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Kontekst i cele
Zgodnie z art. 1 25 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1 303/201 3 każda insty tucja zarządzająca jest
zobowiązana do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania naduży ć finansowy ch,
uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, oraz do wprowadzania środków w celu skutecznego zapobiegania
naduży ciom finansowy m i nieprawidłowościom, ich wy kry wania i karania.
Francuski kodeks karny wy maga ponadto, aby każdy organ lub urzędnik p ubliczny , który podczas
wy kony wania swoich obowiązków dowiaduje się o przestępstwie, zgłaszał tę informację.
Aby spełnić te wy mogi, „Delegation Génerale à l’Emploi Regional et à la Formation Professionnelle ”
(DGEFP), insty tucja zarządzająca programami operacyjnymi na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego
we Francji metropolitalnej (FSE) oraz Inicjaty wą na rzecz zatrudnienia ludzi młody ch (Y EI), opracowała
w 201 7 r. platformę sy gnalizowania nieprawidłowości ELIOS.
Platforma ta umożliwia wszy stkim sygnalistom, którzy podejrzewają popełnienie nadużycia finansowego lub
wy stąpienie konfliktu interesów w związku z wdrażaniem programów finansowany ch z EFS przekazanie
zgłoszenia przy uży ciu formularza na platformie ELIOS. ELIOS jest stroną internetową, kt óra zawiera
informacje na temat nadużyć finansowych i konfliktów interesów oraz umożliwia sy gnalistom przekazywanie
nieanonimowych zgłoszeń dotyczący ch ty ch kwestii. Jego celem jest zwiększenie wy kry walności naduży ć
finansowy ch związany ch z programami finansowany mi z EFS.

Opis działania
Aby zarządzać przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości, DGEFP utworzyła stronę główną, na
której każdy może skontaktować się ze specjalny m zespołem i podzielić swoimi zastrzeżeniami. Zgłoszone
zastrzeżenia trafiają do specjalnej skrzynki pocztowej, w której można łatwiej zarządzać sprawami. Dostęp
do niej mają wy łącznie upoważnione osoby .
Wdrożenie platformy zorganizowała DGEFP w koordy nacji ze swoim wewnętrzny m dostawcą sy stemów
informaty czny ch. Sy stem zaczął działać po dokładny m określeniu wy mogów, co trwało rok, oraz po
przetestowaniu rozwiązania. Koszt wdrożenia wy niósł ok. 90 ty s. euro; prócz tego utrzy manie sy stemu
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kosztuje 20 ty s. euro rocznie.
Strona główna platformy informuje uży tkowników o podstawie prawnej ochrony sy gnalistów.
Sy gnalizowanie nieprawidłowości może doty czy ć dwóch tematów: naduży cia finansowego oraz konfliktu
interesów Użytkownicy mogą złożyć skargę do sześciu miesięcy po dacie zdarzenia. Na stronie można znaleźć
wy jaśnienia i definicje naduży cia finansowego, konfliktu interesów i powiązany ch naruszeń. Tematy te
wy brano, ponieważ stanowią one rodzaje przestępstw najczęściej wy kry wany ch podczas kontroli
i dochodzeń.
Zanim uży tkownik uzy ska dostęp do formularza zgłaszania nieprawidłowości, platforma wy maga przejścia 3stopniowej procedury potwierdzenia. Każdy stopień związany jest z odrębny m ostrzeżeniem. Procedura
przedstawia się następująco:





Podczas pierwszego etapu platforma ELIOS informuje, że uży tkownik może zgłosić p odejrzenie tylko
w odniesieniu do projektów finansowany ch z EFS lub Inicjaty wy na rzecz zatrudnienia ludzi
młody ch. Platforma nie jest właściwa w odniesieniu do zgłoszeń doty czący ch inny ch funduszy
europejskich (EFRROW/EFMR) ani programów zarządzany ch prze z regionalne insty tucje
zarządzające (programów EFRR/EFS podlegający ch radom regionalny m). Platforma zgłaszania
nieprawidłowości oferuje użytkownikom wskazówki co do tego, gdzie kierować zapytania na tematy
niezwiązane z funduszami ESI (doty czące np. uchy lania się od opodatkowania, oszustw
podatkowych, składkowych i związany ch ze świadczeniami z zabezpieczenia społecznego, oszustw
celny ch lub oszustw w świetle kodeksu pracy ).
Na drugim etapie pojawia się ostrzeżenie doty czące konsekwencji i odpowiedzialności prawnej za
zgłoszenie nieprawdy .
Trzeci etap obejmuje szczegółowy opis podstawy prawnej ochrony sy gnalistów.

