się ukryć swoje zamiary i nie pozostawiać 
żadnych obciążających dokumentów. 

• Zgodnie z u.o.k.k. porozumienie może mieć formę np. umowy między przedsiębiorcami, 
związkami przedsiębiorców albo też przedsiębiorcami a ich związkami. Umowy mogą 
mieć formę zarówno pisemną, jak i ustną. Nie ma też znaczenia, czy ustalenia zawarte w 
takich umowach są w ocenie przedsiębiorców wiążące czy nie. 

• W praktyce rzadko można się spotkać z zawarciem antykonkurencyjnego porozumienia 
przetargowego w formie pisemnej umowy. Znacznie częściej zmowy przetargowe są 
zawiązywane w innych formach, np. porozumień dżentelmeńskich, bieżących uzgodnień 
telefonicznych czy e-mailowych. 



• Ze względu na opisaną sytuację porozumienie
antykonkurencyjne przybierające postać uzgodnień może
być dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub
więcej przedsiębiorców lub ich związki – taki przepis określa
u.o.k.k. Należy zwrócić uwagę na to, że uzgodnienia takie
powodują, iż przedsiębiorcy przestają ze sobą rywalizować i
zamiast tego koordynują swoje działania.

• Porozumieniem będzie także uchwała lub inny akt wydany
przez związek zrzeszający przedsiębiorców lub jego organ
statutowy. Mowa tu o zaleceniach, okólnikach albo luźnych
wytycznych.



Regulacje zawarte w art. 305 k.k.

• Artykuł 305 k.k. obejmuje dwa przypadki. Z perspektywy
zmów przetargowych w pierwszym przypadku
odpowiedzialność ponosi osoba, która w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej weszła w porozumienie z inną osobą,
działając na szkodę właściciela mienia lub instytucji.

• W drugim zaś jest mowa o samym wejściu w porozumienie,
które przyniosło lub mogło przynieść szkodę, jednak nie ma
w tym przypadku konieczności osiągnięcia korzyści
majątkowej.



Dokładne brzmienie art. 305 k.k., § 1 i § 2 jest następujące:

• Art. 305 § 1 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia
lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną
osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji,
na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

• § 2 Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela
mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest
dokonywany.

• Wejście w porozumienie oznacza jakiekolwiek wspólne działanie
szkodliwe dla zamawiającego.



Mechanizmy zmów przetargowych

Wśród stosowanych mechanizmów zmów
przetargowych można wyróżnić:

• oferty kurtuazyjne,

• ograniczanie ofert,

• rozstawianie i wycofywanie ofert,

• systemowe podziały rynku,

• rotacyjne składanie ofert.



Fałszerstwo dokumentów



• Do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów zaliczyć można zarówno fałszerstwo
materialne, jak i intelektualne.

• Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów wynika z zapisów
Kk.

• Fałszerstwo materialne jest przestępstwem dotyczącym każdej osoby - nie tylko funkcjonariuszy
publicznych i polega na przerobieniu, podrobieniu lub użyciu sfałszowanego dokumentu.

• Podrobienie lub przerobienie dokumentu nie odnosi się do dokumentu jako całości, w związku z
powyższym może również odnosić się wyłącznie do jego fragmentu. Przestępstwo to nie dotyczy
również sposobu, w jaki zostało dokonane fałszerstwo, poziomu zafałszowania czy też
umiejętności fałszującego, lecz jedynie samego stwierdzenia faktu sfałszowania dokumentu.

• Podrobienie dokumentu polega na sporządzeniu dokumentu na nowo wraz ze stworzeniem
pozoru, że dany dokument jest autentyczny. Najbardziej popularnym przykładem podrobienia
dokumentu jest sfałszowanie podpisu na dokumencie. Należy w tym miejscu zauważyć, że
podrobienie podpisu innej osoby - nawet za jej zgodą - także wyczerpuje znamiona popełnienia
przestępstwa wskazane w Kk.



• Przerobienie dokumentu oznacza dokonanie zmian w tekście już istniejącego dokumentu
i uczynieniu go w ten sposób nieprawdziwym. Za przykłady popełnienia tego typu
przestępstwa należy wskazać przede wszystkim wszelkiego rodzaju dopiski lub usuwanie
fragmentów tekstu, wywabienia, wymazania, przekreślenia itp.

• Użycie sfałszowanego dokumentu jest rozumiane jako jego przedłożenie osobie
uprawnionej np. do kontroli, zrealizowanie na jego podstawie świadczenia, np. poprzez
wypłatę środków refundacyjnych czy też przeniesienia własności oraz jego przedstawienie
organowi prowadzącemu postępowanie dowodowe.

• Przyjmuje się, że z dokonaniem czynu w formie podrobienia lub przerobienia mamy
głównie do czynienia w momencie, gdy podjęto czynności mające na celu upozorowanie
autentyczności danego dokumentu, a więc samo podjęcie działania jest przestępstwem.

• Natomiast użycie sfałszowanego dokumentu stanowi moment jego przedstawienia jako
autentycznego i mającego znaczenie prawne. Przyjmuje się, że karalne jest tylko takie
sfałszowanie dokumentu, które polega na jego wykorzystaniu jako przedmiotu o znaczeniu
prawnym.

• Fałszerstwo intelektualne jest to urzędowe poświadczenie nieprawdy co do okoliczności
mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną
do wystawienia dokumentu.

• Przestępstwo wskazane powyżej może być popełnione tylko przez osobę mającą prawny
status funkcjonariusza publicznego albo też szczególny tytuł prawny (upoważnienie) do
wystawienia dokumentów określonego rodzaju.



• Poświadczenie nieprawdy nie jest przestępstwem przeciwko autentyczności
dokumentu lecz stwierdzeniem faktów czy okoliczności niezgodnych z prawdą.

• Warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za fałszerstwo
intelektualne jest wykazanie, że osoba poświadczająca nieprawdę miała
świadomość faktu poświadczania nieprawdy. Popełnienie błędu, nawet
rażącego, nie daje podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na
podstawie przepisów Kk odnoszących się do przestępstw przeciw wiarygodności
dokumentów. Działanie takie może skutkować odpowiedzialnością karną z tytułu
niedopełnienia obowiązków lub odpowiedzialnością dyscyplinarną za naruszenie
obowiązków pracowniczych.

