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Presja 
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Okazja                           Racjonalność 



Zadania kadry kierowniczej 

• Myśl jak oszust – gdzie i za co można 
przyjąć łapówkę 

• Spróbuj zdefiniować – co to jest 
łapówka 

• Wyeliminuj strach wśród swoich 
podwładnych przed identyfikowaniem 
zagrożeń korupcyjnych 



System przeciwdziałania 

zagrożeniom korupcyjnym 

Kryteria 

 
PCBC S. A. – KIG, wydanie 3, kwiecień 2014 



Wymagania systemu SPZK to zestaw 
kryteriów, których spełnienie ma zwiększyć 
zaufanie do organizacji, której działalność 

oceniana jest w aspekcie rzetelności i 
bezstronności podejmowanych przez nie 
decyzji, jak i sposobu wykorzystywania 
środków oddanych do dyspozycji tych 

organizacji. 



Wymagania dodatkowe są uzupełniające w 
stosunku do wymagań zawartych w normie: 

 

PN-EN ISO 9001:2009 

– Systemy zarządzania jakością – 
Wymagania. 



4.  System zarządzania jakością 

4.1.  Wymagania ogólne 

Stosuje się wymagania normy ISO 
9001, a ponadto: 



WD 01 
1)  Organizacja powinna określić w formie 

udokumentowanej: 
 

a)  wymagania oraz metodykę oceny ryzyka w 

odniesieniu do możliwości wystąpienia 

zagrożeń korupcyjnych; 

b)  zasady dotyczące ustanowienia właściciela 

ryzyka; 

c)  kryteria dotyczące kompetencji osób 

przeprowadzających analizę ryzyka. 



2)  Wymagania o których mowa w punkcie 1 

powinny zapewnić porównywalne, 

powtarzalne i obiektywne rezultaty 

oceny ryzyka. Należy zapewnić, aby 

ocena była weryfikowana przez osoby 

niezaangażowane w analizę ryzyka. 

Wymagania i metody powinny 

przewidywać ocenę następstw i 

prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożeń (zdarzeń) korupcyjnych. 



3)  Organizacja powinna przeprowadzić ocenę 

ryzyka procesów w odniesieniu do zdarzeń 

korupcyjnych. Organizacja powinna określić 

akceptowalny poziom ryzyka oraz podjąć 

decyzję dotyczącą postępowania z 

ryzykiem. 



4)  W stosunku do procesów w których 

występują ryzyka przekraczające poziom 

akceptowalny należy w pierwszej kolejności 

rozważyć podjęcie działań modyfikujących 

ryzyko lub wdrożenie odpowiednich 

środków kontroli. 

 

5)  W przypadku akceptacji przez najwyższe 

kierownictwo ryzyka przekraczającego 

akceptowalny poziom, powinno ono taką 

decyzję uzasadnić i udokumentować. 



6)  Nie rzadziej niż raz w roku należy 

przeprowadzać ponowną ocenę ryzyka w 

kontekście możliwości wystąpienia 

zdarzeń korupcyjnych. Ponowna ocena 

powinna być również przeprowadzona 

każdorazowo w przypadku 

zmaterializowania się ryzyka lub w 

przypadku zaistnienia istotnych zmian w 

środowisku wewnętrznym lub 

zewnętrznym mających związek ze 

zidentyfikowanymi ryzykami. 



7)  W przypadku procesów, w stosunku do 
których oceniono, że ryzyko jest istotne, 
należy zastosować wymagania dodatkowe 
zawarte w niniejszym dokumencie. 



Dziękuję za uwagę 


