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UCHYBIENIE

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

PODEJRZENIE 
NADUŻYCIA

NADUŻYCIE

Nadużycia finansowe – wprowadzenie

1) Naruszenie przepisów prawa UE

(lub prawa krajowego dotyczącego stosowania
prawa unijnego)

2) Działanie lub zaniechanie ze strony podmiotu
gospodarczego

3).Konsekwencje finansowe
(potencjalna lub rzeczywista szkoda w budżecie UE)

(Spełniony min 1 z warunków)

(Spełnione wszystkie 3 warunki)

(Nieprawidłowość+postępowanie)

(Celowe działanie)
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Nadużycie finansowe – postępowanie, jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie
dotyczące:

„- wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń
lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków
z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty
Europejskie lub w ich imieniu;

- nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;

- niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały
pierwotnie przyznane”.

Nadużycia finansowe – wprowadzenie
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie

Na podstawie doświadczeń z realizacji POIiŚ w latach 2007 – 2013 IZ (MIiR) 
zidentyfikowała cztery najczęściej spotykane nadużycia finansowe:

a) Zmowy przetargowe;

b) Konflikt interesów;

c) Korupcja;

d) Fałszerstwo dokumentów.
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (presja)
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (okazja)

EY
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (racjonalizacja)
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (racjonalizacja)
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie

EY
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie

EY
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Nadużycia finansowe - wprowadzenie

EY
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Nadużycia finansowe - wprowadzenie
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (rodzaje nadużyć)

Zmowa przetargowa- porozumienie, którego celem lub

skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny
sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające
w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców
przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców
i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków
składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

-Rezygnacja z przetargu – rezygnacja uczestnika lub uczestników
w celu umożliwienia wygrania go przez z góry wybrany podmiot
-Rotacja ofert - dzielenie się wygranymi w przetargach przez oferentów;
każdy z uczestników na przemian składa najkorzystniejszą ofertę.
-Składanie ofert komplementarnych – uczestnicy składają oferty tak
przygotowane, że wygrać może tylko jedna z nich. Pozostałe zawierają
celowe błędy formalne lub są mniej korzystne
-Podział zysku – po rezygnacji z przetargu uczestnik otrzymuje wypłatę
swojej części zysku jako wypłatę w gotówce lub poprzez zatrudnienie w
charakterze podwykonawcy
-Podział rynku - uzgodnienie pomiędzy oferentami podziału terenów udziału
w przetargach lub ich rodzajów 15

Art.305 k.k.
… do 3 lat 



Nadużycia finansowe – wprowadzenie (rodzaje nadużyć)

Konflikt interesów – konflikt pomiędzy obowiązkami

pracowniczymi a interesami prywatnymi pracownika instytucji,
polegający na tym, że interesy pracownika instytucji jako osoby
prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez
niego obowiązków i zadań publicznych. Obowiązki pracownicze
należy rozumieć w szczególności jako zadania wynikające z zakresu
obowiązków, regulacji zewnętrznych i wewnętrznych, w tym
z kodeksu etyki.

- Faktyczny konflikt interesów: relacje, które go bezpośrednio
wywołują obecnie

- Potencjalny konflikt interesów: relacje, które mogą go wywoływać
w przyszłości

- Postrzegany konflikt interesów: relacje, które w odbiorze zewnętrznym
będą odbierane jako konflikt interesów niezależnie od faktycznych
uwarunkowań
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Nadużycia finansowe – wprowadzenie (rodzaje nadużyć)

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie 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, a także 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 obietnic
takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w
wykonywaniu jej funkcji;

-Przekupstwo – umyślne udzielenie korzyści majątkowej, osobistej albo jej
obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

-Sprzedajność urzędnicza – przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej lub jej
obietnicy, uzależnienie wykonania czynności od korzyści majątkowej,

-Płatna protekcja – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za
korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę
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Art.296 k.k.
… do 8 lat 



Fałszerstwo dokumentów – przerobienie dokumentu

(dokonanie zmian w treści prawdziwego dokumentu bez
upoważnienia) lub podrobienie (stworzenie dokumentu i nadanie
mu takich cech, które sprawiają, że wydaje się autentyczny) w celu
użycia za autentyczny

Nadużycia finansowe – wprowadzenie (rodzaje nadużyć)
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Art.297 kk
… do 5 lat 



Konflikt interesów 

i korupcja

Fałszerstwo

Manipulowanie w procesie  

procedury konkurencyjnej

Brak dostarczenia produktów

Nadużycia finansowe – wprowadzenie (rozkład podejrzeń nadużyć w POIiŚ)

