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Walka z korupcj¹ jest jednym z najwiêkszych wyzwañ, jakie staj¹ przed
wspó³czesnym wiatem. Korupcja nie jest bowiem problemem jednego pañstwa, grupy krajów, pewnych elit czy grup spo³ecznych. Korupcja jest zjawiskiem, które dotyka w mniejszym lub wiêkszym stopniu nas wszystkich.
Podkopuje fundamenty dobrego zarz¹dzania sprawami publicznymi, prowadzi do ca³kowitego wypaczenia pojmowania interesu publicznego i tworzonych w jego imiê polityk publicznych, powoduje niew³aciw¹ redystrybucjê
dóbr publicznych, zagra¿a w³aciwemu rozwojowi sektora prywatnego
i wp³ywa nañ destrukcyjnie. Jak stwierdzaj¹ eksperci Banku wiatowego,
OECD czy Transparency International, ca³kowite wyeliminowanie tego zjawiska jest niemo¿liwe, gdy¿ stanowi ono swoisty fenomen g³êboko zakorzeniony kulturowo, spo³ecznie i politycznie. Zwracaj¹ natomiast uwagê, i¿
mo¿liwe jest utrzymywanie kontroli nad korupcj¹ i zwi¹zanymi z ni¹ zjawiskami, tak by nie zagra¿a³y one najwa¿niejszym fundamentom ¿ycia publicznego. Osi¹gniêcie tego celu wymaga jednak wspó³pracy szerokiego krêgu
uczestników ¿ycia publicznego, którzy razem stworz¹ swoisty zintegrowany front walki z korupcj¹, przy aktywnym udziale pañstwa, spo³eczeñstwa
obywatelskiego, sektora prywatnego, organizacji pozarz¹dowych i mediów.
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Powa¿ne zainteresowanie zagadnieniem korupcji, zarówno wród naukowców, jak i polityków oraz urzêdników administracji publicznej czynnie
uczestnicz¹cych w procesie zarz¹dzania pañstwem, jest raczej nowym zjawiskiem. Jak wynika z materia³ów Rady Europy zawartych w raporcie z 31
maja 2002 r.1, wiêkszoæ dokumentów oraz oficjalnych stanowisk rz¹dowych
w tym zakresie zosta³a opracowana w ostatnich dwóchtrzech latach. Dokumenty te maj¹ czêsto znaczenie deklaratywne i wymagaj¹ jeszcze wielu uzupe³nieñ, zanim nabior¹ charakteru systemów operacyjnych.
W wiêkszoci krajów, jeli nie we wszystkich, dane statystyczne dotycz¹ce korupcji s¹ mocno ograniczone i niepe³ne. Równie¿ literatura naukowa w tej dziedzinie jest bardzo uboga, brak podstawowych badañ zarówno
samego zjawiska, jak i skutecznych, przynosz¹cych wymierne efekty metod
zwalczania korupcji.
W Polsce nie ma ani jednego monograficznego opracowania, które pokazywa³oby w ca³ociowym ujêciu prawne i instytucjonalne instrumenty walki
ze zjawiskami korupcyjnymi i na poziomie rz¹dowej administracji centralnej,
i na szczeblu lokalnym; w przypadku Polski  samorz¹dowym.
Wobec powy¿szego nasuwa siê pytanie, kto i w jaki sposób powinien
opracowywaæ strategie walki z korupcj¹, do kogo programy te powinny byæ
adresowane i za pomoc¹ jakich narzêdzi i rodków mo¿liwe by³oby osi¹gniêcie najbardziej po¿¹danych efektów. Wydaje siê, i¿ poza mediami i organizacji pozarz¹dowymi, priorytetowe znaczenie bêd¹ mia³y programy
wypracowywane przez struktury administracji publicznej. W przeciwieñstwie
do programów spo³ecznych, których realizacja opiera siê na dobrej woli i akceptacji spo³eczeñstwa, organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej mog¹
zagwarantowaæ przestrzeganie zalecanych wzorców postêpowania, korzystaj¹c z narzêdzi przymusu pañstwowego, jakimi dysponuj¹. Zw³aszcza
w tych spo³eczeñstwach, w których poczucie misji publicznej wród funkcjonariuszy publicznych nie jest jeszcze wystarczaj¹co silne i istnieje wiele
The Prevention of Corruption in Central and Eastern Europe. Raport z 31 maja 2002 r. sporz¹dzony w ramach programu Octopus przez Wydzia³ Przestêpczoci Gospodarczej Dyrektoriatu Generalnego ds. Analiz
Prawnych Rady Europy.
