
 
 

ZARZĄDZENIE NR 106/20 

REKTORA - KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych 

w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie w ramach umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  

w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

- umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00 oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. (Dz.U. Min. Spraw Wew. i Ad. 

poz. 36) w związku z realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00  

oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się Politykę w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w związku  

z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  

w ramach umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00  

oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00, zwaną dalej „Polityką”, w zakresie Projektów: 

1) „Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

w Warszawie” nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00; 

2)  „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy 

Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”  

nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00. 

2. Polityka stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.  

3. Zobowiązuje się pracowników i funkcjonariuszy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 

zaangażowanych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do stosowania zasad opisanych w Polityce.  

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  



 
 

Załącznik do zarządzenia Rektora-Komendanta nr 106/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Polityki w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych  w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie w ramach umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00 oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-
00 
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§ 1. 

Cel Polityki 

1. Niniejsza Polityka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w związku  

z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  

w ramach umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00  

oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00, zwana dalej „Polityką”, określa zasady 

postępowania i działania w realizacji Projektów: 

1) „Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

w Warszawie” nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00; 

2)  „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy 

Szkolenia Poligonowego i Innowacji  Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”  

nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00 

- zwanych dalej łącznie „Projektami”, a każdy z osobna „Projektem”. 

2. Polityka służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020. 

3. Polityka zapewnia stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania  

we wszystkich procesach, związanych z realizacją Projektów. 

4. Celem Polityki podczas realizacji Projektów jest: 

1) stosowanie kultury organizacyjnej, służącej zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych; 

2) zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i przeciwdziałanie im; 

3) wskazanie zasadności postępowania etycznego i jego stosowanie; 

4) wskazanie działań zapobiegających konfliktowi interesów; 

5) wskazanie działań antykorupcyjnych; 

6) wskazanie konieczności analizy ryzyka finansowego oraz identyfikacji nadużyć finansowych. 

5. Podczas realizacji Projektów wszystkie osoby zaangażowane stosują wysokie standardy uczciwości 

i etycznego postępowania. 

6. Zgodnie z umowami o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie przeciwdziałania nadużyciom 

finansowym celem Beneficjenta jest zapewnienie: 

1) skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym w obszarach: 

a) przeciwdziałanie konfliktom interesów, 

b) przeciwdziałanie korupcji, 

c) przeciwdziałanie zmowom przetargowym; 

2) stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Projektów; 

3) informowania o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizacyjnego, obsługiwanego przez IZ POIŚ  

i możliwości zgłaszania sygnałów dotyczących nadużyć finansowych; 

4) oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektów. 

7.  Polityka uwzględnia dobre praktyki, zarekomendowane w publikacji Ministra Inwestycji i Rozwoju 

ze stycznia 2019 r. pn. „Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym  

w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020”. 



 
 

§ 2. 

Definicje i skróty 

Ilekroć w Polityce jest mowa o:  

1) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Szkołę Główną Służby Pożarniczej, która zawarła umowy  

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w dniu 27 stycznia 2017 r. o numerze POIS.01.03.01-00-0072/16-00 i w dniu 

24 maja 2019 r. o numerze POIS.01.03.01-00-0096/17-00, zwane dalej „umowami  

o dofinansowanie”, na realizację odpowiednio Projektów: 

a) „Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

w Warszawie” nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00, 

b) „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy 

Szkolenia Poligonowego i Innowacji  Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”  

nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00; 

2) CBA –  należy przez to rozumieć Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

3) IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą w Programie POIiŚ 2014-2020 - Ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji POIiŚ zapewnia 

komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym Ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POIiŚ; 

4) IP – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą w Programie POIiŚ 2014-2020  

w rozumieniu umów o dofinansowanie; 

5) konflikcie interesów – zgodnie z 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 uchylającego rozporządzenie Rady  (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L.2012.298.1 z dnia 26 października 2012 r.) występuje 

wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań 

finansowych lub innej osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, 

w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone  

z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, 

interes gospodarczy lub jakiekolwiek interesy wspólne z odbiorcą; 

6) korupcji –  zgodnie z art. 1 ust 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm.) 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 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. 

