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„...Korupcja zagra˝a praworzàdnoÊci, demokracji, prawom
cz∏owieka, narusza zasady uczciwoÊci spo∏ecznej, spowalnia rozwój
gospodarczy i zagra˝a stabilnoÊci instytucji demokratycznych,
i moralnym podstawom spo∏eczeƒstwa...”
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Co to jest korupcja?

●

Zawsze wtedy, gdy ktoÊ wykorzystuje swojà funkcj´ lub pozycj´ by zaspokoiç czyjeÊ
oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieÊ nienale˝ne korzyÊci, mamy
do czynienia z korupcjà. W szczególnoÊci dotyczy to funkcjonariuszy publicznych
i osób zawiadujàcych Êrodkami publicznymi.

dowiedz
korupcyjnej?
sytuacji
w
si´
Znalaz∏eÊ

Powszechnie mówimy, ˝e to ∏apówkarstwo, czyli przekupstwo. W rzeczywistoÊci jest
to bardziej z∏o˝ony proceder. Mo˝e byç to zaw∏aszczenie majàtku publicznego,
na przyk∏ad powieszenie na Êcianie prywatnego domu drogocennego obrazu
z publicznego muzeum. Albo je˝d˝enie s∏u˝bowym samochodem na prywatne
wakacje.
Lekarz, który ka˝e sobie zap∏aciç za przyj´cie pacjenta do szpitala. Urz´dnik, który
czeka na prezent w zamian za szybsze rozpatrzenie sprawy. Kierowca starego
samochodu, który proponuje w stacji diagnostycznej, ˝e dodatkowo zap∏aci
za pozytywny przeglàd samochodu, choç ten jest niesprawny. Pose∏, który domaga
si´ zmiany przepisów ustawy tak, by by∏y one korzystne dla firmy, w której jest
pracownikiem, albo cz∏onkiem rady nadzorczej. Dyrektor przedsi´biorstwa, który
zatrudnia swoich krewniaków poza przyj´tymi procedurami (uprawia nepotyzm).
Albo pose∏, który „wstawia” si´ (czyli uprawia kumoterstwo) za swoimi przyjació∏mi.
KtoÊ mo˝e chcieç uzyskaç dodatkowà korzyÊç z tego powodu, i˝ bank udzieli nam
kredytu na wyjàtkowych warunkach, albo prezes spó∏dzielni mieszkaniowej
spowoduje, ˝e kupimy mieszkanie na preferencyjnych warunkach. Nasza firma mo˝e
staraç si´ o dotacj´, zamówienie publiczne czy komercyjne, ˝eby je zdobyç staramy
si´ nieformalnie dotrzeç do informacji jakie oferty z∏o˝yli inni oferenci, ˝eby daç
lepsze warunki - korupcja wyst´puje wi´c tak˝e w sferze ˝ycia gospodarczego.

si´

co

●

Korupcja to ˝àdanie, proponowanie, wr´czanie lub przyjmowanie bezpoÊrednio
lub poÊrednio ∏apówki lub jakiejkolwiek innej nienale˝nej korzyÊci lub obietnicy
takiej korzyÊci.
Korupcja to nadu˝ycie w∏adzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych
i cz∏onków organów samorzàdowych oraz przez osoby zatrudnione w instytucjach dysponujàcych Êrodkami publicznymi, np.: publiczne zak∏ady opieki
zdrowotnej, szko∏y, uczelnie, instytucje kontrolne, instytucje i przedsi´biorstwa
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, fundacje itp.

robiç!

Korupcja jest zjawiskiem dotyczàcym nie tylko sfer rzàdzàcych czy wielkiego biznesu
– stykamy si´ z nià na co dzieƒ.

3

Najcz´Êciej spotykane dzia∏ania o charakterze korupcyjnym:
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przekupstwo (∏apownictwo),
wykorzystywanie Êrodków bud˝etowych i majàtku publicznego do celów
prywatnych lub osobistych korzyÊci,
p∏atna protekcja,
handel wp∏ywami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej
w zamian za zdobycie wp∏ywów,
nieprawid∏owoÊci dot. zamówieƒ publicznych, kontraktów, koncesji czy
decyzji sàdów,
uchylanie si´ przed obowiàzkiem celnym, podatkowym itp.,
Êwiadome, niezgodne z prawem dysponowanie Êrodkami z bud˝etu paƒstwa
i majàtkiem, który jest dobrem publicznym,
faworyzowanie,
nepotyzm, kumoterstwo.

Korupcja ma miejsce wówczas gdy ktoÊ chce osiàgnàç dla siebie jakiÊ cel i obiecuje,
proponuje lub wr´cza korzyÊç majàtkowà, osobistà lub innà osobie, która piastuje
funkcje publiczne lub gospodarcze po to, by cel ten uzyskaç.
Nie jest wa˝ne czy proceder ten odbywa si´ osobiÊcie, czy z pomocà poÊredników.

