
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 8 sierpnia  2016 roku 

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA 

NADUŻYCIA FINANSOWEGO I OSZUSTWA W BIURZE ZWIĄZKU GMIN 

I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  

 

§ 1 

Słownik pojęć 

 

1. Nieprawidłowość – zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego 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; 

2. Podejrzenie nadużycia –oznacza zgodnie z zapisami Rozporządzenia Delegowanego Komisji 

(UE) 2015/2970 z dnia 8 lipca 2015 r. nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia 

postepowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia 

zamierzonego działania w szczególności nadużycia finansowego, o którym mowa w art. 1 (1) (a) 

Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 

26 lipca 1995 r. 

3. Nadużycie finansowe – zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu 

o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to 

jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot 

Europejskich: 

a) w odniesieniu do wydatków, polegające na: 

 wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych 

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; 

 nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu; 

 niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały 

pierwotnie przyznane; 



 

b) w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu 

dotyczącym: 

 wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych 

oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu 

Wspólnot Europejskich; 

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

 niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu. 

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 albo uniknięcia zobowiązania. Do najczęściej 

identyfikowanych nadużyć finansowych należą, m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia 

finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa. 

4. Korupcja – zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 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. 



 

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, że korupcja stanowi szczególny rodzaj 

nadużycia finansowego. 

5. Oszustwo – definicja zawarta w Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich z dnia 26 lipca 1995 roku, ustanowiona na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej za oszustwo uznaje: 

a) w kwestii wydatków - każde podjęte świadomie działanie lub zaniechanie odnoszące się do: 

 wykorzystania lub przedłożenia fałszywych, niekompletnych lub nieścisłych 

oświadczeń lub dokumentów, w wyniku czego zostały przekazane i zatrzymane 

nienależne fundusze pochodzące z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich lub 

z budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich; 

 nieudostępnienia informacji, stanowiącego pogwałcenie określonego zobowiązania, 

powodującego taki sam skutek; 

 sprzeniewierzenie środków na inne cele aniżeli te, na które zostały one przyznane; 

b) w kwestii przychodów - każde świadome działanie lub zaniechanie odnoszące się do: 

 wykorzystania lub przedłożenia podrobionych, przerobionych dokumentów, 

niekompletnych lub nieścisłych oświadczeń lub dokumentów, w wyniku czego zostały 

bezprawnie pomniejszone zasoby ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich lub 

budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich; 

 nieudostępnienia informacji, stanowiącego pogwałcenie określonego zobowiązania, 

powodującego taki sam skutek; 

 sprzeniewierzenie legalnie uzyskanej korzyści, powodujące taki sam skutek. 

6. Ryzyko rezydualne - ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, 

które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz 

najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje; 

7. nieprawidłowość systemowa – zgodnie z art. 2 pkt. 38 rozporządzenia ogólnego, oznacza 

każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim 

prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach operacji, będącą konsekwencją 

istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, 

w tym polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem oraz z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy; 

8. konflikt interesów – m.in. zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia finansowego istnieje 

wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienia funkcji podmiotu działającego w sferze 

finansów lub innych osób uczestniczących w wykonaniu, zarządzaniu, audycie lub kontroli 

budżetu UE lub budżetu środków publicznych – jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, 



 

 emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub 

jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem lub inne interesy pozostające 

w sprzeczności z pełnioną funkcją i stanowiskiem pracy przez określoną osobę. 

Ponadto, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r., pojęcie konfliktu 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. 

 

§ 2 

Działania niosące ryzyko popełniania nadużyć finansowych i oszustw 

 

1. Działania pracowników Biura Związku niosące za sobą największe ryzyko popełniania nadużyć 

finansowych i oszustw to: 

a) realizacja zamówień publicznych; 

b) ocena i wybór projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych; 

c) realizacja projektów przez Związek. 

2. W ramach realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 – 2020, działania 

pracowników Biura Związku niosące za sobą największe ryzyko popełnienia nadużyć finansowych 

i oszustw to: 

a) współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020 harmonogramu 

konkursów dla działań/poddziałań, 

b) współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020 przy opracowaniu 

kryteriów wyboru projektów, 

c) współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020 w wyborze ekspertów 

zewnętrznych dokonujących oceny projektów, 

d) realizacja zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach RPO 

WSL, 

e) realizacja celów RPO i wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego 

określonych w Porozumieniu z 13 marca 2015 r. , 

f) monitorowanie postępu w realizacji działań/poddziałań zgodnie z wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014 – 2020.   