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zagro¿eñ korupcyjnych, system sankcji i skutecznych rodków ich egzekucji
mo¿e byæ czynnikiem decyduj¹cym o skutecznoci podejmowanych dzia³añ.
Zamieszczone we wspomnianym raporcie Rady Europy informacje o sytuacji w Polsce s¹ bardzo skromne i w³aciwie ograniczaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pracuje nad strategi¹ antykorupcyjn¹. Efektem prac prowadzonych od 2000 r. s¹ podstawowe za³o¿enia tego programu, przedstawione opinii publicznej. Pod przewodnictwem
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Krzysztofa Janika miêdzyresortowy zespó³ przygotowa³, a rz¹d zatwierdzi³ strategiê antykorupcyjn¹ zak³adaj¹c¹ wprowadzenie przejrzystych procedur w administracji publicznej,
zw³aszcza w procesach prywatyzacji, zamówieniach publicznych i ochronie
zdrowia. Strategia ma obj¹æ administracjê centraln¹ i samorz¹dow¹, wymiar
sprawiedliwoci, funkcjonariuszy mundurowych i s³u¿bê cywiln¹. Jej realizacja ma umo¿liwiæ osi¹gniêcie trzech g³ównych celów: skutecznoci wykrywania przestêpstw korupcyjnych, wdro¿enia efektywnych mechanizmów
walki z korupcj¹ w administracji publicznej oraz zwiêkszenia wiadomoci
publicznej i promocjê etycznych wzorców postêpowania. Walka ze zjawiskiem korupcji powinna mieæ formê wielokierunkowych i d³ugofalowych
dzia³añ, uwzglêdniaj¹cych ró¿norodne czynniki natury prawnej, spo³ecznej
i organizacyjnej. Podstawowe za³o¿enia programu to uporz¹dkowanie przepisów prawnych w jednolity i spójny merytorycznie system, gwarantuj¹cy
stabilnoæ prawn¹ dla podmiotów ¿ycia publicznego jako warunek rozwoju
ekonomicznego spo³eczeñstwa i pañstwa, oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych, usprawniaj¹cych administracjê i wp³ywaj¹cych na jej profesjonalizm. Strategia antykorupcyjna podkrela równie¿ koniecznoæ wspó³dzia³ania polityków, urzêdników i obywateli z jednej strony oraz struktur pañstwowych, organizacji pozarz¹dowych i spo³ecznych, mediów  z drugiej.
Konieczna jest wiêc zmiana spo³ecznego nastawienia do zjawisk korupcyjnych, propagowanie etyki i kultury prawnej w spo³eczeñstwie oraz umacnianie wiêzi miêdzy spo³eczeñstwem obywatelskim a politykami i funkcjonariuszami publicznymi wykazuj¹cymi wolê walki z t¹ patologi¹. S³u¿yæ
temu mo¿e wprowadzenie kodeksów etycznych dla poszczególnych grup
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zawodowych. Podkrela siê jednak, ¿e jednym z najwiêkszych wyzwañ staje
siê upowszechnianie wiedzy na temat zagro¿eñ oraz konsekwencji praktyk
korupcyjnych w ramach procesu edukacyjnego, aby dotrzeæ do jak najszerszego krêgu Polaków2.