Przed uzy skaniem dostępu do formularza zgłaszania nieprawidłowości uży tkownicy muszą potwierdzić
zapoznanie się ze wszy stkimi ostrze żeniami.
Na koniec sy gnaliści muszą podać na platformie swoje dane osobowe; nie umożliwia ona anonimowego
przekazy wania zgłoszeń. Ma to na celu zapewnienie możliwości śledzenia wszelkich bezprawny ch zgłoszeń.
Wszy stkie dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób w sy stemie i przekazy wane wy łącznie do
zaangażowany ch insty tucji lub osób . W ogólny ch warunkach korzy stania z platformy określono zasady
ochrony dany ch, które mają zastosowanie do dany ch gromadzony ch przez platformę w odniesieniu do
uży tkownika i skargi doty czącej nieprawidłowości. Dostęp do informacji jest mają wy łącznie kontrolerzy
naduży ć finansowy ch w DGEFP. Dane kontaktowe służą również do komunikacji z sy gnalistą.
Po dokonaniu zgłoszenia przez uży tkownika do skrzy nki odbiorczej specjalnego kontrolera naduży ć
finansowy ch wy sy łane jest w bezpieczny sposób powiadomienie. Sy gnalista otrzy muje automaty czne
potwierdzenie odbioru.
Kontroler nadużyć finansowych w DGEFP zapoznaje się ze zgłoszeniem i podejmuje decy zję o niezbędny ch
działaniach, które mogą obejmować przekazanie zgłoszenia inny m insty tucjom, jeżeli nie wchodzi ono
w zakres działalności DGEFP, lub powstrzy manie się od dalszy ch działań, jeżeli zgłoszenie jest
nieuzasadnione. Zgłoszenia uznane za uzasadnione mogą zostać przek azane bezpośrednio prokuratorowi.
W DGEFP funkcjonuje wewnętrzny komitet ds. zgodności, który jest regularnie informowany o podjęty ch
krokach i może sugerować dalsze działania. Komitet może zaprosić do udziału w swoim posiedzeniu
zewnętrznych przedstawicieli instytucji, których doty czy zgłoszenie . W celu uzy skania dalszy ch informacji
i porad komitet wewnętrzny może również poinformować Krajową Delegaturę ds. Zwalczania Naduży ć
Finansowy ch (DNLF), która specjalizuje się w zwalczaniu naduży ć związany ch z finansami publiczny mi.
Dostęp do zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem platformy ELIOS mają obecnie cztery osoby , z który ch
jedna jako kontroler nadużyć finansowych dokonuje oceny zgłoszeń i organizuje odby wające się raz w roku
posiedzenia wewnętrznego komitetu ds. zgodności.
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Sy gnalista nie jest informowany o wy nikach tego procesu.

Unikalne cechy
Opracowanie i wdrożenie platformy ELIOS umożliwia:







centralizację wszystkich skarg, niezależnie od departamentu zarządzania, którego dotyczy skarga;
śledzenie składania skarg (rejestracja i potwierdzenie odbioru);
przekazy wanie zgłoszeń odpowiednim służbom zarządzającym do rozpatrzenia;
uzy skanie od sy gnalisty szczegółowych informacji na temat sprawy;
wewnętrzną ocenę zgłoszeń dotyczących danej instytucji zarządzającej;
potencjalnie wykrywanie nadużyć na wczesnym etapie.

Wyniki
Platforma ELIOS wspiera wy krywanie i zgłaszanie ry zy ka naduży ć finansowy ch. Oferuje ona sy gnalistom
scentralizowany i znormalizowany formularz do zgłaszania nadużyć finansowy ch i konfliktów interesów na
wy padek, gdy by zgłoszenie we własny m zespole/firmie sy gnalisty by ło niemożliwe.
ELIOS stanowi dodatkowe narzędzie wy kry wania naduży ć finanso wy ch, zwiększa zaufanie do insty tucji
zarządzającej i zapewnia informacje zwrotne dla beneficjentów i ogółu społeczeństwa.
Doty chczas na platformę ELIOS wpły nęło 36 zgłoszeń, z których 11 dotyczyło funduszy europejskich, a dwa
dodatkowe przekazano do OLAF-u w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Główne czynniki sukcesu




Informacje o platformie są dostępne na wszy stkich powiązanych stronach internetowych.
Szy bka ocena otrzymanych zgłoszeń i określenie środków w porozumieniu z oskarżonymi lub
zainteresowanymi stronami.
Szkolenie dla kontrolerów nadużyć finansowych

Napotkane wyzwania i wyciągnięte wnioski


W celu skutecznego wdrożenia takiej praktyki w inny ch państwach należy zapewnić zgodność z
RODO i bezpieczeństwo danych, ponieważ ochrona danych i anonimowość są ważne dla
uży tkowników.

Potencjał w zakresie możliwości przenoszenia



Rozwiązanie mogą łatwo powielić inne organy, ponieważ nie wy maga ono żadnej określonej
struktury ani krajobrazu instytucjonalnego.
Niezbędne będzie przeprowadzenie oceny innych krajowych narzędzi do sy gnalizowania
nieprawidłowości w celu wy raźnego rozdzielenia obowiązków i jasnego komunikowania, gdzie
zgłaszać obawy różnego rodzaju.
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