Korupcję można podzielić na:  

-  bierną, polegającą na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści 

majątkowych czy osobistych lub ich obietnic, 



 
 

-  czynną, polegającą na udzieleniu osobie będącej funkcjonariuszem publicznym korzyści 

majątkowej czy osobistej lub jej obietnicy; 

7) KPK – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30, z późn. zm.); 

8) nadużyciu finansowym –  należy przez to rozumieć jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie 

mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub 

budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.)  lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.) . Często wiąże się 

z wprowadzeniem w błąd dla osobistych korzyści, zapewnienia korzyści powiązanej osobie lub 

stronie trzeciej, czy też w celu narażenia kogoś na stratę. Powszechnie do nadużyć finansowych 

zalicza się kradzież, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych, łapówkarstwo, fałszerstwo, 

wprowadzanie w błąd, zmowę, pranie pieniędzy i ukrywanie istotnych faktów. Podstawowym 

czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest sam zamiar osiągnięcia 

korzyści;  

9) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, to jest każde 

naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające  

z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ  

na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. To naruszenie 

obowiązujących reguł postępowania, działanie wbrew nakazom lub zakazom przewidzianym  

w przepisach prawa. Aby mówić o wystąpieniu nieprawidłowości, naruszenie musi  wynikać  

z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego we wdrażanie funduszy. Jednocześnie 

naruszenie wiąże się ze szkodą, choćby potencjalną, dla budżetu UE. Nieprawidłowość może 

powodować różnorakie skutki: obowiązek odzyskania przez państwo kwot nienależnie 

wydatkowanych przez Beneficjenta lub może prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych 

lub karnych oraz do poinformowania Komisji o wykryciu nieprawidłowości i nałożeniu korekty 

finansowej;  

10) NFOŚiGW – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, który jest Instytucją Wdrażającą; 

11) OLAF – należy przez to rozumieć Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; 

12) podejrzenie nadużycia finansowego – należy przez to rozumieć nieprawidłowość, która prowadzi 

do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu 

stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego; 

13) POIiŚ – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

w perspektywie 2014-2020, realizowany przez NFOŚiGW; 

14) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę wykonującą obowiązki na rzecz Beneficjenta  

w ramach realizacji umów o dofinansowanie. Należy przez to rozumieć pracownika, 

funkcjonariusza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz osobę wykonującą obowiązki w ramach 

realizacji Projektów; 

15) Projektach – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane w ramach 

zawartych umów o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach PO IiŚ 2014-2020;  

16) SGSP – należy przez to rozumieć Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie; 



 
 

17) UE – należy przez to rozumieć Unię Europejską; 

18) UOKIK – należy przez to rozumieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

19) UZP – należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych; 

20) zmowy przetargowe – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.) to porozumienia, których 

celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji 

na rynku właściwym, polegające 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. Zmowa przetargowa prowadzi 

do zaniechania działań konkurencyjnych na rzecz niejawnej współpracy przy składaniu ofert. 

w zakresie w szczególności wysokości ceny lub jakości towarów lub usług.  

§ 3. 

Podstawy prawne 

Polityka uwzględnia w szczególności: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające 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 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE.L.2013.347.320  

z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 (Dz.U. UE.L.2013.347.289 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm.); 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (we) NR 1084/2006 (Dz.U. 

UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.); 

4) ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.); 

5) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 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 ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 

UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.); 

6) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r, ustanawiające 

zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów  

i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, 



 
 

charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji 

oraz systemu rejestracji i przechowywania danych  (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r.); 

7) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwany dalej „PO IiŚ”, przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej  

z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz „Szczegółowy opis osi priorytetowych 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”; 

8) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. art. 325 w Części Szóstej w 

Tytule II Rozdział 6: Zwalczanie nadużyć finansowych Dz. U.2004.90.864/2, z późn. zm. (tekst 

skonsolidowany Dz.Urz. UE z 2010 r. C 83 z dnia 30 marca 2010 r.); 

9) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE, EURATOM)  nr 833/2013 z dnia 11 września 

2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu 

Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999, Dz.U.UE.L.2013.248.1 z dnia 

18 września 2013 r.; 

10) ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 

z późn. zm.); 

11) ustawę z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1921, z późn. zm.); 

12) do dnia 31 grudnia 2020 r. - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2021 r. – ustawę z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.); 

13) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 

z późn. zm); 

14) wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami  

w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania 

nadużyć finansowych z dnia 16 czerwca 2014 roku (EGESIF_14-021-00-16/06/2014); 

15) wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 19 stycznia 2016 r. w zakresie postępowania  z podejrzeniami 

nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

  § 4. 