• Poświadczenie nieprawdy może polegać m.in. na potwierdzeniu okoliczności,
które nie miały miejsca, na ich przeinaczeniu albo na zatajeniu



• Przerabianie może dotyczyć wszystkich rodzajów dokumentów 
przekazywanych przez  beneficjentów w celu uzyskania dotacji, 
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
publicznego lub uzyskania zwrotu poniesionych wydatków:
- umów
- dokumentów tożsamości
- życiorysów
- gwarancji bankowych
- bilansów
- faktur (papierowych lub elektronicznych)
- sprawozdań
- arkuszy ewidencji czasu pracy
- list obecności
- stron internetowych
- innych dokumentów



PRAKTYCZNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE 
PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z 

NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI
1. Czynności w zakresie przeciwdziałania 

przypadkom konfliktu interesów
2. Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji

3. Czynności w zakresie przeciwdziałania 
przestępstwom przeciwko dokumentom



Działania zaradcze w przypadku 
stwierdzenia wystąpienia konfliktu 
interesów
• Nie podjęcie odpowiednich działań w przypadku

wystąpienia konfliktu interesów może prowadzić do
przekształcenia się konfliktu w korupcję.

• Sposób reakcji zależy od rodzaju występującego konfliktu.

• Powszechnie przyjętym rozróżnieniem definicyjnym w
dokumentach poświęconych tematyce konfliktu interesów
jest podział na konflikt interesów rzeczywisty, potencjalny i
pozorny.

• W zależności od tego, z którym przypadkiem konfliktu
interesów mamy do czynienia, mogą być wymagane inne
minimalne działania zaradcze.



• Zarządzanie konfliktem interesu w zależności od 
charakteru konfliktu

rzeczywisty potencjalny pozorny

Interes
prywatny

Pracownik ma interes 
prywatny, który może 
wpłynąć na
jego profesjonalny osąd w 
ramach wykonywanych
obowiązków

Pracownik ma interes prywatny, 
który może wpłynąć na
jego profesjonalny osąd w ramach 
wykonywanych
obowiązków

Pracownik nie ma interesu
prywatnego, który może
wpłynąć na jego
profesjonalny osąd w ramach
wykonywanych obowiązków

Profesjon
alny osąd

Pracownik jest w sytuacji,
gdy ma wydać 
profesjonalny
osąd w ramach
wykonywanych 
obowiązków

Pracownik nie jest obecnie
w sytuacji, gdy ma wydać
profesjonalny osąd w
ramach wykonywanych
obowiązków, ale taka
sytuacja może zdarzyć się
w przyszłości

Pracownik jest w sytuacji,
gdy ma wydać profesjonalny
osąd w ramach
wykonywanych obowiązków i
otoczenie ma podstawy,
aby stwierdzić, że istnieje
interes prywatny, który
mógłby wpłynąć na dany
osąd



rzeczywisty potencjalny pozorny

Ryzyko Występuje Może wystąpić Występuje ryzyko utraty

Działanie Wyłączenie ze sprawy, w
której występuje sytuacja
rzeczywistego konfliktu

m.in. zgłoszenie
potencjalnego konfliktu i
monitorowanie, czy konflikt
pozostaje nadal potencjalny

Działanie w celu 
wyjaśnienia
sprawy (np. 
przygotowanie
oficjalnego stanowiska
dementującego istnienie
powiązań)



• Należy zwrócić uwagę na obowiązek
poinformowania przez beneficjenta instytucji, z
którą zawarł umowę o dofinansowanie, o podjętych
środkach zaradczych, mających na celu
zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie
szkody spowodowanej przez konflikt interesów.



• Ochrona sygnalistów

• Skuteczność mechanizmu sygnalizacyjnego zależy, z jednej strony, od poczucia
bezpieczeństwa osób zgłaszających podejrzenie nadużycia finansowego, oraz, z
drugiej strony, od przekonania tych osób, że przekazana informacja nie zostanie
zignorowana, lecz przyczyni się do podjęcia stosownych działań, mających na
celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym. Dlatego beneficjent, podpisując
umowę o dofinansowanie, przyjmuje na siebie obowiązki związane z ochroną
sygnalistów.

• Realizację tego obowiązku ułatwi wpisanie przez beneficjenta w wewnętrzne
procedury, że nie będzie podejmował działań odwetowych wobec sygnalistów.

• Jednym z podstawowych elementów zapewnienia ochrony sygnaliście jest
zapewnienie odpowiedniej ochrony tożsamości sygnalisty (w tym jego danych
osobowych w rozumieniu tzw. RODO), która nie może zostać ujawniona bez jego
zgody.



• Dodatkowe mechanizmy sygnalizacyjne

• Stworzenia własnych wewnętrznych mechanizmów do sygnalizowania
nieprawidłowości - posiadanie takiego narzędzia może sprawić, że pracownicy
wybiorą wewnętrzny system sygnalizowania o nieprawidłowościach, co pozwoli
na wyjaśnienie sprawy wewnątrz organizacji.

• Wprowadzenie tych mechanizmów jest możliwe przy wykorzystaniu dwóch
sposobów.

• Pierwszy sposób zakłada wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach przy
wykorzystaniu pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

• Drugim sposobem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach siłami
własnymi beneficjenta.



• Skuteczne rozwiązanie do sygnalizowania nadużyć może się składać z takich
modułów, jak:

1. specjalna linia telefoniczna,

2. specjalny adres e-mail,

3. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem specjalnie stworzonej strony
internetowej,

4. doradca etyczny wyznaczony w organizacji.

• Dobrą praktyką jest informowanie sygnalisty o działaniach podjętych w związku
z jego zgłoszeniem, a jeżeli sygnalista ujawnił swoje dane, również
pozostawienie mu możliwości uzupełniania dotychczas zgłoszonych informacji w
sprawie. Zgłoszenia anonimowe nie są pozostawiane bez rozpoznania, jednak
nie dają możliwości aktywnego uczestnictwa sygnalisty w procesie badania
stanu faktycznego.



