
Kontrola i nadużycia

 

Wykaz szczegó?owej dokumentacji w zakresie udzielonych zamówie? publicznych
dotycz?cych projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, któr? nale?y przek?ada?
do Wydzia?u Kontroli DIP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz w trakcie
realizacji projektu.

 

Wykaz szczegó?owej dokumentacji w zakresie zamówie? publicznych udzielonych przez
Wnioskodawc? przed dniem wyboru projektu do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020,
któr? nale?y przed?o?y? do DIP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, znajduje si? w
Za??czniku nr 1 oraz w Za??czniku nr 2.

Potwierdzon? za zgodno?? z orygina?em dokumentacj? (w formie papierowej lub elektronicznej)
wraz z wype?nionym odpowiednim za??cznikiem nale?y przes?a? do Wydzia?u Kontroli DIP w
terminie wskazanym w pi?mie informuj?cym Wnioskodawc? o wyborze projektu do dofinansowania.

Ponadto Beneficjent zobowi?zany jest do przesy?ania do Wydzia?u Kontroli DIP dokumentacji
post?powa? o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych po dacie podpisania umowy o
dofinansowanie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawc? oraz do
przesy?ania wszelkich aneksów umów zawieranych w ramach zako?czonych post?powa?
zwi?zanych z realizowanym projektem w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

UWAGA: Ww. obowi?zek dotyczy wy??cznie wydatków kwalifikowanych w
projekcie ponoszonych w wyniku przeprowadzonych post?powa? o udzielenie zamówienia w trybie
ustawy PZP (niezale?nie od warto?ci szacunkowej), a w przypadku pozosta?ych zamówie?
przeprowadzonych w oparciu o tzw. zasad? konkurencyjno?ci - dla których warto?? zamówienia (w
rozumieniu zapisów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych
i/lub zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu
Spójno?ci na lata 2014-2020 czyli tzw. „warto?? szacunkowa”) jest  wy?sza od kwoty 500 000,00
z? netto.

za??cznik nr 1
za??cznik nr 2

 

Kontrola projektów
Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Beneficjenta jest form? weryfikacji
wydatków potwierdzaj?c?, ?e wspó?finansowane towary i us?ugi zosta?y dostarczone, faktyczny
stan realizacji projektu jest zgodny z umow? o dofinansowanie i odpowiada informacjom uj?tym we
wnioskach o p?atno?? oraz ?e wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów w zwi?zku z
realizowanymi projektami zosta?y rzeczywi?cie poniesione i s? zgodne z wymaganiami programu
operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
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Kontrole mog? by? przeprowadzane w siedzibie kontroluj?cego na podstawie dostarczonych
dokumentów lub w ka?dym miejscu bezpo?rednio zwi?zanym z realizacj? projektu. Podczas kontroli
Beneficjent jest obowi?zany udost?pni? kontroluj?cym dokumenty zwi?zane bezpo?rednio z
realizacj? projektu, w szczególno?ci dokumenty umo?liwiaj?ce potwierdzenie kwalifikowalno?ci
wydatków, zapewni? dost?p do pomieszcze? i terenu realizacji projektu, dost?p do zwi?zanych z
projektem systemów teleinformatycznych oraz udziela? wszelkich wyja?nie? dotycz?cych realizacji
projektu. Ponadto, je?eli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalno?ci wydatków
ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowi?zany udost?pni? kontroluj?cym
równie? dokumenty niezwi?zane bezpo?rednio z jego realizacj?. Dodatkowo kontroluj?cy, w celu
potwierdzenia prawid?owo?ci i kwalifikowalno?ci poniesionych wydatków, mog? zwróci? si? o
z?o?enie wyja?nie? do osób zaanga?owanych w realizacj? projektu. W ramach kontroli w miejscu
realizacji projektu mog? by? tak?e przeprowadzane ogl?dziny. Ogl?dziny te przeprowadza si? w
obecno?ci beneficjenta.

Po zako?czeniu kontroli jest sporz?dzana Informacja Pokontrolna, która po podpisaniu jest
przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. Podmiot kontrolowany ma prawo do zg?oszenia, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrze?e?
do tej informacji, przy czym termin ten mo?e by? przed?u?ony przez instytucj? kontroluj?c? na czas
oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, z?o?ony przed up?ywem terminu zg?oszenia
zastrze?e?. Instytucja kontroluj?ca ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w ka?dym
czasie, z urz?du lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omy?ek. Informacj? o
zakresie sprostowania przekazuje si? bez zb?dnej zw?oki podmiotowi kontrolowanemu.