Obowiązki Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w perspektywie finansowej  

POIiŚ 2014-2020 

1. Beneficjent realizuje zadania związane z Projektami w sposób etyczny oraz  

z zachowaniem standardów najwyższej uczciwości. 

2. Beneficjent  zobowiązany  jest do: 

1) zrealizowania Projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie, z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego; 

2) zapewnienia prawidłowej realizacji Projektów, w tym zapobiegania nadużyciom finansowym; 

3) stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Projektów; 

4) wprowadzenia działań zapobiegającym konfliktowi interesów; 

5) zwiększenia świadomości wystąpienia nadużyć finansowych poprzez szkolenia pracowników; 

6) prowadzenia polityki antykorupcyjnej; 

7) bieżącego zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych i planem działania, zgodnie z oceną 

ryzyka nadużyć, w szczególności: 



 
 

a) zapewnienia istnienia systemu kontroli wewnętrznej, 

b) zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywaniu, 

c) zapewnienia należytej staranności i wdrażania działań prewencyjnych w przypadku 

podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych, 

d) podejmowania działań naprawczych. 

§ 5. 

Kultura etyczna 

1. Propagowanie przez Beneficjenta wysokiej kultury etycznej prowadzi do zwalczania nadużyć 

finansowych i korupcji, zapobiega potencjalnym oszustwom, a także zwiększa zaangażowanie 

pracowników w proces zwalczania nadużyć finansowych i korupcji. 

2. Wysoką kulturę etyczną pracowników tworzy: 

1) przyjęcie postawy uczciwego i etycznego podejścia do realizowanych zadań;  

2) promowanie przez Beneficjenta przestrzegania działań etycznych; 

3) zwiększenie świadomości wartości etycznych wśród pracowników. 

3. Promowanie zasad etycznego wykonywania obowiązków służbowych zapewniają wewnętrzne 

akty normatywne Beneficjanta:  

1) Zasady etyki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; 

2) Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

4.    Każdy pracownik w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 powinien przestrzegać zasad 

obiektywności, odpowiedzialności, uczciwości oraz postępować zgodnie z prawem. 

 

§ 6. 

Zapobieganie wystąpieniu nadużyć w projektach POIiŚ 

1. Proces zwalczania przez Beneficjenta nadużyć finansowych i korupcji odbywa się poprzez:  

1) zapobieganie wystąpieniu nadużycia finansowego i korupcji; 

2) wykrywanie nadużyć finansowych i korupcji; 

3) postępowanie w przypadku wykrycia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego  

i korupcji. 

2.  Beneficjant stosuje następujące środki przeciwdziałania wystąpieniu nadużycia finansowego  

i korupcji: 

1) kulturę etyki, czyli promowanie zasad etycznego zachowania poprzez wewnętrzne akty 

normatywne, o których mowa w § 5 ust. 3 Polityki; 

2) szkolenia pracowników w zakresie konfliktu interesów i polityki antykorupcyjnej, poparte 

publikacjami na ten temat. Każdy pracownik zaangażowany w realizację danego Projektu 

zobowiązany jest zapoznać się informacjami, dotyczącymi konfliktu interesów i polityki 

antykorupcyjnej; 

3) system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, zgodnie z wewnętrznymi aktami 

normatywnymi w zakresie: 

a) instrukcji w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli 

wewnętrznej, 



 
 

b) karty audytu wewnętrznego i ksiąg procedur audytu wewnętrznego w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej. 

3.  Wdrożone mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniają zminimalizowanie wystąpienia ryzyka 

nadużyć finansowych i korupcji. 

4.  System kontroli zarządczej ma na celu zapewnienie zgodności działalności Beneficjenta  

z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,  

w tym badanie poziomu występujących ryzyk i sposobu ich zapobiegania (wewnętrzne akty 

normatywne w zakresie regulaminu kontroli zarządczej). 

5.  Wdrożony przez Beneficjenta system zarządzania i kontroli, mający na celu wyeliminowanie 

dowolności w zakresie realizowania Projektów, zapewnia: 

1) podział obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją Projektów. 