Działania zaradcze w przypadku 
stwierdzenia wystąpienia korupcji

• Instytucje zaangażowane we wdrażanie środków z UE są 
zobowiązane do podejmowania działań  mających na celu 
zapobieganie jej występowaniu, w szczególności do posiadania: 

• a) stosownej polityki przeciwdziałania przejawom korupcji, 

• b) mechanizmów umożliwiających sygnalizowanie o wystąpieniu 
nieprawidłowości i nadużyć finansowych, 

• c) procedur w zakresie właściwego postępowania pracownika w 
sytuacji otrzymania  propozycji korupcyjnej, 

• d) polityki w zakresie przyjmowania prezentów obejmującą swoim 
zakresem co najmniej  wskazanie wartości możliwych do przyjęcia 
prezentów i wprowadzającą rejestr  otrzymanych prezentów.



Działania zaradcze w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia przestępstw przeciwko 
dokumentom

• W związku z wysoko identyfikowalnym ryzykiem
wystąpienia przejawów fałszerstwa dokumentów,
wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie
środków z UE są zobowiązane do podejmowania
skutecznych działań mających na celu
przeciwdziałanie i wykrywanie sfałszowanych
dokumentów, w szczególności do organizacji i
przeprowadzania szkoleń z zakresu identyfikacji
podrobionych dokumentów.



IDENTYFIKACJA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

1. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
2. Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć 

finansowych
3. Na co zwracać uwagę ?



Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć 
finansowych

• Jednym z elementów zarządzania ryzykiem jest szacowanie ryzyka wystąpienia
nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu. Ryzyko można zdefiniować
jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny
wpływ na realizację założonych celów.

• Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które
mogą wywrzeć wpływ na realizację założonych celów danego podmiotu,
utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach (tzw. na poziomie akceptowalnym)
oraz racjonalne zapewnienie realizacji celów.

• Zatem elementami zarządzania ryzykiem będą:

1. identyfikacja ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, które mogą wywrzeć 
wpływ na realizację projektu,

2. następnie określenie, jaki poziom ryzyka jest możliwy do zaakceptowania,

3. podjęcie odpowiednich działań zaradczych, mających na celu obniżenie ryzyka 
do tego poziomu.



• Należy podkreślić, iż nie ma jednego uniwersalnego
modelu zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem
nadużyć może być np. elementem zarządzania ryzykiem
prowadzonym przez beneficjenta, w tym zarządzania
ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w jednostkach
sektora finansów publicznych.

• Skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
jest możliwe wtedy, gdy znane jest ryzyko wystąpienia
nadużycia. Dlatego beneficjent zobowiązany jest do
przeprowadzenia rzetelnego oszacowania ryzyka
wystąpienia nadużyć finansowych w związku z
realizacją projektu.



• Analiza rzetelna to taka, którą przeprowadzono w sposób obiektywny, została
odpowiednio udokumentowana i zawiera ocenę (w skład której wchodzi
informacja, czy posiadane przez beneficjenta narzędzia zapobiegające
nadużyciom są odpowiednie do stwierdzonych ryzyk).

• W celu wykonania powyższej analizy beneficjent powinien:

1. Określić, na jakie nadużycia narażony jest projekt.

2. Zidentyfikować obecnie posiadane środki, które mają przeciwdziałać ww.
nadużyciom.

3. Ocenić, czy posiadane środki (mechanizmy/narzędzia kontrolne) sprowadzają
ryzyka związane z mogącymi wystąpić nadużyciami do poziomu
akceptowalnego.

4. W sytuacji, gdy z oceny wynika, że posiadane środki nie sprowadzają ryzyka
do poziomu akceptowalnego, wprowadzić nowe narzędzia sprowadzające
ryzyko do poziomu akceptowalnego oraz powtórzyć analizę.



• Jak określić, które środki są skuteczne i proporcjonalne?

• Narzędziem do tego jest właśnie przeprowadzenie ww. analizy ryzyka
wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.
Podczas analizy ryzyka oceniane są istniejące mechanizmy kontrolne –
czy obniżają one ryzyko do poziomu akceptowalnego, czy może
wymagane jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów.

• Jednak wprowadzając nowy mechanizm kontrolny należy brać pod
uwagę również jego zasadność ekonomiczną.

• Może się bowiem okazać, że skuteczność mechanizmu kontrolnego jest
ograniczona, a jego wprowadzenie generuje dodatkowe koszty lub
dodatkowe zbędne nakłady pracy.

• Z drugiej strony, zastosowanie niewystarczających mechanizmów
kontrolnych, nieproporcjonalnych do stwierdzonego ryzyka, może
spowodować straty w przypadku zmaterializowania się ryzyka.



• Beneficjent - przed wprowadzeniem dodatkowych mechanizmów -
powinien przeanalizować ich proporcjonalność względem zagrożenia
związanego z rodzajem nadużycia, jakiemu dane mechanizmy mają
zapobiegać, jak również wielkości projektu, jaki realizuje, oraz
przyznanego dofinansowania.

• Będą to zatem: kultura etyki, wewnętrzne procedury, w tym
mechanizmy raportowania o podejrzeniach nadużyć finansowych,
szkolenia, system kontroli wewnętrznej, analiza ryzyka nadużyć
finansowych oraz specjalistyczne narzędzia i procedury
przeciwdziałające konkretnym rodzajom nadużyć.

• Środkami ograniczającymi ryzyka do poziomu akceptowalnego mogą być
np. stosowana polityka dotycząca prezentów i reprezentacji, polityka
antykorupcyjna, kodeksy etyki, procedury postępowania z informacjami
poufnymi, zasady przeciwdziałania wystąpieniu zmów przetargowych,
czy zastępowania materiałów itp.