54%

35%

9%
2%
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Podejrzenia nadużyć na projektach 
finansowanych przez NFOŚiGW



Obowiązki Beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym 

1) Upublicznienie, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacji o funkcjonowaniu
mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia
informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

-specjalny adres e-mail nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub
-elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

2) Poinformowanie swoich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu
o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w pkt 1)

3) Zaniechanie podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców
jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały
z mechanizmu o którym mowa w pkt 1) 20

mailto:nadużycia.POIS@mir.gov.pl
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym 

4) Rzetelne oszacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku
z realizacją projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków
przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych

5) Przekazywanie IW wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub
postępowań podejmowanych przez organy scigania dotyczących projektu

6) Posiadanie procedur w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 6 zawartość procedury)

1. Wprowadzenie, cel, podstawa prawna, 
zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Definicje nadużyć finansowych

3. Opis procesu przeciwdziałania nadużyciom 
finansowym

1) ZAPOBIEGANIE

nadużyciom fin.

2)ROZPOZNAWIANIE

nadużyć fin.

3)POSTĘPOWANIE

z nadużyciami fin.

4)DOSKONALENIE

systemu przeciwdz. 
nadużyciom fin.
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 6 zawartość procedury)

1) Zapobieganie – wymienione mechanizmy kontrolne zapobiegające 
wystąpieniu nadużyć finansowych

2) Rozpoznawanie – wymienione symptomy, na podstawie których 
można nabrać podejrzeń o wystąpieniu każdego z 4 rodzajów 
nadużyć finansowych

3) Postępowanie – opis mechanizmu zgłaszania podejrzeń nadużyć 
i analizowania ich zasadności a także ewentualnego powiadamiania 
organów ścigania, ochrona sygnalistów 

4) Doskonalenie – opis procesu analizy i zarządzania ryzykiem

23



Ryzyko – możliwość wystąpienia zdarzenia lub działania, albo ich

braku, mogącego wpłynąć na realizację założonych celów i zadań

Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 4 analiza ryzyka)
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6

Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 4 analiza ryzyka)
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 4 analiza ryzyka)
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 4 analiza ryzyka)
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Przed podjęciem decyzji odnośnie postępowania z ryzykiem konieczne jest określenie
dopuszczalnego poziomu ryzyka (tzw. apetytu na ryzyko).



POZIOM 
RYZYKA 

= PRAWDOPODOBIEŃSTWO X SKUTEK

np.(1…5) np. (1…5)(1…25)

Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym  (Ad 4 analiza ryzyka)
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poprzez:
•analogię do zdarzeń w podobnych działaniach,
•odniesienia do zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości,
•analizę aktów prawnych,
•analizę wyników kontroli i audytów ,
•analizę przykładów oszustw, nadużyć opisywanych w mediach.

W oparciu o dokonaną ocenę - 3 grupy ryzyk:

• Ryzyka poważne/nieakceptowalne:
Natychmiastowe zaplanowanie i wdrożenie działań zmniejszających 
ryzyko do akceptowalnego poziomu. 

• Ryzyka umiarkowane: 
Omawianie na okresowych przeglądach i monitorowanie.

• Ryzyka nieznaczne/tolerowalne 
Nie należy się nimi w pierwszej kolejności zajmować.



2 4 5 6 7 8 9

Ryzyko Przyczyny ryzyka
Obecne mechanizmy zmniejszające 

ryzyko
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 ryzyka  [6
x7

]
Ew. dodatkowe 

mechanizmy 
zmniejszające 

ryzyko

„ustawione 
specyfikacje” :

członek komisji
faworyzuje 
oferenta

Nieujęty w oświadczeniu 
konflikt interesów pomiędzy 
stronami

Instytucja wdraża 
i upublicznia mechanizm 
sygnalizowania o podejrzeniach 
wystąpienia nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego.

2 2 4

Ryzyko o poziomie tolerowalnym – brak konieczności
zastosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych

Przykład ryzyka nadużyć finansowych: 
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Nazwa ryzyka Opis ryzyka Szczegółowy opis ryzyka Przykładowe mechanizmy kontrolne

Manipulowanie 
kosztami

Wykonawca 
manipuluje fakturami 
w celu zawyżenia 
kosztów - podwójne 
ujmowanie tych 
samych kosztów lub 
fałszywe, zawyżone 
faktury.

