Zapobieganie nadużyciom
1. Instytucja Zarządzająca jest przeciwna wszelkim przejawom nadużyć finansowych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)
oraz dąży do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych w procesie wdrażania
Programu.
2. Stosowana jest zasada ZERO TOLERANCJI DLA NADUŻYĆ FINANSOWYCH.
3. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (IZ WRPO 2014+) oraz instytucje, którym powierzyła
zadania, zobowiązują się do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na
najwyższym poziomie.
4. Przestrzegania zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragną być postrzegane
jako przeciwne nadużyciom finansowym w sposobie prowadzenia swojej działalności.
Zobowiązania takiego oczekuje się od wszystkich pracowników instytucji zaangażowanych w
realizację WRPO 2014+, jak również od potencjalnych beneficjentów jak i beneficjentów
realizujących projekty w ramach WRPO 2014+.
5. Osoby zaangażowane we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) są świadome zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko
nadużyć finansowych i korupcji.
Polityka zwalczania nadużyć
Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, IZ
WRPO 2014+ we współpracy z Instytucją Pośredniczącą zapewnia funkcjonowanie racjonalnego
systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne
środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów finansowych
Unii Europejskiej.

W celu skutecznego rozwiązania problemu nadużyć finansowych w ramach WRPO 2014+
wypracowano uporządkowane podejście do zwalczania nadużyć finansowych. Cykl zwalczania
nadużyć finansowych składa się z czterech podstawowych elementów:
zapobiegania,
wykrywania,
zgłaszania, ścigania i ochrony sygnalistów,
korygowania.
Przyjęty w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokument Poradnik dla
pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+ w zakresie polityki zwalczania nadużyć
finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu, postępowania z podejrzeniami
nadużyć finansowych w ramach WRPO 2014+ przedstawia wiele wskazówek dla IZ WRPO 2014+

odnośnie działań w zakresie:
promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
zapobiegania nadużyciom finansowym,
wykrywania nadużyć finansowych,
reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia
(zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego).

nadużycia

finansowego

Przedmiotowy Poradnik wskazuje na wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
zadania, których realizacja spoczywa na wszystkich instytucjach administracji publicznej.
Dokument znajduje się tutaj
Zgłoszenie nadużycia
Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia
finansowego związanego z realizacją WRPO 2014+, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy
sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co
umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.
Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych
przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień
dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika
UE.
Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu
Regionalnego można przekazywać IZ WRPO 2014+:
w formie pisemnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Celem zachowania anonimowości w zgłaszaniu nadużyć finansowych został stworzony adres poczty
elektronicznej:
antifraud.wrpo@umww.pl
na który można przekazywać wszelkie podejrzenia w zakresie nadużyć finansowych.

Każde zgłoszenie ma charakter poufny i bez względu na to, czy jest ono anonimowe, czy nie,
traktujemy je priorytetowo.
Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.
Ponadto mają Państwo możliwość zgłoszenia nadużycia finansowego do OLAF, czyli Europejskiego
Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych:
1. Zgłoszenie online - raport online olaf
2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie internetowej) - email OLAF
3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations
B-1049 Brussels, Belgium
Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również
anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne
i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).
Z OLAF można komunikować się w języku polskim.
Pomocne definicje
Nadużycia
Nadużyciem jest wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które
w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu
osiągnięcia

korzyści

finansowej

lub

innej
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uniknięcia

zobowiązania.

Do

najczęściej

identyfikowanych nadużyć finansowych należą m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia
finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa.
Innymi słowy nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie
osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych. Jest to celowe działanie bądź zaniedbanie
skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem strat przez ofiarę, dokonane
poprzez wprowadzenie w błąd.
Nieprawidłowość
Jest wiele definicji obrazujących pojęcie nieprawidłowości.
Jedną z nich jest definicja z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/20063 „nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego
dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu
gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na
budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem”.
Konflikt interesów
Pojęcie „konflikt interesów” zostało zdefiniowane w art. 57 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (rozporządzenie finansowe), zgodnie z którym: „konflikt interesów
istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań
finansowych lub innej osoby, o której mowa poniżej, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne,
emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub
jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”.
Zgodnie z tą regulacją, konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie
funkcji podmiotu działającego w sferze finansów lub innych osób uczestniczących w wykonaniu
budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy
rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub
jakikolwiek inne interesy wspólne z Beneficjentem.

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca zachęca do
zapoznawania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych.
Opracowania:
Praktyczny przewodnik dla instytucji Zarządzających „Wykrywanie przerobionych dokumentów w
dziedzinie działań strukturalnych”
Praktyczny przewodnik dla kierowników „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”
Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników – opracowanie CBA
Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Ochrona interesów
finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2016 r.

Ważne strony internetowe:
www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
www.policja.pl

