Załącznik nr 1
Szczegółowy stan realizacji zadań Strategii Antykorupcyjnej
Obszar priorytetowy I: Gospodarka
1.1 Eliminowanie zjawisk korupcjogennych w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania
pojazdami
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o osobach kierujących pojazdami
Projekt ustawy o kierujących pojazdami został skierowany do rozpatrzenia
przez Radę Ministrów.
Przedmiotowy projekt ustawy został uzupełniony o przepisy implementujące
do prawa polskiego dyrektywę nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403
z 30.12.2006, str. 18) oraz częściowo dyrektywę nr 2003/59/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego
szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy
lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz
dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG
(Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. Zm.: Dz. Urz. UE, Polskie
wydanie specjalne rozdz.. 7, t. 7, str. 441, z późn. Zm.)
Ministerstwo Infrastruktury
I kwartał 2007 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

1.2 Eliminowanie zjawisk korupcjogennych występujących w obszarze prawa geodezyjnego
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring działań legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)
Nie podjęto planowanych na II kwartał 2006 r. prac nad opracowaniem
dokumentu „ZałoŜenia polityki państwa w dziedzinie geodezji i kartografii”,
mającego być podstawą do opracowania projektów nowych przepisów
z zakresu geodezji i kartografii. Powodem nie rozpoczęcia prac nad tym
dokumentem było:
• przyjęcie przez RM w dniu 8 maja 2006 r. projektu ustawy o zmianach
organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek
im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy
nr 596), który w dniu 12 stycznia 2007 r. został przyjęty przez Sejm.
Projekt zakłada przejęcie zadań z zakresu geodezji i kartografii, wraz
z nadzorem nad Głównym Geodetą Kraju przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej;
• odwołanie z dniem 6 maja 2006 r. Pełnomocnika Rządu do Spraw
Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach. Do chwili obecnej nowy Pełnomocnik nie został
powołany. Biorąc pod uwagę ww. projekt ustawy Ministerstwo
Budownictwa rozpoczęło prace zmierzające do znowelizowania
przepisów rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Rządu (...), które zakładały powołanie jako Pełnomocnika sekretarza bądź
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Podmiot realizujący
Zadanie

Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie

Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji. JednakŜe z uwagi na rozbieŜne stanowiska prace nad tym
projektem zostały zawieszone;
• zmiana na stanowisku Głównego Geodety Kraju i zapowiadana
modyfikacja systemu katastralnego, który ma istotne znaczenie dla
przyjęcia polityki państwa w dziedzinie geodezji i kartografii.
Pismo nadesłane do MSWiA przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Budownictwa w dniu 3 stycznia (BL-0241-84/06) wskazuje, iŜ w związku
uchwaleniem w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawy o zmianach organizacyjnych
w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im
podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, w której przewidziano
przesunięcie spraw z zakresu geodezji i kartografii z działu budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa do działu administracja publiczna,
nadzór nad wykonaniem niniejszego zadania od Ministra Budownictwa
przejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
III kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie raportu dotyczącego efektywności działania zmian
legislacyjnych
W związku z Z uwagi na to, Ŝe nie został przygotowany projekt nowelizacji
ustawy, faktyczna realizacja zadania nie była dotychczas moŜliwa
Pismo nadesłane do MSWiA przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Budownictwa w dniu 3 stycznia (BL-0241-84/06) wskazuje, iŜ w związku
uchwaleniem w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawy o zmianach organizacyjnych
w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im
podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, w której przewidziano
przesunięcie spraw z zakresu geodezji i kartografii z działu budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa do działu administracja publiczna,
nadzór nad wykonaniem niniejszego zadania od Ministra Budownictwa
przejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
II kwartał 2006 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

1.3 Wyeliminowanie zjawisk korupcjogennych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych poprzez ustawowe ujednolicenie w kraju warunków i zasad
wydawania zezwoleń
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz.
1231, z późn. zm.) poprzez skreślenie art. 12 ustawy
Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowało
projekt zmiany wyŜej wymienionej ustawy, w którym zaproponowano
skreślenie art. 12. Projekt był przedmiotem prac Sejmu RP IV Kadencji,
który wprowadził do projektu ustawy zmianę polegającą m.in. na skreśleniu
art. 12 ustawy. Nie zdąŜył jednak uchwalić ustawy z uwagi na upływ
kadencji. Prace w Sejmie nad projektem zmiany ustawy zakończyły się
sprawozdaniem Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy.
W maju 2006 r. Minister Zdrowia opracował nowy projekt zmiany ustawy
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

1.4.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku
z tym, Ŝe nie uwzględnił w nim skreślenia art. 12 ustawy ujętego
w ,,Programie Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna II etap
wdraŜania 2005 - 2009”, Minister Gospodarki zgłosił propozycję skreślenia
tego artykułu w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Minister Zdrowia nie
uwzględnił tej propozycji.
W dniu 13 listopada 2006 r. projekt został przesłany przez Ministra Zdrowia
do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. W trakcie opiniowania
proponowanych zmian Minister Gospodarki ponownie zgłosił propozycję
skreślenia art. 12 ustawy, co spotkało się z negatywnym stanowiskiem ze
strony Ministra Zdrowia.
W listopadzie 2006 r. powstał równieŜ poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
dotyczący sankcji karnych i przekazany do uzgodnień międzyresortowych
przez Ministra Sprawiedliwości. Minister Gospodarki zgłosił Ministrowi
Sprawiedliwości konieczność skreślenia art. 12 ustawy. Propozycja
ponownie nie została przyjęta.
W kwietniu 2007 r. Minister Gospodarki zaproponował na Komitecie Rady
Ministrów wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej przepisu zmieniającego ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Propozycja ta nie została
przyjęta.
W kwietniu 2008 r. Minister Gospodarki zaproponował w trakcie uzgodnień
międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii opracowanego przez Ministra Zdrowia,
propozycję skreślenia art. 12, która po raz kolejny nie została przyjęta.
Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem ustawy
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,
który uwzględnia skreślenie art. 12. Projekt przewidziany jest do
rozpatrzenia przez Radę Ministrów w pierwszym półroczu 2010 r.
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia
I kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

Wyeliminowanie korupcji wśród funkcjonariuszy Głównego Inspektora Transportu
Drogowego
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Realizacja zapisów ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym (Dz. U. 2003 r. Nr 211, poz. 2050), dotyczących
wyposaŜenia funkcjonariuszy GITD w urządzenia umoŜliwiające uiszczenie
kary pienięŜnej za pomocą karty płatniczej
Podpisanie umowy w zakresie obsługi i rozliczeń wpłat kar pienięŜnych
nakładanych przez inspektorów transportu drogowego dokonywanych
kartami płatniczymi z Bankiem Polskiej Kasy Opieki S.A. oraz wyposaŜenie
pojazdów słuŜbowych Inspekcji Transportu Drogowego w odpowiednie
terminale do wykonywania transakcji przy uŜyciu kart płatniczych.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
IV kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie
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1.5.

Wprowadzenie transparentnego systemu postępowania w zakresie zamówień
publicznych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Wprowadzenie, w wyniku realizacji programu Phare 2001, postępowania
o zamówienia publiczne w formie elektronicznej
• Utrzymanie (w tym aktualizacja do nowelizowanego stanu prawnego)
oraz rozwój systemu publikacji drogą elektroniczną i wyszukiwania
wymaganych przepisami Pzp ogłoszeń w Biuletynie Zamówień
Publicznych (w przedmiotowym okresie zamieszczono w BZP przeszło
900 000 ogłoszeń).
• Uruchomienie i utrzymanie platformy aukcji i licytacji elektronicznych,
dostępnej bezpłatnie uczestnikom systemu zamówień publicznych,
pozwalającej na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie licytacji elektronicznej oraz aukcji elektronicznej
w rozumieniu przepisów Pzp.
• Uruchomienie i utrzymanie skrzynki eSender umoŜliwiającej
przesyłanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej drogą elektroniczną oraz oprogramowania klienckiego
umoŜliwiającego zamieszczanie przez zamawiających ogłoszeń bez
wykorzystania systemu SIMAP - działania w związku z uzyskaniem
przez UZP statusu eSender klasy C.
Urząd Zamówień Publicznych
Zadanie stałe
Zadanie zrealizowane w terminie.

1.6.Eliminowanie korupcji poprzez upowszechnianie wiedzy o procedurach zamówień
publicznych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów dla adresatów ustawy
o zamówieniach publicznych
W 2008 r. i w pierwszym półroczu 2009 r. łącznie zostało
przeprowadzonych przez przedstawicieli UZP lub z ich udziałem przeszło 90
przedsięwzięć edukacyjno – informacyjnych dla róŜnych grup uczestników
systemu zamówień publicznych. Uczestniczyło w nich ok. 5 500 osób.
NajwaŜniejsze z nich to:
1. Cykl 16 wojewódzkich konferencji regionalnych: Zmiany
w systemie zamówień publicznych i ich wpływ na sposób
udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków
unijnych,
2. Konferencja dla zamawiających - Prawo zamówień publicznych po
nowelizacji z 4 września 2008 r.,
3. 3 szkolenia dla przedstawicieli ABW - Nieprawidłowości
w systemie zamówień publicznych prowadzące do korupcji lub
z niej wynikające,
4. Szkolenie dla Policji - Działania kontrolne, nieprawidłowości oraz
zwalczanie
przestępczości
w
wykorzystaniu
funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności – doświadczenia i wyzwania,
5. Warsztaty dla zamawiających: Zastosowanie norm w zamówieniach
publicznych w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej
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ekonomicznie,
6. Szkolenie dla przedstawicieli CBA - Nieprawidłowości sprzyjające
korupcji w zamówieniach publicznych w Polsce.
7. Cykl 16 seminariów dla zamawiających i wykonawców Udzielanie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej
z wykorzystaniem platformy udostępnianej przez Urząd Zamówień
Publicznych,
8. Konferencja regionalna - Zmiany w systemie prawa dotyczące
zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych
i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
9. Konferencja - Kontrola nieprawidłowości w wydatkowaniu
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
10. Konferencja - Problemy w procesie przygotowania i realizacji
inwestycji infrastrukturalnych,
11. Konferencja dla wykonawców - Regulacje prawa zamówień
publicznych waŜne dla wykonawców,
12. Konferencja naukowa dla zamawiających i wykonawców - XVlecie systemu zamówień publicznych w Polsce,
13. Szkolenie dla przedstawicieli ABW - Nieprawidłowości w systemie
zamówień publicznych prowadzące do korupcji lub z niej
wynikające,
14. Konferencja dla podmiotów wydatkujących środki z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności - Kontrola i nieprawidłowości
w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności.

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ponadto UZP wydał w przedmiotowym okresie następujące publikacje:
• Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008
r.,
• Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w zakresie zamówień publicznych w latach 2006 -2008,
• Dyrektywy dotyczące procedur odwoławczych w zakresie udzielania
zamówień publicznych,
• Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze.
Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Zeszyt nr 1,
Zeszyt nr 2, Zeszyt nr 3,
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Ogólnopolska
konferencja naukowa 22-23 czerwca 2009 r. w Toruniu.
Urząd Zamówień Publicznych
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

1.7.Wyeliminowanie korupcji w trakcie procedury udzielania zamówień publicznych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie organizacyjne
Monitoring efektywności funkcjonowania przedsięwzięć: (kontrola
uprzednia, instytucja obserwatora, procedura akredytacji i atestacji),
wdroŜonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.)
Od 01.01.2005 r. do 31.12.2009 r. Prezes Urzędu zakończył 1204 kontrole
uprzednie, z czego 3% kontrolowanych postępowań dotyczyło robót
budowlanych, 33% dostaw, a 36% usług.
Ok. 77% skontrolowanych postępowań prowadzonych było w trybach
otwartych, w tym 57% w trybie przetargu nieograniczonego, 16% - w trybie
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

1.8.

przetargu ograniczonego, 0,3% - w trybie dialogu konkurencyjnego i 4% - w
trybie negocjacji z ogłoszeniem, ponad 20% postępowań objętych kontrolą
przeprowadzono w trybie z wolnej ręki i 2,7% - w trybie negocjacji bez
ogłoszenia.
W 26% kontroli uprzednich nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo
zamówień publicznych. 61% kontroli wykazało naruszenia nie mające
wspływu na wynik postępowań o udzielenie zamówienia. W wyniku
przeprowadzenia 9% kontroli uprzednich, Prezes Urzędu wydał zalecenia
usunięcia stwierdzonych naruszeń, natomiast w przypadku 4% kontroli
uprzednich – zalecenia uniewaŜnienia postępowania.
W okresie objętym sprawozdaniem zakończono 470 kontroli następczych.
34% dotyczyło zamówień na roboty budowlane, 30% - zamówień na
dostawy i 36% - zamówień na usługi.
68% skontrolowanych postępowań prowadzonych było w trybach otwartych,
w tym 64% w trybie przetargu nieograniczonego i 4% - w trybie przetargu
ograniczonego, ponadto 17% postępowań objętych kontrolą przeprowadzono
w trybie z wolnej ręki, 6% - w trybie zapytania o cenę i 3% - w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, pozostałe w sumie 6% - w trybie negocjacji z
ogłoszeniem, w trybie aukcji elektronicznej, bądź bez zastosowania ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
W 6% kontroli następczych nie stwierdzono naruszeń ustawy – Prawo
zamówień publicznych. 94% kontroli wykazało naruszenia przepisów –
Prawo zamówień publicznych, przy czym 38% kontroli następczych
wykazało naruszenia będące takŜe naruszeniami ustawy o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Urząd Zamówień Publicznych
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Uregulowanie kwestii podejmowania działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring działań legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584).
Niniejsze zadanie zostanie zrealizowane poprzez uchwalenie ustawy
o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Projekt
przedmiotowej ustawy został w dniu 10 maja 2007 r. skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
(druk 1569).
Celem tego projektu ustawy jest stworzenie skutecznych metod kontroli
stanu majątkowego funkcjonariuszy publicznych i innych osób wskazanych
w ustawie poprzez określenie katalogu informacji o stanie ich majątku, które
muszą być ujawniane. Ponadto ustawa stwarza efektywny i jednolity tryb
kontroli składanych oświadczeń majątkowych. Zasadniczym celem projektu
jest wprowadzenie zasady lustracji majątkowej osób pełniących funkcje
publiczne. Celem zaś lustracji majątkowej jest ujawnianie przez osoby
pełniące funkcje publiczne nie tylko posiadanego majątku, ale takŜe źródeł
pochodzenia mienia podlegającego ujawnieniu w oświadczeniu
majątkowym, które zostało nabyte w okresie pełnienia funkcji lub
zajmowania stanowiska lub od dnia złoŜenia oświadczenia majątkowego.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

6

Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

1.9.