1) Podmioty zewnętrzne mogą 
przyporządkowywać te same wydatki, czy 
też koszty pracy do wielu 
projektów/kontraktów. 
2) Podmioty zewnętrzne mogą umyślnie 
składać fałszywe lub podwójne faktury, 
działając samodzielnie lub w zmowie z 
pracownikami beneficjenta. 

Organizacja wdraża i upublicznia mechanizm sygnalizowania 
o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia 
finansowego.

Organizacja dokonuje weryfikacji pod kątem porównania 
ostatecznych cen produktu/usługi wobec kontraktu oraz cen 
stosowanych w tego typu kontraktach. 

Organizacja weryfikuje dokumenty wykonawców i 
dostawców pod kątem wielokrotnego składania faktur za te 
same usługi/roboty/towary (np. te same kwoty, nr faktur) 
oraz fałszerstw. 

Brak dostarczenia 
produktu lub 
dostarczanie 
substytutów

Wykonawca narusza 
umowę poprzez nie 
dostarczanie 
określonych 
produktów lub ich 
zmianę lub zamianę na 
towary/produkty 
gorszej jakości.

1) Podmioty zewnętrzne mogą dostarczać 
sybstytuty gorszej jakości zamiast towarów 
wskazanych w kontrakcie.  Mogą też w inny 
sposób umyślnie ukrywać niespełnianie 
wymogów kontraktu. Beneficjenci mogą 
współuczestniczyć w tym nadużyciu. 
2) Część usług/towarów, których 
dostarczenie wymagał kontrakt mogły 
zostać niedostarczone. Realizacja umowy z 
wykonawcą mogła być niezgodna z umową 
o dofinansowanie. 

Organizacja dokonuje przy pomocy odpowiednich ekspertów 
(np. inżyniera kontraktu) przeglądu zakupionych produktów/ 
usług, porównując je z warunkami specyfikacji/opisu 
przedmiotu zamówienia (np. SIWZ). 

Inżynier nadzoru odpowiada za zastosowanie materiałów i 
rozwiązań, które zostały przewidziane w specyfikacji 
technicznej.

Dodatkowe przykłady ryzyk nadużyć finansowych: 
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Nazwa ryzyka Opis ryzyka Szczegółowy opis ryzyka Przykładowe mechanizmy kontrolne

Zawyżanie 
kwalifikacji 
personelu

Wykonawca celowo 
zawyża kwalifikacje 
pracowników lub 
jakość ich działań w 
celu uznania kosztów z 
tym związanych za 
kwalifikowane.
- Niewłaściwe 
kwalifikacje personelu 
lub zmieniony skład 
peronalny przy 
wykonywaniu 
projektu.
- Niewłaściwy opis 
działań prowadzonych 
przez personel.

1) Wykonawca w swojej ofercie może 
zaproponować personel odpowiedni 
do celów projektu, ale w momencie 
wdrażania będzie wykorzystywał 
osoby o niższych kwalifikacjach. 
2) Wykonawca może też umyślnie 
sfałszować opisy zadań wykonywane 
przez pracowników w celu uznania 
kosztów tych działań za 
kwalifikowane. 

Organizacja rutynowo wymaga od wykonawcy ewidencji, która 
pozwala na niezależną  weryfikację stopnia realizacji działań, np. 
rejestry uczestnictwa, rejestry czasu pracy. Ewidencja jest 
weryfikowana ze stosownym sceptycyzmem.  

Dodatkowe przykłady ryzyk nadużyć finansowych: 
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Nazwa ryzyka Opis ryzyka Szczegółowy opis ryzyka Przykładowe mechanizmy kontrolne

Fałszywe koszty 
pracy

Wykonawca w sposób 
umyślny fałszuje koszty 
pracy (za działania nie 
wykonane lub 
wykonane niezgodnie z 
umową).
- fałszywe koszty pracy
- brak wynagrodzenia 
za nadgodziny
- niewłaściwe stawki 
pracy
- fikcyjni pracownicy 
- koszty pracy za 
działania poza 
okresem 
kwalifikowania.

1) Wykonawca może umyślnie żądać 
zwrotu fałszywych kosztów pracy, poprzez 
fikcyjne zwiększenie liczby godzin 
trenerów, lub fałszując dokumentację 
różnych wydarzeń np. listy obecności, albo 
faktury za wynajem sal szkoleniowych. 
2) Wykonawca może umyślnie żądać 
zwrotu kosztów godzin nadliczbowych, 
podczas gdy normalnie stawki za 
nadgodziny nie są wypłacane 
pracownikom.  
3) Wykonawca może umyślnie żądać 
zwrotu kosztów godzin pracy faktycznie nie 
przepracowanych. 
4) Wykonawca może fałszować 
dokumentację w celu uzyskania zwrotu 
kosztów pracy pracowników 
niezatrudnionych lub nieistniejących. 
5) Wykonawca może umyślnie sfałszować 
dokumentację w celu udowodnienia,  że 
pewne koszty zostały poniesione w danym 
okresie kwalifikowalności.