Funkcjonariuszami publicznymi w tym znaczeniu sà: Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, pose∏, senator, radny, s´dzia, ∏awnik, prokurator, notariusz, komornik,
kurator sàdowy, osoba orzekajàca w sprawach o wykroczenia lub w organach
dyscyplinarnych dzia∏ajàcych na podstawie ustawy, urz´dnik, pracownik organu
kontroli paƒstwowej lub organu kontroli samorzàdu terytorialnego, osoba zajmujàca
kierownicze stanowisko instytucji paƒstwowej (np. dyrektor szko∏y, domu pomocy
spo∏ecznej), funkcjonariusz organu powo∏anego do ochrony bezpieczeƒstwa
publicznego albo funkcjonariusz S∏u˝by Wi´ziennej, zawodowy ˝o∏nierz, prezes
spó∏dzielni mieszkaniowej, dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego, lekarz
w publicznym oÊrodku zdrowia, diagnosta samochodowy itp.
Cz´Êç z profesji i funkcji zosta∏a okreÊlona w art. 115 § 13 i § 19 Kodeksu Karnego.
W przypadku innych (prezesa spó∏dzielni mieszkaniowej, diagnostyka
samochodowego itp.) wypowiada∏ si´ Sàd Najwy˝szy. Uzna∏, ˝e co prawda osoby
te nie sprawujà funkcji publicznej, jednak ich decyzje majà wp∏yw na sposób
dysponowania publicznymi pieni´dzmi.

KorzyÊç osobista to taka, która nie ma charakteru materialnego. Mo˝e nià byç
awans, albo ograniczenie obowiàzków zawodowych, odznaczenie paƒstwowe lub
bran˝owe, albo przyj´cie na praktyk´, na sta˝, wys∏anie na zagraniczne stypendium.
To taka korzyÊç, która zaspokaja niematerialne potrzeby.
Przyj´cie obietnicy albo samych korzyÊci mo˝e dotyczyç osoby sprzedajnej, albo
ka˝dej innej przez nià wskazanej. JeÊli wi´c otrzymamy coÊ (mieszkanie, prac´, sta˝)
co wynika z „umowy korupcyjnej” nie powinniÊmy z tego korzystaç, bowiem sami
jesteÊmy wówczas uwik∏ani w sytuacj´ korupcyjnà.
Obietnica korzyÊci majàtkowej lub osobistej polega na tym, ˝e osoba
obdarowywana oczekuje na t´ korzyÊç. Przyj´∏a propozycj´, zaakceptowa∏a jà
i czeka na realizacj´.

co
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Tak wi´c osoba sprzedajna przyjmuje jakiÊ przedmiot, dokument, gratyfikacj´.
Albo oczekuje na drogocenny prezent. Mo˝e te˝ za˝àdaç takiej korzyÊci. Daje
do zrozumienia, ˝e osoba zajmie si´ naszà sprawà (lub jej zaniecha) jeÊli spe∏nimy
jej ˝àdanie. Za ka˝dym razem zobowiàzana jest – ze wzgl´du na swojà funkcj´
publicznà lub stanowisko - Êwiadczyç t´ czynnoÊç bezp∏atnie.

w

KorzyÊç majàtkowà stanowià rzeczy, Êwiadczenia, prawa majàtkowe (np. darowizna,
zwolnienie z d∏ugu, zawarcie korzystnej umowy, wygranie przetargu). Sà to dobra,
których wartoÊç mo˝na wyraziç w pieniàdzach. Mo˝e wi´c nià byç umowa
np. po˝yczka udzielona na korzystnych warunkach. (Art. 115 § 4 Kodeksu Karnego),

si´

Art. 229 Kodeksu Karnego okreÊla przekupstwo
Kto udziela lub obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej osobie
pe∏niàcej funkcj´ publicznà w zwiàzku z pe∏nieniem tej funkcji, podlega karze...
W ten sposób okreÊlono przest´pstwo ∏apownictwa czynnego, potocznie nazywane
przekupstwem. Mo˝e je pope∏niç ka˝dy, kto wr´cza (daje), bàdê obiecuje wr´czyç
∏apówk´ w zamian za za∏atwienie interesujàcej jej sprawy w urz´dzie czy instytucji.

Znalaz∏eÊ

Art. 228 § 1 Kodeksu Karnego okreÊla ∏apownictwo bierne, potocznie okreÊlane jako
sprzedajnoÊç. Na mocy tego artyku∏u mo˝na skazaç funkcjonariusza publicznego,
który ∏apówk´ przyjmuje. Przest´pstwem z Art. 228 § 1 KK jest na przyk∏ad ˝àdanie
∏apówki przez policjanta wydzia∏u ruchu drogowego, ale tak˝e uzale˝nianie sposobu
leczenia pacjenta przez lekarza od gratyfikacji.

robiç!