• Beneficjent może być kontrolowany przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, a także Instytucję
Audytową, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty, uprawnione do
przeprowadzania kontroli lub audytu

• Może się zdarzyć, że taka instytucja stwierdzi, że podejmowane
przez beneficjenta działania i środki nie są proporcjonalne w
stosunku do stwierdzonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości
lub nadużyć. W takim przypadku instytucja kontrolująca może
wskazać beneficjentowi dodatkowe lub inne środki, niezbędne do
ograniczenia przedmiotowego ryzyka.

• Beneficjent natomiast jest zobowiązany do poinformowania o
sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.



Obszary ryzyka nadużyć

Weryfikacja ofert pod kątem symptomów zmów przetargowych

• Zmowy przetargowe to porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w
inny sposób konkurencji na rynku właściwym.

• Zmowa przetargowa polega zatem na uzgadnianiu przez
przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych
przedsiębiorców i zamawiającego warunków składanych ofert, w
szczególności co do zakresu prac lub ceny.

• Zmowa przetargowa, na potrzeby niniejszego poradnika, jest więc
porozumieniem przedsiębiorców, które prowadzi do zaniechania
działań konkurencyjnych na rzecz niejawnej współpracy przy
składaniu ofert w zakresie m.in. wysokości ceny lub jakości
towarów lub usług.



• Wyróżnić można dwa główne typy zmów przetargowych:

1. zmowa pozioma (horyzontalna) lub kartel, czyli porozumienie ograniczające
konkurencję między przedsiębiorcami, którzy powinni między sobą
rywalizować. Zmowy przetargowe horyzontalne mogą przybierać wiele form,
jednak zawsze mają na celu osłabienie konkurencji między potencjalnymi
wykonawcami, co ostatecznie może prowadzić do zawyżenia cen lub
pogorszenia jakości towarów lub usług.

2. zmowa pionowa (wertykalna), czyli porozumienie pomiędzy podmiotami
działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. pomiędzy producentem i
dystrybutorem lub zamawiającym i wykonawcą). Zmowy przetargowe
wertykalne polegają najczęściej na uzgodnieniu warunków przetargu lub treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) między zamawiającym a
jednym z potencjalnych wykonawców, w celu wykluczenia z udziału w
przetargu innych wykonawców.



• We wszystkich krajach należących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju),
zmowy przetargowe są działaniem niezgodnym z prawem i podlegają ściganiu, a także sankcjom
zgodnie z regułami i prawem konkurencji.

• Również w prawie polskim, w Kk, zostały zawarte przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej za
uczestnictwo w zmowach.

• Na podstawie doświadczeń we wdrażaniu funduszy UE, można wskazać następujące przykładowe
sytuacje, które mogą sugerować wystąpienie zmowy:

1. wejście w porozumienie uczestników przetargów, polegające na uzgadnianiu wartości
zamówień w ramach poszczególnych postępowań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i
doprowadzenia do wyboru przez zamawiającego uzgodnionej uprzednio przez uczestników
oferty, po cenie odbiegającej od rzeczywistej wartości zamówienia;

2. wejścia w porozumienie z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i utrudniania
przetargu na dostawę;

3. rezygnacja z dalszego udziału w postępowaniu jednej z firm (np. poprzez nieuzupełnienie
oferty), mająca na celu doprowadzenie do wyboru firmy z góry ustalonej przez zmawiających
się, lub występowanie jako podwykonawca wybranej firmy;



4. zawarcie porozumienia z osobami odpowiedzialnymi u wykonawcy, mającego na
celu wyłudzenie „podwójnej zapłaty” od inwestora z tytułu solidarnej
odpowiedzialności za wykonanie robót;

5. wystąpienie niekonkurencyjnego uzgadniania warunków składanych ofert w
postaci podejrzenia wystąpienia zmowy wertykalnej (pomiędzy organizatorem i
uczestnikiem przetargu), jak i zmowy horyzontalnej (pomiędzy przedsiębiorcami
przystępującymi do poszczególnych postępowań);

6. utrudnianie przetargu publicznego połączone z nadużyciem uprawnień przez
funkcjonariusza publicznego - wejście w porozumienie mające na celu zakłócanie
przetargów publicznych;

7. podejrzenie wejścia w porozumienie z inną osobą poprzez działanie na szkodę
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej.

8. zakłócanie konkurencji poprzez wybranie do nadzoru podmiotu powiązanego z
wykonawcą robót



Zastępowanie materiałów

• Ryzyko zastępowania materiałów występuje, kiedy w
ramach projektu nie są dostarczane przewidziane w
projekcie produkty lub następuje ich zmiana na
towary/produkty/materiały gorszej jakości. Podmioty
zewnętrzne mogą dostarczać słabsze substytuty zamiast
towarów wskazanych w kontrakcie. Mogą też w inny sposób
umyślnie ukrywać brak spełniania wymogów kontraktu.
Beneficjenci mogą współuczestniczyć w takich nadużyciach
w celu uzyskania dodatkowych korzyści. Może zaistnieć
także sytuacja, gdzie część usług/towarów, których
dostarczenia wymagał kontrakt, mogły zostać w ogóle
niedostarczone.



• Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia procederu zastępowania materiałów, beneficjent
realizujący projekt powinien rozważyć wdrożenie poniższych propozycji postępowania:

1. egzekwowanie należytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego przez wykonawcę
zewnętrznego lub sprawowanie przez beneficjenta własnego nadzoru inwestorskiego,

2. w przypadku projektów, w których beneficjent sprawuje samodzielnie nadzór inwestorski,
zaleca się współpracę z jednostką akredytowaną, uprawnioną do wykonywania określonych
zadań w zakresie oceny prawidłowości użytych materiałów i wykonania robót;

3. należy rozważyć wprowadzenie długich okresów gwarancji jakości wykonywanych robót;
długie okresy gwarancji powinny zasadniczo motywować wykonawcę do zachowania większej
dbałości o jakość wykonywanych robót/elementów, ponieważ usunięcie wad i usterek, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym, odbywa się co do zasady na koszt wykonawcy robót;

4. egzekwowanie od wykonawców opracowania Programów Zapewnienia Jakości, na mocy
warunków kontraktowych;

5. analiza i weryfikacja sygnałów (zgłoszeń, w tym anonimowych) dotyczących niskiej jakości
robót; często zdarza się, że mieszkańcy sąsiadujący z prowadzoną inwestycją dostrzegają
pewne nieprawidłowości w realizacji inwestycji, które nie zostały zidentyfikowane w inny
sposób, co może być pomocne dla beneficjenta przy identyfikowaniu potencjalnych
nieprawidłowości.



