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Panel: Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE 

• Wprowadzenie  

• Czy zarządzanie ryzykiem nadużyć różni się od 
zarządzania ryzykiem w innych obszarach?  

• Podstawowe elementy dobrego systemu 
zarządzania ryzykiem nadużyć.  

• Zarządzanie ryzykiem nadużyć przez 
beneficjentów środków UE. 

• Dyskusja i pytania z sali 
– Rola AW we wdrażaniu systemu ? 

– Jak odróżnić system działający rzeczywiście od 
działającego „na papierze”? 
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Dlaczego problematyka nadużyć w funduszach UE ? 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r 

– ustanawiające wspólne przepisy dotyczące .. Funduszy UE 
 

Artykuł 125, Funkcje instytucji zarządzającej 
4.   W odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli 
programu operacyjnego instytucja zarządzająca: 
c) wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki 
zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając 
stwierdzone rodzaje ryzyka; 

 
• Jedno z kryteriów desygnacji dla instytucji 

zarządzającej 
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Dlaczego zarządzanie ryzykiem ? 

• Natura nadużyć – należy reagować „przed” 
– nadużycia są popełniane celowo, i są popełniane w taki sposób, aby ich 

wykrycie było możliwie utrudnione 
– ich wykrycie wymaga często analizowania rozległego zakresu informacji, 

czasem analizy informacji z różnych projektów, programów 
operacyjnych (np. zmowy cenowe) 
• Symptomy, czerwone flagi 

– występowania ryzyka nadużyć nie jest tożsame z uzasadnionym 
podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
• Etyka – unikanie podejrzeń 

– uzyskanie pewności, że miało miejsce nadużycie wymaga zazwyczaj 
zakończenia drogi sądowej, czyli jest długotrwałe 
• Reakcja przed zakończeniem postępowania ? 

– Bardzo duże znaczenie dla wizerunku organizacji 
• Rzeczywistość mniej istotna niż jej postrzeganie? 

• Zarządzanie ryzykiem 
– Podejmowanie działań „na wypadek”.   

• Prewencja; aktywne działania 
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Dlaczego zarządzanie ryzykiem ? 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r 
– IZ: skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, 

uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka 

• European Structural and Investment Funds. Guidance 
for Member States and Programme Authorities Fraud 
Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-

Fraud Measures. June 2014 .  
– aktywne, ustrukturyzowane i ukierunkowane podejście do problematyki 

zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych 
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Zarządzanie ryzykiem nadużyć na 3 poziomach 

• Poziom Instytucji Zarządzającej 
– Nadużycia własne 

– Nadużycia w systemie „poniżej” (rozwiązania 
systemowe) 

• Poziom Instytucji Pośredniczącej 
– Nadużycia własne 

– Nadużycia w systemie „poniżej” (nadużycia 
Beneficjentów) 

• Poziom Beneficjenta 
– Nadużycia własne 

– Nadużycia Wykonawców 
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Program 
operacyjny  
zarządzanie 

ryzykiem 

Działanie/Oś  
zarządzanie 

ryzykiem 

Projekt                
zarządzanie 

ryzykiem 

Zarządzanie 

ryzykiem 

 w IP 

Zarządzanie 

ryzykiem w IZ 

Źródło. „Zapobieganie nadużyciom finansowym  w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej  
Założenia do systemu na lata 2014-2020”. Ekspertyza AuditSolutions dla Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju,  luty 2015. 
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Regulacje 
• Unia Europejska 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) Nr 1303/2013, 
– European Structural and Investment Funds. Guidance for Member States and 

Programme Authorities Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate 
Anti-Fraud Measures. June 2014 .  

– Narzędzie Arachne 

• Polska 
– UCHWAŁA nr 37 RADY MI NISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego 

Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, Monitor Polski z 28 
kwietnia 2014 r. Poz. 299 

– Desygnacja. USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201  

– Minister Infrastruktury i Rozwoju . Wytyczne w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 1).  Rozdział 11 – Środki 
zwalczania nadużyć finansowych  - zapowiedź opracowania.  

– Minister Infrastruktury i Rozwoju . Wytyczne w zakresie postępowania z 
podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt 

• Inne 
– Wytyczne OECD pt. „Managing Conflict of Interest in the Public Service”  

http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf. 
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Guidance for Member States…. 

• aktywne, ustrukturyzowane i ukierunkowane podejście 
do problematyki zarządzania ryzykiem korupcji. 

• zarządzanie ryzykiem nadużyć powinno być częścią 
funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania 
ryzykiem 

• przyjęte rozwiązania mają być efektywne kosztowo 

• 4 zasadnicze kroki „cyklu antykorupcyjnego”:  
– 1) Prewencja, 2) Detekcja, 3) Korekta, 4) Sankcje 

• Narzędzie samooceny, standardowe mechanizmy 
kontrolne, wzór Polityki Antykorupcyjnej,  „lista 
sprawdzająca dla audytorów UE” 
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A w Polsce… 
• Program „Osłona antykorupcyjna” 

– zapobieganie nieprawidłowościom w najważniejszych procesach 
prywatyzacyjnych oraz zamówień publicznych dotyczących, 
(infrastruktura drogowa, IT, służba zdrowia, zakupu sprzętu i 
uzbrojenia dla wojska). 

• Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 
2019 
– zwalczanie korupcji w Polsce przez wzmocnienie prewencji i 

edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej, 
– zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją, 

• Program leniency.  UOKiK  
– pozwala by przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na współpracę z 

UOKiK i dostarczą dowód lub informacje wskazujące na istnienie 
zakazanego porozumienia, zostali łagodnie potraktowani. 

• Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć 
finansowych w ramach Programu Operacyjnego 
–  w fazie „Projektów” 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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