Podział ten ma na celu zapewnienie odpowiedzialności za poszczególne zadania, a także 

eliminowanie sytuacji mogących rodzić konflikt interesów lub niejasność kompetencji. 

Rozdzielność funkcji służy zapewnieniu przejrzystości procesów i zapobieżeniu wystąpieniu 

konfliktu interesów, będącego jednym z najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych. 

Jeśli zakres czynności do zrealizowania w Projekcie pokrywa się z podstawowym zakresem 

obowiązków pracownika, nie wymaga to sporządzania zmiany w zakresie obowiązków 

pracownika Projektu; 

2) dbałość o wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia wśród pracowników 

realizujących Projekty, co pozwala pracownikom skutecznie i efektywnie wypełniać 

powierzone zadania i obowiązki; 

3) wyodrębnienie zespołu pracowników, realizujących Projekty, w oparciu o spersonalizowany 

zakres obowiązków, zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego 

wyższego szczebla; 

4) wyznaczenie przez Rektora-Komendanta Koordynatora każdego Projektu. 

§ 7. 

Udzielanie zamówień publicznych 

Pracownicy zaangażowani w przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i udzielenie zamówienia publicznego, jak również zamówień do których nie stosuje się 

przepisów o zamówieniach publicznych, są zobowiązani do: 

1) postępowania zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa krajowego,  

unijnego oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi w zakresie zamówień publicznych  

i zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy w zakresie zamówień publicznych,  

w szczególności regulaminami ich udzielania; 

2) stosowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, proporcjonalności, 

przejrzystości, bezstronności, obiektywizmu, jawności i pisemności; 

3) składania oświadczenia o braku okoliczności wyłączających osoby wykonujące czynności  

w postępowaniu, wymaganego przepisami obowiązującego prawa – do dnia 31 grudnia  

2020 r. o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),  

od dnia 1 stycznia 2021 r. o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 



 
 

pkt 1-4 i ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.);  

4) dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,  

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z planem 

finansowym SGSP. 

§ 8. 

Działania zapobiegające konfliktowi interesów. Polityka w zakresie przeciwdziałania wystąpienia 

konfliktu interesów 

1. W trakcie realizacji Projektów pracownicy kierują się zasadą, iż wszystkie działania są wolne  

od konfliktu interesów i każdorazowo podejmowane są działania, mające na celu efektywne 

zarządzanie potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów. Działania te stosuje się także 

w okresie trwałości Projektów (ewaluacji). 

2. W celu zapobiegania wystąpienia konfliktu interesów prowadzi się politykę zarządzania 

konfliktem interesów poprzez: 

1) monitorowanie i definiowanie potencjalnych zagrożeń wystąpienia nadużycia finansowego; 

2) edukowanie pracowników w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów, etyki oraz 

działań antykorupcyjnych; 

3) zachęcaniu do informowania o zaistniałych problemach, przeciwdziałaniu rzeczywistym 

konfliktom interesów; 

4) stosowanie się do zapisów obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie zamówień 

publicznych. 

3. Polityka w zakresie przeciwdziałania wystąpienia konfliktu interesów polega na podnoszeniu 

świadomości pracowników zaangażowanych w realizację Projektów odnośnie konfliktu interesów 

poprzez: 

1)  wymaganie składania przez pracowników przy pierwszej czynności albo niezwłocznie  

po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu 

interesów oraz niewystępowaniu działań korupcyjnych przy wykonywaniu obowiązków, 

związanych z realizacją Projektów, a w przypadku zmiany okoliczności faktycznych  

- aktualizacji przez pracowników oświadczenia w zakresie wystąpienia konfliktu interesów 

oraz działań korupcyjnych niezwłocznie po wystąpieniu takich okoliczności. Aktualizacja 

oświadczenia dokonywana jest przez pracownika w terminie 7 dni od zaistnienia takiej 

zmiany. Zaktualizowane oświadczenie przekazywane jest do Koordynatora Projektu.   

Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do Polityki. Oświadczenia 

dotyczące konfliktu interesów oraz działań korupcyjnych gromadzi i przechowuje 

Koordynator danego Projektu; 

2)   poinformowanie pracowników o mechanizmie sygnalizacyjnym, w tym możliwości zgłaszania 

nieprawidłowości w sposób zapewniający anonimowość; 

3)    zobowiązanie pracowników do zapoznania się z dokumentami, dotyczącymi tematyki zasad  

i konsekwencji udziału środków publicznych i UE w Projektach; 



 
 

4) informowanie pracowników o negatywnych skutkach wystąpienia konfliktu interesów  

i działań korupcyjnych, w szczególności poprzez organizację szkoleń lub udostępnianie 

publikacji na temat konfliktu interesów i działań antykorupcyjnych. 

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów podejmuje się działania zaradcze: 

1) w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia, zawierającego informację o wystąpieniu 

konfliktu interesów  – pracownik taki co do zasady zostaje wyłączony z realizacji zadań  

w Projektach; 

2) Koordynator danego Projektu dokonujący analizy treści oświadczenia, o którym mowa  

w ust. 5 pkt 1, sporządza wniosek do Kierownika jednostki organizacyjnej o wyłączeniu danego 

pracownika z realizacji zadań w Projektach z powodu zaistnienia konfliktu interesów; 

3) w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów lub podejrzenia 

nadużycia finansowego – Koordynator sporządza notatkę służbową i przekazuje w drodze 

służbowej do Kierownika jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej 

dokonuje analizy przedmiotowej sprawy i w drodze decyzji przekazuje sprawę do komórki 

organizacyjnej, zajmującej się kontrolą wewnętrzną celem zbadania sprawy. Jednocześnie 

następuje wstrzymanie procedury, etapu postępowania przetargowego lub innego etapu 

realizowanego przedsięwzięcia do czasu wyjaśnienia sprawy;  

4) Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji  

o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując  

w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze, mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie 

lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów; 

5) niepodjęcie odpowiednich działań w przypadku wystąpienia konfliktu interesów może 

prowadzić do przekształcenia się konfliktu interesów w korupcję. 

5. Mechanizm sygnalizacyjny: 

1) w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia nadużycia pracownik zaangażowany  

w realizację danego Projektu powinien powiadomić o tym Koordynatora danego Projektu  

lub bezpośredniego przełożonego. W przypadku braku możliwości powiadomienia 

Koordynatora danego Projektu lub bezpośredniego przełożonego pracownik powiadamia 

Rektora-Komendanta SGSP; 

2) IZ POIiŚ informowany jest o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach drogą 

elektroniczną na adres: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub z wykorzystaniem formularza, 

znajdującego się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.  

To rozwiązanie przyczynia się do realizacji PO IiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. 

Jednocześnie pozwala na wczesne reagowanie na problemy, które w innym przypadku 

mogłyby pozostać niewykryte lub stwierdzone zbyt późno, powodując nieodwracalne skutki; 

3) informacja o istnieniu mechanizmu sygnalizacyjnego  znajduje się na stronie internetowej 

Beneficjenta - link do strony: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-

nieprawidlowosci/; 

4) pracownicy zaangażowani w realizację Projektów są poinformowani również drogą 

elektroniczną o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizacyjnego;  

5) przekazuje się informacje przypominające o funkcjonującym mechanizmie sygnalizacyjnym 

pracownikom wracającym po dłuższych nieobecnościach oraz każdorazowo informuje się 

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


 
 

pracowników nowozatrudnionych, w tym również osoby świadczące pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych; 

6) system obiegu informacji o nadużyciach składa się z dwóch elementów: 

a) otrzymanie przez Beneficjenta informacji o nadużyciach,  

b) przekazywanie informacji do właściwej instytucji; 

7) podmioty trzecie (wykonawcy, oferenci) są poinformowani o istnieniu mechanizmu 

sygnalizacyjnego w POIiŚ poprzez odpowiedni zapis, wprowadzony do umowy pomiędzy 

stronami; 

8) Beneficjent nie podejmuje działań odwetowych wobec pracowników i podmiotów trzecich, 

uczestniczących w realizacji Projektów, którzy skorzystali z mechanizmu sygnalizacyjnego  

i w dobrej wierze przekazali informację o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu 

nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. O zasadzie braku działań odwetowych 

Beneficjenta informowani są drogą elektroniczną pracownicy i podmioty trzecie, 

zaangażowane w realizację Projektów;  

9) pracownicy realizujący Projekty są poinformowani o konieczności zgłoszenia wszelkich 

symptomów wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych do Koordynatora danego 

Projektu lub bezpośredniego przełożonego, lub Rektora-Komendanta SGSP  

lub do odpowiedniego organu zewnętrznego.  