Najcz´Êciej spotykanà formà korupcji jest ∏apownictwo. W prawie karnym spotyka
si´ dwie jego odmiany: biernà (czyli ci, którzy otrzymujà) i czynnà (czyli ci, którzy
proponujà).
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Kiedy uprzejmoÊç i protekcja staje si´ przest´pstwem?
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Sprawcà p∏atnej protekcji jest ka˝dy, „kto powo∏ujàc si´ na wp∏ywy w instytucji
paƒstwowej, samorzàdowej, organizacji mi´dzynarodowej albo krajowej lub w
zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponujàcej Êrodkami publicznymi albo
wywo∏ujàcymi przekonanie innej osoby lub utwierdzajàcej jà w przekonaniu o istnieniu takich wp∏ywów, podejmuje si´ poÊrednictwa w za∏atwieniu sprawy w zamian za
korzyÊç majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´” (art. 230 KK) .
Tego typu „us∏ugi” mo˝e Êwiadczyç np. instruktor przygotowujàcy do egzaminu
na prawo jazdy gdy zapewni, ˝e mo˝e nam pomóc zdaç egzamin pod warunkiem,
˝e zostanie za to dodatkowo wynagrodzony. Porozmawia wówczas z egzaminatorem.
KtoÊ mo˝e nam obiecaç, i˝ na pewno nasze dziecko dostanie si´ do wymarzonej
szko∏y, jeÊli skorzystamy z jego znajomoÊci albo, ˝e nie b´dziemy musieli czekaç
na decyzj´ 30 dni, tylko dostaniemy jà za tydzieƒ… ale „to kosztuje”.
P∏atna protekcja polega wi´c na tym, ˝e ktoÊ chce byç op∏acony w zamian za swoje
wstawiennictwo.
Podobnie jak w przypadku przekupstwa istnieje poj´cie czynnej p∏atnej protekcji
(art. 230 a KK). To przest´pstwo pope∏niajà ci, którzy szukajà u innych protekcji
i ofiarowujà za nià korzyÊci. JeÊli wi´c ktoÊ szuka poÊrednika, by w ten sposób
szybciej za∏atwiç jakàÊ spraw´ i ofiarowuje lub obiecuje za to poÊrednictwo
okreÊlone korzyÊci, pope∏nia przest´pstwo z tego paragrafu.
Na czym polega nadu˝ywanie w∏adzy publicznej?
Prawo precyzuje jeszcze jedno korupcyjne zachowanie funkcjonariuszy publicznych.
Nadu˝ywanie przez nich w∏adzy (art. 231 KK). Funkcjonariusz mo˝e przekroczyç
swoje uprawnienia (np. wydaç zgod´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
choç nie ma do tego uprawnieƒ) albo nie dope∏niç obowiàzku (np. funkcjonariusz
Urz´du Celnego, w zamian za gratyfikacj´ finansowà, nie sprawdzi wartoÊci towaru
podlegajàcego ocleniu). W∏adzy mo˝e nadu˝ywaç okreÊlona osoba lub ca∏e grono,
na przyk∏ad samorzàd lokalny mo˝e zdecydowaç o oddaniu atrakcyjnego gruntu
w nieodp∏atne u˝ytkowanie wieczyste, gdy grunt taki mo˝na by∏o atrakcyjnie
sprzedaç i uzyskaç Êrodki dla bud˝etu miasta.
Gdzie przebiega granica pomi´dzy kampanià wyborczà a przekupstwem?
Prawo wymienia jeszcze jedno, szczególne przest´pstwo. To korupcja wyborcza
(art. 250a KK). SzczególnoÊç tego procederu polega na tym, ˝e to funkcjonariusz
publiczny oferuje korzyÊci w zamian za poparcie dla siebie, a „zwyk∏y cz∏owiek”
z tych korzyÊci korzysta. Mogà to byç przeró˝ne sytuacje. Od najbardziej prymitywnych:

Na czym polega korupcja sportowa?
Zgodnie z Art. 296b przest´pstwem jest sprzedajnoÊç jak i przekupstwo w sporcie.
W procederze bierze udzia∏ p∏acàcy jak i sportowiec, czy s´dzia. „Kto, organizujàc
profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestniczàc, przyjmuje korzyÊç
majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´ w zamian za nieuczciwe zachowanie,
mogàce mieç wp∏yw na wynik tych zawodów, podlega karze(...)”

robiç!
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Tak; mówi o tym art. 296a KK Pi´tnuje on tych, którzy: „pe∏niàc funkcj´ kierowniczà
w jednostce organizacyjnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà lub majàc, z racji
zajmowanego stanowiska lub pe∏nionej funkcji, istotny wp∏yw na podejmowanie
decyzji zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià takiej jednostki, przyjmuje korzyÊç majàtkowà lub
osobistà albo jej obietnic´, w zamian za zachowanie mogàce wyrzàdziç tej jednostce
szkod´ majàtkowà, albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalnà
czynnoÊç preferencyjnà na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, us∏ugi lub
Êwiadczenia, podlega karze (...)”
Co to znaczy? Szef firmy, ksi´gowy posiada dane o swoim przedsi´biorstwie, jego
kondycji, udziale w rynku, zamierzeniach eksportowych czy importowych. Mo˝e
je sprzedaç, mo˝e po to by osiàgnàç w∏asne korzyÊci, podejmowaç z∏e decyzje
dla firmy. Mo˝e na przyk∏ad podpisaç umow´ z dostawcà, choç nie by∏a to
najkorzystniejsza propozycja. Mo˝e te˝ budowaç nowà siedzib´ spó∏ki nie tam, gdzie
by∏o to najkorzystniejsze, lecz tam gdzie zarzàdza ktoÊ z nim zaprzyjaêniony
albo dlatego, ˝e dosta∏ intratnà propozycj´ doradczà w samorzàdzie lokalnym.
Nie najlepszego kontrahenta mo˝e te˝ wybraç dyrektor szko∏y, przedszkola, domu
pomocy socjalnej, czy adwokat lub radca prawny. Wsz´dzie tam, gdzie o decyzjach
gospodarczych nie decyduje najlepsze rozwiàzanie a poza ekonomiczne wzgl´dy
i uwik∏ane sà w to prywatne korzyÊci, mówimy o korupcji w sferze gospodarczej.

si´

Czy mo˝liwe jest nadu˝ywanie zaufania w sferze gospodarczej?