Zastrze?enia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontroluj?ca w terminie nie d?u?szym
ni? 14 dni od dnia zg?oszenia tych zastrze?e?. W trakcie rozpatrywania zastrze?e? instytucja
kontroluj?ca ma prawo przeprowadzi? dodatkowe czynno?ci kontrolne lub ??da? przedstawienia
dokumentów lub z?o?enia dodatkowych wyja?nie? na pi?mie, a podj?cie przez instytucj?
kontroluj?c?, w trakcie rozpatrywania zastrze?e?, tych czynno?ci lub dzia?a? ka?dorazowo
przerywa bieg terminu. Jednocze?nie zastrze?enia do Informacji Pokontrolnej mog? zosta? w
ka?dym czasie wycofane. Zastrze?enia, które zosta?y wycofane, pozostawia si? bez rozpatrzenia.

Instytucja kontroluj?ca, po rozpatrzeniu zastrze?e?, sporz?dza ostateczn? Informacj? Pokontroln?,
zawieraj?c? skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zg?oszonych
zastrze?e? wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustale?. Ostateczna Informacja
Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. Do ostatecznej Informacji
Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zg?oszonych zastrze?e? nie przys?uguje
mo?liwo?? z?o?enia zastrze?e?.

Informacj? Pokontroln? oraz ostateczn? Informacj? Pokontroln? w razie potrzeby uzupe?nia si?
o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. Informacja Pokontrolna zawiera termin przekazania
instytucji kontroluj?cej informacji o sposobie wykonania zalece? pokontrolnych lub wykorzystania
rekomendacji, a tak?e o podj?tych dzia?aniach lub przyczynach ich niepodj?cia. Termin wyznacza
si?, uwzgl?dniaj?c charakter tych zalece? lub rekomendacji. Podmiot kontrolowany w wyznaczonym
terminie informuje instytucj? kontroluj?c? o sposobie wykonania zalece? pokontrolnych lub
rekomendacji.

Nadu?ycia finansowe.
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Nadu?ycia finansowe mog?ce wyst?powa? w zwi?zku z wdra?aniem Programów Operacyjnych, to
zjawisko wyj?tkowo gro?ne – naruszaj? one bowiem zasad? sprawiedliwej konkurencji, negatywnie
wp?ywaj? na wizerunek instytucji uczestnicz?cych w tym procesie oraz osób nimi kieruj?cych,
obni?aj? te? poziom zaufania obywateli do organów i instytucji pa?stwowych. Poprzez ?amanie
ogólnie przyj?tych norm prawnych i etycznych przyczyniaj? si? do szkód finansowych Unii
Europejskiej, zagra?aj? w?asno?ci publicznej i wstrzymuj? rozwój gospodarczy obszarów, na
których wyst?puj?.

Dlatego te? – w zgodzie z tre?ci? art. 59 ust. 2 rozporz?dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie rozporz?dzenia finansowego maj?cego zastosowanie do
bud?etu ogólnego Wspólnot Europejskich – DIP przyjmuje i wdra?a wszelkie niezb?dne ?rodki, by
chroni? interesy finansowe Unii Europejskiej, w szczególno?ci poprzez zapobieganie
nieprawid?owo?ciom i nadu?yciom finansowym, wykrywanie ich i korygowanie.

Rozwi?zanie problemów dotycz?cych wyst?powania nadu?y? finansowych, ich przyczyn
i konsekwencji, jest wa?nym i trudnym wyzwaniem, poniewa? nadu?ycia finansowe planowane s?
tak, by nie zosta?y wykryte. Przyj?ta przez DIP polityka zwalczania i zapobiegania nadu?yciom
finansowym, wraz z zastosowanymi mechanizmami kontrolnymi, stanowi? narz?dzie zapewniaj?ce,
?e próby defraudacji bud?etu Unii Europejskiej zwi?zane z wdra?aniem RPO WD 2014 – 2020 s?
niedopuszczalne i nie b?d? tolerowane, a ich wyst?pienie zostanie niezw?ocznie zg?oszone
odpowiednim organom.

Deklaracja Dyrekcji DIP.
 DIP zobowi?zuje si? przestrzega? norm prawnych, etycznych i moralnych na najwy?szym
poziomie, zasad rzetelno?ci, obiektywizmu i uczciwo?ci oraz pragnie by? postrzegana jako
instytucja przeciwna nadu?yciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej dzia?alno?ci.
Zobowi?zania tego DIP oczekuje od wszystkich pracowników zaanga?owanych w realizacj? RPO
WD 2014 – 2020.