§ 9. 

Działania zapobiegające korupcji. Polityka antykorupcyjna  

1. Beneficjent podejmuje działania zapobiegające wystąpieniu zjawisk korupcyjnych podczas  

i w związku z realizacją Projektów.  

2. Pracownicy zaangażowani w realizację Projektów zobowiązani są do: 

1) zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, dotyczącymi polityki antykorupcyjnej i innymi 

publikacjami na temat przeciwdziałania korupcji, przekazanymi w drodze elektronicznej 

wiadomości lub umieszczonymi na stronie internetowej Beneficjenta; 

2) wykonywania swoich obowiązków w sposób transparentny i bezstronny; 

3) nieprzyjmowania w związku z wykonywanymi zadaniami jakichkolwiek korzyści majątkowych 

lub osobistych, mających wpłynąć na sposób wykonywania przez nich obowiązków,  

jak również nieoferowania takich korzyści innym osobom; 

4) unikania konfliktu interesów. 

3. zgłaszania Koordynatorowi danego Projektu lub bezpośredniemu przełożonemu  

lub Rektorowi - Komendantowi SGSP przypadków działań korupcyjnych lub zagrożenia korupcją. 

Pracownicy są informowani, że zachowania i działania uznane za korupcyjne stanowią naruszenie 

obowiązków pracowniczych i mogą stanowić podstawę do zastosowania przez Beneficjenta 

środków przewidzianych w takich sytuacjach w prawie pracy. 

4. Pracownicy wykonując swoje obowiązki służbowe postępują zgodnie z obowiązującym prawem, 

kodeksem etyki oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi. 

5. Beneficjent zapobiega działaniom korupcyjnym poprzez działanie takie, jak funkcjonowanie 

systemu kontroli zarządczej oraz działania kontrolne, ukierunkowane na eliminowanie 

potencjalnych mechanizmów sprzyjających zachowaniom korupcyjnym, propagowanie zachowań 

przeciwdziałających korupcji, szkolenia dotyczące tematyki korupcji, złożenie oświadczenia 

dotyczącego działań antykorupcyjnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 1. 

6. Przeciwdziałaniu korupcji służą: 



 
 

1) szkolenia dotyczące działań antykorupcyjnych; 

2) kodeksy etyki; 

3) mechanizmy sygnalizacyjne; 

4) silny system kontroli wewnętrznej i zarządczej; 

5) stosowanie przepisów prawa w każdym aspekcie realizacji Projektów, w tym w szczególności 

z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych; 

6) stosowanie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących kontroli 

wydatkowania środków, to jest wieloetapowej weryfikacji faktur oraz dokumentów 

poświadczających wykonanie dostaw, usług i robót budowlanych, w szczególności Instrukcji 

obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych; 

7) system zarządzania dokumentacją i akceptacji dokumentów - e-Doc, umożliwiający 

wieloetapowy proces akceptacji każdego dokumentu, w tym umowy w procesie realizacji 

Projektów. 

7. Beneficjent przeprowadza weryfikację ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego także pod kątem symptomów zmów przetargowych.  

8. Beneficjent zapobiega zjawiskom manipulowania kosztami. W celu ograniczenia ryzyka 

wystąpienia takich przypadków:  

1)  dokonuje szczegółowej analizy odbieranej dokumentacji wykonanych dostaw, usług lub 

robót budowlanych;  

2)  prowadzona jest procedura tzw. drugiej ręki - sprawdzenie przez przełożonego przyjętej 

dostawy, usługi, roboty budowlanej, faktury;  

3)  zwraca się szczególną uwagę na weryfikację dokumentacji księgowej pod kątem 

wielokrotnego składania przez wykonawców faktur dotyczących tych samych dostaw, usług 

lub robót budowlanych;  

4) systematyczna weryfikacja przez Beneficjenta efektów realizacji elementów Projektów, 

umów zleconych zewnętrznym podmiotom pod kątem dowodów księgowych  

i zgodności z założeniami Projektów, umów;   

5) sprawdzenie, czy całość dostawy, usługi lub roboty budowlanej została wykonana,  

czy poniesione zostały konieczne koszty oraz czy wydatki zostały poniesione efektywnie  

i zgodnie z Projektami. 