IV kwartał 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane

Wprowadzenie przejrzystych procedur zbywania akcji w procesach prywatyzacyjnych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring efektywności funkcjonowania działań legislacyjnych
wynikających z wydanych 5 rozporządzeń do ustawy z dnia 30.08.1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn.
zm.)
Wskutek zmian ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dokonanej w dniu
19.12.2008 r. Minister Skarbu Państwa wydał w dniu 02.03.2009 r. nowe
rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.
361) oraz Rada Ministrów wydała w dniu 17.02.2009 r. rozporządzenia:
- w sprawie analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia
akcji naleŜących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 288);
- w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed
wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (Dz. U. Nr 34, poz.
265);
- w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr
34, poz. 264).
Ministerstwo Skarbu Państwa
2005 - 2009
Zadanie realizowano na bieŜąco

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie nowego projektu rozporządzenia RM w sprawie pomocy
publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji do ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z późn. zm.)
MSP opracowało projekt rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej
udzielanej w procesach prywatyzacji. Rozporządzenie zostało opublikowane
i weszło w Ŝycie w dniu 25 października 2005 r. (Dz. U. Nr 214, poz.1792).
Ministerstwo Skarbu Państwa
II kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

1.10. Przeciwdziałanie korupcji w Agencji Nieruchomości Rolnych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Zmiana Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz.U. 2003 r.
Nr 140, poz. 1348, z późn. zm.)
MSP przygotowało projekt zmiany rozporządzenia. Od dnia 14.03.2007 r.
nadzór nad Agencją Nieruchomości Rolnych sprawuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 14.03.2007 r.
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

ustawy z dnia 26.01.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach
administracji rządowej - zatem realizacja tego zadania nie naleŜy do
kompetencji Ministra Skarbu Państwa.
Ministerstwo Skarbu Państwa
II kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

1.11. Jawność i przejrzystość procedur nadzoru właścicielskiego
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn.
zm.)
MSP opracowało projekt nowelizacji ustawy. Projekt wpłynął do Sejmu w
maju 2005 r. Zmiana ustawy została uchwalona przez Sejm w dniu 12 maja
2006 r.
W dniu 19 grudniu 2008 r. Sejm RP ponownie uchwalił zmianę ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 13, poz. 70). Wprowadziła ona
instrumenty prawne zapobiegające korupcji, takie jak moŜliwość stosowania
przejrzystych trybów zbywania akcji Skarbu Państwa (aukcja, zbycie akcji
na rynku regulowanym) oraz obowiązek sporządzania kart
prywatyzacyjnych, które będą publikowane na stronach internetowych
Ministerstwa Skarbu Państwa, zwiększając tym samym jawność procesu
prywatyzacji.
Ministerstwo Skarbu Państwa
III kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane po terminie

1.12. Upowszechnienie zachowań etycznych w Urzędzie
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne
Opracowanie kodeksu etyki urzędniczej
MSP opracowało Kodeks Etyki Członka Korpusu SłuŜby Cywilnej MSP,
Kodeks ten nie został przyjęty i nadal pozostaje w fazie projektu.
Ministerstwo Skarbu Państwa
I półrocze 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie etyki zawodowej dla pracowników
Urzędu
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

1. Szkolenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej:
,,Etyka w Ŝyciu publicznym” – udział 2 osób; ,,Lobbing w Polsce” – udział
1 osoby; ,,Lobbing w UE” – udział 2 osób; ,,Metody i techniki lobbingu
i rzecznictwa interesów w procesie decyzyjnym” – udział 1 osoby;
2. ,,Strategie antykorupcyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”,
zorganizowane przez Fundację im. S. Batorego – udział 2 osób
w międzynarodowej konferencji.
Ministerstwo Skarbu Państwa
2005 - 2009 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

1.13. Zapobieganie i ściganie zjawisk korupcyjnych mających miejsce w związku z
międzynarodową działalnością gospodarczą
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Wypracowanie procedur i mechanizmów zmierzających do zapobiegania
i ścigania zjawisk korupcyjnych mających miejsce w związku z
międzynarodową działalnością gospodarczą oraz podejmowanie działań
edukacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym
W związku z realizacją w/w zadania Departament Rachunkowości w celu
zwiększenia wiedzy oraz szkoleniami, mającymi na celu promocję
wdroŜenia Konwencji i Zrewidowanej Rekomendacji zwrócił się do
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce z prośbą o uwzględnienie tematyki związanej ze zwalczaniem
przekupstwa
zagranicznych
funkcjonariuszy
publicznych
w międzynarodowych transakcjach handlowych
w szkoleniach
organizowanych przez obie instytucje. Zakres wykrywania i informowania
odpowiednich władz o przestępstwach korupcji wśród zagranicznych
funkcjonariuszy publicznych został uregulowany w ustawie z dnia 7 maja
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. Nr
77, poz.649 ze zmianami).
Kontynuowano wdraŜanie, w części dotyczącej Ministerstwa Finansów,
zaleceń
Grupy
Roboczej
OECD
ds.
Spraw
Przekupstwa
w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych wydanych w styczniu
2007 r., w wyniku tzw. 2 fazy przeglądu Polski w zakresie realizacji
postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych
funkcjonariuszy
publicznych
w
międzynarodowych
transakcjach
handlowych. W grudniu 2008 r. Ministerstwo Finansów przekazało
Ministerstwu Sprawiedliwości informacje o realizacji zaleceń OECD,
w celu wykorzystania ich w pisemnym sprawozdaniu, które Polska
zobowiązana była przedłoŜyć na posiedzeniu Grupy Roboczej OECD
w styczniu 2009 r. Ze względu na przesunięcie terminu posiedzenia na 16 –
19 czerwca 2008 r., Ministerstwo Finansów zaktualizowało informacje
o realizacji zaleceń OECD i przekazało je Ministerstwu Sprawiedliwości
(aktualizacja dotyczyła w szczególności postępów w zakresie nowelizacji
ustaw).
WdroŜenie przez Ministerstwo Finansów zaleceń Grupy Roboczej
obejmowało m.in. następujące przedsięwzięcia:
wydanie przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i Szefa SłuŜby
Celnej wytycznych, których stosowanie powinno przyczynić się do
pełniejszego wykorzystania moŜliwości ujawniania w związku z kontrolą
skarbową, podatkową i celną ukrytych kosztów łapówek i płatnej protekcji –
kwot przeznaczonych lub wydatkowanych w działalności gospodarczej na
przekupstwo funkcjonariuszy publicznych, w szczególności zagranicznych
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funkcjonariuszy
publicznych
w
międzynarodowych
transakcjach
handlowych;
- realizacja przez Departament Wywiadu Skarbowego szkoleń
z problematyki dot. korupcji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
programowych OECD dotyczących przekupstwa w międzynarodowych
transakcjach handlowych, w ramach szkoleń organizowanych przez Biuro
Dyrektora Generalnego (bliŜej patrz. 3.1. – opracowanie Biura Dyrektora
Generalnego);
- wzmocnienie, przy udziale Departamentu Gwarancji i Poręczeń,
mechanizmów wykrywania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, realizowanych
na warunkach kredytowych ze wsparciem państwa m.in. przez
wprowadzenie do międzyrządowych umów kredytowych oświadczenia
eksportera zawierającego punkt, który umoŜliwia uzyskanie informacji
nt. prowizji wypłacanej
w związku z kontraktem eksportowym oraz punkt dotyczący obecności
eksportera
na
„listach
wykluczonych”,
sporządzonych
przez
międzynarodowe instytucje finansowe wskazane przez Sekretariat OECD.
Ponadto upowszechniono informację nt. oficjalnego wspierania eksportu
poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych MF oraz szkolenia;
- podjecie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
kroków, będących wynikiem realizacji zalecenia Grupy Roboczej OECD
(rekomendacja 2f), tj. rozwaŜenia podjęcia działań mających na celu
poprawę przepływu informacji i przekazywania informacji zwrotnej o fakcie
wykorzystania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
zgłoszonej przez instytucję. Nowelizowana ustawa z dnia 16 listopada 2000
r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz.
1505 ze zm.) umoŜliwi przepływ informacji zwrotnych do instytucji
obowiązanych, a tym samym podniesie efektywność współpracy w zakresie
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co pośrednio moŜe przełoŜyć
się na zwalczanie zjawiska korupcji.
Całość zmian w nowelizacji ustawy dostosowuje aktualnie obowiązujące
przepisy do rozwiązań i zaleceń międzynarodowych (w szczególności do
prawa UE) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Zwalczanie korupcji, jako jednego z moŜliwych przestępstw
bazowych dla prania pieniędzy, moŜe być realizowane jedynie na bazie
wykonywania przez GIIF jego podstawowych zadań:
- ustawowe zobowiązanie biegłych rewidentów do zawiadamiania organu
powołanego do ścigania przestępstw, jeŜeli w związku z wykonywaniem
czynności rewizji finansowej dowiedzieli się o sprzedajności lub
przekupstwie funkcjonariusza publicznego z państw UE lub państwa
trzeciego; a takŜe inicjowanie z tego zakresu szkoleń (ustawa z dnia 7 maja
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U.
Nr 77, poz. 649); Departament Rachunkowości zwrócił się do Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów z prośbą o upowszechnienie wśród członków KIBR
informacji o powstaniu ww. obowiązku.
W odpowiedzi KIBR zapewnił, Ŝe będzie informować swoich członków
o wynikających z ustawy zobowiązaniach dotyczących
przedmiotowej
sprawy;
- potwierdzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ŝe wydatki poniesione
w związku z wręczeniem „łapówki” nie są kosztami uzyskania przychodów
i nie podlegają odliczeniom podatkowym (ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 209, poz. 1316). Realizacja zalecenia – Departament Podatków
Dochodowych;
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

W dniach 16 – 19 czerwca 2009 r, pracownik Departamentu Podatków
Dochodowych Ministerstwa Finansów, jako członek delegacji polskiej
uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej OECD, podczas którego Polska
przedstawiła sprawozdanie z realizacji zaleceń.
Grupa Robocza uznała, Ŝe spośród siedmiu zaleceń, których realizacja leŜała
we właściwości Ministerstwa Finansów pięć zaleceń zostało
implementowanych w stopniu satysfakcjonującym. Jedną rekomendację
(szkolenie audytorów i księgowych) uznano za implementowaną częściowo.
W odniesieniu do jednej rekomendacji (zakazu odliczania łapówek) Grupa
Robocza poprosiła o nadesłanie określonych informacji uzupełniających.
Ministerstwo Finansów oczekuje na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości,
które pełni w Polsce funkcję koordynatora w omawianym zakresie.
W związku z realizacją zadania Departament Administracji Podatkowej
przekazał dyrektorom izb skarbowych do stosowania "Wytyczne w sprawie
pełniejszego wykorzystania moŜliwości ujawniania w związku z kontrolą
skarbową , podatkową i celną ukrytych kosztów łapówek i płatnej protekcji kwot przeznaczonych lub wydatkowanych w działalności gospodarczej na
przekupstwo funkcjonariuszy publicznych, w szczególności zagranicznych
funkcjonariuszy
publicznych
w
międzynarodowych
transakcjach
handlowych" sygn. WS2/0680/08/2104 z dnia 09.12.2008 r.
NiezaleŜnie od działań Ministerstwa Finansów niniejsze zadanie realizowane
jest równieŜ przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od roku 2007 MSZ
prowadzi szkolenia antykorupcyjne dla przyszłych kierowników polskich
placówek zagranicznych oraz pracowników dyplomatycznych i technicznoadministracyjnych skierowanych do pracy na placówkach.
W trakcie szkolenia omawiane są ratyfikowane przez Polskę konwencje
antykorupcyjne, w tym Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa
zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych
transakcjach handlowych. Słuchacze informowani są o obowiązujących
przepisach kodeksu karnego, implementujących postanowienia tej
konwencji, oraz o wynikających z przepisów prawa obowiązkach
związanych z powzięciem uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa przekupstwa.
Ministerstwo Finansów
I półrocze 2007 r.
Zadanie zrealizowano zgodnie z procedurą przeglądu prowadzonego przez
Grupę Roboczą OECD.

2.

Obszar priorytetowy II: NajwyŜsza Władza Państwowa

2.1.

Upowszechnienie wśród przedstawicieli najwyŜszych władz państwowych wiedzy w
zakresie przeciwdziałania korupcji
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne
Organizacja seminarium o tematyce przeciwdziałania korupcji lub
przygotowanie i przekazanie materiałów i raportów z rekomendacjami,
dotyczących przeciwdziałania i zwalczania korupcji
W ramach projektu twinningowego Transition Facility 2006 ,,Poprawa
działań antykorupcyjnych w Polsce”, którego realizację MSWiA zakończyło
w listopadzie 2008 r. organizowano seminaria i warsztaty o tematyce
przeciwdziałania korupcji. Uczestnikami byli funkcjonariusze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach projektu przygotowano równieŜ materiały i raporty w zakresie
antykorupcji. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie
internetowej: www.antykorupcja,gov.pl.
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

2.2.

