
2018-04-12

1

Warszawa, 11 kwietnia 2018 r. 

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w POPC
Dariusz Staciwa, Departament Rozwoju Cyfrowego, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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Nieprawidłowość

Naruszenie prawa 
(unijnego lub 
krajowego)

Działanie lub 
zaniechanie 
podmiotu 

gospodarczego

Wystąpienie 
szkody 

finansowej 
(choćby 

potencjalnej) w 
budżecie UE
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nieprawidłowość

Nieprawidłowość a nadużycie finansowe

Uchybienia/błędy

Nieprawidłowości

Nadużycia 
finansowe

Elementem odróżniającym nadużycie od nieprawidłowości jest działanie
intencjonalne. Nadużycie pociąga za sobą nie tylko skutki finansowe, lecz może też
przyczynić się do utraty reputacji organizacji.
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Pojęcie podejrzenia „nadużycia finansowego” jest używane do określenia 
szeregu różnych zdarzeń, takich jak kradzież, korupcja, przywłaszczenie, 
łapówkarstwo, fałszywe lub sfałszowane dokumenty towarzyszące, 
sfałszowana księgowość, sfałszowanie produktu, nieistniejący podmiot, 
zmowa, pranie pieniędzy, odmowa kontroli, fikcyjne wykorzystanie lub 
przetwarzanie. 

Z nadużyciem wiąże się perspektywa uzyskania korzyści dla siebie, osoby 
bliskiej lub osoby trzeciej, bądź spowodowania straty (np. materialnej, 
finansowej) dla innej osoby. 

Nadużycie finansowe jest stwierdzane w toku postępowania karnego, w 
momencie wydania prawomocnego wyroku sądu. Do tego czasu przypadek 
będący przedmiotem postępowania karnego jest  kwalifikowany jako 
podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego.
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Charakterystyka nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych

• korupcja

• fałszerstwo

• sprzedajność urzędnicza

• zmowy przetargowe
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Korupcja
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Korupcja bierna (art. 228 KK)

• Przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy

• Uzależnienie wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści 
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy

• Żądanie korzyści za wykonanie czynności służbowej

Korupcja czynna (art. 229 KK)

• Udzielenie albo obiecanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej 
osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji

• „amnestia” dla osób, które poinformują o wręczeniu korzyści

Korupcja

8

Najczęściej spotykane działania o charakterze korupcyjnym to przekupstwo, płatna
protekcja, handel wpływami, nepotyzm/kumoterstwo, faworyzowanie, nieprawidłowości
dot. zamówień publicznych, wykorzystywanie środków publicznych do celów prywatnych
lub osobistych korzyści.

Przykłady:

• lekarz, który każe sobie zapłacić za przyjęcie pacjenta do szpitala,

• urzędnik, który czeka na prezent w zamian za szybsze rozpatrzenie sprawy,

• kierowca starego samochodu, który proponuje w stacji diagnostycznej, że dodatkowo
zapłaci za pozytywny przegląd samochodu,

• dyrektor przedsiębiorstwa, który zatrudnia swoich krewniaków poza przyjętymi
procedurami,

• nasza firma stara się o dotację/zamówienie publiczne, żeby je zdobyć staramy się
dotrzeć do informacji jakie oferty złożyli inni oferenci,
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Przestępstwa wobec dokumentów (art. 270 i art. 271 KK)
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Fałszerstwo materialne – art. 270 KK

• Podrobienie (sporządzenie dokumentu na nowo wraz ze stworzeniem pozoru, że dany
dokument jest autentyczny)

• Przerobienie (dokonanie zmian w tekście już istniejącego dokumentu i uczynieniu go
w ten sposób nieprawdziwym)

• Użycie sfałszowanego dokumentu

Przestępstwa wobec dokumentów (art. 270 i art. 271 KK)
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Fałszerstwo intelektualne – art. 271 KK