Znalaz∏eÊ

zdobywania przychylnoÊci wyborców dzi´ki suto zastawionym sto∏om, a˝ to
szczególnych obietnic pracy, awansu, za∏atwienia sprawy. Osoba, która oddaje g∏os
wyborczy „przehandlowuje” swoje poparcie w zamian za okreÊlone korzyÊci.
Na czym polega korupcja gospodarcza?
Tak jak osoby sprawujàce funkcje publiczne mogà dzia∏aç niezgodnie z prawem,
tak samo mogà post´powaç ró˝ni ludzie zwiàzani z prywatnym sektorem. Pracownik
firmy ubezpieczeniowej w zamiar za otrzymanà korzyÊç mo˝e fa∏szywie napisaç
protokó∏ szkód powypadkowych. Trzech dyrektorów firm prywatnych mo˝e si´
umówiç mi´dzy sobà jakie sk∏adajà oferty w jednym przetargu i która z tych firm
wygrywa. Wsz´dzie tam, gdzie ktoÊ dzia∏a poza prawem, wykorzystujàc swojà
pozycj´ i przyjmujàc albo ofiarowujàc korzyÊci, mamy do czynienia z korupcjà.
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Korupcja jest z∏a. Dla cz∏owieka, dla spo∏ecznoÊci, dla paƒstwa, dla gospodarki.
Prowadzi do marnotrawienia Êrodków publicznych. Narusza zasad´ wolnoÊci
rynkowej. Realizuje cele jakiejÊ osoby lub grupy wbrew prawu i dobru ogólnemu.
Pozbawia obywateli poczucia bezpieczeƒstwa, ˝e chroni ich czytelne i przejrzyste
prawo. Korupcja jest zjawiskiem negatywnym nie tylko etycznie, ma tak˝e negatywne
skutki ekonomiczne dla paƒstwa. Ogranicza inwestycje, hamuje rozwój, skutkuje
podejmowaniem z∏ych decyzji gospodarczych. Na korupcji tracimy wi´c wszyscy.
Przeciwdzia∏anie korupcji jest priorytetowym zadaniem Rzàdu, a ka˝dy obywatel ma
prawo, aby jego sprawy by∏y za∏atwiane bez dodatkowego p∏acenia, zgodnie
z przepisami.
Kodeks Post´powania Karnego mówi, ˝e ka˝dy, kto dowie si´ o pope∏nieniu
przest´pstwa korupcji, ma spo∏eczny obowiàzek zawiadomienia prokuratora lub
policj´. Dla instytucji paƒstwowych i samorzàdowych jest to obowiàzek prawny.
Korupcja jest przest´pstwem Êciganym z urz´du i podlega karze. Kara dotyczy
zarówno osoby oferujàcej, jak i przyjmujàcej korzyÊç majàtkowà lub osobistà.
W zale˝noÊci od wagi przest´pstwa karà mo˝e byç grzywna, ograniczenie wolnoÊci,
a nawet pozbawienie wolnoÊci do lat 12. Sàd mo˝e tak˝e orzec tzw. Êrodek karny
w postaci: pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania okreÊlonego
stanowiska, wykonywania okreÊlonego zawodu lub prowadzenia okreÊlonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, podania wyroku do publicznej wiadomoÊci czy wreszcie
Êwiadczenia pieni´˝nego na okreÊlony cel spo∏eczny. Sàd mo˝e równie˝ orzec
przepadek przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa oraz korzyÊci
(lub ich równowartoÊci), jakie sprawca osiàgnà∏ choçby poÊrednio z przest´pstwa
korupcyjnego.

si´

W ramach przepisów Kodeksu Karnego wymienionych jest kilka rodzajów nagannych
zachowaƒ podlegajàcych karze:
- przyj´cie obietnicy lub korzyÊci majàtkowej,
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Konsekwencje korupcji

- przyj´cie obietnicy lub korzyÊci osobistej,
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- ˝àdanie korzyÊci osobistej lub majàtkowej.
Przyj´cie obietnicy lub korzyÊci mo˝e dotyczyç osoby sprzedajnej, albo ka˝dej innej
przez nià wskazanej. Nie wa˝ne wi´c, czy proceder ten realizowany jest osobiÊcie,
czy z pomocà poÊredników – w ka˝dym przypadku jest to przest´pstwem.

§ 2.
§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Kto, w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyÊç majàtkowà
lub osobistà albo jej obietnic´ za zachowanie stanowiàce naruszenie
przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
Karze okreÊlonej w § 3 podlega tak˝e ten, kto, w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji
publicznej, uzale˝nia wykonanie czynnoÊci s∏u˝bowej od otrzymania korzyÊci
majàtkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyÊci ˝àda.
Kto, w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyÊç majàtkowà
znacznej wartoÊci albo jej obietnic´, podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od lat 2 do 12.
Karom okreÊlonym w § 1-5 podlega odpowiednio tak˝e ten, kto w zwiàzku z
pe∏nieniem funkcji publicznej w paƒstwie obcym lub w organizacji mi´dzynarodowej, przyjmuje korzyÊç majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´ lub
takiej korzyÊci ˝àda, albo uzale˝nia wykonanie czynnoÊci s∏u˝bowej od jej
otrzymania.

co
si´
dowiedz
korupcyjnej?

§ 1. Kto, w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyÊç

sytuacji

Art. 228.

w

Kary za przest´pstwa korupcyjne okreÊlone zosta∏y w Art.228-231 oraz Art.250a
i Art.296a-b Kodeksu Karnego.

si´

Za co jaka kara?

Znalaz∏eÊ

Kodeks Karny mówi –„ Nie podlega karze sprawca przest´pstwa (…), je˝eli korzyÊç
majàtkowa lub osobista albo ich obietnica zosta∏y przyj´te przez osob´ pe∏niàcà
funkcj´ publicznà, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ powo∏any do Êcigania
przest´pstw i ujawni∏ wszystkie istotne okolicznoÊci przest´pstwa, zanim organ ten o
nim si´ dowiedzia∏.”

robiç!