 



 

3. Analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i oszustw dokonuje Dyrektor Biura. 

4. Identyfikacja i ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i oszustw w ramach RIT 

prowadzona jest co najmniej raz do roku w terminie do 10 stycznia danego roku 

kalendarzowego na arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 

5. Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 4 prowadzona jest zgodnie z „Zasadami realizacji 

Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT 

RPO WSL”. 

6. Pracownicy Biura Związku prowadzą stały monitoring możliwości wystąpienia nadużyć 

finansowych i oszustw, przy wykonywaniu obowiązków służbowych. 

 

§ 3 

Środki minimalizacji ryzyka 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i oszustw ustala się następujące 

zasady postępowania: 

a) przestrzeganie przez pracowników Biura Kodeksu Etycznego wprowadzonego zarządzeniem 

organizacyjnym Dyrektora Biura; 

b) zapewnienie przez dyrektora Biura działań kontrolnych, przestrzegania zasad etycznych; 

c) podejmowanie przez Dyrektora Biura działań mających na celu podnoszenie poziomu 

świadomości pracowników Biura w zakresie ryzyka nadużyć finansowych; 

d) podejmowanie przez Dyrektora Biura i pracowników IP RIT działań mających na celu 

podnoszenie poziomu świadomości potencjalnych beneficjentów (np. podczas spotkań 

subregionalnych lub na stronie internetowej IP RIT.  

 

§ 4 

Procedura postępowania 

W przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego lub oszustwa:  

a) każdy pracownik lub podmiot zewnętrzny, w przypadku uzasadnionych podejrzeń bądź 

informacji o potencjalnym naruszeniu przepisów prawa odnoszących się do nadużyć 

finansowych, podejrzeniu oszustwa lub próby oszustwa bądź spotkania się z próbą korupcji 

zobowiązany jest do: 

 zdecydowanej odmowy przyjęcia propozycji korupcyjnej; 

 niezwłocznego zgłoszenia informacji o zaistniałej sytuacji bezpośredniemu 

przełożonemu lub innej osobie z Zarządu Związku; 

 opisania zdarzenia w stosownej notatce; 

 współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia; 



 

b) Dyrektor Biura bądź inny Członek Zarządu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania 

spraw dotyczących nadużyć finansowych właściwym organom dochodzeniowym; 

c) w przypadku Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 ww. osoby 

informują również o zaistniałej sytuacji IZ RPO WSL; 

d) pracownicy zobowiązani są do pełnej współpracy we wszystkich wewnętrznych lub  

zewnętrznych postępowaniach wyjaśniających; 

e) składanie przez pracowników fałszywych oświadczeń lub przekazywanie mylących informacji 

osobom prowadzącym postępowanie wyjaśniające może być podstawą do odpowiedzialności 

porządkowej pracownika lub do rozwiązania stosunku pracy, jak również może stanowić 

wykroczenie lub przestępstwo; 

f) notatka służbowa, o której  mowa w pkt. a) przekazywana jest niezwłocznie Komisji Rewizyjnej 

Związku, która zobowiązana jest do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli, działając w oparciu 

o Statut Związku oraz swój regulamin. Raport z kontroli obejmujący zalecenia, Komisja 

Rewizyjna przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Związku. Zgromadzenie Ogólne poleca 

Zarządowi w drodze uchwały podjąć stosowne kroki, adekwatne do ustaleń Komisji Rewizyjnej 

oraz jej zaleceń, nie wyłączając obowiązku informowania podmiotów zewnętrznych; 

g) uchwały Zgromadzenia Ogólnego stanowią podstawę do prowadzenia działań naprawczych; 

h) wzór notatki, o której mowa w lit. a) stanowi załącznik nr 2 do dokumentu. 

 

§ 5 

Ochrona pracowników 

Pracownikom Biura Związku przysługuje ochrona zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy. 

 

 

§ 6 

Ryzyko rezydualne 

Ze względu na specyfikę Związku jako osoby prawnej działającej w oparciu o ustawę Prawo 

o stowarzyszeniach, w działalności Związku nie są definiowane ryzyka rezydualne.  

 

§ 7 

Aktualizacja i zmiany zasad. 

1. Aktualizacji bądź zmiany zasad dokonuje Dyrektor Biura Związku w drodze zarządzenia. 

2. Aktualizacja bądź zmiana zasad może wynikać z: 

a) zaleceń podmiotów zewnętrznych np. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Akredytującej 

RPO WSL 2014 – 2020; 

b) zaleceń organów Związku; 



 

c) spostrzeżeń Dyrektora Biura lub pracowników Biura, wynikających ze stosowania zasad 

w praktyce. 

3. Pracownicy Biura są zobowiązaniu zapoznać się i przyjąć do stosowania każdą aktualizację bądź 

zmianę zasad.  

 

 