• Poświadczenie nieprawdy

• Poświadczenie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie
prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia
dokumentu
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Fałszerstwo
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• podrobienie/przerobienie odnosi się również do fragmentu dokumentu,

• obejmuje fakt sfałszowania dokumentu, nie sposób czy umiejętność fałszerza,

• najbardziej popularne – sfałszowanie podpisu na dokumencie,

• przerobienie obejmuje np. dopiski, usunięcie fragmentu tekstu, wymazanie,
przekreślenie,

• karalne jest sfałszowanie dokumentu, które polega na jego wykorzystaniu jako
podmiotu o znaczeniu prawnym.

Przerabianie/fałszowanie 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,

• gwarancji bankowych,

• bilansów,

• faktur (papierowych/elektronicznych),

• sprawozdań,

• list obecności,

• stron internetowych,

• innych dokumentów.
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Sprzedajność urzędnicza
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Polega na:

• przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy,

• przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy za zachowanie
stanowiące naruszenie przepisów prawa,

• uzależnieniu wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub
osobistej albo jej obietnicy,

• żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy – w związku z pełnieniem
funkcji publicznej.

Sprzedajność urzędnicza

14

Korzyść majątkowa to zysk w zakresie dóbr materialnych. Korzyść ma charakter
majątkowy, gdy ma wartość ekonomiczną, czyli taką, której wielkość może być wyrażona w
pieniądzu, a ponadto gdy za pomocą danego dobra można zaspokoić określoną potrzebę
materialną.

Korzyść osobista to pożytek niemający charakteru majątkowego, tzn. nieprzeliczalny na
pieniądze. W wielu przypadkach nie jest łatwo odróżnić korzyść majątkową od osobistej.
Niektóre korzyści zaspokajają zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne (np. awans
służbowy, przyjęcie do pracy czy atrakcyjny wyjazd bez opłat).

Przyjęcie obietnicy polega na zaakceptowaniu złożonej propozycji. Stwierdzenie, że doszło
do przyjęcia obietnicy może być utrudnione ze względu na formę lub sposób jej akceptacji.
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Zmowa przetargowa (art. 305 KK)
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Zmowa pozioma/horyzontalna/kartel

• Porozumienie ograniczające konkurencję między przedsiębiorcami, którzy powinni 
między sobą rywalizować 

Zmowa pionowa/wertykalna

• Porozumienie pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. 
pomiędzy producentem i dystrybutorem lub zamawiającym i 
wykonawcą/oferentem)

Zmowa przetargowa (przykładowe mechanizmy)

16

• składanie ofert kurtuazyjnych (polega na uzgodnieniu złożenia przez konkurentów ofert
mniej korzystnych dla zamawiającego od oferty wykonawcy wytypowanego przez
uczestników zmowy na zwycięzcę. Złożenie ofert kurtuazyjnych ma stwarzać pozory
istnienia konkurencji w przetargu lub przekonać zamawiającego, że oferta wspierana jest
dla niego korzystna),

• ograniczanie ofert (polega na uzgodnionym odstąpieniu przez jednego lub kilku 
potencjalnych wykonawców od udziału w przetargu, lub na wycofaniu wcześniej 
złożonej oferty albo na podjęciu innych kroków, dzięki którym oferta nie będzie brana 
pod uwagę – tak aby została wybrana oferta uzgodniona przez uczestników 
porozumienia jako oferta zwycięska),
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Zmowa przetargowa (przykładowe mechanizmy)
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• systemowy podział rynku polega na wytypowaniu i uzgodnieniu przetargów
(wyodrębnionych na podstawie kryteriów geograficznych, przedmiotowych lub
podmiotowych), w jakich poszczególni uczestnicy porozumienia będą brać udział i
wygrywać, a w jakich w ogóle nie będą składać ofert lub będą składać jedynie oferty
zabezpieczające,

• rozstawianie i wycofywanie ofert (obejmuje składanie ofert kurtuazyjnych i ograniczanie
ofert. Istotą tego mechanizmu jest uzgodnienie treści ofert, które są odpowiednio
różnicowane, tak by po otwarciu ofert zajmowały pierwsze miejsca. Gdy tak się staje,
oferta najkorzystniejsza jest wycofywana albo podejmowane są kroki mające służyć
temu, by oferta ta nie była brana pod uwagę i by zapewnić zwycięstwo najmniej
korzystnej spośród ofert złożonych przez uczestników porozumienia).