S³ab¹ stron¹ strategii jest brak dobrej polityki informacyjnej oraz promocji proponowanych dzia³añ i osi¹gniêtych ju¿ efektów. Nale¿y podkreliæ, ¿e docieraj¹ce do opinii publicznej informacje na temat jej szczegó³ów
pochodz¹ g³ównie z prasy, st¹d trudno dziwiæ siê sceptycznym opiniom o tym
programie. Ju¿ teraz kontrowersje wzbudzaj¹ niektóre propozycje zwalczania zjawisk korupcyjnych, np. wród policjantów. Spo³eczeñstwo dowiedzia³o
siê z mediów m.in. o tym, i¿ zespó³ miêdzyresortowy proponuje ograniczyæ
sumê pieniêdzy, jak¹ mog¹ przy sobie posiadaæ policjanci w czasie s³u¿by,
aby w ten sposób móc monitorowaæ przypadki przyjmowania przez nich ³apówek od sprawców wykroczeñ drogowych. Postuluje siê równie¿ zakaz
posiadania przez policjantów w czasie s³u¿by prywatnych telefonów komórkowych, za pomoc¹ których mogliby zawiadamiaæ przestêpców o organizowanych ob³awach policyjnych. Fragmentaryczna wiedza na temat rz¹dowej strategii antykorupcyjnej mo¿e staæ siê powa¿n¹ przeszkod¹ w jej realizacji, gdy¿ spo³eczeñstwo nie bêdzie przekonane o zasadnoci podejmowanych dzia³añ.
Analiza dotychczasowych dzia³añ struktur administracji publicznej i osi¹ganych efektów sk³ania do zastanowienia siê nad sposobami wspierania
wysi³ków w zakresie zwalczania korupcji. Czynnikiem, który mo¿e przynieæ wymierne rezultaty, traktowanym jednak nie jako rodek sam w sobie,
ale narzêdzie wspieraj¹ce zasadniczy program walki, mo¿e byæ w³¹czenie
do procesu kszta³cenia przysz³ych kadr administracji publicznej szkoleñ w zakresie tworzenia i realizacji strategii antykorupcyjnych w sektorze publicznym. Trudno jest w tym momencie przewidzieæ efekty proponowanego programu, gdy¿ w zasadzie nie ma pe³nych danych o tym, czy w Polsce prowadzone s¹ szkolenia w dziedzinie polityki antykorupcyjnej, kto kogo uczy
Informacje opracowane na podstawie programu zwalczania korupcji Strategia antykorupcyjna, przyjêtego
na posiedzeniu Rady Ministrów RP 17 wrzenia 2002 r.
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i co zawieraj¹ programy w tej dziedzinie. Na podstawie posiadanych informacji mo¿emy jedynie stwierdziæ, i¿ na przyk³ad Urz¹d S³u¿by Cywilnej
w ramach szkoleñ centralnych w zakresie etyki urzêdników administracji publicznej przewiduje modu³ zajmuj¹cy siê korupcj¹, przygotowany przez profesorów Marka Dêbickiego i Barbarê Kudryck¹. Podobnie Wy¿sza Szko³a
Administracji Publicznej w Bia³ymstoku w³¹czy³a taki modu³ szkoleniowy
do nauczania przedmiotu Etyka administracyjna. Inne szko³y prywatne nie
prowadz¹ podobnych szkoleñ, gdy¿ maj¹ odmienne podejcie do nauczania
tego przedmiotu. Nie ma danych na temat jego wyk³adania na wydzia³ach
prawa  z dostêpnych informacji wynika, ¿e nie zajmuj¹ siê one t¹ problematyk¹. Nie jestemy tu wyj¹tkiem. W USA tylko nieliczne wydzia³y prawa
lub administracji publicznej maj¹ w swoich programach tego typu przedmiot. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e u naszych s¹siadów sytuacja jest podobna.
Podsumowuj¹c, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ programów szkoleñ antykorupcyjnych na szerok¹ skalê  jako elementu procesu kszta³cenia
przysz³ych kadr administracji publicznej  do tej pory nie przygotowano i tym
bardziej nie s¹ one stosowane w praktyce. Problemu wspierania ogólnokrajowych programów antykorupcyjnych nie rozwi¹zuje równie¿ nauczanie etyki administracyjnej, gdy¿ jest to tylko jeden z komponentów, jakie powinny
obejmowaæ szkolenia urzêdników administracji publicznej. St¹d zasadnym
wydaje siê wypracowanie za³o¿eñ, na których moglibymy oprzeæ koncepcjê takiego kursu/seminarium, a nastêpnie ujêcie treci merytorycznych
w konkretne formy dydaktyczne.