§ 10. 

Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektów 

1. Beneficjent dokonuje rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

z realizacją Projektów. 

2. Ryzyko definiuje się jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które będzie miało 

negatywny wpływ na realizację założonych celów. Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja 

potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć wpływ na realizację celów, utrzymanie ryzyka  

w ustalonych granicach (na poziomie akceptowalnym).  

3. Podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego wiąże się ściśle z podejrzeniem popełnienia 

czynu zabronionego - zachowaniem, które może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. 

4. Elementami zarządzania ryzykiem podczas realizacji Projektów są: 

1) identyfikacja ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, które mogą wywrzeć wpływ  

na realizację Projektów; 



 
 

2)  określenie, jaki poziom ryzyka jest możliwy do zaakceptowania; 

3)  podjęcie odpowiednich działań zaradczych, mających na celu obniżenie ryzyka do poziomu 

akceptowalnego.  

5. Zarządzanie ryzykiem w związku z realizacją Projektów jest elementem zarządzania ryzykiem, 

prowadzonym przez Beneficjenta w ramach kontroli zarządczej w SGSP. 

6. Zarządzanie ryzykiem, także finansowym w trakcie realizacji Projektów, realizowane jest w  SGSP 

zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej 

(regulamin) oraz  kontroli wewnętrznej (instrukcja). 

7. Zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi każda jednostka organizacyjna SGSP, w tym także 

odpowiedzialna za realizację Projektów, dokonuje samokontroli ryzyka nadużyć, w tym nadużyć 

finansowych i składa co roku oświadczenie cząstkowe dotyczące stanu kontroli zarządczej,  

z uwzględnieniem realizowanych Projektów POIiŚ.  

8. Beneficjent raz w roku dokonuje analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku  

z realizacją Projektów. Podczas analizy ryzyka oceniane są istniejące mechanizmy kontrolne – czy 

obniżają one ryzyko do poziomu akceptowalnego, czy wymagane jest wprowadzenie 

dodatkowych mechanizmów kontrolnych. 

9. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolnego, 

Beneficjent wprowadzi takie zabezpieczenie - mechanizm kontrolny, zapobiegający wystąpieniu 

nadużyć finansowych.  

§ 11. 

Powiadamianie właściwych organów ścigania o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. 

1. W razie stwierdzenia nadużycia finansowego w Projektach, Beneficjent zobowiązany  

jest do poinformowania o tym fakcie organów ścigania. Ponadto, każdy pracownik zaangażowany 

w pracę podczas realizacji Projektów, w przypadku stwierdzenia nadużycia finansowego powinien 

dokonać takiego zgłoszenia do Koordynatora danego Projektu, bezpośredniego przełożonego, 

Kierownika jednostki organizacyjnej lub uprawnionego do tego organu, w tym skorzystać  

z mechanizmu sygnalizacyjnego wymienionego w § 8 ust. 5 Polityki.   

2. Podejrzenia o nadużyciach finansowych w szczególności mogą pochodzić z następujących źródeł: 

1) informacji od pracowników i wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych, pozyskanych 

w trakcie bieżących zadań oraz kontroli;  

2) informacji o prowadzonych śledztwach i postępowaniach; 

3) informacji prasowych, anonimów; 

4) informacji przekazanych przez sygnalistów. 

3. Formy zgłoszenia nadużycia finansowego mogą być następujące:  

1) anonimowe (telefonicznie bez podania danych osobowych, w szczególności 

na infolinię lub telefon alarmowy, pisemnie - bez podpisu lub z podpisem nieczytelnym); 

2) pisemne - zawiadomienie o przestępstwie można wysłać mailem, pocztą, faxem lub przynieść 

osobiście do jednostki policji (lub innego uprawnionego organu ścigania). Zawiadomienie 

powinno spełniać wymogi formalne, określone w Kodeksie postępowania karnego - zawierać 

oznaczenie organu, do którego jest skierowane (jednostka Policji, Prokuratury wraz  

z adresem), oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres), opis sprawy, której 

zawiadomienie dotyczy, ewentualne załączniki (w szczególności dokumenty potwierdzające 

zaistnienie przestępstwa, takie jak faktury, umowy), oraz datę i podpis osoby składającej 



 
 

zawiadomienie, oraz rzeczowo i wyczerpująco opisywać okoliczności związane  

z potencjalnym przestępstwem (osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego). 