Należy w realizowanych kontraktach zwrócić szczególną uwagę na kwestie:

1. sposobu weryfikacji jakości zastosowanych materiałów (zgodności materiałów
z kontraktem).

2. procentową ilość zweryfikowanych materiałów przez poszczególne podmioty
w wyspecjalizowanych laboratoriach.

3. podmioty odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich laboratoriów.

4. w przypadku kontraktów na nadzór – jaki odsetek materiałów jest
weryfikowany przez inżyniera pod kątem jakości.

• W przypadku zastosowania gorszych materiałów od określonych w umowie,
oprócz znacznych szkód czy zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, istnieje ryzyko
uznania za niekwalifikowalne wydatków poniesionych w zakresie tych
materiałów.



Fałszowanie dokumentów

• Do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów zaliczyć można
zarówno fałszerstwo materialne, jak i intelektualne. Odpowiedzialność
karna za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów wynika z
przepisów Kk.

• Fałszerstwo materialne jest przestępstwem dotyczącym każdej osoby -
nie tylko funkcjonariuszy publicznych - i polega na przerobieniu,
podrobieniu lub użyciu sfałszowanego dokumentu.

• Podrobienie lub przerobienie dokumentu może również odnosić się
wyłącznie do jego fragmentu.

• Przestępstwo to nie dotyczy również sposobu, w jaki zostało dokonane
fałszerstwo, poziomu zafałszowania czy też umiejętności fałszującego,
lecz jedynie samego stwierdzenia faktu sfałszowania dokumentu.



• Podrobienie dokumentu polega na sporządzeniu dokumentu na nowo wraz ze
stworzeniem pozoru, że dany dokument jest autentyczny. Najbardziej
popularnym przykładem podrobienia dokumentu jest sfałszowanie podpisu na
dokumencie. Należy w tym miejscu zauważyć, że podrobienie podpisu innej
osoby - nawet za jej zgodą - także wyczerpuje znamiona popełnienia
przestępstwa wskazane w Kk.

• Przerobienie dokumentu oznacza dokonanie zmian w tekście już istniejącego
dokumentu i uczynieniu go w ten sposób nieprawdziwym. Jako przykłady
popełnienia tego typu przestępstwa należy wskazać przede wszystkim
wszelkiego rodzaju dopiski lub usuwanie fragmentów tekstu, wywabienia,
wymazania, przekreślenia itp.

• Użycie sfałszowanego dokumentu jest rozumiane jako jego przedłożenie osobie
uprawnionej np. do kontroli, zrealizowanie na jego podstawie świadczenia, np.
poprzez wypłatę środków refundacyjnych, czy też przeniesienia własności oraz
jego przedstawienie organowi prowadzącemu postępowanie dowodowe.



• Fałszerstwo intelektualne jest to urzędowe poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej
znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia
Dokumentu.

• Przestępstwo wskazane powyżej może być popełnione tylko przez osobę mającą prawny status
funkcjonariusza publicznego albo też szczególny tytuł prawny (upoważnienie) do wystawienia
dokumentów określonego rodzaju.

• Poświadczenie nieprawdy nie jest przestępstwem przeciwko autentyczności dokumentu lecz
stwierdzeniem faktów czy okoliczności niezgodnych z prawdą. Warunkiem pociągnięcia sprawcy
do odpowiedzialności karnej za fałszerstwo intelektualne jest wykazanie, że osoba
poświadczająca nieprawdę miała świadomość faktu poświadczania nieprawdy. Popełnienie
błędu, nawet rażącego, nie daje podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na
podstawie przepisów Kk odnoszących się do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów.
Działanie takie może skutkować odpowiedzialnością z tytułu niedopełnienia obowiązków lub
odpowiedzialnością dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracowniczych.

• Poświadczenie nieprawdy może polegać m.in. na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały
miejsca, na ich przeinaczeniu albo na zatajeniu.



• Na podstawie doświadczeń we wdrażaniu funduszy UE, można wskazać następujące 
przykładowe sytuacje podejrzeń naruszeń związanych z fałszerstwem dokumentów:

1. wytworzenie oraz przedstawienie przez beneficjenta w celu wyłudzenia 
dofinansowania dokumentów poświadczających nieprawdę odnośnie rzekomego 
zamieszczenia ogłoszeń o planowanych przetargach w prasie lub w Internecie,

2. poświadczenie nieprawdy w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym 
zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, polegające na prowadzeniu 
dokumentacji (w postaci wniosków o zatwierdzenie obmiarów robót) w stosunku 
do prac, które nie miały miejsca, a następnie wystawienia na ich podstawie faktur 
VAT,

3. poświadczenie nieprawdy przez inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru co do 
okoliczności mającej znaczenie prawne,

4. poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy,

5. posłużenie się podrobionymi, dokumentami poświadczającymi nieprawdę co do 
doświadczenia zawodowego pracowników,

6. poświadczenie przez osobę uprawnioną do wystawiania dokumentu - w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej - okoliczności niezgodnej z prawdą, mającej 
znaczenie prawne oraz użycie tego dokumentu



• Fałszowanie dokumentów może dotyczyć wszystkich etapów
życia projektu oraz różnych rodzajów dokumentów np.
związanych z wnioskiem o dofinansowanie, postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego lub uzyskania
refundacji poniesionych wydatków: umów, dokumentów
tożsamości, życiorysów, gwarancji bankowych, faktur
(papierowych lub elektronicznych).

• Do zalecanych form przeciwdziałania fałszowaniu
dokumentów należą specjalistyczne szkolenia pracowników
oraz istnienie odpowiednich procedur w ramach których
istnieją jasno określone sposoby postępowania w sytuacji
wątpliwości dotyczących autentyczności dokumentu.