Celem niniejszego zobowi?zania jest propagowanie kultury zniech?caj?cej do nieuczciwych
zachowa? oraz u?atwienie zapobiegania nadu?yciom finansowym i ich wykrywania, a tak?e
stworzenie procedur, które pomog? prowadzi? post?powania wyja?niaj?ce i dochodzenia w sprawie
nadu?y? finansowych i powi?zanych przest?pstw oraz zapewni? podejmowanie w?a?ciwych
dzia?a? w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji w procesie realizacji zada?
DIP.

Przeczytaj ca?? tre?? deklaracji

Czym s? nadu?ycia?
 Nadu?ycie to nieetyczne, cz?sto nielegalne zachowanie, maj?ce na celu osi?gni?cie osobistych
korzy?ci, zazwyczaj korzy?ci finansowych. Istnieje wiele definicji tego poj?cia, które mniej lub
bardziej wyczerpuj?co opisuj? to zjawisko. Najpopularniejsz? jest wspólna definicja opracowana
przez Stowarzyszenie Bieg?ych ds. Przest?pstw i Nadu?y? Gospodarczych, Instytutu Audytorów
Wewn?trznych oraz Ameryka?skiego Instytutu Bieg?ych Rewidentów. Zgodnie z ni? nadu?ycie
gospodarcze jest to ka?de celowe dzia?anie b?d? zaniedbanie skutkuj?ce osi?gni?ciem korzy?ci
przez sprawc? lub poniesieniem straty przez ofiar?, dokonane za pomoc? wprowadzenia w b??d.

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporz?dzona na podstawie
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art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, definiuje nadu?ycia finansowe jako jakiekolwiek celowe
dzia?anie lub zaniechanie naruszaj?ce interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do
wydatków, polegaj?ce na:

 

wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepe?nych
o?wiadcze? lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne
zatrzymanie ?rodków z bud?etu ogólnego Wspólnot Europejskich lub bud?etów
zarz?dzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowi?zku, w tym samym celu,
niew?a?ciwym wykorzystaniu takich ?rodków do celów innych ni? te, na które zosta?y
pierwotnie przyznane.

Uporz?dkowane podej?cie do zwalczania nadu?y? finansowych.
 W celu skutecznego rozwi?zania problemu nadu?y? IZ RPO WD wypracowa?a uporz?dkowane
podej?cie do zwalczania nadu?y? finansowych. Na cykl zwalczania nadu?y? finansowych sk?adaj?
si? cztery podstawowe elementy:

 

zapobieganie,
wykrywanie,
korygowanie,
?ciganie.

Dok?adna ocena ryzyka nadu?y? finansowych w po??czeniu z odpowiednimi ?rodkami s?u??cymi
zapobieganiu i wykrywaniu oraz skoordynowanymi dochodzeniami, przeprowadzanymi w por? przez
w?a?ciwe organy, mog? znacznie ograniczy? ryzyko nadu?y? finansowych i odpowiednio im
przeciwdzia?a?.

Wspó?praca z krajowymi organami ?ledczymi.

 W przypadku podejrzenia nadu?ycia i po jego prawid?owym zg?oszeniu DIP przekazuje spraw?
w?a?ciwemu organowi pa?stwa cz?onkowskiego w celu obj?cia jej dochodzeniem i na?o?enia
sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, organom ?cigania lub organom ds. zwalczania korupcji.

Zgodnie z artyku?em 304 § 2 Kodeksu post?powania karnego, DIP, gdy w zwi?zku ze sw?
dzia?alno?ci? dowie si? o pope?nieniu przest?pstwa ?ciganego z urz?du, jest zobowi?zana
niezw?ocznie zawiadomi? o tym prokuratora lub Policj? oraz przedsi?wzi?? niezb?dne czynno?ci do
czasu przybycia organu powo?anego do ?cigania przest?pstw lub do czasu wydania przez ten
organ stosownego zarz?dzenia, aby nie dopu?ci? do zatarcia ?ladów i dowodów przest?pstwa. Pod
poj?ciem przest?pstwa ?ciganego z urz?du nale?y rozumie? przest?pstwo wymienione w Kodeksie
karnym.

DIP, po stwierdzeniu mo?liwo?ci wyst?pienia przest?pstwa ?ciganego z urz?du, wspó?pracuje z
przedstawicielami prokuratury lub Policji, w zale?no?ci od zakresu wskazanego przez prokuratur?
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lub Policj?. DIP zapewnia pe?n? wspó?prac? z organami dochodzeniowymi, organami ?cigania lub
organami wymiaru sprawiedliwo?ci, przede wszystkim przez przechowywanie dokumentacji
dotycz?cej przypadków nadu?y? w bezpiecznych miejscach oraz zapewnienie odpowiedniego
przekazania spraw w przypadku mobilno?ci pracowników.