Istnieje mo˝liwoÊç unikni´cia kary przez osob´, która da∏a ∏apówk´ Przepisy
przewidujà, i˝ sprawca tego przest´pstwa nie podlega karze, je˝eli oka˝e tzw. „czynny ˝al” – tzn. jeÊli dajàcy ∏apówk´ ujawni organom Êcigania wszystkie istotne
okolicznoÊci przest´pstwa, zanim organy te same wykryjà pope∏nienie przest´pstwa.
Zg∏oszenia takiego nale˝y dokonaç osobiÊcie na policji lub w prokuraturze w formie
pisemnej poÊwiadczonej w∏asnor´cznym podpisem.
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Art. 229.
§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej osobie

§ 2.

§ 4.

§ 5.

§ 6. Nie podlega karze sprawca przest´pstwa okreÊlonego w § 1-5, je˝eli korzyÊç
majàtkowa lub osobista albo ich obietnica zosta∏y przyj´te przez osob´
pe∏niàcà funkcj´ publicznà, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ
powo∏any do Êcigania przest´pstw i ujawni∏ wszystkie istotne okolicznoÊci
przest´pstwa, zanim organ ten o nim si´ dowiedzia∏.

Art. 230.
§ 1. Kto, powo∏ujàc

Znalaz∏eÊ

si´

w

sytuacji

korupcyjnej?

-

dowiedz

si´

co

robiç!

§ 3.
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pe∏niàcej funkcj´ publicznà w zwiàzku z pe∏nieniem tej funkcji, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w § 1 dzia∏a, aby sk∏oniç osob´ pe∏niàcà
funkcj´ publicznà do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje
udzieliç takiej osobie korzyÊci majàtkowej lub osobistej za naruszenie
przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
Kto osobie pe∏niàcej funkcj´ publicznà, w zwiàzku z pe∏nieniem tej funkcji,
udziela albo obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej znacznej wartoÊci,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci od lat 2 do 12.
Karom okreÊlonym w § 1-4 podlega odpowiednio tak˝e ten, kto udziela albo
obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej osobie pe∏niàcej funkcj´
publicznà w paƒstwie obcym lub w organizacji mi´dzynarodowej, w zwiàzku
z pe∏nieniem tej funkcji.

§ 2.

si´ na wp∏ywy w instytucji paƒstwowej, samorzàdowej,
organizacji mi´dzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce
organizacyjnej dysponujàcej Êrodkami publicznymi albo wywo∏ujàc
przekonanie innej osoby lub utwierdzajàc jà w przekonaniu o istnieniu takich
wp∏ywów, podejmuje si´ poÊrednictwa w za∏atwieniu sprawy w zamian
za korzyÊç majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 230a.
§ 1. Kto udziela

albo obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej
w zamian za poÊrednictwo w za∏atwieniu sprawy w instytucji paƒstwowej,
samorzàdowej, organizacji mi´dzynarodowej albo krajowej lub
w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponujàcej Êrodkami publicznymi,
polegajàce na bezprawnym wywarciu wp∏ywu na decyzj´, dzia∏anie lub
zaniechanie osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà, w zwiàzku z pe∏nieniem tej
funkcji, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia

Art. 250a.
§ 1. Kto, b´dàc

§ 2.

§ 3.
§ 4.

uprawniony do g∏osowania, przyjmuje korzyÊç majàtkowà
lub osobistà albo takiej korzyÊci ˝àda za g∏osowanie w okreÊlony sposób,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
Tej samej karze podlega, kto udziela korzyÊci majàtkowej lub osobistej osobie
uprawnionej do g∏osowania, aby sk∏oniç jà do g∏osowania w okreÊlony
sposób lub za g∏osowanie w okreÊlony sposób.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreÊlonego w § 1 lub 2 podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Je˝eli sprawca przest´pstwa okreÊlonego w § 1 albo w § 3 w zwiàzku
z § 1 zawiadomi∏ organ powo∏any do Êcigania o fakcie przest´pstwa
i okolicznoÊciach jego pope∏nienia, zanim organ ten o nich si´ dowiedzia∏,
sàd stosuje nadzwyczajne z∏agodzenie kary, a nawet mo˝e odstàpiç od jej
wymierzenia.

Art. 296a.
§ 1. Kto, pe∏niàc

funkcj´ kierowniczà w jednostce organizacyjnej wykonujàcej
dzia∏alnoÊç gospodarczà lub majàc, z racji zajmowanego stanowiska lub
pe∏nionej funkcji, istotny wp∏yw na podejmowanie decyzji zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià takiej jednostki, przyjmuje korzyÊç majàtkowà lub osobistà

robiç!
co
si´
dowiedz
korupcyjnej?

§ 4.

szkod´, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.
Przepisu § 2 nie stosuje si´, je˝eli czyn wyczerpuje znamiona czynu
zabronionego okreÊlonego w art. 228

sytuacji

§ 3. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w § 1 dzia∏a nieumyÊlnie i wyrzàdza istotnà

w

§ 2.

publiczny, który, przekraczajàc swoje uprawnienia lub
nie dope∏niajàc obowiàzków, dzia∏a na szkod´ interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w § 1 w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od roku do lat 10.

si´

Art. 231.
§ 1. Funkcjonariusz

Znalaz∏eÊ

§ 3.

wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Nie podlega karze sprawca przest´pstwa okreÊlonego w § 1 albo w § 2 je˝eli
korzyÊç majàtkowa lub osobista albo ich obietnica zosta∏y przyj´te, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ powo∏any do Êcigania przest´pstw i ujawni∏
wszystkie istotne okolicznoÊci przest´pstwa, zanim organ ten o nim si´
dowiedzia∏.