Korupcja

• Pojęcia „korupcja” w rozumieniu ustawy o CBA, zgodnie z którą jest to czyn:

1. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek 
osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści 
osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej 
osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej 
funkcji,

2. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję 
publiczną bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, 
dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby lub przyjmowaniu propozycji 
lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania 
w wykonywaniu jej funkcji,

3. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację 
zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na 
obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 
osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub 
pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek 
nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w 
zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i 
stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,



• 4. popełniany w toku działalności gospodarczej
obejmującej realizację zobowiązań względem władzy
(instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub
przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę
kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów
publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze
na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych
korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy
takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania,
które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie
szkodliwe odwzajemnienie.



• Według cywilnoprawnej konwencji o korupcji korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie
lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej
korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub
zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

• Z kolei prawnokarna konwencja o korupcji nakłada na strony konwencji obowiązek przyjęcia
odpowiednich środków ustawodawczych, koniecznych do uznania przez prawo wewnętrzne za
przestępstwa zachowań związanych z przekupstwem czynnym lub biernym, jeśli dotyczą one:

1. krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych,

2. funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych,

3. członków krajowych i zagranicznych zgromadzeń przedstawicielskich sprawujących władzę
ustawodawczą lub wykonawczą,

4. członków międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych,

5. sędziów i funkcjonariuszy sądów międzynarodowych.



• Ponadto, pod pojęciem „przekupstwa” rozumie się
także handel wpływami, przekupstwa w sektorze
prywatnym, pranie pieniędzy pochodzących z
przestępstw korupcyjnych oraz przestępstwa księgowe.

• Korupcję można podzielić na dwie klasy:
1. korupcję bierną, polegającą na przyjmowaniu przez
osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowych
czy osobistych - lub ich obietnic,
2. korupcję czynną, polegającą na udzieleniu osobie
będącej funkcjonariuszem publicznym korzyści
majątkowej czy osobistej - lub jej obietnicy.



Manipulowanie kosztami, podwójne finansowanie

• Manipulowanie kosztami objawia się przede wszystkim
poprzez manipulowanie przez wykonawcę fakturami w
celu zawyżenia kosztów (podwójne ujmowanie tych
samych kosztów lub fałszywe, zawyżone faktury). Te
same wydatki mogą być przyporządkowywane do wielu
projektów lub kontraktów. Działania takie mogą być
prowadzone przez podmioty zewnętrzne – dostawców
– samodzielnie lub w zmowie z pracownikami
beneficjenta



Zawyżanie kwalifikacji personelu

• Zawyżanie kwalifikacji personelu występuje, gdy wykonawca celowo podaje
nieprawdziwe informacje na temat kwalifikacji pracowników lub jakości ich
działań w celu uznania kosztów z tym związanych za kwalifikowane.

• Może to nastąpić poprzez podanie niewłaściwych kwalifikacji personelu, zmianę
składu personalnego przy realizacji projektu lub niewłaściwy opis działań
prowadzonych przez personel.

• W celu zabezpieczenia się przed nieuczciwymi praktykami wykonawców w
zakresie kwalifikacji personelu, beneficjent powinien sprawować czynny nadzór
nad realizacją projektu w zakresie personelu zatrudnianego przez wykonawców.
W szczególności powinien weryfikować, czy kluczowy personel wykonujący
kontrakt nie uległ zmianie w trakcie realizacji projektu. Jeżeli tak się stało, czy
nowe osoby spełniają warunki postawione w przetargu, w tym także, poprzez
dostarczenie dokumentacji potwierdzającej odpowiedniość wszystkich istotnych
zmian



Inne środki przeciwdziałania 
nadużyciom

• Organizacje, które pokazują swoje jednoznaczne zaangażowanie w
zwalczanie nadużyć finansowych, konsekwentnie informują właściwe
organy o przypadkach nadużyć oraz wprowadzają odpowiednie
mechanizmy przeciwdziałające nadużyciom, dają potencjalnym
sprawcom czytelny i jasny komunikat o braku akceptacji oszukańczych
działań. Może to wpłynąć na zmianę zachowań potencjalnych sprawców
oraz na stosunek do zgłaszania tego typu nadużyć.

• Zapobieganie polega najczęściej na ograniczaniu możliwości popełnienia
nadużyć poprzez wdrożenie stabilnego systemu kontroli, w połączeniu z
proaktywną, ustrukturyzowaną i ukierunkowaną oceną ryzyka nadużyć
finansowych. Do zwalczania wszelkich potencjalnych „racjonalizacji”
nieuczciwych zachowań można też wykorzystywać szkolenia i działania
podnoszące świadomość, a także promowanie etycznych postaw wśród
pracowników.



• Najlepszym sposobem zapobiegania nadużyciom finansowym jest
działający, stabilny system kontroli, który powinien zostać
zaprojektowany i wdrażany jako proporcjonalna reakcja na
rodzaje ryzyka zidentyfikowane podczas oceny. Niemniej jednak,
każda organizacja powinna też dążyć do stworzenia właściwych
struktur i właściwej kultury zniechęcającej do potencjalnie
nieuczciwych zachowań.

• Wykorzystanie danych z KRS, bezpłatnych specjalistycznych 
serwisów lub płatnych wywiadowni gospodarczych

• Silny system kontroli wewnętrznej

• Kodeksy etyki oraz kultura organizacyjna - Zalecaną formą
budowania właściwej kultury organizacyjnej przez beneficjentów
są odpowiednie szkolenia pracowników.



POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA 
NADUŻYCIA FINANSOWEGO

1. Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji 
zidentyfikowania nadużycia finansowego
2. Powiadamianie właściwych organów

3. Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję itp.
4. Postępowanie z informacjami o nadużyciach 

finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych 
od innych organów



Powiadamianie właściwych organów

• Ze względu na to, że wystąpienie nadużycia finansowego może wystąpić
na każdym etapie realizacji projektu, wszyscy pracownicy beneficjenta
podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych powinni
być wyczuleni na wszelkie symptomy wystąpienia ewentualnych nadużyć
finansowych. Bardzo często, podejrzenie wystąpienia nadużycia
finansowego wiąże się ściśle z podejrzeniem popełnienia czynu
zabronionego, tj. z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem), które
może stanowić przestępstwo lub wykroczenie.