Oszustwo (art. 286 KK)

18

• § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.

• nie każde wprowadzenie w błąd jest oszustwem

Muszą wystąpić prawne aspekty tj.:

• istotne zafałszowanie informacji

• świadomość fałszu w momencie składania oświadczenia

• poleganie przez ofiarę na fałszywej informacji

• szkoda (najczęściej majątkowa), jako skutek



2018-04-12

10

Najczęściej występujące rodzaje nadużyć finansowych
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Obszary najbardziej newralgiczne ze względu na ryzyko wystąpienia nadużycia 
finansowego

• naliczanie i egzekwowanie należności umownych,

• opracowywanie i aktualizowanie procedur i wytycznych,

• przetwarzanie i udostępnianie informacji,

• realizacja płatności, 

• udzielanie lub rozliczanie dotacji ze środków publicznych, w tym wybór projektów do 
dofinansowania ze środków UE, 

• poświadczanie wniosków beneficjenta o płatność w ramach funduszy UE,

• wydawanie decyzji lub postanowień administracyjnych, w tym w zakresie odzyskiwania 
środków publicznych lub rozpatrywanie skarg i wniosków od klientów zewnętrznych,

• udzielanie zamówień publicznych, w tym: planowanie, przygotowanie 
i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

• audyt i kontrola, wykrywanie nieprawidłowości.

20
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Sytuacje związane z wystąpieniem podejrzenia nadużycia finansowego

• korzystniejsze traktowanie niektórych wnioskodawców poprzez wpływanie 
na ocenę i wybór wniosków o dofinansowanie,

• składanie fałszywych oświadczeń przez wnioskodawców na etapie aplikowania o środki 
np. w zakresie zgodności projektu z kryteriami wyboru,

• finansowanie produktów niedostarczonych lub usług niewykonanych lub wykonanych 
na potrzeby niezwiązane z realizacją projektu,

• rozliczanie kosztów w kwotach wyższych niż rzeczywiście poniesione 
na kontrolowany projekt,

• unikanie stosowania wymaganych procedur lub manipulacji procedurami 
konkurencyjnymi w celu sprzyjania określonym oferentom,

• wyłudzanie podatku VAT,

• przeksięgowywanie zaliczek z konta projektowego na inne konto np. firmowe.

21

Motywy popełniania nadużyć
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Motywy popełniania nadużyć finansowych
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• życie ponad stan,

• żądza bogacenia się,

• wysokie zadłużenie osobiste,

• bliskie powiązania z klientami/beneficjentami,

• poczucie, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do odpowiedzialności,

• postrzeganie „walki z systemem” jako wyzwania,

• nadmierna presja rodziny lub otoczenia,

• frustracja lub brak satysfakcji z pracy,

• hazard,

• odreagowanie życiowych niepowodzeń,

• zemsta np. za wykorzystywanie, upokarzanie,

• naśladowanie przełożonych i negatywnych wzorców.

Czym jest Trójkąt Oszustwa wg D.R.Cresseya?