11

§ 2.

§ 4.
§ 5.

Art. 296b.
§ 1. Kto, organizujàc

Znalaz∏eÊ

si´

w

sytuacji

korupcyjnej?

-

dowiedz

si´

co

robiç!

§ 3.
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albo jej obietnic´ w zamian za zachowanie mogàce wyrzàdziç tej jednostce
szkod´ majàtkowà albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalnà czynnoÊç preferencyjnà na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru,
us∏ugi lub Êwiadczenia, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy
do lat 5.
Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okreÊlonych w § 1 udziela albo
obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreÊlonego w § 1 lub 2 podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w § 1 wyrzàdza znacznà szkod´
majàtkowà, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
Nie podlega karze sprawca przest´pstwa okreÊlonego w § 2 albo w § 3
w zwiàzku z § 2, je˝eli korzyÊç majàtkowa lub osobista albo ich obietnica
zosta∏y przyj´te, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ powo∏any do
Êcigania przest´pstw i ujawni∏ wszystkie istotne okolicznoÊci przest´pstwa,
zanim organ ten o nim si´ dowiedzia∏.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestniczàc,
przyjmuje korzyÊç majàtkowà lub osobistà albo jej obietnic´ w zamian
za nieuczciwe zachowanie, mogàce mieç wp∏yw na wynik tych zawodów,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okreÊlonych w § 1 udziela albo
obiecuje udzieliç korzyÊci majàtkowej lub osobistej.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreÊlonego w § 1 lub 2 podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Nie podlega karze sprawca przest´pstwa okreÊlonego w § 2 albo w § 3
w zwiàzku z § 2, je˝eli korzyÊç majàtkowa lub osobista albo ich obietnica
zosta∏y przyj´te, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ powo∏any do
Êcigania przest´pstw i ujawni∏ wszystkie istotne okolicznoÊci przest´pstwa,
zanim organ ten o nim si´ dowiedzia∏.

Co robiç w przypadku korupcji?

JesteÊ funkcjonariuszem publicznym.
Co robisz:
1. Powiadom bezzw∏ocznie prze∏o˝onego na piÊmie o z∏o˝onych Ci przez klienta
„propozycjach”.

co
si´
dowiedz
korupcyjnej?
sytuacji
w

JesteÊ osobà prywatnà lub przedsi´biorcà i ktoÊ daje Ci do zrozumienia, ˝e czeka
na jakieÊ korzyÊci.
Co robisz:
1. Upewnij si´, ˝e naprawd´ ktoÊ sk∏ania Ci´ do korupcji. JeÊli tak jest rzeczywiÊcie
- powiedz nie. Na pewno nie jesteÊ bezbronny.
2. Dzia∏aj. Staraj si´ dokumentowaç wszystkie swoje kontakty z osobà, która
nak∏ania Ci´ do korupcji. Pisz pisma, a nie rozmawiaj przez telefon lub osobiÊcie.
ProÊ o poÊwiadczenie ka˝dej korespondencji.
3. Postaraj si´ znaleêç sprzymierzeƒców. Spróbuj zaanga˝owaç w spraw´ jak
najwi´cej osób. Jak to zrobiç? Zainteresuj sprawà lokalne media (pras´, radio,
telewizj´). Zwróç si´ do organizacji pozarzàdowych z proÊbà o pomoc
(np. Fundacja Batorego lub Transparency International).
4. Powiadom prze∏o˝onego osoby, o której wiesz, ˝e jest skorumpowana. JeÊli zaÊ
jest to ktoÊ kto nie ma prze∏o˝onego (np. dyrektor firmy albo burmistrz) pami´taj,
˝e jego poczynaniom przyglàda si´ zarzàd czy rada nadzorcza - im przedstaw
swojà spraw´.
5. Sprawdê, czy ludzie wykonujàcy takà samà profesj´ jak osoba, która sk∏ania Ci´
do korupcji, sà zrzeszeni w samorzàdzie zawodowym. JeÊli tak - powiadom
to grono.
6. Skontaktuj si´ z policjà, prokuraturà lub Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
W ka˝dej komendzie wojewódzkiej policji znajduje si´ specjalny adres internetowy
i numer telefonu, gdzie mo˝esz poinformowaç o zdarzeniu korupcyjnym.

si´

Gdy Ci´ namawiajà:

Znalaz∏eÊ

Zgodnie z przepisami Kodeksu post´powania karnego ka˝dy, kto dowie si´
o pope∏nieniu przest´pstwa, ma spo∏eczny obowiàzek zawiadomienia prokuratora
lub policj´. Dla instytucji paƒstwowych i samorzàdowych, które w zwiàzku ze swojà
dzia∏alnoÊcià dowiedzia∏y si´ o pope∏nieniu przest´pstwa Êciganego z urz´du jest
to obowiàzek prawny.

robiç!

Pami´taj, ˝e masz wiele mo˝liwoÊci dzia∏ania. Zarówno, gdy ktoÊ zmusza ci´
do ∏apownictwa czynnego lub, gdy chce byÊ sam sta∏ si´ sprzedajny. Nie jesteÊ
bezbronny tak˝e wówczas, gdy uleg∏eÊ i da∏eÊ ∏apówk´.
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2. Opisz propozycj´ klienta w notatce s∏u˝bowej, nie zachowuj jej w tajemnicy.
3. Je˝eli sam jesteÊ szefem i nie ma kto Ci´ wspomóc (byç Twoim sojusznikiem i wsparciem)

Znalaz∏eÊ

si´

w

sytuacji

korupcyjnej?