• Społeczny obowiązek (a nie prawny) zawiadomienia prokuratora lub
policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu został określony w
Kpk. Obowiązek ten obejmuje każdą osobę posiadającą wiedzę w tym
zakresie, umożliwiając zawiadamiającemu zastrzeżenie swych danych
dotyczących miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości
prokuratora, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub
groźby bezprawnej wobec niego lub osoby mu najbliższej.



• Dodatkowo Kpk statuuje prawny obowiązek zawiadomienia o
przestępstwie, obejmujący instytucje państwowe i
samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zaniechanie
obowiązku prawnego zawiadomienia o przestępstwie pociąga za
sobą odpowiedzialność karną określoną przez Kk.

• Każdy beneficjent będącego instytucją państwową lub
samorządową, w przypadku powzięcia istotnych informacji
świadczących o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia
finansowego, skutkującego wystąpieniem czynu zabronionego,
prawnie zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań,
mających na celu powiadomienie odpowiednich organów.

• W przypadku pracowników pozostałych beneficjentów, obowiązek
ten został określony jako społeczny.



Sposoby powiadamiania właściwych organów ścigania o podejrzeniu wystąpienia
nadużycia finansowego, stanowiące podejrzenie popełnienia przestępstwa

1. Zgłoszenie anonimowe (telefonicznie bez podania danych osobowych np. na
infolinię lub telefon alarmowy, pisemnie: bez podpisu lub z podpisem
nieczytelnym).

2. Pismo wysłane / złożone w siedzibie uprawnionego organu.

3. Ustne zawiadomienie o przestępstwie złożone „do protokołu”

4. Powiadamianie UOKiK o podejrzeniu praktyk ograniczających konkurencję -
następuje w formie pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem.
Złożenie zawiadomienia nie pociąga za sobą żadnych opłat administracyjnych.
Dodatkowo, istnieje możliwość powiadomienia UOKiK o nielegalnych
praktykach, zachowując anonimowość. Dotyczy to w szczególności sytuacji,
gdy powiadamiający jest pracownikiem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą, a
informacja, którą chce przekazać, dotyczy odpowiednio jego pracodawcy lub
kontrahenta. Decydując się na przekazanie UOKiK informacji anonimowo
powinno się jednak mieć na względzie, że w niektórych przypadkach taka
forma kontaktu może utrudniać skuteczne podjęcie działania przez organ

5. Bezpośrednie powiadomienie OLAF o podejrzeniu wystąpienia nadużycia
finansowego.

6. Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm
sygnalizacyjny.



• SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM 
NADUŻYĆ FINANSOWYCH
1. Etyka pracownika
2. Podział obowiązków i odpowiedzialności
3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
4. System kontroli wewnętrznej
5. Prowadzone rejestry
6. Raportowanie



• Z uwagi na problemy z udowodnieniem nieuczciwego zachowania i odzyskaniem dobrego
imienia, co do zasady preferuje się raczej zapobieganie nieuczciwym zrachowaniom, by uniknąć
konieczności rozwiązywania problemu takich zachowań po fakcie.

• Techniki zapobiegania koncentrują się zazwyczaj na ograniczeniu
możliwości popełnienia nadużycia finansowego poprzez wdrożenie solidnego systemu kontroli
wewnętrznej w połączeniu z aktywną, uporządkowaną i ukierunkowaną oceną ryzyka nadużyć
finansowych, jednak z potencjalną „racjonalizacją” nieuczciwych zachowań można również
walczyć z pomocą kompleksowych szkoleń i działalności informacyjnej, a także przez tworzenie
kultury „etycznej”.

• Najostrzejszą formą prewencyjnej obrony przez nadużyciami finansowymi jest funkcjonowanie
solidnego systemu kontroli wewnętrznej, zaprojektowanego i funkcjonującego w sposób
zapewniający reakcję proporcjonalną do zagrożeń stwierdzonych w trakcie oceny ryzyka.

• Organizacja powinna jednak dążyć też do stworzenia prawidłowych struktur i kultury
zniechęcającej do potencjalnych nieuczciwych zachowań.



• Kultura etyczna

• Stworzenie kultury zwalczania nadużyć ma kluczowe znaczenie zarówno pod
względem powstrzymania potencjalnych oszustów, jak i maksymalnego
zaangażowania pracowników w zwalczanie nadużyć w IZ.

• Kulturę tę można stworzyć przez połączenie specjalnych struktur i strategii
zwalczania nadużyć finansowych, jak pokazano w drugim okręgu powyższego
schematu i omówiono bardziej szczegółowo poniżej, lecz również przez
zastosowanie ogólniejszych mechanizmów i zachowań:

• deklaracja misji – pokazanie wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym
obserwatorom w wyraźny sposób, że IZ dąży do osiągnięcia najwyższych norm
etycznych;

• sygnał z góry – ustna lub pisemna informacja od kadry najwyższego szczebla IZ,
że od wszystkich pracowników i beneficjentów oczekuje się najwyższych
standardów etycznych zachowań (w przypadku beneficjentów informację tę
można przekazać w pismach o przyznaniu dotacji i umowach);



• kodeks postępowania – jednoznaczny kodeks etyczny, do którego 
przestrzegania muszą rutynowo zobowiązać się wszyscy pracownicy i 
który obejmuje następujące obszary tematyczne: 

• – konflikt interesów – objaśnienie oraz wymogi i procedury dotyczące 
zgłoszenia konfliktu interesów; 

• – podarunki i politykę w obszarze gościnności – objaśnienie i 
obowiązki pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie wymogów; 

• – informacje poufne – objaśnienie i obowiązki pracowników; 

• – obowiązek zgłaszania podejrzenia popełnienia nadużycia 
finansowego. 

Pracownicy powinni przestrzegać takich zasad jak rzetelność,  
obiektywizm, odpowiedzialność i uczciwość.