Zadanie stałe realizowane cyklicznie od 2006 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

Upowszechnienie wśród parlamentarzystów wiedzy na temat przeciwdziałania
korupcji
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

2.3.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne
Zorganizowanie konferencji dotyczącej przeciwdziałania korupcji w sferze
władzy ustawodawczej
W dniu 29 czerwca 2006 r. w Nowym Domu Poselskim odbyła się
konferencja pn. ,,Etyka w Pracy Parlamentarnej” . Konferencja została
zorganizowana w ramach realizowanego przez MSWiA projektu
twinningowego Phare 2003 „Wzmacnianie wdraŜania Strategii
Antykorupcyjnej”, a jej głównym celem była prezentacja przez ekspertów
państw unijnych (Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) doświadczeń tych
krajów w zakresie etyki w pracy parlamentarnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
II kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane po terminie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne
Opracowanie i wdroŜenie materiałów informacyjnych dla parlamentarzystów
W związku z zorganizowaną konferencją pn. ,,Etyka w pracy
parlamentarnej”, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2006 r., przygotowano
oraz rozdystrybuowano wśród parlamentarzystów materiały informacyjne
związane z etyką parlamentarną oraz przeciwdziałaniem korupcji
w państwach unijnych (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
II kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane po terminie

Uregulowanie problematyki lobbingu
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne
Opracowanie rocznych raportów dotyczących lobbingu
Zadanie w trakcie realizacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z ABW,
KGP i organizacjami pozarządowymi
Zadanie stałe od IV kwartału 2005 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco
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zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

2.4.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring działań legislacyjnych związanych z projektem ustawy
o działalności lobbingowej
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa została
uchwalona w dniu 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) i weszła
w Ŝycie 7 marca 2006 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Kontynuacja prac mających na celu doprowadzenie do ratyfikacji Konwencji
NZ Przeciwko Korupcji w 2005 r.
W dniu 2 stycznia 2006 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, zgodnie, z którą
Konwencję NZ Przeciwko Korupcji przedłoŜono sejmowi do ratyfikacji za
uprzednią zgodą wyraŜoną w ustawie. Ustawa ratyfikująca Konwencję
weszła w Ŝycie w dniu 29 lipca 2006 roku i została ogłoszona w Dzienniku
Ustaw nr 126, pozycja 873 z 2006 roku.
W dniu 15 września 2006 r. instrument ratyfikacyjny został złoŜony
u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Konwencja weszła
w Ŝycie w stosunku do Polski w dniu 15 października 2006 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych
2005 r. - II kwartał 2006 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Przygotowanie analizy prawa polskiego w świetle Konwencji NZ
Przedmiotowa analiza została wykonana przez niezaleŜnych ekspertów na
zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dostępna
na stronie internetowej: www.antykorupcja.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Ministerstwem Sprawiedliwości
II kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane po terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o implementacji Konwencji NZ Przeciwko
Korupcji do prawa wewnętrznego
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

3.

W dniu 2 stycznia 2006 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, zgodnie, z którą
Konwencję NZ Przeciwko Korupcji przedłoŜono sejmowi do ratyfikacji za
uprzednią zgodą wyraŜoną w ustawie. Ustawa ratyfikująca Konwencję
weszła w Ŝycie w dniu 29 lipca 2006 roku i została ogłoszona w Dzienniku
Ustaw nr 126, pozycja 873 z 2006 roku.
W dniu 15 września 2006 r. instrument ratyfikacyjny został złoŜony u
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Konwencja weszła
w Ŝycie w stosunku do Polski w dniu 15 października 2006 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych
III kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Zorganizowanie dla posłów i senatorów oraz przedstawicieli władz
państwowych konferencji poświęconej implementacji Konwencji NZ
Przeciwko Korupcji
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względów organizacyjnych.
Realizacja zadania została przewidziana w ramach konferencji dla
parlamentarzystów, jaka odbyła się w dniu 29 czerwca 2006 r. w Nowym
Domu Poselskim.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych
IV kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania jest juŜ
bezprzedmiotowa.

Obszar priorytetowy III: Administracja Publiczna

3.1. Eliminacja obszarów korupcyjnych w administracji rządowej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Analiza realizacji rekomendacji zawartych w corocznych raportach
NajwyŜszej Izby Kontroli, dotyczących zagroŜenia korupcją w Polsce
Raporty NajwyŜszej Izby Kontroli dot. zagroŜenia korupcją w Polsce są
przedmiotem analiz w poszczególnych resortach zaangaŜowanych w
realizację Strategii Antykorupcyjnej.
Jednocześnie naleŜy wskazać, iŜ w roku 2008 rekomendacje antykorupcyjne
NIK zostały zawarte w rozdziale V sprawozdania z działalności izby w roku
2007.
W zakresie rekomendacji dotyczącej zapobiegania konfliktowi interesów,
w MSZ:
- pełnomocnicy ds. etyki prowadzą stale od 2007 roku szkolenia w tym
zakresie dla aplikantów słuŜby konsularno-dyplomatycznej, dla nowych
pracowników MSZ oraz dla personelu wyjeŜdŜającego na placówki
zagraniczne,
- ocena ryzyka konfliktu interesów stała się w 2009 roku kluczowym
elementem nowej procedury wydawania zgody dyrektora generalnego
słuŜby zagranicznej na dodatkowe zatrudnienie lub dodatkową działalność
zarobkową (zgoda jest udzielana jedynie, gdy ryzyko to jest niskie lub nie
występuje).
W zakresie rekomendacji dotyczącej usprawnienia systemu kontroli
wewnętrznej w 2008 r.:
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

- wyodrębniono organizacyjnie Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu,
- powołano Pełnomocnika MSZ ds. Procedur Antykorupcyjnych, którego
jednym z zadań jest wzmacnianie systemu kontroli wewnętrznej.
KPRM, MEN, MNiSW, MF, MG, MRR, MT, MB, MGM, MKiDN, MON,
MPiPS, MRiRW, MSP, MSWiA, MSZ, M. Sportu, M. Sprawiedliwości,
MZ, ABW, KGP, KGSG, UZP, UOKiK, KRRiT, GITD, ULC, UKE
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

3.2. Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

3.3.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o słuŜbie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 483, z późn. zm.)
Dnia 26 października 2006 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006
r. o słuŜbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), która
wprowadza obowiązek dokonania opisów i wartościowania stanowisk w
słuŜbie cywilnej (art. 54). Opisanie i zwartościowanie wszystkich stanowisk
w słuŜbie cywilnej przyczyni się do zwiększenia przejrzystości administracji
publicznej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
IV kwartał 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk
urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni słuŜbowych
urzędników słuŜby cywilnej, mnoŜników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczególnych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń
przysługujących członkom korpusu słuŜby cywilnej (Dz. U. Nr 89 poz. 996,
z późn. zm.), w celu zwiększenia konkurencyjności ofert pracy w
administracji publicznej
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie przedstawił szczegółowej
informacji o wynikach realizacji zadania.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
2008 r.
Zadanie nie zostanie zrealizowane

Promocja zasad eliminujących korupcję
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla członków korpusu
słuŜby cywilnej na temat przeciwdziałania korupcji, w ramach projektu
Phare i Transition Facility

15

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

W trakcie realizacji projektu Transition Facility 2004 "Intensyfikacja
procesu wdraŜania działań antykorupcyjnych w Polsce", który realizowany
jest przez MSWiA przy wsparciu USC, a następnie KPRM, przeprowadzono
sesje szkoleniowe dla 60 członków korpusu słuŜby cywilnej ministerstw
i urzędów centralnych, których przeszkolono w trakcie dwóch dwudniowych
sesji szkoleniowych (6 sesji po 10 uczestników w kaŜdym z dwóch etapów).
Przeprowadzono równieŜ szkolenia dla 403 przedstawicieli administracji
rządowej z 9 województw.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
2005 - 2006 r.
Zadanie zrealizowane

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Prowadzenie programów szkoleniowych, mających na celu podniesienie
poziomu świadomości etycznej wśród członków korpusu słuŜby cywilnej
Realizacja zadania została zapoczątkowana przez były USC, który
zrealizował projekt ,,Etyka a reguły Ŝycia publicznego” we współpracy
z programem SIGMA. Celem projektu było opracowanie multimedialnego
pakietu edukacyjnego składającego się z płyty CD-ROM zawierającej
filmowe studium przypadku i materiały do samokształcenia oraz
z podręcznika dla trenerów. Materiały te zostały wykorzystane przy
realizacji szkoleń centralnych realizowanych przez Szefa KPRM, w okresie
XI-XII 2007. Łącznie w ramach 16 jednodniowych sesji szkoleniowych
z powyŜszego zakresu przeprowadzonego we wszystkich miastach
wojewódzkich, przeszkolono około 320 członków korpusu słuŜby cywilnej.
Ponadto w ramach realizacji powyŜszego przedsięwzięcia przekazano
urzędom administracji rządowej 1000 egzemplarzy płyty multimedialnej
„Etyka i Ŝycie publiczne”.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
2005 - 2006 r.
Zadanie zostało zrealizowane

3.4. Upowszechnienie Kodeksu Etyki SłuŜby Cywilnej
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Informowanie o stworzonych rozwiązaniach, mających na celu
monitorowanie zapisów Kodeksu Etyki SłuŜby Cywilnej
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie przedstawił szczegółowej
informacji o wynikach realizacji zadania.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Zadanie stałe
Zadanie nie zostało zrealizowane

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
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Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie mechanizmu monitorowania zapisów Kodeksu Etyki SłuŜby
Cywilnej
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie przedstawił szczegółowej
informacji o wynikach realizacji zadania.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
IV kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

3.5. Upowszechnienie zachowań etycznych w urzędach administracji publicznej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Działania wynikające z Projektu Phare 2003: przeprowadzenie cyklu szkoleń
z zakresu zachowań interpersonalnych i zasad etycznych dla pracowników
administracji publicznej
W dniu 30 września 2006 r. MSWiA zakończyło realizację projektu Phare
2003 „Wzmacnianie WdraŜania Strategii Antykorupcyjnej”.
W kwietniu 2007 r. odbyły się dwa szkolenia skierowane do osób, które
brały udział w szkoleniach dla doradców etycznych, prowadzonych w
ramach projektu Phare 2003 w okresie maj - październik 2006 r.
Tegoroczne szkolenia zostały sfinansowane z ww. projektu.
MSWiA planuje realizację podobnych szkoleń w przyszłości.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z samorządem terytorialnym
2005 - 2007 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Działania wynikające z Projektu Phare 2003: opracowanie projektu kodeksu
etyki zawodowej pracownika samorządowego.
Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania
przetargowego w ramach programu Phare 2003 „Wzmacnianie wdraŜania
Strategii Antykorupcyjnej”, opracował Poradnik dobrych praktyk, który
został rozdystrybuowany w sierpniu 2006 r. do 2864 urzędów administracji
publicznej w całym kraju.
Poradnik dobrych praktyk zawiera rozdział poświęcony etyce w działaniu
urzędnika publicznego, a takŜe prezentuje Kodeksy etyki funkcjonujące
w poszczególnych samorządach.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z samorządem terytorialnym
2005 - 2007 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Działania wynikające z Projektu Phare 2003 przeprowadzenie cyklu
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

konferencji regionalnych z zakresu etyki
W dniu 6 września 2006 r. w Poznaniu oraz w dniu 11 września 2006 r.
w Krakowie odbyły się konferencje pt.: „Przejrzysta, sprawna i przyjazna
lokalna administracja publiczna” dla liderów samorządu lokalnego,
zorganizowane w ramach programu twinningowego Phare 2003
„Wzmacnianie wdraŜania Strategii Antykorupcyjnej”.
Konferencje zorganizowano jako częścią kampanii edukacyjnoinformacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mającej
na celu promowanie administracji publicznej opierającej się na przejrzystych
procedurach podejmowania decyzji, skutecznej i efektywnej w realizacji
zadań publicznych oraz nastawionej na przyjazną obsługę klientów.
Celem konferencji było upowszechnianie dokonań akcji „Przejrzysta
Polska”, dobrych praktyk w polskich samorządach zgłoszonych w ramach
konkursu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Przyjazny urząd
administracji samorządowej” oraz brytyjskich i holenderskich dobrych
praktyk w samorządach lokalnych.
Konferencje były równieŜ okazją do konsultacji społecznych dokumentów
programowych, opracowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji jako Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu IV Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013), którego celem jest stworzenie
systemowych warunków dla sprawnych, przejrzystych i przyjaznych struktur
państwa poprzez wsparcie doradcze dla jednostek administracji publicznej
oraz szkolenia dla pracowników samorządowych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z samorządem terytorialnym
2005 - 2007 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowywanie w ramach Projektu Phare 2003, systemu powoływania
w wybranych urzędach administracji publicznej stanowisk ,,doradców
etycznych”
W ramach realizowanego od początku 2005 r. projektu twinningowego
w ramach Phare 2003 „Wzmocnienie wdraŜania Strategii Antykorupcyjnej”
z partnerami brytyjskimi i holenderskimi przygotowywano profil doradcy
etycznego, który został skonsultowany z jednostkami administracji
publicznej, w których w formie pilotaŜu powoła się z dotychczasowych
pracowników urzędu doradców etycznych.
Profil doradcy etycznego obejmował m.in. planowany zakres zadań
i obowiązków, poŜądane kwalifikacje oraz umiejętności.
W okresie maj - październik 2006 r. trwały prowadzone przez wykonawcę
wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego
w ramach programu Phare 2003 „Wzmacnianie wdraŜania Strategii
Antykorupcyjnej”- szkolenia osób, które obecnie, sukcesywnie obejmują
stanowiska ,,doradców etycznych” w swoich macierzystych urzędach.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z samorządem terytorialnym
2005 - 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane
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3.6.