24
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Trójkąt Oszustwa wg D.R.Cresseya
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Okazja/ 
Możliwość

Presja/Motyw

Trójkąt 
Oszustwa

Racjonalizacja

Trójkąt Oszustwa okazja/możliwość

26

• Kultura pracy

• Sprzyjające środowisko pracy/styl zarządzania

• Brak lub niefektywne kontrole

• Brak podziału obowiązków

• Brak nadzoru

• Nieograniczony dostęp do danych lub aktywów
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Trójkąt Oszustwa presja/motyw i racjonalizacja
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Presja/motyw

• Zewnętrzna (np. szantaż)

• Wewnętrzna (np. długi, niskie zarobki)

Racjonalizacja

• „Każdy tak robi”

• „Z państwowego nie wziąć to tak, jak ze swego dołożyć”

Zapobieganie wystąpieniu nadużyć finansowych

28
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Prewencja polega na ograniczaniu możliwości popełnienia nadużyć poprzez:

• promowanie kultury „etyki”, w tym:

� rola przełożonego w przeciwdziałaniu korupcji,

� zasady przyjmowania podarunków,

• wdrożenie stabilnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym:

� system kontroli w instytucji (kontrole w Programie/audyt wewnętrzny),

� kontrola zarządcza,

• jasno zdefiniowany podział obowiązków,

• ustrukturyzowaną i ukierunkowaną ocenę ryzyka nadużyć finansowych (analiza ryzyka),

• kompleksowe szkolenia i działania podnoszące świadomość,

• Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020,

• osłona antykorupcyjna,

• program leniency.
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Sygnały ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych to sygnały wskazujące na choćby potencjalne
wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością reakcji celem
sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania,

• praktyczny przewodnik OLAF poświęcony konfliktowi interesów,

• praktyczny przewodnik OLAF poświęcony fałszywym dokumentom,

Do sygnałów ostrzegawczych innych niż opisane w powyższych dokumentach zaliczamy
również m.in.: styl życia pracowników (luksus), problemy z zadłużeniem, zmianę
zachowania, wysoką rotację kadr, odmowę brania urlopów, zwolnień lekarskich, niechęć do
przekazywania informacji np. kontrolerom, dużą liczbę transakcji na koniec roku, naliczanie
godzin nadliczbowych nieuprawnionym pracownikom itp.

30
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Informacje o podejrzeniu nadużycia finansowego mogą pochodzić z różnych 
źródeł. Źródła te można podzielić na trzy rodzaje:

• informacje od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli, które zostały 
pozyskane w trakcie wykonywania bieżących zadań, w tym kontroli,

• informacje o prowadzonych śledztwach i postępowaniach, do których należą w 
szczególności:

o informacje przekazane przez policję, prokuraturę lub służby specjalne (np. ABW, CBA),

o informacje przekazane przez UOKiK,

• pozostałe źródła zewnętrzne, do których należy zaliczyć w szczególności:

o artykuły prasowe, 

o informacje od osób trzecich, w tym tzw. „sygnalistów” (whistleblowers),

o informacje przekazane przez beneficjentów,

o kontrole zewnętrzne (IA, NIK).

31

Instytucje krajowe zaangażowane w realizację zadań służących 
przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym:

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

• Centralne Biuro Antykorupcyjne,

• Policja i Prokuratura,

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

• Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub 
UE w Ministerstwie Finansów, 

• Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE (MF),

• Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki 
spójności (MIiR),

• Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca,

32
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Instytucje europejskie i międzynarodowe działające w zakresie zwalczania 
nadużyć finansowych

OLAF (Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Nadużyciom) – celem OLAF

jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, jej obywateli oraz dobrego

imienia Unii Europejskiej. Założenie to jest osiągane poprzez:

• wykrywanie defraudacji, korupcji i innej nielegalnej działalności uderzającej w wyżej
wymienione interesy, włączając w to złe zarządzanie urzędami wewnątrz UE,

• asystowanie krajowym organom UE w ich walce z nadużyciami,

• prewencję, wzmocnienie instrumentów prawnych oraz działania odstraszające, jako
narzędzia mające na celu utrudnianie dokonywania nadużyć, jednocześnie wpływając
na poprawę zaufania opinii publicznej do projektów wykonywanych w ramach Unii.