Organizacja rutynowo wymaga od wykonawcy ewidencji, 
która pozwala na niezależną  weryfikację stopnia realizacji 
działań, np. rejestry uczestnictwa, rejestry czasu pracy. 
Ewidencja jest weryfikowana ze stosownym sceptycyzmem.  

Organizacja monitoruje faktury od dostawców poprzez 
porównywanie ich z dokumentacją wspierającą, by 
zidentyfikować nadgodziny (nadwyżka godzin pracy 
personelu projektu, mniejsza od planowej liczba godzin 
pracy personelu wdrażającego przy osiągnięciu celów 
projektu) oraz wymaga dokumentacji wspierającej, która 
potwierdzi, że przedstawione koszty są zgodne zasadami 
wypłaty nadgodzin i zostały faktycznie poniesione. 

Dodatkowe przykłady ryzyk nadużyć finansowych: 
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Nazwa ryzyka Opis ryzyka Szczegółowy opis ryzyka Przykładowe mechanizmy kontrolne

Manipulacja 
procesem realizacji 
procedur 
konkurencyjnych

Członek organizacji 
faworyzuje oferenta w 
procedurze 
konkurencyjnej 
poprzez:
- „ustawione” 
specyfikacje 
- wyciek danych 
ofertowych 
- manipulowanie 
ofertami.

1) Pracownik organizacji może 
dostosowywać zaproszenia do składania 
ofert lub wniosków w taki sposób, aby 
zawierały one specyfikacje dostosowane 
dokładnie do kwalifikacji danego oferenta, 
lub które spełnić może wyłącznie jeden 
konkretny oferent. Zbyt szczegółowe 
specyfikacje można wykorzystać w celu 
wykluczenia innych oferentów 
2) Pracownik organizacji zajmujący się 
zamówieniami, planowaniem projektów 
lub oceną ofert może udostępniać poufne 
informacje osobom nieuprawnionym, aby 
pomóc faworyzowanemu oferentowi w 
przygotowaniu propozycji technicznej lub 
finansowej, która byłaby lepsza od innych 
ofert, np. dotyczące szacunkowego 
budżetu, preferowanych rozwiązań czy 
szczegółów złożonych ofert
3) Pracownik organizacji może 
manipulować ofertami już po ich złożeniu, 
aby dopilnować, że wybrany zostanie 
faworyzowany wykonawca.

Przyznane zamówienia są weryfikowane przy pomocy 
dodatkowego mechanizmu (innego niż zespół oceniający np. 
personel wyższego szczebla w ramach Instytucji), który 
sprawdza czy przestrzegano procedur postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Audyt Wewnętrzny/Zewnętrzny dokonuje regularnych 
przeglądów stosowania kontroli wewnętrznych w zakresie 
zamówień.

Wszyscy członkowie komisji przetargowych zobowiązani są 
do złożenia pisemnego oświadczenia o stosowaniu 
regulaminu pracy komisji dotyczącego danego 
postępowania, w którym m.in. zobowiązują się do jego 
rzetelnego oraz obiektywnego przygotowania i 
przeprowadzenia.

Dodatkowy zespół dokonuje przeglądu próby zwycięskich 
ofert w odniesieniu do konkurencji pod kątem ewentualnych 
oznak wcześniejszej znajomości informacji na temat ofert.

Organizacja wdraża i upublicznia mechanizm sygnalizowania 
o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia 
finansowego.

Procedura przetargowa obejmuje przejrzysty proces 
otwierania ofert oraz stosowane są odpowiednie 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa nieotwartych ofert.

Dodatkowe przykłady ryzyk nadużyć finansowych: 
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 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 dla POIiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć 
finansowych w ramach POIiŚ 2014-2020

Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur 
kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń 

Mariusz Smolarek
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Obowiązki beneficjentów w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym 

Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających (KE OLAF)

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników

Fraud and Corruption Awareness Handbook. A handbook for civil servants involved in public 
procurement (International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank)

Zmowy przetargowe (UOKiK)

http://www.nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/publikacje/naduzycia-finansowe/
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