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Konwencja Narodów 

Zjednoczonych przeciwko 

Korupcji  

ART. 5. Polityka i praktyki zapobiegające korupcji 

 1. Każde z Państw  Stron,......, rozwinie  i  wprowadzi w życie  lub  utrzyma   

już  istniejącą    efektywną  skoordynowaną  politykę anty-korupcyjną,.. 

 

ART. 6. Zapobiegawcze organy  anty-korupcyjne 

 1. Każde z Państw Stron,....,  zapewni  istnienie, odpowiednio,  organu  lub   

organów  dla  zapobiegania   korupcji  poprzez: 

     a) implementację  założeń  polityki określonej  w  art.5  Konwencji,.... 

     b) wzrost  i  rozpowszechnianie  wiedzy  o  zapobieganiu  korupcji. 

 

ART. 36.  Wyspecjalizowane organy  

Każde z Państw Stron,...., zapewni istnienie organu, organów lub osób 

wyspecjalizowanych w zwalczaniu korupcji poprzez egzekwowanie prawa.  
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W  latach 2011 – 13 

Program Przeciw Korupcji 

przeprowadził ewaluację Systemów 

Przeciwdziałania Zagrożeniom 

Korupcyjnym funkcjonujących w:  

 

 Ministerstwie Gospodarki 

 Urzędzie Marszałkowskim Województwa     

Mazowieckiego  

 Agencji Rezerw Materiałowych 
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http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/

publikacje/Przeciwdzialanie%20korupcji%20w%20prakt

yce_Internet-5.pdf 

 

http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
http://www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Przeciwdzialanie korupcji w praktyce_Internet-5.pdf
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Przeciwdziałanie korupcji  

w polskiej administracji 

publicznej 

 
 Podejścia ustrukturyzowane i 

sformalizowane 
 

 Podejścia „miękkie” 
 

 Podejścia mieszane 
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System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 

bazuje na zasadach i wymaganiach ujętych w normach:  

• ISO 9001:2000 w obszarze zarządzania jakością 

• SA 8000 w obszarze odpowiedzialności społecznej (nie 

obligatoryjne) 

• dodatkowych wymaganiach uzupełniających ISO 9001, 

związanych z eliminowaniem zagrożeń korupcyjnych. 

  
Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym są własnością 

Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
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Inne przykłady podejścia 

ustrukturyzowanego  

 Wspólna Metoda Oceny (CAF – Common 

Assessment Framework) 

 Kontrola zarządcza - art. 68–69 ustawy o 

finansach publicznych  

 Rozwiązania o charakterze 

proceduralnym, wprowadzane drogą 

zarządzenia 
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Podejścia „miękkie” 

Kodeksy etyki 

 

Edukacja antykorupcyjna 

 

Fragmentaryczne rozwiązania 

organizacyjne 
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Podejścia mieszane 

Nie istnieje zintegrowany system zarządzania 

ryzykiem korupcyjnym, ale wprowadzono pewne 

zinstytucjonalizowane, trwałe elementy służące 

przeciwdziałaniu czy monitoringowi zagrożeń 

korupcyjnych  

– np. Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych MON 

 

Doradcy do spraw etyki 
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Najważniejsze elementy  

Systemu Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym  

• polityka antykorupcyjna  

• Księga Jakości  

• analiza ryzyka  

• systematyczna kontroli zabezpieczeń 

antykorupcyjnych  

• tryb postępowania w przypadku 

wystąpienia działań korupcyjnych 
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System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 

Polityka antykorupcyjna  

 Przyjęcie konkretnej i precyzyjnej definicji 

korupcji 

Zagrożenia: Zbyt wąska definicja obejmująca 

wyłącznie łapówkarstwo, poza systemem 

pozostawia np. działania nepotyczne. 

 

 Relacje między kierownictwem instytucji a 

pracownikami powinny  być możliwie szczere i 

wiarygodne nie tylko w momencie wprowadzania 

systemu, ale i w codziennej praktyce działania 

instytucji.  



12 

System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 

Analiza ryzyka  

 Nie służy wykrywaniu zaistniałych już zjawisk 

korupcyjnych, ale oszacowaniu 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia, a w 

konsekwencji stosowne przygotowanie 

instytucji na ich wystąpienie lub skuteczna 

prewencja. 

Zagrożenia:  Szacowane ryzyka przez 

„właścicieli” ryzyka może skutkować skłonnością 

do zaniżania poziomu ryzyka. 

  

 



Źródło: Cezary Trutkowski, Piotr Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce 
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System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym  

Modele organizacji procesu 

szacowania ryzyka 
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System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 

Postępowanie w przypadku 

stwierdzenia wysokiego ryzyka 

 Zidentyfikowanie procesów o podwyższonym ryzyku 

korupcyjnym wymaga podjęcia działań korygujących, 

naprawczych. 

Zagrożenie: zaniżanie poziomu ryzyka  

 

 Po przeprowadzeniu działań korygujących konieczne 

jest powtórne oszacowanie ryzyka, warto zastosować 

również dodatkowe działania kontrolne (np. audyt).  

Zagrożenie: Brak wdrożonego mechanizmu 

„sygnalizowania” zagrożeń  
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 Powołanie kierownika systemu 

zarządzania 

 

 Wykorzystanie wiedzy konsultantów 

 

 Szkolenia wyjaśniające działanie 

SPZK 

System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym 

Wdrażanie i zarządzanie  
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 Czy systemy te rzeczywiście zapobiegają 

korupcji, czy ich wprowadzanie nie jest 

tworzeniem  swego rodzaju „alibi” ? 

 Jaką rolę spełniają? 

 Czy są obszary funkcjonowania państwa, 

które bezwzględnie powinny być objęte 

takimi wystandaryzowanymi systemami?  

 

Ustrukturyzowane systemy 

antykorupcyjne 

Pytania 