33

Konflikt interesów

34
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Konflikt interesów (roz. nr 966/2012)

Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji
podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust.
1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub
przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z
odbiorcą”.

• rzeczywisty konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a
interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika
publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez
niego swoich obowiązków i zadań publicznych (np. osoba posiada udziały w
przedsiębiorstwie, następnie to przedsiębiorstwo bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w którym osoba ta została wyznaczona na członka komisji
przetargowej),

• pozorny konflikt interesów to konflikt, o którym można powiedzieć, że istnieje, gdy
wydaje się, że prywatne interesy urzędnika publicznego mogłyby niewłaściwie wpłynąć
na wykonywanie przez niego swoich obowiązków, lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje
(np. pracownik instytucji w systemie realizacji programu operacyjnego po jakimś czasie
rozpoczął pracę u beneficjenta),

35

Konflikt interesów (roz. nr 966/2012)

• potencjalny konflikt interesów ma miejsce, gdy urzędnik publiczny ma takie interesy
prywatne, które sprawiają, że konflikt interesów zaistniałby, gdyby dany urzędnik miał
zaangażować się w odpowiednie (tj. sprzeczne) obowiązki urzędowe w przyszłości (np.
pracownik organu zamawiającego i dyrektor generalny jednego z przedsiębiorstw
składających ofertę pełnią obowiązki w tej samej partii politycznej w konsekwencji
istnieje ryzyko przekształcenia się w konflikt rzeczywisty).

Konflikt interesów nie jest nadużyciem finansowym.

36



2018-04-12

19

Zapobieganie konfliktowi interesów:

• obowiązek wyłączenia się pracownika z postepowania administracyjnego w sytuacji mogących
powodować konflikt interesów (art. 24 Kpa):

Zgodnie z art. 24 KPA pracownik podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu w sprawie:

• w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może 
mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

• swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

• osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

• w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której 
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w lit. b i c,

• w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,

• z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub 
karne,

• w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej oraz

• jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w lit. a- g, które mogą 
wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zapobieganie konfliktowi interesów:

• obowiązek wyłączenia się osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (art. 17 ustawy Pzp):

Każda osoba zaangażowana w przynajmniej jeden etap postępowania o udzielenie zamówienia
(przygotowanie, opracowanie, realizację lub zakończenie) podpisuje oświadczenie o którym mowa w art.
17 ustawy PZP i przekazuje je osobie odpowiedzialnej za postępowanie o udzielenie zamówienia.

Obowiązek ten ma zastosowanie przynajmniej do następujących osób:

• kierownika instytucji zamawiającej i każdej osoby, której powierza on swoje obowiązki,

• personelu biorącego udział w przygotowywaniu/opracowywaniu projektu dokumentacji przetargowej,

• członków komisji przetargowej,

• ekspertów wykonujących dowolne zadania związane z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej
lub oceną ofert.

Wyłączenie pracownika/eksperta z postępowania następuje nie tylko w przypadku, gdy istnieje
rzeczywisty konflikt interesów, ale też w każdym przypadku, w którym istnieją podstawy do wątpliwości
co do ich bezstronności.
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Konflikt interesów a kwalifikowalność wydatków

• środki pochodzące z funduszy unijnych, aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą
być ponoszone z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności,
przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców, wnioskodawca i beneficjent nie
może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub
kapitałowo, ponieważ stanowi to konflikt interesów.

• w związku z powyższym, jeżeli przy udzielaniu zamówienia stwierdzone zostaną tego
rodzaju powiązania, które budzą wątpliwości co do zachowania wymienionych zasad oraz
nie zostaną przedstawione wyjaśnienia jednoznacznie potwierdzające przestrzeganie
powyższych zasad, wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny.