-

dowiedz

si´

co

robiç!

z∏ó˝ doniesienie o pope∏nieniu przest´pstwa do prokuratury lub do policji.
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Gdy uleg∏eÊ i da∏eÊ ∏apówk´:
1. Poszukaj sojuszników, poproÊ o pomoc organizacj´ pozarzàdowà, sà tam
prawnicy, którzy wyjaÊnià Ci Twojà sytuacj´ i mo˝liwoÊci dzia∏ania.
2. JeÊli zdecydowa∏eÊ si´ powiedzieç prawd´: nie kr´ç, nie wybielaj swojej sytuacji.
3. Zawiadom osobiÊcie organ powo∏any do Êcigania przest´pstw, tj. prokuratur´ lub
policj´ a w szczególnych wypadkach Centralne Biuro Antykorupcyjne. PowinieneÊ
uczyniç to pisemnie, przy czym pismo takie musi byç w∏asnor´cznie podpisane.
Pami´taj, ˝e osoba dajàca ∏apówk´ lub innà korzyÊç nie podlega karze, je˝eli oka˝e
tzw. „czynny ˝al” – tzn. jeÊli korzyÊç majàtkowa lub osobista albo ich obietnica
zosta∏y przyj´te, a sprawca zawiadomi∏ o tym fakcie organ powo∏any do Êcigania
przest´pstw (prokuratura, policja, CBA). Pod warunkiem, ˝e dajàcy ∏apówk´ ujawni∏
wszystkie istotne okolicznoÊci, zanim organ Êcigania sam dowiedzia∏ si´ o pope∏nieniu przest´pstwa.
Co konkretnie mamy robiç? - przypadek pierwszy
Piszemy do urz´du proÊb´ o pozwolenie na wybudowanie gara˝u na naszej dzia∏ce.
Mieszkamy w dzielnicy z zabudowà jednorodzinnà. Nasz gara˝ ma stanàç 10 metrów
od granicy dzia∏ki sàsiadów. Wydaje si´ nam, ˝e nie powinniÊmy mieç z pozwoleniem
˝adnych trudnoÊci. Bardzo zale˝y nam na tym, byÊmy mogli gara˝ wybudowaç
szybko. Pytamy wi´c urz´dnika czy b´dzie tak uprzejmy i odpowie jak d∏ugo
b´dziemy czekali na decyzj´. Ten przeglàda dokumenty i pyta; czy bardzo nam si´
spieszy. Gdy s∏yszy ˝e tak, uÊmiecha si´ i dodaje: no tak czas to pieniàdz, a ka˝dy
ma swojà wartoÊç. I ostentacyjnie k∏adzie nasze podanie na stercie kilkudziesi´ciu
pism. Tyle pracy, tyle pracy - dodaje.
Ta konkretna sytuacja spotka∏a Krzysztofa W. Zapyta∏ urz´dniczk´, czy jest to jej
ostateczna odpowiedê. Wróci∏ do domu i napisa∏ relacj´ z rozmowy z urz´dniczkà.
Zaadresowa∏ jà do naczelnika wydzia∏u, gdzie pracowa∏a. Wys∏a∏ do urz´du jako
poleconà przesy∏k´.
Tak wi´c pan Krzysztof móg∏ zawiadomiç prze∏o˝onych urz´dniczki lub policj´ bàdê
prokuratur´. W jego przypadku zainterweniowa∏ sam urzàd. Warto jednak pami´taç,
˝e zawsze nale˝y zostawiç sobie kopie dokumentów i korespondencji.
Czy podobnie mo˝e przeciwstawiç si´ propozycji korupcji w∏aÊciciel firmy? - przypadek drugi
Tak: ma on takie same trzy mo˝liwoÊci jak indywidualna osoba. Firma pani Katarzyny
M. wystàpi∏a do urz´du skarbowego z proÊbà o roz∏o˝enie p∏atnoÊci podatku

Zawsze mo˝emy okazaç czynny ˝al i przyznaç si´ do pope∏nienia przest´pstwa.
Wa˝ne jest jednak byÊmy zrobili to sami, zanim staniemy si´ podejrzani.

robiç!
co
si´
dowiedz
korupcyjnej?
sytuacji
w

Pan Marian Z. prowadzi firm´ budowlano-remontowà. Kilka lat temu bra∏ udzia∏ w
przetargu og∏oszonym przez w∏adze samorzàdowe na budow´ zespo∏u szkó∏. Do
przetargu stawa∏y firmy z ca∏ego powiatu. KiedyÊ spotka∏ jednego z radnych,
zast´pc´ burmistrza. Poszli na wspólny obiad. JakoÊ zacz´li rozmawiaç o tym, ˝e
sàsiedzi powinni sobie pomagaç, powinni si´ wspieraç. Pan Marian przysta∏ na takie
opinie burmistrza. Szczególnie gdy ten opowiedzia∏ mu o kryteriach na podstawie
których komisja przetargowa b´dzie ocenia∏a oferty. Pan Marian nieco zmodyfikowa∏
swojà i wygra∏. Dosta∏ zamówienie na inwestycj´ wartà kilkaset tysi´cy z∏otych. Nie
zdziwi∏ si´, gdy zast´pca burmistrza zapyta∏ go, czy mo˝e podes∏aç jakiegoÊ swojego pracownika do drobnych prac remontowych. Ekipa pana Mariana remontowa∏a
dom samorzàdowego urz´dnika przez trzy tygodnie. Przeprowadzili remont kapitalny wart oko∏o 45 tysi´cy z∏otych.
Niby nikt nie wiedzia∏ o uk∏adzie z urz´dnikiem, ale jakoÊ pan Marian niech´tnie
przyst´powa∏ do kolejnych kontraktów. Po dwóch latach postanowi∏ przyznaç si´ do
pope∏nionego czynu. Z∏o˝y∏ odpowiednie zawiadomienie w prokuraturze rejonowej.
Ta na podstawie jego zeznaƒ rozpocz´∏a Êledztwo przeciwko zast´pcy burmistrza.