Podział obowiązków

• W IZ należy zapewnić wyraźny podział obowiązków na potrzeby
utworzenia systemów zarządzania i kontroli spełniających
wymogi UE oraz sprawdzania skuteczności funkcjonowania tych
systemów pod względem zapobiegania nadużyciom finansowym,
wykrywania tych nadużyć i ich korygowania.

• Podział taki ma na celu zapewnienie, by wszystkie podmioty w
pełni

rozumiały swoje obowiązki i zobowiązania, jak również służy
wewnętrznemu i zewnętrznemu upublicznieniu informacji o
stosowanym przez organizację skoordynowanym podejściu do
zwalczania nadużyć w śród wszystkich potencjalnych
beneficjentów programów.



Szkolenie i zwiększanie świadomości 

• Formalne szkolenia i zwiększanie świadomości można włączyć do ogólnej
strategii zarządzania ryzykiem w organizacji, w miarę potrzeb. Wszystkich
pracowników można poddawać szkoleniom teoretycznym i praktycznym,
które zwiększą świadomość kultury zwalczania nadużyć w IZ oraz pomogą
rozpoznawać przypadki podejrzenia nadużycia i na nie reagować. Szkolenia
mogą obejmować szczegółowe informacje na temat strategii zwalczania
nadużyć finansowych, konkretnych ról i obowiązków oraz mechanizmów
zgłaszania nadużyć.

• Świadomość można również zwiększać, stosując mniej formalne metody, na
przykład biuletyny, plakaty, strony intranetowe lub dodanie regularnej pozycji do
porządku dziennego posiedzeń grup.



Systemy kontroli wewnętrznej 

• Najostrzejszą formą obrony przed nadużyciami finansowymi jest dobrze
zaprojektowany i funkcjonujący system kontroli wewnętrznej, w którym
kontrole koncentrują się na skutecznym ograniczeniu stwierdzonych rodzajów
ryzyka.

• Kontrole zarządcze muszą być dokładne, a powiązane z nimi kontrole na
miejscu muszą być oparte na ryzyku i prowadzone w dostatecznym zakresie
przedmiotowym. Gruntowne kontrole zarządcze zwiększą prawdopodobieństwo
wykrycia przypadków potencjalnych nadużyć.

• Pracownicy odpowiedzialni za kontrole zarządcze dokumentacji i kontrole
zarządcze na miejscu powinni mieć wiedzę na temat wytycznych Komisji i
wszelkich wytycznych krajowych, które dotyczą przesłanek nadużyć
finansowych



• Wykrywanie i zgłaszanie

• Techniki prewencyjne nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przez
nadużyciami finansowymi, wobec czego instytucja zarządzająca
potrzebuje systemów, które w porę wykrywają nieuczciwe zachowania.

• Do takich technik zalicza się procedury analityczne mające wykazać
nieprawidłowości (np. narzędzia do eksploracji danych), solidne
mechanizmy zgłaszania nadużyć oraz prowadzone na bieżąco oceny
ryzyka.

• Mocno zakorzeniona kultura etyczna i sprawny system kontroli
wewnętrznej nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przed osobami
dopuszczającymi się nadużyć finansowych. W strategii zwalczania
nadużyć finansowych należy zatem uwzględnić możliwość pojawienia się
kolejnych przypadków nadużyć, które wymagają opracowania i
wdrożenia szeregu środków służących ich wykrywaniu



Mechanizmy zgłaszania nadużyć 

• Utworzenie i propagowanie zrozumiałych mechanizmów zgłaszania nadużyć to
podstawowy element zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania.

• Wszystkie takie mechanizmy powinny ułatwiać zgłaszanie zarówno
przypadków podejrzenia nadużycia finansowego, jak i słabych stron kontroli,
które mogą zwiększyć podatność IZ na nadużycia finansowe. IZ powinny
posiadać przejrzyste mechanizmy zgłaszania nadużyć, zapewniające
wystarczającą koordynację spraw w obszarze zwalczania nadużyć finansowych z
instytucją audytową i właściwymi organami dochodzeniowymi w państwie
członkowskim, w tym z organami ds. zwalczania korupcji.

• Rezultaty skutecznych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz
przypadki podejrzenia nadużyć będą zgłaszane Komisji w ramach rocznego
sprawozdania podsumowującego i opinii zarządu IZ. Roczne sprawozdanie z
kontroli sporządzone przez IA również będzie zawierało sekcję poświęconą
wykrytym w ciągu roku przypadkom podejrzenia nadużyć finansowych.



Dochodzenie, korygowanie i ściganie 

• W przypadku podejrzenia nadużycia i po jego
prawidłowym zgłoszeniu IZ musi przekazać sprawę
właściwemu organowi państwa członkowskiego w celu
objęcia jej dochodzeniem i nałożenia sankcji, w tym, w
stosownych przypadkach, organom ds. zwalczania
korupcji, przy czym należy poinformować również OLAF.

• IZ powinna też dokonać dokładnego i krytycznego
przeglądu wszystkich powiązanych systemów kontroli
wewnętrznej, które mogą narażać j ą na potencjalne czy
udowodnione nadużycie.



Raportowanie

• Raportowanie o podejrzeniach nadużyć finansowych

• Zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 każde państwo członkowskie
zobowiązane jest do informowania KE o stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym o
podejrzeniach nadużyć finansowych, jeśli wkład z funduszy polityki spójności w ramach danej
nieprawidłowości przekracza 10 tys. Euro oraz o istotnych faktach dotyczących przebiegu
prowadzonych postępowań.

• W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za przekazywanie powyższych informacji
bezpośrednio do KE jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości
Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

• Obowiązki dotyczące przekazywania informacji o nieprawidłowościach i prowadzonych
postępowaniach do Pełnomocnika Rządu ciążą na lnstytucji Zarządzającej, lnstytucjach
Pośredniczących poszczególnych programów.

• Zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013, nie wszystkie nieprawidłowości
podlegają obowiązkowi zgłoszenia do KE, niemniej jednak wyjątki te nie dotyczą przypadków
podejrzenia nadużycia finansowego ani sytuacji poprzedzających upadłość beneficjenta.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