39

Rzeczywisty konflikt interesów:

• posiadamy sami albo ktoś z naszej rodziny posiada udziały czy akcje jednego z
wykonawców,

• nasz konkubent albo ktoś z naszych przyjaciół stara sie o zamówienie albo jest
podwykonawcą jednego z oferentów,

• ktoś z naszych bliskich stara sie o pracę u jednego z wykonawców, pracuje tam lub
wykonuje na jego rzecz zlecenie albo umowę handlowo-usługową,

• jesteśmy biegłym zamawiającego, a nasz kolega z instytutu, z którym prowadzimy
wspólny projekt, jest ekspertem jednego z wykonawców,

• reprezentowaliśmy jednego z wykonawców przed Krajowa Izba Odwoławcza.
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Potencjalny konflikt interesów:

• wszelkiego typu upominki i świadczenia otrzymywane od potencjalnych wykonawców,

• sprzęt elektroniczny lub samochody wypożyczane „do testowania”,

• szkolenia fundowane przez wykonawców z bogatym programem kulturalno-
rozrywkowym,

• pożyczki, przysługi finansowe, nadzwyczajne rabaty lub warunki płatności, niedostępne
dla szerokiej publiczności,

• propozycje zatrudnienia po zakończeniu pracy lub służby w instytucji publicznej,

• nawiązywanie bliskich relacji osobistych (wspólne grille, wypoczynek, imprezy z
przedstawicielami wykonawcy),

• wszelkie inne relacje wywołujące po naszej stronie dług wdzięczności lub dług honorowy
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Pozorny konflikt interesów:

• jednym z wykonawców jest nasz były pracodawca,

• jednym z wykonawców jest instytut naukowy, w którym obroniliśmy doktorat,

• analizując rynek i szacując wartość zamówienia zwracamy sie o informacje stale do tych
samych podmiotów,

• jeden z wykonawców albo jego pracownicy udzielili nam pomocy przy opracowywaniu
SIWZ,

• mimo zasady przekazywania wyjaśnień do SIWZ w formule pisemnej ulegliśmy
natarczywości jednego z potencjalnych wykonawców i udzieliliśmy mu dodatkowych
wyjaśnień przez telefon.
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Zawiadomienie o przestępstwie

43

Powiadomienie organów ścigania

• społeczny obowiązek (art. 304 kpk) – każdy dowiedziawszy się o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję.

• prawny obowiązek (art. 304 kpk) – Instytucje państwowe i samorządowe, które w
związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z
urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
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Sygnaliści

45

Pojęcie Sygnalisty

Sygnalista (ang. whistleblower) - osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub 
ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes 
pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy.

Instytucje wdrożyły narzędzie - formularz elektroniczny zgłaszania podejrzeń wystąpienia
nieprawidłowości, który - umożliwia anonimowe sygnalizowanie o nieprawidłowości.
Niniejsza anonimowość ma gwarantować ochronę przed ewentualnymi sankcjami.
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Formularz

Strona internetowa: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/, zakładka Przeciwdziałanie 
nadużyciom

Deklaracja celów/Publikacje/Kontakt

47

Formularz
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Wywiadownia gospodarcza/Analiza ryzyka

Wywiadownia gospodarcza - narzędzie, które pozwala nam prześledzić nie tylko sytuację
gospodarczą przedsiębiorstwa, ale również wszelkie powiązania beneficjenta.

Najważniejszymi źródłami danych dla wywiadowni gospodarczych są dokumenty
składane do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. sprawozdania finansowe), prasa,
publikacje branżowe, Internet, biura informacji gospodarczej, klienci, dostawcy, a także
sami przedsiębiorcy.

Instytucje zaangażowane w POPC corocznie przygotowują analizę ryzyka nadużyć
finansowych w POPC.
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W Programie Polska Cyfrowa obowiązuje podejście zero tolerancji dla 
nadużyć finansowych!!!
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Dziękuję za uwagę

Dariusz Staciwa

dariusz.staciwa@miir.gov.pl
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