Upowszechnienie zachowań etycznych w urzędach administracji publicznej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja i przeprowadzenie konkursu ,,Najbardziej Przyjazny Urząd
Administracji Rządowej”
Inicjatywa prowadzona przez Szefa SłuŜby Cywilnej w latach 2001 - 2006.
W 2006 r. o tytuł ,,Najbardziej przyjaznego urzędu administracji rządowej”
ubiegały się urzędy nagrodzone i wyróŜnione w poprzednich edycjach.
W 2006 r. zwycięŜył Urząd Skarbowy w Płońsku.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Zadanie stałe do 2006 r.
Zadanie zostało zrealizowane

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja i przeprowadzenie konkursu ,, Przyjazny Urząd”
MSWiA zakończyło realizację konkursu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zadanie stałe, realizowane raz w roku
Zadanie zostało zrealizowane

3.7. Zwiększenie świadomości w zakresie etyki zawodowej
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Prowadzenie szkoleń w zakresie etyki zawodowej dla pracowników resortu
finansów
Ministerstwo Finansów opracowało program 20-godzinnego szkolenia nt.
„Ujawnianie i zapobieganie korupcji”, które składa się z trzech modułów
tematycznych. Pierwszy moduł obejmuje problematykę etyki zawodowej w
aspekcie zapobiegania i ujawniania korupcji.
W danym okresie sprawozdawczym przeszkolonych zostało 352
pracowników izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i izb
celnych zatrudnionych na stanowiskach: dyrektorów, zastępców dyrektorów,
wicedyrektorów, naczelników urzędów skarbowych, radców prawnych,
naczelników wydziałów, kierowników oddziałów, kierowników referatów,
inspektorów kontroli skarbowej, inspektorów celnych, ekspertów celnych,
starszych komisarzy skarbowych, komisarzy skarbowych, głównych
specjalistów, starszych specjalistów, inspektorów, starszych referentów,
referentów, oskarŜycieli skarbowych.
Zorganizowane zostało równieŜ szkolenie nt. „Etyka zawodowa”.
W zajęciach uczestniczyło 56 trenerów wewnętrznych administracji
skarbowej.
Ministerstwo Finansów
Zadanie stałe
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zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

3.8.

Zadanie realizowano na bieŜąco

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Zwiększenie świadomości w zakresie etyki zawodowej
W okresie od kwietnia do grudnia 2007 r. Krajowy Urząd Kryminalny
w Berlinie, we współpracy z polskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji, przeprowadził szkolenie antykorupcyjne „Wzmocnienie
działań antykorupcyjnych w Polsce” adresowane do pracowników resortu
finansów. Szkolenie sfinansowało MSWiA z funduszów Unii Europejskiej.
W dwóch cyklach seminariów łącznie przeszkolono (większość na zasadzie
dwukrotnego uczestnictwa) 481 osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych resortu finansów.
W ramach tego samego programu, w dniach 27-31 sierpnia 2007 r.
trzynastoosobowa grupa przedstawicieli polskiej administracji skarbowej
i celnej oraz jednostek analityki finansowej resortu finansów (kadra
kierownicza) złoŜyła wizytę studyjną w Berlinie, podczas której zapoznano
się z strukturą organizacją, zasadami współpracy i doświadczeniami
tamtejszych organów skarbowych, celnych, izby obrachunkowej i Policji
przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, zapobieganiu i ujawnianiu
korupcji oraz prania pieniędzy, a takŜe z obowiązującym w tym zakresie
systemem prawa.
Ministerstwo Finansów
Do końca 2007 roku
Zadanie zostało zrealizowane

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
WdroŜenie kodeksu etyki pracownika administracji skarbowej
WdroŜenie Kodeksu Etyki Pracownika Administracji Skarbowej wynikało
z planowanego w roku 2005 projektu ustawy o utworzeniu korpusu słuŜby
skarbowej. W związku z przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi,
Ministerstwo Finansów zrezygnowało w późniejszym czasie z dalszych prac
nad przygotowywaniem ustawy.
W związku z rezygnacją z utworzenia osobnego korpusu słuŜby skarbowej,
bezzasadnym stało się opracowywanie specjalnego Kodeksu Etyki
Pracownika Administracji Skarbowej.
Ministerstwo Finansów
2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Zwiększenie świadomości zasad etyki zawodowej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
Cel strategiczny

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
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Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

3.9.

podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Szkolenia w zakresie etyki zawodowej
W ramach realizacji przedmiotowego zadania, w grudniu 2005 r. zostało
przeprowadzone szkolenie nt. ,,Etyczne zachowania wymiarem
profesjonalizmu w pracy administracji”. W szkoleniu uczestniczyło 24
pracowników urzędu - przedstawicieli kadry kierowniczej wyŜszego i
średniego szczebla zarządzania, stanowisk samodzielnych i koordynujących.
Stosowne zaświadczenia dotyczące uczestniczenia w ww. szkoleniu zostały
wydane przez wykładowcę.
Ponadto dwoje pracowników Urzędu brało udział w szkoleniu dla doradców
ds. etyki organizowanym przez MSWiA w 2006 r. w ramach realizacji
projektu twinningowego w ramach Phare 2003 „Wzmocnienie wdraŜania
Strategii Antykorupcyjnej”
Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Ministerstwem Transportu
2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie.

Zapobieganie korupcji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Wprowadzenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie przedstawił informacji o wynikach
realizacji zadania.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
2007 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

3.10. Wyeliminowanie uznaniowości podczas przeprowadzania kontroli w administracji
publicznej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring projektu ustawy o przeprowadzaniu kontroli w administracji
publicznej, ujednolicającej procedury kontrolne
Projekt ustawy o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej został
w 2005 r. odrzucony przez komisje sejmowe. Nowy projekt ustawy w
sprawie nie wpłynął do Departamentu Prawnego MSWiA.
Terminem realizacji niniejszego zadania był 2006 rok, jednakŜe nie zostało
ono zrealizowane, a ponadto nie znalazło się w planie pracy Rady Ministrów
na rok 2007.
W związku z powyŜszym, zadanie dotyczące monitoringu prac nad ustawą
o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej zostało, na wniosek
MSWiA, wykreślone ze Strategii Antykorupcyjnej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
2006 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane
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3.11. Wprowadzenie zasady otwartości i konkurencyjności przy naborze kandydatów do
zatrudnienia w samorządzie terytorialnym
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring projektu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych
i ustawy o systemie oświaty została uchwalona (Dz. U. Nr 122 poz.1020)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z
samorządem terytorialnym
2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

3.12. Badanie skuteczności działań antykorupcyjnych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie wskaźników realizacji zadań Strategii Antykorupcyjnej
W ramach programu twinningowego Phare 2003 „Wzmacnianie wdraŜania
Strategii Antykorupcyjnej”, przy pomocy ekspertów z Wielkiej Brytanii
opracowano wskaźniki, które są pomocne przy monitorowania realizacji
zadań zawartych w Strategii Antykorupcyjnej, w tym słuŜą do
przygotowywania niniejszego Sprawozdania.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
IV kwartał 2006 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

3.13. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie występowania korupcji
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Przeprowadzanie corocznych badań postrzegania zjawiska korupcji
W okresie sprawozdawczym, który obejmuje niniejsze sprawozdanie zadanie
nie zostało zrealizowane
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z ośrodkami badania opinii publicznej lub jednostkami naukowymi
Zadanie stałe od IV kwartału 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

3.14. Promocja działań antykorupcyjnych
Cel strategiczny

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
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Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

3.15

przepisów prawnych
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Uruchomienie internetowego portalu informacyjno - dyskusyjnego
związanego z przeciwdziałaniem korupcji
Z początkiem 2005 r. na stronie ministerstwa uruchomiono podstronę pod
hasłem „Przeciwdziałanie korupcji”, zawierającą informacje na temat
przeciwdziałania korupcji wraz z moŜliwością przesyłania pytań z zewnątrz.
W marcu 2007 r. opracowano i uruchomiono w ramach projektu Transition
Facility 2004 ,,Intensyfikacja procesu wdraŜania działań antykorupcyjnych
w Polsce” stronę internetową www.antykjorupcja.gov.pl, która stanowi
swoiste kompendium wiedzy na temat przeciwdziałania i zwalczania
korupcji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
III kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Wydanie poradnika dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem
korupcji, opracowanego przez OECD
Z uwagi na brak środków finansowych w budŜecie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na przedmiotowe zadanie nie było ono
realizowane w 2005 r., 2006 r., 2007 i 2008 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
III kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

Zapobieganie korupcji w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Zamieszczenie na stronach internetowych UKE wzorów obowiązujących
dokumentów urzędu
Wzory dokumentów, formularzy, jednolitych wniosków wykorzystywanych
przez klientów urzędu dostępne są na stronie internetowej. Podlegały one
w II półroczu aktualizacji w przypadku zmiany obowiązujących przepisów,
zasad lub trybu postępowania.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Wprowadzenie w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizowanych stron
z informacjami na temat urzędu, dostępnymi dla klientów
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Informacje dotyczące zmian organizacyjnych oraz działań i decyzji
podejmowanych przez Prezesa UKE były systematycznie aktualizowane
w Biuletynie Informacji Publicznej UKE oraz na stronie internetowej
Urzędu. PowyŜsze informacje były takŜe rozsyłane przez rzecznika
prasowego UKE do przedstawicieli mediów oraz do organizacji
zrzeszających firmy telekomunikacyjne i pocztowe. Udzielano równieŜ
informacji na zapytania dotyczące działalności Urzędu Komunikacji
Elektronicznej kierowane przez przedstawicieli mediów.
Obowiązuje Zarządzenie nr 42 Prezesa UKE z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie strony Biuletynu Informacji Publicznej UKE.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie Zarządzenie Prezesa UKE w sprawie przeprowadzania przez
pracowników UKE postępowania kontrolnego oraz pokontrolnego
Obowiązuje Zarządzenia nr 45 Prezesa UKE z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przez pracowników UKE kontroli oraz
postępowania pokontrolnego.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
2006 r.
Zadanie zrealizowane po terminie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Oddzielenie obszaru regulacyjnego od obszaru kontroli i wprowadzenie
przejrzystych procedur postępowań wewnętrznych w UKE
W latach 2006 – 2009 na bieŜąco w ramach systemu zarządzania jakością
według normy ISO 9001:2000 opracowywano i wprowadzano do stosowania
w poszczególnych komórkach organizacyjnych UKE (w tym
w delegaturach) procedury dotyczące m.in. wydawania decyzji
administracyjnych, opracowywania planów kontroli przeprowadzanych
przez pracowników UKE, prowadzenia rejestru decyzji i postanowień
Prezesa UKE, prowadzenia analiz regulacyjnych..
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Oddzielenie etapu merytorycznego przygotowania przetargów od ich
realizacji
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zarządzeniem nr 27 Prezesa UKE z dnia 20 października 2006 roku
w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji przeprowadzenia
przetargu na zagospodarowanie częstotliwości powołano zespół do
opracowania koncepcji przeprowadzenia przetargów na zagospodarowanie
częstotliwości w zakresie 1710-1730 MHZ i 1805-1825 MHZ (pasmo GSM
1800) oraz 3.6 – 3.8 GHz.
Zarządzenie nr 53 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29
września 2009 r. w sprawie „Zasad ustalania składu komisji przetargowej
lub konkursowej do przeprowadzenia przetargu lub konkursu na rezerwację
częstotliwości”.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
IV kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

4. Obszar priorytetowy IV: Wymiar Sprawiedliwości i Organy Zwalczające Korupcję
4.1. Ujawnianie przestępstw korupcyjnych i pozbawianie ich sprawców osiąganych
korzyści
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie i wdroŜenie systemu monitorowania skuteczności realizacji
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061), a zwłaszcza tych
mechanizmów w ustawie, które są nakierowane na zwalczanie korupcji
Zadanie to jest realizowane przez Prokuraturę Krajową, Biuro ds.
Przestępczości Zorganizowanej, poprzez system monitoringu postępowań
przygotowawczych dotyczących korupcji, w tym korupcji zagranicznych
funkcjonariuszy publicznych, korupcji w wymiarze sprawiedliwości oraz
najpowaŜniejszych spraw korupcyjnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Opracowanie projektów ustaw:
- o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
- o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy
Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo prasowe.
Zadanie zrealizowane. Projekty ustaw wniesiono do Sejmu V i VI Kadencji.
Decyzją Rady Ministrów podjętą na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2007 r.
, na podstawie art. 119 ust.4 Konstytucji RP projekty wniesione do Sejmu
przez poprzedni Rząd zostały wycofane.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

4.2. Poprawa efektywności pracy funkcjonariuszy Policji w zakresie zwalczania korupcji
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Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

4.3.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o Policji z dnia 6.04.1990 r. (Dz.
U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) dot. kontroli operacyjnej,
zarządzania kontrolowanego przyjęcia, szybkiej ścieŜki przy zarządzaniu
kontrolowanego przyjęcia oraz informacji stanowiących tajemnicę
skarbową, poprzez uwzględnienie określonych rozwiązań z kodeksu karnego
Ustawa o Policji zawierająca nowe artykuły korupcyjne z kk. (bez art. 250a
kk.), umoŜliwiające skuteczniejszą kontrolę operacyjną oraz skuteczniejsze
zarządzanie kontrolowanego przyjęcia/wręczenia korzyści majątkowej
została uchwalona przez Sejm i weszła w Ŝycie 20 września 2006 roku.
Prace nad nową ustawą o Policji w zakresie punktu IV.2 zostały
wstrzymane. Wynika to przede wszystkim z prowadzonych w Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP prac nad projektem ustawy
o czynnościach operacyjno – rozpoznawczych, mającej uregulować te
zagadnienia. Z tego powodu zadanie to określone zostało jako zakończone.
Komenda Główna Policji
III kwartał 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane

Podniesienie poziomu efektywności zwalczania korupcji w jednostkach Policji
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Przeprowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu metod przeciwdziałania
korupcji dla policjantów szczebla miejskiego i powiatowego oraz dla
policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
Policjanci z Wydziału dw. Walki z Korupcją Biura Kryminalnego KGP
i Wydziałów dw. Z Korupcją KWP/KSP w okresie sprawozdawczym
przeprowadzili łącznie 94 szkolenia dla ponad 3800 policjantów z komórek
organizacyjnych KWP, KPP, KMP, KRP i szkół policji. Dodatkowo
przeprowadzili szereg szkoleń w zakresie problematyki antykorupcyjnej dla
funkcjonariuszy i pracowników w instytucjach rządowych i pozarządowych
szczebla centralnego i wojewódzkiego m.in. dla 670 pracowników
administracji celnej, 350 pracowników administracji skarbowej, 360
pracowników urzędów marszałkowskich, 170 pracowników urzędów
wojewódzkich, 280 funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej, 160 funkcjonariuszy
StraŜy Ochrony Kolei, 80 funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, 40
funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej, 40 funkcjonariuszy Państwowej StraŜy
PoŜarnej, 90 pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, 180
pracowników Okręgowych Izb Pracy, 60 pracowników Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 40 pracowników ZUS, 80
pracowników
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, 50
pracowników spółki PL.2012 w Warszawie i 50 pracowników Kuratoriów
Oświaty i Wychowania.
Komenda Główna Policji
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
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Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
Rozliczenie wykonania

Kontynuowanie tworzenia w Policji struktur zwalczających przestępczość
korupcyjną m.in. poprzez powoływanie Wydziałów dw. z Korupcją w KWP
oraz utworzenie komórek do walki z korupcją w jednostkach Policji szczebla
miejskiego i powiatowego utworzonych w miastach będących siedzibami
dawnych województw
Do chwili obecnej powołano 17 Wydziałów dw. z Korupcją na szczeblu
komend wojewódzkich i KSP liczące łącznie 297 etatów. Ponadto
utworzono 45 komórek dw. z korupcją w jednostkach Policji szczebla
miejskiego i powiatowego liczące łącznie 146 etatów, będących siedzibami
dawnych województw. Komórki te w zdecydowanej większości funkcjonują
w strukturach PG. Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt utworzenia
w ostatnim okresie 7 samodzielnych komórek funkcjonujących
w komendach
miejskich
poza
strukturami
zwalczającymi
PG
i podlegających bezpośrednio komendantom miejskim tj. w: KMP
w Bielsku-Białej, KMP w Częstochowie, KMP w Katowicach, KMP
w Tarnowie, KMP w Nowym Sączu, KMP w Łodzi i KMP w Piotrkowie
Trybunalskim. Od stycznia do czerwca br. Policja wszczęła 2925
postępowań korupcyjnych tj. o 1% mniej w stosunku analogicznego okresu
roku ubiegłego. W okresie tym stwierdzono 4912 przestępstw korupcyjnych
(wzrost o 4,6%), dodatkowo ujawniono 2199 przestępstw (wzrost o 9,1%),
zarzutami objęto 1849 podejrzanych (spadek o 4%), oskarŜono 1806 osób
(spadek o 2,1%), w tym tymczasowo aresztowano 111 osób (wzrost
o 19,6%). W zakończonych postępowaniach kwota udowodnionych łapówek
osiągnęła poziom ponad 8,0 mln zł (wzrost o 13,9%).
Znaczący wpływ na dynamiczny wzrost efektywności ścigania sprawców
przestępstw o charakterze korupcyjnym miało z pewnością zwiększenie
stanu etatowego komórek antykorupcyjnych w Policji oraz przeprowadzenie
szkoleń w zakresie zwalczania tej patologii.
Komenda Główna Policji
III i IV kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Zgodnie z rozkazami organizacyjnymi Komendanta Głównego Policji
Nr 37/05, 4/06, 45/07 stan etatowy biura zwiększono o 127 etatów
policyjnych do 370.
W 2007 roku rozkazem Nr 45/07 zwiększono stan etatowy biura o 25 etatów
policyjnych oraz dokonano ucywilnienia 30 etatów policyjnych. Aktualny
stan etatowy BSW wynosi łącznie 370 etatów, w tym: 336 etaty policyjne,
34 etatów korpusu słuŜby cywilnej; wakat - 28 etatów policyjnych.
Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego Policji
nr 37/05 oraz nr 4/06 oraz 89/06 Biuro Spraw Wewnętrznych KGP
powiększono łącznie o 204 etaty.
Komenda Główna Policji
IV kwartał 2007 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

4.4. Stworzenie efektywnych i przejrzystych zasad kwalifikacyjnych do słuŜby w Policji
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowego rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

4.5.

postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się
o przyjęcie do słuŜby w Policji
W dniu 19 maja 2005 r. zostało podpisane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji rozporządzenie wprowadzające jasne zasady
naboru do Policji, likwidujące uznaniowość i zmniejszające w ten sposób
moŜliwość występowania zjawisk korupcyjnych.
JednakŜe w związku z tym, Ŝe weszło w Ŝycie nowe rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.08.2007 roku w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego do osób ubiegających się o przyjęcie do
słuŜby w Policji (Dz. U. nr 170, poz. 1202), rozporządzenie z dnia 19 maja
2005 r. straciło moc prawną.
Niemniej jednak zadanie uznaje się jako zrealizowane w terminie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Komendą Główną Policji
II kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Zwiększenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny popełnione pod
groźbą kary
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny popełnione pod
groźbą kary (Dz. U. Nr 197 poz. 166, z późn. zm.), rozszerzającego katalog
czynów, za które odpowiada osoba prawna o przestępstwa z art. 296a i 296b
oraz 230a Kodeksu Karnego
Ustawa nowelizująca została przyjęta przez Sejm w dniu 28 lipca 2005 r.
i podpisana przez Prezydenta w dniu 19 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 180 poz.
1492). Ustawa weszła w Ŝycie w dniu 5 października 2005 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości
2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja szkoleń dla prokuratorów i sędziów w zakresie prowadzenia
postępowań karnych o przestępstwa dotyczące korupcji
Organizacja czterech edycji szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach
karnych nt.
"Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
na tle polityki sądowej"
Organizacja podyplomowych studiów, których tematyka dotyczy m.in.
Rozpoznawania, zapobiegania, przeciwdziałania i ścigania przestępstw
korupcji:
1) Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości
i Terroryzmu dla Prokuratorów - współorganizowane z Uniwersytetem
Warszawskim - I edycja,
2) Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości,
Korupcji i Terroryzmu dla Prokuratorów - współorganizowane
z Uniwersytetem Warszawskim - II edycja,
3) Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Prokuratorów współorganizowane z Polską Akademią Nauk,
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

4.6.

4) Podyplomowe Studium Prawa Karnego Gospodarczego dla Prokuratorów
- współorganizowane z UJ
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Prokuraturą Krajową i
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Kontynuacja działań w zakresie walki z korupcją w StraŜy Granicznej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne, edukacyjno informacyjne i organizacyjne
Kontynuacja działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji
w StraŜy Granicznej
W dniu 7 września 2005 r. Komendant Główny StraŜy Granicznej
zatwierdził ,,Harmonogram przedsięwzięć realizowanych przez StraŜ
Graniczną w ramach Programu Zwalczania Korupcji - Strategia
Antykorupcyjna II etap wdraŜania 2005 - 2009”, który jest kompleksowym
planem szczegółowo rozpisanych zadań, z podaniem: sposobu i terminu ich
wykonania oraz osób odpowiedzialnych za realizację i nadzór.
W przekazanym sprawozdaniu przedstawiono bardzo szczegółowy
i wyczerpujący opis działań realizowanych przez StraŜ Graniczną w ramach
przyjętego dokumentu.
Wg informacji przekazanych przez KGSG zadania w ramach ww.
harmonogramu zostały w zdecydowanej większości zrealizowane. Część
zadań wymaga dostosowania do współczesnych wyzwań i zmieniającej się
sytuacji, w których obecnie znajduje się StraŜ Graniczna co związane jest
z otrzymaniem przez formację nowych zadań (m.in. w zakresie kontroli
legalności zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców).
W wyniku wdraŜania Strategii Antykorupcyjnej wzrosła świadomość
prawna funkcjonariuszy w tym zakresie, a takŜe określono obszary
najbardziej zagroŜone korupcją. Cenną inicjatywą było powołanie instytucji
,,mentora” do spraw etyki zawodowej i profilaktyki antykorupcyjnej.
W IV kwartale bieŜącego roku planowane jest podjęcie zintensyfikowanych
działań z ich udziałem w przedsięwzięciach profilaktyki antykorupcyjnej.
W związku z powyŜszym, Komendant Główny StraŜy Granicznej
przedstawił propozycję zadań do realizacji przez SG jakie powinny być
zawarte w Strategii Antykorupcyjnej, obowiązującej w kolejnych latach.
Komenda Główna StraŜy Granicznej
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco
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Obszar priorytetowy V: Ochrona Zdrowia
5.1.

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie europejskich standardów dotyczących
przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Opracowanie i upowszechnienie materiałów na temat zwalczania oszustw
i korupcji w ochronie zdrowia
Sposób realizacji zadania przez Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
(od dnia 21 maja 2009 r. Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia stało
się Biurem Rzecznika Praw Pacjenta zgodnie z art. 12 w związku
z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w
ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.
Nr 76, poz. 641):
- działania informacyjno-edukacyjne - za pośrednictwem infolinii
(poniedziałek-piątek w godz. 9 - 21) – liczba zgłoszeń telefonicznych dot.
Korupcji: 2005 r. – 16, 2006 r. – 38, 2007 r. – 55, 2008 r. – 0, I półrocze
2009 r. – 5;
- wyjaśnienia i porady w formie pisemnej i poprzez przyjęcia
zainteresowanych osób w siedzibie Biura – liczba skarg i wniosków dot.
korupcji: 2006 r. – 5, 2007 r. – 14, 2008 r. – 4, I półrocze 2009 r. – 2;
- powołanie z dniem 1 stycznia 2006 r. Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego – na koniec I półrocza 2009 r. zatrudnionych było 20 osób;
- upowszechnienie opracowanego w Ministerstwie Zdrowia Poradnika dla
Pacjenta pt. „Korupcja nie wyjdzie nam na zdrowie”.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Opracowanie i aktualizacja strony internetowej ”Przeciwdziałanie korupcji”
na portalu Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl)
Upowszechnianie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (w zakładce
"Przeciwdziałanie korupcji") materiałów na temat zwalczania oszustw
i korupcji w ochronie zdrowia m.in.:
- wybranych fragmentów opracowania pt. "Globalny Raport Korupcji 2006.
Wydanie specjalne: Korupcja w systemie ochrony zdrowia" Transparency
International;
- raportów z badań prowadzonych przez Fundację im. Stefana Batorego
dotyczących korupcji;
- informacji nt. prowadzonych działań w ramach Europejskiej Sieci
ds. Oszustw i Korupcji
w Ochronie Zdrowia,
- zbiorów przydatnych linków np. www.bpp.waw.pl, www.ehfcn.org,
www.antykorupcja.gov.pl,
- materiałów szkoleniowych;
- informacji nt. pracy Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji
w ochronie zdrowia;
- informacji na temat Światowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji.
Ministerstwo Zdrowia
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zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5. 2.

Zadanie stałe od II półrocza 2006 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

Międzynarodowa współpraca w celu wypracowania wspólnych standardów w sferze
przeciwdziałania oszustwom i korupcji w sektorze ochrony zdrowia
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie organizacyjne
Podjęcie współpracy przy inicjatywie stworzenia instytucji działającej na
rzecz zapobiegania korupcji i oszustwom w systemie ochrony zdrowia Europejskiego Biura ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia
W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego ogólnoeuropejską konferencją
w Londynie (październik 2004 r.), na której strona polska przyjęła
Europejską Deklarację Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji w Ochronie
Zdrowia, od I kw. 2005 r. kontynuowane były prace w ramach powołanych
do tego celu 6 grup roboczych, zajmujących się realizacją postanowień
Deklaracji, m.in. przygotowaniami do utworzenia Europejskiego Biura ds.
Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCO - European Helathcare
Fraud and Corruption Office), międzynarodowego centrum ds. oszustw
i korupcji.
Ze strony MZ 2 osoby uczestniczyły w pracach 2 grup roboczych. Wynikiem
ich prac było opracowanie 12 dokumentów (zgodnie z wytycznymi
londyńskiej Deklaracji), które zostały zaakceptowane podczas
II Europejskiej Konferencji ds. Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji
w Ochronie Zdrowia (EHFCC - European Healthcare Fraud and Corruption
Conference), zorganizowanej w Bratysławie w październiku 2005 r. M.in.
przyjęto Statut Europejskiej Sieci ds. Zwalczania Oszustw i Korupcji w
Ochronie Zdrowia, który powołuje ww. Biuro. W dniu 22 grudnia 2005 r.
w Brukseli zarejestrowane zostało międzynarodowe stowarzyszenie pn.
Europejska Sieć ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN European Healthcare Fraud and Corruption Network) i powstało Biuro,
a w marcu 2006 r. Minister Zdrowia podpisał deklarację członkostwa
w Sieci.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe od I kwartału 2005 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

Skoordynowanie działań zmierzających do respektowania antykorupcyjnych
przepisów prawnych
Przedsięwzięcie organizacyjne
Współpraca z Europejską Siecią ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia
W październiku 2006 r. w Madrycie odbyła się III Konferencja ds.
Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji w Ochronie Zdrowia. W grudniu
2006 r., w ramach kampanii informacyjnej EHFCN, w MZ odbyło się
seminarium pt. ”Korupcja nie wyjdzie nam na zdrowie...”.
IV coroczna konferencja EHFCN odbyła się w październiku 2007 r.
w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji było hasło: ,,Work
together, get results". Przedstawiciele MZ uczestniczyli w pracach
2 Podkomitetów Sieci (Operacyjnego i Organizacji Konferencji).
W 2008 r. EHFCN zorganizowała 2 seminaria. Pierwsze seminarium odbyło
się w dniach 7-8 kwietnia 2008 r. w Słowenii pod hasłem ,,Identity & Cross
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Order Fraud, Legislation & Sanctions, Developments in Eastern Europe”,
natomiast drugie seminarium odbyło się w dniach 1-2 września 2008 r.
w Barcelonie i poświecone było tematyce ,,Invalidity Fraud Investigation
Techniques and Prevention”, ,,Orthopaedics Fraud Detection and Impact”,
,,Infiltration Through False Claims of Qualifications.
W dniach 21-22 października 2008 r. na Malcie odbyła się V Konferencja
EHFCN.
Temat
przewodni
konferencji
brzmiał
,,Integrity&Technology@Work”.