Europejski Urz?d ds. Zwalczania Nadu?y? Finansowych (OLAF).
 OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadu?y? na szkod? bud?etu Unii Europejskiej, korupcji
oraz powa?nych uchybie? wewn?trz instytucji europejskich i opracowuje polityk? zwalczania
nadu?y? finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej. Kontakt z OLAF
Ka?dy obywatel mo?e bezpo?rednio poinformowa? OLAF o podejrzeniu nadu?ycia finansowego lub
korupcji, maj?cym wp?yw finansowy na interesy Unii Europejskiej. W tym kontek?cie kluczow? rol?
odgrywaj? oficerowie ??cznikowi w krajowych s?u?bach dochodzeniowych, z którymi OLAF
wspó?pracuje w pa?stwach cz?onkowskich.
Ze s?u?bami OLAF mo?na si? kontaktowa? we wszystkich j?zykach urz?dowych UE:

 

za pomoc? elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadu?yciach – FNS (Fraud
Notification System) dost?pnym na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/
poczt? na adres: OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue Joseph
II, 30, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

Szczegó?owe informacje w tym zakresie dost?pne s? tutaj.

Ochrona osób ujawniaj?cych nadu?ycie finansowe.
 DIP chroni osoby ujawniaj?ce mo?liwo?? wyst?pienia nadu?ycia finansowego. Do zasadniczych
elementów ochrony prawnej zalicza si? ochron? to?samo?ci osoby sygnalizuj?cej. Dane
umo?liwiaj?ce identyfikacj? sygnalistów, ujawniaj?cych mo?liwo?? wyst?pienia nadu?ycia
finansowego mog? zosta? udost?pnione wy??cznie za zgod? zainteresowanego, a osoby
sygnalizuj?ce s? informowane o okoliczno?ciach, w których ujawnienie ich to?samo?ci stanie si?
konieczne (np. w razie wszcz?cia post?powania karnego).

Jednocze?nie DIP zapewnia, ?e pracownik DIP stwierdzaj?cy mo?liwo?? wyst?pienia nadu?ycia
finansowego podlega ochronie przeciwko ewentualnym dzia?aniom odwetowym, rozumianym jako
dzia?ania, które:

 

prowadz? do pogorszenia sytuacji osoby sygnalizuj?cej, wyrz?dzaj? krzywd? lub szkod?,
zosta?y podj?te w zwi?zku z ujawnieniem przez t? osob? informacji w interesie publicznym
(zachodzi zwi?zek pomi?dzy ujawnieniem a dzia?aniem niekorzystnym dla osoby
sygnalizuj?cej).

Zg?o? nadu?ycie.
 Je?eli posiadaj? Pa?stwo wiedz? o mo?liwo?ci wyst?pienia jakiegokolwiek rodzaju nadu?ycia
finansowego zwi?zanego z wdra?aniem Programu Regionalnego, uprzejmie prosimy o informacj?
w tym zakresie. Pa?stwa sygna? umo?liwi nam wykrycie nadu?ycia finansowego i zapobie?enie
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mu.

Wszelkie informacje na temat nadu?y? finansowych zwi?zanych z wdra?aniem Programu
Regionalnego prosimy przekazywa?:

poczt? na adres:

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
Strzegomska 2-4
53-611 Wroc?aw

 

lub za pomoc? adresu email: nieprawidlowosci@dip.dolnyslask.pl, na który mo?na
zg?asza? (równie? anonimowo) informacje o mo?liwych nieprawid?owo?ciach

Warto jednak podpisa? zg?oszenie lub umie?ci? dane pozwalaj?ce na kontakt, pozwoli to osobom
weryfikuj?cym przes?ane informacje na uzupe?nienie wiedzy o elementy, które mog?yby zosta?
pomini?te, a które mog? mie? wp?yw na dalszy bieg sprawy. Pozostawienie danych kontaktowych
pozwoli nam tak?e na poinformowanie Pa?stwa o wynikach czynno?ci wyja?niaj?cych.

Ka?de zg?oszenie – bez wzgl?du na to, czy jest anonimowe, czy nie – traktujemy priorytetowo,
a Pa?stwa zg?oszenia maj? charakter poufny.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e fa?szywe oskar?enie jest przest?pstwem i mo?e by? prawnie ?cigane.
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