si´

Jak postàpiç w sytuacji zaistnienia przest´pstwa korupcyjnego, czyli co zrobiç gdy
da∏o si´ w ∏ap´? - przypadek trzeci
Ka˝dy mo˝e uwik∏aç si´ w sytuacj´ korupcyjnà. Jedni z pobudek osobistych, inni
zawodowych. Ale prawo daje ka˝demu (bez wzgl´du czy dawa∏, czy przyjmowa∏
nienale˝yte korzyÊci) szanse wycofania si´ z takiego procederu. JeÊli ktoÊ zawiadomi policj´, prokuratur´ o pope∏nionym przez siebie przest´pstwie, mo˝e uniknàç
odpowiedzialnoÊci karnej lub uzyskaç z∏agodzenie kary w tych okolicznoÊciach.

Znalaz∏eÊ

dochodowego na raty spowodowanej nag∏ym wydarzeniem - po˝arem w
przedsi´biorstwie. Urz´dnik z∏o˝y∏ korupcyjnà propozycj´. Zaoferowa∏ w zamian za
mo˝liwoÊç uzyskania korzyÊci materialnej udzielenie porady, w jaki sposób powinna
argumentowaç wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci. Pani Katarzyna nie przysta∏a
na t´ propozycj´ i samodzielnie napisa∏a nowy wniosek, z proÊbà o odroczenie terminu p∏atnoÊci podatkowej. Wniosek ten nie zosta∏ pozytywnie zaakceptowany przez
urzàd skarbowy, a na dokumencie przekazanym pani Katarzynie widnia∏ podpis
urz´dnika, z którym poprzednio rozmawia∏a.
W∏aÊcicielka firmy napisa∏a skarg´ do urz´du skarbowego wy˝szej instancji oraz
poprosi∏a w∏aÊciwy urzàd skarbowy (ten, z którego dosta∏a negatywnà odpowiedê) o
szczegó∏owa argumentacj´ wydania takiej decyzji. Swojà korespondencj´, z listem
przewodnim opowiadajàcym o korupcyjnej propozycji, przes∏a∏a do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Poprosi∏a go, by interweniowa∏ w jej sprawie.
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Linki do stron zawierajàcych
treÊci antykorupcyjne
Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej
www.cbos.pl
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Komenda G∏ówna Policji
www.kgp.gov.pl
Najwy˝sza Izba Kontroli
www.nik.gov.pl
Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
www.abw.gov.pl
Helsiƒska Fundacja Praw Cz∏owieka
www.hfhrpol.waw.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
www.frdl.org.pl
Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej
f r s . d o b r e s t r o n y. p l
Polski Oddzia∏ Banku Âwiatowego
www.worldbank.org.pl

International Business Leaders Forum
www.iblf.pl
Zwiàzek Firm Public Relations
- Czyste Informacje
w w w. z f p r. p l
Stop Korupcji
www.stopkorupcji.org
Centrum Adama Smitha
www.adam-smith.pl
Fairplay
w w w. f a i r p l a y. o r g . p l
Normalne Paƒstwo
www.normalne.pl
Fundacja Academia Iuris
www.academiaiuris.pl
Ma∏opolskie Forum Przedsi´biorczoÊci
www.mfp.org.pl
Stowarzyszenie Ekspertów
i Specjalistów ds. Wykrywania Przest´pstw
i Nadu˝yç Gospodarczych
www.acfe.pl

Centrum Monitoringu WolnoÊci Prasy
www.freepress.org.pl

Informations Systems Audit
and Control Association,
Warsaw Chapter
www.isaca.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
w w w. b a t o r y. o r g . p l

Fundacja OdpowiedzialnoÊç Obywatelska
www.odpowiedzialnosc.org

Transparency International
w w w. t r a n s p a r e n c y. o r g

Krajowy Zwiàzek Lokatorów i Spó∏dzielców
www.kzlis.konin.lm.pl

Transparency International – Polska
w w w. t r a n s p a r e n c y. p l

Instytut Sobieskiego
www.sobieski.org.pl

Gazeta Prawna
www.gazetaprawna.pl

Przejrzysta Polska
www.przejrzystapolska.pl

Znalaz∏eÊ

si´

w

sytuacji

korupcyjnej?

-

dowiedz

si´

co

robiç!

Ministerstwo SprawiedliwoÊci
www.ms.gov.pl

Strona internetowa dziennika „Rzeczpospolita”
poÊwi´cona korupcji
www.rzeczpospolita.pl
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Poradnik powsta∏ w ramach projektu „Intensyfikacja procesu wdra˝ania dzia∏aƒ
antykorupcyjnych w Polsce” finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej
(Transition Facility 2004) oraz MSWiA. Projekt by∏ koordynowany przez
Departament Administracji Publicznej MSWiA, a realizowany przez konsorcjum
firm Profile sp. z o.o i Gutenberg On Line sp z o.o.