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5.3.

W kwietniu 2009 r. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia uczestniczył
w zorganizowanym w trakcie Zgromadzenia Ogólnego EHFCN w Brukseli
seminarium poświeconym tematyce ,,Risk Management”.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe od 2006 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

Zapobieganie zjawiskom korupcji w systemie ochrony zdrowia
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Przeprowadzenie analizy istniejącego systemu zarządzania listami
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu
zawierającego wnioski z analizy i zalecenia usprawnień tego systemu celem
zapewnienia jego skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu zjawisk
korupcyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w ramach Transition
Facility 2004
Zgodnie z kartą projektu, celem było:
a) przeprowadzenie, w aspekcie działań antykorupcyjnych, analizy
aktualnych polskich rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych
z funkcjonowaniem systemu zarządzania listami oczekujących na
świadczenia zdrowotne pod kątem jego korupcjogenności, tj. kreowania
zachowań korupcyjnych, a takŜe przeciwdziałania zachowaniom
korupcyjnym;
b) przedstawienie, w formie raportu, propozycji konkretnych rozwiązań
wraz z zalecanymi zmianami organizacyjnymi i prawnymi, których
wdroŜenie pozwoli na niezbędne usprawnienie systemu zarządzania
listami oczekujących o elementy słuŜące zapewnieniu jego
antykorupcyjności, a takŜe przeszkolenie w tym zakresie pracowników
MZ i jednostek podległych lub nadzorowanych, NFZ, przedstawicieli
świadczeniodawców, świadczeniobiorców oraz organizacji
pozarządowych.
Realizację zadania powierzono Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium
Medicum, Instytutowi Zdrowia Publicznego. Kontrakt został zrealizowany
zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą i harmonogramem
projektu. Wyniki projektu, tj. Raport z prac analitycznych oraz materiały
szkoleniowe zostaną wykorzystane w pracach legislacyjnych nad
regulacjami systemu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.
Ministerstwo Zdrowia
2007 r.
Zadanie zrealizowane
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Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 89, poz. 158, z późn. zm.)
Dnia 24 lipca 2007 r. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989
r. o izbach lekarskich został przekazany do Sejmu RP (druk sejmowy nr
2031). JednakŜe z uwagi na zasadę dyskontynuacji prac nad rządowymi
projektami ustaw w przypadku ukonstytuowania się Sejmu i Senatu RP
nowej kadencji, prace legislacyjne nad ww. projektem ustawy zostały
zakończone.
W grudniu 2007 r. rozpoczęto pracę nad poselskim projektem ustawy
o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk sejmowy nr 216), który miał na
celu zmianę obecnie obowiązujących zasad prowadzenia postępowań
z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Projekt został odrzucony
przez Sejm.
W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o
izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708). Ustawa w sposób
kompleksowy reguluje działania samorządu lekarskiego. Znajduję się w niej
rozwiązania zakładające uporządkowanie zasad funkcjonowania samorządu
lekarskiego i jego organów m.in. poprzez uszczegółowienie zasad
dokonywania wyborów do organów samorządu, doprecyzowanie zakresu
zadań poszczególnych organów samorządu oraz wprowadzenie nowych
przepisów regulujących zasady gospodarowania majątkiem samorządu
lekarskiego. Zmieniły się równieŜ zasady prowadzenia postępowań z
zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zmierzające do poprawy
efektywności działania sądownictwa lekarskiego oraz wzmocnienia roli osób
pokrzywdzonych. W ww. ustawie znalazły się tez przepisy umoŜliwiające
wprowadzenie kontroli sądów powszechnych nad orzeczeniami
wydawanymi prze sądy lekarskie.

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ministerstwo Zdrowia
IV kwartał 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane

5.4. Kształtowanie postaw etycznych i zachowań antykorupcyjnych w systemie ochrony
zdrowia
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Monitorowanie realizacji na studiach medycznych programów nauczania
zawierających treści kształtujące postawy i zachowania antykorupcyjne
Uczelnie medyczne przekazują studentom informacje dotyczące
przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w ramach
programów nauczania. W maju 2007 r. skierowano do szkół wyŜszych
nadzorowanych przez MZ, zapytanie (w postaci ankiet) w sprawie form
w jakich uczelnie przekazują studentom informację dotyczące
przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. Z otrzymanych
informacji wynikało, Ŝe treści antykorupcyjne przekazywane są studentom w
ramach programów nauczania, jednakŜe dostrzegając wagę problemu,
uczelnie zadeklarowały moŜliwość organizacji specjalnych kursów
poświęconych tej tematyce.
Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii Akademii Medycznej w Gdańsku
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w dniach 27-29.09.2007 r. zorganizował Ogólnopolską Konferencję
Naukową pt. ,,Nauczanie Etyki w Uczelniach Medycznych". Minister
Zdrowia objął konferencję honorowym patronatem. Celem konferencji była
wymiana doświadczeń poszczególnych uczelni medycznych w zakresie
programów i metod nauczania etyki, jak równieŜ sposobów kształtowania
postaw etycznych studentów oraz nabywania przez nich umiejętności
rozwiązywania w praktyce problemów etycznych. Tematyka konferencji
obejmowała: cele, zadania i potrzeby nauczania etyki w uczelniach
medycznych, zakres i program nauczania etyki dla poszczególnych
kierunków studiów medycznych, metody nauczania. Materiał z konferencji
został opublikowany w formie ksiąŜkowej przez Akademię Medyczną
w Gdańsku przy dofinansowaniu Departamentu Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego Ministerstwa Zdrowia.

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia prof. dr hab. Janusz Pasierski
z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie wraz z Panią Marią Nowicką
(psycholog) opracowali program edukacji antykorupcyjnej dla studentów
medycyny. Niniejsze opracowanie pt. ,,Korupcja i konflikt interesów
w medycynie” wraz z materiałami pokonferencyjnymi Akademii Medycznej
w Gdańsku zostały za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia
upowszechnione we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce.
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego
Zadanie stałe od I kwartału 2005 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

5.5. Zapobieganie zjawiskom korupcyjnym w ochronie zdrowia
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Monitoring tworzenia systemu informacji medycznej
Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 28 lutego 2006 r. powołał Zespół do
spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 16). Celem projektu ustawy jest
uporządkowanie systemu informacji w ochronie zdrowia, który stworzy
moŜliwość korzystania z pełnego zbioru obiektywnych i porównywalnych
danych.
Projekt ustawy w październiku 2007 r. otrzymał pozytywną rekomendację
do dalszych prac legislacyjnych wystosowaną przez Radę Legislacyjną przy
Prezesie Rady Ministrów. Na koniec 2007 r. projekt ustawy przeszedł
pozytywnie proces konsultacji zewnętrznych, a następnie w marcu 2008 r.
uzyskał pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do Spraw
Informatyzacji i Łączności.
W listopadzie 2008 r. rozpoczął się proces konsultacji zewnętrznych
i wewnętrznych do projektu. 10 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja
uzgodnieniowa, w wyniku której uwzględniono zgłoszone uwagi. W
ostatnim czasie uwzględniono ponadto uwagi dotyczące rozbudowy systemu
zawarte w pismach Ministerstwa Finansów i Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Przygotowano takŜe część projektów rozporządzeń wykonawczych, które
oparto na zasadzie otwartości systemu, co zapobiega wyborowi jednego
wykonawcy informatycznego.

Podmiot realizujący

W grudnie 2009 roku projekt ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajdował się w
Ministerstwie Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia
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zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5. 6.

Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Zapobieganie zjawiskom korupcyjnym w dziedzinie rejestracji i refundacji leków
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
zawierającego m.in. implementację dyrektywy przejrzystości w zakresie
rozdzielenia organu odpowiedzialnego za rejestrację leków od organu
odpowiedzialnego za refundację leków oraz wprowadzenie ograniczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej, a takŜe w posiadaniu akcji
i udziałów w spółkach handlowych przez członków organów Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
W dniu 26 września 2007 r. Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował
projekt ww. ustawy Radzie Ministrów, zobowiązując jednocześnie
Ministerstwo Zdrowia do skierowania go do Rządowego Centrum Legislacji
w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. W październiku 2007 r.
nastąpiła dyskontynuacja prac legislacyjnych. W marcu 2008 r. wznowiono
prace legislacyjne nad przedmiotowym projektem ustawy. Projekt został
przesłany dnia 11 maja 2009 r. do Departamentu Prawnego Ministerstwa
Zdrowia w celu przekazania go na posiedzenie Rady Ministrów.
Prace nad projektem ww. ustawy zostały umieszczone w „Planie prac Rady
Ministrów na I półrocze 2010 r. – II kwartał”.
Ministerstwo Zdrowia
IV kwartał 2007 r.
Zadanie w trakcie realizacji

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw wprowadzającego Rejestr Korzyści dla członków Zespołu ds.
Gospodarki Lekami oraz konieczność składania oświadczeń zawierających
dane zawarte w Rejestrze Korzyści przez osoby, którym zlecono
przygotowanie ekspertyz i innych opracowań dla Zespołu.
W projekcie znalazły się przepisy wprowadzające:
- Rejestr Korzyści dla członków Zespołu ds. Gospodarki Lekami oraz
konieczność składania oświadczeń zawierających dane zawarte w Rejestrze
Korzyści przez osoby, którym zlecono przygotowanie ekspertyz i innych
opracowań dla Zespołu,
- zakaz przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby prowadzące obrót
produktami leczniczymi, jeŜeli jej uzyskanie jest uzaleŜnione, bezpośrednio
lub pośrednio, od zwiększenia poziomu obrotu produktami leczniczymi
refundowanymi ze środków publicznych.
W dniu 24 sierpnia 2007 r. projekt ustawy został przyjęty przez Sejm.
Ustawa weszła w Ŝycie w dniu 29 września 2007 r. (Dz. U. Nr 166, poz.
1172).
Ministerstwo Zdrowia
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Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5.7.

Zadanie zrealizowane w terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcyjnym w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5.8.

IV kwartał 2007 r.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzającego system ograniczeń
w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w podejmowaniu
dodatkowych działań zarobkowych przez pracowników Inspekcji.
Projekt nowelizacji ww. ustawy został w dniu 24 czerwca 2005 r. podpisany
przez Prezydenta RP (ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 130, poz.1086).
Ministerstwo Zdrowia
I kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu rozporządzenia na podstawie art. 227 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24, poz. 141)
określającego zasady przeprowadzania badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia człowieka w środowisku pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
zostało opublikowane w Dz. U. Nr 73, poz. 64
Ministerstwo Zdrowia
I kwartał 2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Wprowadzenie przez urząd Ministra Zdrowia procedur przejrzystości i jawności
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Umieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacji
dotyczących m.in. porządku obrad Kierownictwa i Kolegium Ministra
Zdrowia wraz z podjętymi ustaleniami; umieszczanie projektów aktów
prawnych w celu udostępnienia ich treści opinii publicznej
i przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych wraz z zestawieniem
wszystkich uwag zgłaszanych do projektów
Na bieŜąco zamieszczane są na stronie internetowej m.in.: ustalenia z obrad
Kierownictwa i Kolegium MZ, ogłoszenia o przetargach wraz z ich
rozstrzygnięciem, akty prawne dotyczące ochrony zdrowia opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia i Monitorze Polskim,
zestawienie zadłuŜenia sp zoz, informacje o nagrodach i stypendiach
Ministra Zdrowia, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP, informator o lekach
refundowanych, komunikaty i informacje prasowe o bieŜących pracach MZ.
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

5.9.