Należy zadbać o potwierdzenie wysłania zawiadomienia (pokwitowanie w przypadku 

osobistego doręczenia);  

3) ustne zawiadomienie o przestępstwie złożone „do protokołu”. Ustne zawiadomienie  

o przestępstwie zostaje sformalizowane protokołem, zgodnie z wymogami procedury karnej. 

Ta forma pozwala na jednoczesne dopełnienie formalności związanych z przesłuchaniem 

osoby zawiadamiającej w charakterze świadka. Takie zawiadomienie przyjęte zostaje  

po zgłoszeniu się osoby zawiadamiającej do właściwej miejscowo jednostki Policji, 

prokuratury. Jeżeli nie jest to jednak możliwe, zawiadomienie należy złożyć w najbliższej 

jednostce policji - zostanie ono następnie przekazane jednostce właściwej pod względem 

miejsca zaistnienia zdarzenia; 

4) powiadamianie UOKiK o podejrzeniu praktyk ograniczających konkurencję. W przypadku 

podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające 

konkurencję, należy zgłosić je Prezesowi UOKiK. Zgłoszenie to powinno nastąpić w formie 

pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo, istnieje możliwość 

powiadomienia UOKiK o nielegalnych praktykach, zachowując anonimowość; 

5) bezpośrednie powiadomienie OLAF o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego  

lub korupcji, mającego lub mogącego mieć wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. 

Wszelkie dostępne dokumenty potwierdzające te informacje, powinny również zostać 

przekazane wraz z powiadomieniem. Ze służbami OLAF można się skontaktować: online  

za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy, umożliwia 

bezpieczne przekazywanie dokumentów), dostępnego na stronie internetowej: 

https://fns.olaf.europa.eu/ lub online za pomocą formularza lub pocztą tradycyjną. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl. 

 

 

.  

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl


 
 

Załącznik do Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz działań antykorupcyjnych 
w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  
w Warszawie w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - umowa nr POIS.01.03.01-00-0072/16-00  
oraz umowa nr POIS.01.03.01-00-0096/17-00 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW 

I DZIAŁANIACH ANTYKORUPCYJNYCH 

Ja niżej podpisany /(a) (imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna SGSP) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w związku wykonywaniem obowiązków służbowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 

związanych z realizacją umowy nr:   

POIS.01.03.01-00-0072/16-00 w sprawie realizacji Projektu: „Wzrost efektywności energetycznej 

obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” nr POIS.01.03.01-00-0072/16* 

POIS.01.03.01-00-0096/17-00 w sprawie realizacji Projektu: „Działania energooszczędne w budynku 

dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji  Ratownictwa SGSP  

w Nowym Dworze Mazowieckim” nr POIS.01.03.01-00-0096/17*, 

zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oświadczam, że: 

1) nie pozostawałem/am i nie pozostaję w konflikcie interesów w związku z zadaniami jakie 

wykonuję podczas realizowania wyżej wymienionej umowy; 

2) nie zachodziły i nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości,  

co do mojej bezstronności; 

3) bezzwłocznie poinformuję Koordynatora Projektu/mojego Przełożonego/Kierownika jednostki 

organizacyjnej o wszelkich okolicznościach, stanowiących konflikt interesów lub mogących 

spowodować jego powstanie; 

4) nie złożyłem/am ani nie złożę żadnej propozycji, która umożliwiałaby czerpanie korzyści  

z tytułu wykonywania przeze mnie obowiązków służbowych w związku z wyżej wymienioną 

umową; 

5) nie uzyskałem/am ani nie przyjąłem/am jakiejkolwiek korzyści – finansowej lub innej – na rzecz 

lub od jakiegokolwiek podmiotu, stanowiącą działanie niezgodne z prawem lub wiążącą się  

z korupcją - bezpośrednio lub pośrednio - ponieważ stanowiłaby zachętę lub nagrodę  

w związku z wykonywanymi przeze mnie obowiązkami służbowymi; 

6) nie przyjmę w przyszłości korzyści finansowej lub innej korzyści w związku z wykonywaniem 

przeze mnie obowiązków służbowych. 

 

 

 

       …………………………………………………. 

               (data i podpis pracownika) 

* niewłaściwe wykreślić 
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