Prowadzony jest takŜe stały monitoring i analiza informacji prasowych
dotyczących przejawów i zdarzeń korupcyjnych. Zarchiwizowane materiały
zamieszczane są na wewnętrznych stronach internetowych MZ w zbiorze
opartym na przeglądzie prasy.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Wprowadzenie zasad przejrzystości i jawności działań konsultantów krajowych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
zawierających regulacje dotyczące składania oświadczeń o uzyskanych
korzyściach przez konsultantów krajowych
Projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zawierającej m.in.
regulacje dotyczące składania oświadczeń o uzyskanych korzyściach przez
konsultantów krajowych i wojewódzkich został odrzucony przez Sejm RP.
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 6 kwietnia 2008 r. o konsultacjach w
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419), w związku z czym
zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) są
bezprzedmiotowe.
Ministerstwo Zdrowia
I kwartał 2005 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

5.10. Eliminowanie korupcji poprzez upowszechnianie wiedzy o procedurach zamówień
publicznych
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja szkoleń dla sektora ochrony zdrowia w zakresie ustawy Prawo
zamówień publicznych
W 2006 r. Zakład Zamówień publicznych przy Ministrze Zdrowia
zorganizował 3 szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, łącznie
dla 84 osób.
W 2007 r. odbyły się 4 szkolenia z zakresu interpretacji prawa zamówień
publicznych
na
podstawie
orzeczeń
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości, sądów krajowych i zespołów arbitrów, postępowania
o zamówienia publiczne do progów unijnych z uwzględnieniem Prawa
zamówień publicznych, zamówień publicznych - odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów i nowelizacji Prawa zamówień publicznych
2007 - w sumie przeszkolono 134 osoby.
W 2008 r. odbyły się 3 szkolenia. W dniach 31.03.-02.04.2008 r. odbyło się
szkolenie na temat ,,Postępowanie o zamówienie publiczne krok po kroku stan na 2008 r.", natomiast w dniach 18-19.11.2008 r. oraz w dniach 09-
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

10.12.2008 r. odbyło się szkolenie na temat: ,,Prawo zamówień publicznych
– najwaŜniejsze zmiany i ich konsekwencje dla zamawiających". W sumie
przeszkolono 142 osoby. Szkolenia cieszyły się duŜym zainteresowaniem,
97,97% uczestników oceniło szkolenie pozytywnie.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe od II półrocza 2006 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

5.11. Upowszechnianie zachowań etycznych w Urzędzie
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie organizacyjne
Tworzenie i rozwijanie struktur odpowiedzialnych w Urzędzie za działania
antykorupcyjne oraz promocję odpowiednich wzorców postępowania
- powołanie w kaŜdej komórce organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie i monitorowanie działań antykorupcyjnych;
- powołanie doradcy ds. etyki w urzędzie.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe od II półrocza 2006 r.
Zadanie zostało zrealizowane

5.12. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie występowania i zwalczania oszustw
i korupcji w ochronie zdrowia
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizacja seminariów i szkoleń w ramach działań własnych Ministerstwa
Zdrowia oraz przy udziale partnerów zagranicznych
-spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji
w Ochronie Zdrowia w dniu 5 października 2006 r., którego przedmiotem
była prezentacja podejmowanych działań antykorupcyjnych przez
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Bank Światowy, Transparency International, Fundację
Batorego oraz ww. Sieć;
- międzynarodowa konferencja pod hasłem „Korupcja nie wyjdzie nam na
zdrowie” oraz międzynarodowe seminarium w dniu 8 grudnia 2006 r.,
podczas którego wystąpienie miała m.in. Pani Marieke Koken, Dyrektor
Generalny Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia
(EHFCN).
W seminarium, oprócz reprezentantów poszczególnych resortów i urzędów,
wzięli równieŜ udział przedstawiciele Senatu RP, Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), Banku Światowego, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz innych
organizacji pozarządowych, zajmujących się walką z korupcją;
- uczestnictwo 3 członków Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom
i korupcji w ochronie zdrowia w szkoleniu organizowanym przez EHFCN
w marcu 2007 r. pn. ,,Organizing a counter fraud and corruption function in
healthcare”;
- uczestnictwo 3 członków Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

I korupcji w ochronie zdrowia w seminariach organizowanych przez
EHFCN w kwietniu 2008 r. I we wrześniu 2008 r. pod hasłami ,,Identity &
Cross Order Fraud, Legislation & Sanctions, Developments in Eastern
Europe”, ,,Invalidity Fraud Investigation Techniques and Prevention”,
,,Orthopaedics Fraud Detection and Impact” oraz ,,Infiltration Through False
Claims of Qualifications”;
- w kwietniu 2009 r. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia uczestniczył w
zorganizowanym w trakcie Zgromadzenia Ogólnego EHFCN w Brukseli
seminarium poświeconym tematyce ,,Risk Management”.
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie stałe od II półrocza 2006 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

5.13. Wprowadzenie systemu konsultanckiego, jako przejrzystego i wolnego od korupcji
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia, wprowadzających
obok systemu ordynatorskiego, jako alternatywny, system konsultancki
1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 160,
poz. 1136);
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
160, poz. 1139, z późn. zm);
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. w
sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby na
stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej
określonego rodzaju (Dz. U. Nr 160, poz. 1134);
4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania
oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1133);
5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi
bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad
współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
(Dz. U. Nr 160, poz. 1138);
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie staŜu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 160, poz. 1137, z późn. zm.).

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ministerstwo Zdrowia
III kwartał 2007 r.
Zadanie zostało zrealizowane
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5.14. Zapobieganie zjawiskom korupcyjnym w obszarze prawa farmaceutycznego
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy produktów
leczniczych oraz działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu
apteki ogólnodostępnej
W znowelizowanej ustawie wprowadzono zakaz prowadzenia reklamy
polegającej na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści,
w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu
leczniczego lub dostarczenie dowodów, Ŝe doszło do jego nabycia.
W odniesieniu do reklamy polegającej na bezpłatnym dostarczaniu próbek
produktu leczniczego wyłącznie osobom upowaŜnionym do wystawiania
recept:
- wymóg wystąpienia przez osobę upowaŜnioną w formie pisemnej do
przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki,
- ograniczenie do pięciu opakowań ilości próbek tego samego produktu
leczniczego dostarczanych tej samej osobie w ciągu roku,
- zakaz kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu
polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści
materialnych, prezentów i róŜnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz
organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów
leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza
główny cel tego spotkania, jak równieŜ zakaz przyjmowania korzyści.
Ponadto przyznano wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu
fakultatywne uprawnienia do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej, jeŜeli apteka przekazuje z wyłączeniem Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej i Narodowego Funduszu Zdrowia, dane
umoŜliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub
świadczeniodawcy.
Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492).
Ministerstwo Zdrowia
II kwartał 2007 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Powołanie Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie
zdrowia.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. powołano
Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.), który pełni funkcje
opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia w zakresie identyfikacji
obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia.
Obecnie Zespół pracuje nad propozycjami określenia dodatkowych działań
antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Obecnie trwają pracę nad poszerzeniem składu Zespołu
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

6.
6.1.

Zadanie stałe od II półrocza 2006 roku.
Zadanie jest realizowane na bieŜąco.

Obszar priorytetowy VI: Finanse Publiczne
Eliminowanie zjawisk korupcyjnych w ośrodkach gier i punktach przyjmowania
zakładów wzajemnych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

6.2.

o koordynatorów działań antykorupcyjnych działających w poszczególnych
komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz.
27, z późn. zm.).
1. Zadanie zrealizowano poprzez wydanie rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1123); po
zmianie przepisów w zakresie dotyczącym wydawania świadectw
zawodowych - świadectwa zawodowe wydaje się na okres 3 lat;
natomiast w przypadku nadzorujących loterie, gry bingo fantowe,
loterie promocyjne i loterie audioteksowe świadectwo zawodowe
wydaje się na okres 2 lat . Zadanie zrealizowano poprzez wydanie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1123); zmianie uległ przepis dotyczący kwestii prowadzenia
szkoleń przez osoby powołane w skład komisji egzaminacyjnej.
2. Uregulowanie kwestii prowadzenia szkoleń przez osoby powołane
do komisji egzaminacyjnej np. przy egzaminie na inspektora
kontroli skarbowej oraz zakazu umieszczania w wykazie lektur do
egzaminu tych pozycji ksiąŜkowych, których autorem są
egzaminatorzy. Ponadto z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr
201, poz. 1540) określająca warunki urządzania i prowadzenia
działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier
na automatach.
Ministerstwo Finansów
IV kwartał 2008 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Wyeliminowanie korupcji w postępowaniu egzaminacyjnym
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektów nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.),
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998 r.
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Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

6.3.

Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.) oraz projektów nowelizacji 4 rozporządzeń
i 1 zarządzenia Ministra Finansów.
Po przeprowadzeniu analiz nie objęto nowelizacją art.. 22 ustawy z dnia
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86,
z późn. zm.). W związku z tym, proponuje się odstąpienie od realizacji tego
zadania.
Ministerstwo Finansów
2007 r.
Zadanie nie zostało zrealizowane

Eliminowanie korupcji w SłuŜbie Celnej
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie legislacyjne
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.) w zakresie
ujednolicania zasad składania oświadczeń majątkowych przez
funkcjonariuszy SłuŜby Celnej
Nowelizacja wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi funkcjonariusz jest
obowiązany złoŜyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym w
następujących przypadkach: 1) przy nawiązywaniu stosunku słuŜbowego
i przy zwalnianiu ze słuŜby, 2) co najmniej raz w roku, w określonym
terminie do 15 maja , 3) na Ŝądanie kierownika urzędu .
W dniu 14 lipca 2009 r. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz
Komisji Finansów Publicznych opracowały sprawozdanie o rządowym
projekcie ustawy o SłuŜbie Celnej.
Ministerstwo Finansów
IV kwartał 2005
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Utworzenie, na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.),
w słuŜbach podległych Ministrowi Finansów, komórki organizacyjnej
odpowiedzialnej za walkę z korupcją
W styczniu 2006 r. ponowiono propozycję nowelizacji ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 156, poz. 1641)
i rozszerzenia zadań SłuŜby Celnej o rozpoznawanie, zapobieganie,
wykrywanie, zwalczanie i ściganie przestępstw określonych w art. 228 - 230
kk popełnionych przez osoby zatrudnione lub pełniące słuŜbę w jednostkach
organizacyjnych SłuŜby Celnej. ZaląŜkiem do powstania takiej komórki był
utworzony w Biurze Dokumentacji Skarbowej Wydział do Zwalczania
Korupcji.
Z chwilą reorganizacji i likwidacji Biura Dokumentacji Skarbowej,
w Departamencie Kontroli Celno - Akcyzowej powołano wieloosobowe
stanowisko pracy ds. profilaktyki i eliminowania zjawisk niepoŜądanych
w SłuŜbie Celnej. Przedstawiona propozycja zmian w ustawie o SłuŜbie
Celnej ostatecznie nie otrzymała akceptacji kierownictwa. Szef SłuŜby
Celnej podjął decyzję o realizacji szeregu rozwiązań zarówno
dyscyplinujących, jak i organizacyjnych umoŜliwiających ograniczanie
przyczyn i źródeł występowania korupcji, co w konsekwencji powinno
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skutkować ograniczeniem występowania patologicznych zjawisk w SłuŜbie
Celnej.
W nawiązaniu do zatwierdzonego przez Szefa SłuŜby Celnej harmonogramu
działań przygotowano i wdroŜono 3 decyzje Szefa SłuŜby Celnej - podpisane
w dniu 17 maja 2006r., które wdroŜyły jakościowo nowe i systematyzujące
działania w obszarze zwalczania korupcji. Dotyczą one następujących
kwestii: - kaŜdorazowego bezzwłocznego podejmowania działań
wyjaśniających lub kontrolnych przez instytucjonalną kontrolę wewnętrzną
Szefa SłuŜby Celnej w przypadku powzięcia informacji o moŜliwości
wystąpienia zachowań korupcyjnych,- wdroŜenia rozwiązań zapewniających
sprawowanie skutecznego nadzoru słuŜbowego, przejmowania do
prowadzenia przez Szefa SłuŜby Celnej postępowań dyscyplinarnych,
których podstawą wszczęcia było przyjęcie korzyści materialnej. W ramach
aktualnie projektowanej nowej ustawy o SłuŜbie Celnej przedstawiono
propozycję ustawowego umocowania Kodeksu etyki funkcjonariusza SłuŜby
Celnej, co podniesie rangę tego dokumentu i umoŜliwi stosowanie sankcji
dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy za jego nieprzestrzeganie.
Jednocześnie w ustawie o SłuŜbie Celnej, która wejdzie w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2009 r. rozszerzono zadania SłuŜby Celnej o rozpoznawanie,
zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie postępowań w sprawach
przestępstw określonych w art. 228 - 231 Kodeksu karnego popełnionych
przez pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych SłuŜby
Celnej lub funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności
słuŜbowych.
W projekcie nowej ustawy o SłuŜbie Celnej ponowiono próbę utworzenia w
SłuŜbie Celnej inspekcji wewnętrznej. Z uwagi na negatywną opinię
Kolegium do Spraw SłuŜb Specjalnych odnośnie przywrócenia SłuŜbie
Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych odebranych wraz z
utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego odstąpiono od tworzenia
inspekcji wewnętrznej.
W projekcie nowej ustawy o SłuŜbie Celnej w art. 123 ust. 7 dano prawo
wglądu do złoŜonych oświadczeń o stanie majątkowym oprócz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych równieŜ Szefowi SłuŜby
Celnej, dyrektorowi izby celnej oraz osobom przez nich pisemnie
upowaŜnionym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy
oświadczeń. Poszerzenie prawa moŜliwości dokonywania analizy
oświadczeń majątkowych przez Szefa SłuŜby Celnej oraz dyrektorów izb
celnych usprawni proces kontroli ewentualnych niepoŜądanych zachowań
funkcjonariuszy celnych. w dotychczasowym stanie prawnym do
dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
składanych przez funkcjonariuszy celnych uprawniona jest jedynie komórka
organizacyjna Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów.
Ponadto obecnie w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i
Kontroli Gier Ministerstwa Finansów opracowywany jest dokument pn.
Program antykorupcyjny polskiej administracji celnej 2011+. WdroŜony do
końca 2009 Program... będzie systemowo traktował problematykę korupcji
w SłuŜbie Celnej i obejmował kompleksowo elementy kształtowania
właściwych postaw etycznych”.
W dniu 31.10.2009 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
SłuŜbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz.1323 z późn.zm.), która w art. 123
reguluje zasady składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy
celnych.
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Ministerstwo Finansów
IV kwartał 2005
Zadanie zostało zrealizowane
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6.4.

Przeciwdziałanie korupcji w organach skarbowych
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Opracowanie i przeprowadzenie specjalnych programów szkoleń oraz
wprowadzenie wytycznych dla organów skarbowych dotyczących
przestępstw korupcyjnych
Ministerstwo Finansów opracowało następujące specjalistyczne programy
szkoleń:
1) „Zwalczanie korupcji” - program 3-dniowego szkolenia, obejmujący
następujące zagadnienia:
- korupcja w świetle konwencji międzynarodowych,
- ekonomiczne, polityczne i socjologiczne uwarunkowania
zwalczania korupcji,
- uregulowania prawne w zakresie zwalczania korupcji,
- rodzaje przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym,
- karnoprawne aspekty rozbijania solidarności sprawców przestępstw
korupcyjnych,
- wybrane aspekty prawne stosowania art.20a ustawy o Policji,
związane z przyjęciem lub wręczaniem korzyści majątkowej,
- wybrane aspekty prawne kontroli korespondencji oraz podsłuchu
telefonicznego i elektronicznego w walce z korupcją,
- konsekwencje prawno-karne dla stron przestępstwa korupcji w
zakresie pozbawiania korzyści z przestępstwa,
- dostęp do kartoteki i bazy danych umoŜliwiające ustalanie
składników majątkowych,
- oświadczenia o stanie majątkowym pracowników słuŜb skarbowych
i celnych,
- ujawnianie przypadków korupcji w jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi Finansów w świetle ustawy o kontroli
skarbowej.
W zajęciach uczestniczyło 137 pracowników urzędów skarbowych
zatrudnionych na stanowiskach: naczelników urzędów skarbowych,
zastępców naczelników, kierowników działów, kierowników referatów,
komorników skarbowych, inspektorów kontroli podatkowej, starszych
komisarzy skarbowych, komisarzy skarbowych.
2) „Ujawnianie i zapobieganie korupcji” – program 20-godzinnego
szkolenia, składający się z trzech modułów:
- moduł 1: Etyka zawodowa w aspekcie zapobiegania i ujawniania korupcji
(8 godz.),
- moduł 2: Zwalczanie korupcji – współdziałanie organów skarbowych
i celnych z organami ścigania (8 godz.),
moduł 3: Ujawnianie i zapobieganie korupcji w świetle Konwencji OECD o
zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych
w międzynarodowych transakcjach handlowych (4 godz.).
W zajęciach uczestniczyło 352 pracowników izb i urzędów skarbowych,
urzędów kontroli skarbowej i izb celnych zatrudnionych na stanowiskach:
dyrektorów, zastępców dyrektorów, wicedyrektorów, naczelników urzędów
skarbowych, radców prawnych, naczelników wydziałów, kierowników
oddziałów, kierowników referatów, inspektorów kontroli skarbowej,
inspektorów celnych, ekspertów celnych, starszych komisarzy skarbowych,
komisarzy skarbowych, głównych specjalistów, starszych specjalistów,
inspektorów, starszych referentów, referentów, oskarŜycieli skarbowych.
Ponadto Zarządzeniem Nr 15 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli izb i urzędów
skarbowych (D. Urz. Ministra Finansów Nr 6 poz. 36) utworzono
w Ministerstwie Finansów słuŜbę kontroli izb i urzędów skarbowych, której
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

7.
7.1.

zadaniem jest kontrolowanie tych organów w zakresie prawidłowości
wywiązywania się z zadań naleŜących do ich zakresu działania,
przestrzegania przez pracowników izb i urzędów skarbowych zasad etyki
zawodowej, bezstronności, obiektywizmu działania oraz ochrony słusznych
interesów Skarbu Państwa, w tym takŜe prawidłowości ustalania lub
określania oraz poboru podatków i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych. Opracowano Plan kontroli na 2009 r., zgodnie z którym
kontrolą zostanie objętych kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych na
terenie całego kraju w wielu obszarach zadań realizowanych przez podległe
Ministrowi Finansów jednostki organizacyjne. Ponadto prowadzone są
kontrole doraźne na podstawie polecenia Ministra lub otrzymanych
informacji sygnalizujących nieprawidłowości w postępowaniach urzędów,
bądź zawierających zarzuty przeciw pracownikom aparatu skarbowego.
Współpraca z komórkami kontroli wewnętrznej Izb Skarbowych, które
w ramach sprawowanego nadzoru Dyrektorów Izb Skarbowych nad
Urzędami Skarbowymi monitorują prawidłowość wykonywania zadań przez
urzędy, zapobiegają oraz ujawniają przypadki naruszania obowiązków
słuŜbowych, w tym takŜe przestępstw i wykroczeń popełnianych przez
pracowników, kontrolują przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
bezstronności i obiektywizmu działania pracowników. Zadanie realizowane
jest poprzez wspólnie organizowane i prowadzone okresowo seminaria
i szkolenia w celu wymiany doświadczeń i przeprowadzenia analiz
mechanizmów powstawania przestępstw i wykroczeń w urzędach.
Ministerstwo Finansów
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Zapobieganie zjawiskom korupcji i wdroŜenie mechanizmów
umoŜliwiających jej skuteczne przeciwdziałanie
Przedsięwzięcie organizacyjne
Oddzielenie, w celu uniknięcia sytuacji korupcyjnej części stanowisk pracy
będących (w urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej)
w bezpośrednim kontakcie z klientem od stanowisk merytorycznych
Wprowadzane są zmiany organizacyjne w urzędach skarbowych. Ponad 90
% Urzędów Skarbowych utworzyło juŜ sale obsługi podatników.
Ministerstwo Finansów
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

Obszar priorytetowy VII: Edukacja, Kultura i Środki Masowego Przekazu
Upowszechnienie postaw antykorupcyjnych wśród nauczycieli i nauczycieli
akademickich
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Prowadzenie szkoleń regionalnych dla nauczycieli i doradców
metodycznych
W 2005 r. zakończono realizację programu "Młodzi przeciw korupcji"
prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie
MEN. W ramach ww. Programu przeprowadzono w 2005 r. - 102 szkolenia
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie

o zasięgu ogólnopolskim dla 2033 nauczycieli i doradców metodycznych.
Wszystkie szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi, z
wykorzystaniem przygotowanych i opublikowanych przez Fundację CEO
materiałów metodycznych, folii prezentacyjnych, scenariuszy zajęć
i instrukcji. W 2006 roku zakończono realizację przez Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli programu „Obywatelska szkoła = bezpieczna
szkoła”. Jego celem było przygotowanie grupy multiplikującej wiedzę i
umiejętności w obszarze wdraŜania treści dotyczących praw człowieka i
obywatela oraz problematyki antykorupcyjnej. Po zakończeniu szkoleń ich
uczestnicy przeprowadzali w swoich regionach zajęcia dla nauczycieli,
uwzględniające treści zawarte w programie szkolenia. Projekt składał się z
czterech, trzydniowych (20 godzin) spotkań w zakresie czterech grup
zagadnień, z których jedna dotyczyła koncepcji wdraŜania edukacji
antykorupcyjnej w szkole.
Z kolei w latach 2005-2007 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
realizował program „Przejrzysta szkoła”. W ramach projektu powstał
MODEL - PRZEJRZYSTEJ SZKOŁY – będący zestawem standardów i
zadań, których realizacja ma doskonalić praktykę stosowania w szkołach
zasad jawności, troski o etykę zawodową, współpracy z otoczeniem
społecznym, zasad przewidywalności i wiarygodności społecznej.
Zamierzeniem CODN było upowszechnienie MODELU – PRZEJRZYSTEJ
SZKOŁY - oraz stworzenie systemu wsparcia dla szkół, które zdecydują się
go wdraŜać we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
W ramach programu powstała równieŜ publikacja „ Przejrzysta Szkoła”,
w której został opisany MODEL - PRZEJRZYSTEJ SZKOŁY, oraz pilotaŜ
działań w ramach projektu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie.

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Przygotowanie dla nauczycieli materiałów edukacyjnych i publikacji
zawierających treści antykorupcyjne
WyposaŜenie 2000 placówek oświatowych w płyty DVD z zapisem
telewizyjnych audycji pt. "Łapówa" cz. 1, zawierających wiedzę prawnofilozoficzną i etyczną na temat przyczyn i skutków korupcji oraz sposobów
zwalczania korupcji podejmowanych w Polsce i krajach UE. Przygotowanie
koncepcji materiałów o charakterze metodycznym i teoretycznym pt.
"Szkoła przeciw korupcji" dla nauczycieli gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych do zamieszczenia na stronie internetowej MEN. WyŜej
wymienione materiały uzupełniają i rozszerzają tematykę audycji TVP
przepisanych na kasety VHS i DVD pt. "Łapówa". Opracowanie wspólnie
z Telewizją Polską S.A. - Program 1, koncepcji merytorycznej (załoŜenia,
tematyka, forma przekazu, szacunkowe koszty produkcji) audycji
telewizyjnych serialu pt. "Łapówa" cz. 2.
Przygotowanie koncepcji oprogramowania radiowych i telewizyjnych
audycji nowymi technikami multimedialnymi w celu udostępnienia audycji
wszystkim zainteresowanym, niezaleŜnie od emisji. Przygotowanie bazy
adresowej szkół i placówek oświatowych, które udostępniają (nieodpłatnie)
nauczycielom, uczniom i wszystkim zainteresowanym edukacyjne kasety
VHS i płyty DVD i VCD pt. "Łapówa" w ramach Powszechnej Wideoteki
Edukacyjnej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

2005 r.

Cel strategiczny

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Organizowanie seminariów dla nauczycieli akademickich
Konferencja pn. "Szkoły wyŜsze przeciw korupcji" zorganizowana przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację im. Stefana Batorego oraz
Collegium Civitas, na której omawiano m.in. przykłady dobrych praktyk
oraz programy nauczania z zakresu etyki zawodowej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Zadanie zrealizowane w terminie.

2005 r.
Zadanie zrealizowane w terminie

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Umieszczenie informacji o tematyce antykorupcyjnej na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
W ramach działań związanych z realizacją programu zamieszczano na
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej materiały związane z
tematyką korupcji i zapobiegania korupcji (miedzy innymi oświadczenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu odnośnie zjawisk korupcyjnych w
polskim sporcie).
Ponadto prowadzony jest stały monitoring i analiza informacji prasowych
dotyczących ewentualnych przypadków korupcji, które umoŜliwiają szybka
reakcję w razie wykrycia naduŜyć
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

7.2. Eliminowanie sytuacji sprzyjających korupcji w dziedzinie mediów
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie
Wynik realizacji
zadania

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Opracowanie oraz monitorowanie regulaminu prowadzenia postępowania
koncesyjnego
Uchwałą KRRiT nr 609/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. Krajowa Rada
przyjęła procedury dotyczące postępowania o uzyskanie koncesji na:
Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych drogą rozsiewczą
naziemną oraz Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
drogą kablową.
W 2009 roku KRRiT dokonała 2 nowelizacji Rozporządzenia w sprawie
zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach
udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania
Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

radiofonicznych i telewizyjnych (2009.0 19 Dz.U.2009 Nr 66 poz 561 oraz
2009.02.25 Dz. U. 2009 Nr 30 poz.204).
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Zadanie stałe od I kwartału 2005 r.
Zadanie realizowano na bieŜąco

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
WdroŜenie instrukcji określającej procedury w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego obowiązujące w biurze Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
Opracowano i wdroŜono dokument pn.: "Instrukcja określająca procedury w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego obowiązujące
w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji".
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco

7.3. Promowanie zasad przeciwdziałających korupcji
Cel strategiczny
Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

7.4

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie organizacyjne
Organizacja konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na
przeprowadzenie kampanii społeczno - informacyjnej dotyczącej
przeciwdziałania i zwalczania korupcji
W wyniku konkursu dla organizacji pozarządowych, zorganizowanego przez
Fundację ,,Fundusz Współpracy” - Jednostka Finansująco - Kontraktująca
z inicjatywy MSWiA wyłoniono organizacje pozarządowe, które realizowały
projekty w zakresie przeciwdziałania korupcji.
Realizacja większości projektów zakończyła się w 2008 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Zadanie stałe, realizowane raz w roku
Zadanie realizowano na bieŜąco

Upowszechnianie postaw antykorupcyjnych
Cel strategiczny

Rodzaj zadania
Zadanie

Wynik realizacji
zadania

Ograniczenie tolerancji społecznej dla zjawisk korupcyjnych poprzez
podnoszenie stopnia świadomości oraz promowanie odpowiednich wzorów
postępowania
Przedsięwzięcie informacyjno - edukacyjne
Propagowanie wśród rektorów szkół wyŜszych idei przeciwdziałania
zjawisku korupcji i konieczności uwzględniania jej w programach studiów
wyŜszych
Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Minister
określił w rozporządzeniu standardy kształcenia dla poszczególnych
kierunków oraz poziomów kształcenia. Na podstawie tych standardów,
zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy, rada podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni uchwala plany studiów i programy nauczania.
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Podmiot realizujący
zadanie
Termin realizacji
zadania
Rozliczenie wykonania
zadania

Minister nie ma zatem moŜliwości wpływania na zakres programów
nauczania inaczej niŜ poprzez standardy kształcenia. W standardach
kształcenia wielu kierunków znajdują się treści wchodzące w obszar
wychowania i kreowania zachowań etycznych i zgodnych z prawem studentów i absolwentów szkół wyŜszych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
Zadanie stałe
Zadanie realizowano na bieŜąco
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