Nale¿y podkreliæ, i¿ zarówno przy analizie zjawiska korupcji, jak
i w pracach nad zawartoci¹ kursów w dziedzinie problematyki antykorupcyjnej, priorytetem powinno byæ uwzglêdnienie uwarunkowañ konkretnego
systemu normatywnego, kultury polityczno-prawnej, rozwi¹zañ ustrojowoinstytucjonalnych i szeroko rozumianego rodowiska lokalnego. Nie wyklucza to oczywicie odwo³añ do dowiadczeñ innych krajów w tej dziedzinie,
poprzez korzystanie z wypracowanej ju¿ metodologii i podejcia pedagogicznego, jak te¿ oparcia autorskich programów szkoleniowych na uniwersalnych zagadnieniach profilaktyki antykorupcyjnej.
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Niezale¿nie od realiów prawnych i politycznych poszczególnych krajów, regionów czy miast, korupcja struktur administracji publicznej jest rakiem, który atakuje ró¿ne organy, wspomniane za uwarunkowania implikuj¹ metody tego ataku. Nie mo¿na jednak stosowaæ tych samych metod
w krajach o ró¿norodnych systemach prawnych, sytuacji ekonomicznej i kulturze politycznej. Przygotowuj¹c zajêcia, nale¿y bardzo starannie i rozwa¿nie adaptowaæ materia³y i dowiadczenia z innych systemów politycznoprawnych ni¿ nasz w³asny.
Odwo³uj¹c siê do posiadanych informacji i dowiadczeñ w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych powiêconych problematyce infrastruktury etycznej ¿ycia publicznego, podjêlimy próbê stworzenia wstêpnej koncepcji bazowego kursu/seminarium zajmuj¹cego siê problematyk¹ korupcji w administracji publicznej. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie autorskiej
propozycji nie jako zamkniêtej koncepcji zajêæ, lecz raczej jako materia³u
do dyskusji i dalszych dzia³añ, które doprowadz¹ do wypracowania uniwersalnych za³o¿eñ merytorycznych, uwzglêdniaj¹cych zarówno dowiadczenia
innych krajów, jak te¿ specyfikê odbiorców poszczególnych kursów/szkoleñ.
Podstawowym zagadnieniem wydaje siê okrelenie miejsca i roli takiego kursu w procesie kszta³cenia kadr administracji publicznej, a tak¿e zdefiniowanie jego adresatów. Wed³ug naszej koncepcji szkoleñ antykorupcyjnych wysi³ki powinny zmierzaæ do stworzenia koncepcji seminarium/kursu
dla potrzeb studiów wy¿szych, trwaj¹cego jeden semestr. Opracowany model szkolenia móg³by równie¿ stanowiæ czêæ programu szkoleñ dla urzêdników administracji publicznej, po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji, dostosowuj¹cych materiê szkoleniow¹ nie tylko do konkretnych potrzeb,
ale i uwarunkowañ takiego szkolenia. Za w³¹czeniem szkoleñ antykorupcyjnych ju¿ do programu studiów wy¿szych przemawia wiele argumentów. Po
pierwsze, wydaje siê, ¿e ³atwiej jest wpajaæ zasady administracji transparentnej, otwartej, uczciwej i przyjaznej równolegle z zasadnicz¹ wiedz¹ o administracji jako systemie i wzorcowych zasadach jej funkcjonowania. Daje
to wyj¹tkow¹ mo¿liwoæ wielop³aszczyznowego zapoznania studentów z em-
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pirycznymi badaniami pokazuj¹cymi szkodliwoæ zjawisk korupcyjnych dla
samej administracji publicznej i dla jej wizerunku w spo³eczeñstwie. Przeprowadzane w trakcie szkolenia analizy czy dyskusje, a tak¿e w³asne opracowania uczestników kursu pozwol¹ wyczuliæ ich jako przysz³ych urzêdników administracji publicznej na zjawiska korupcyjne, sygna³y nieetycznych
praktyk w urzêdzie, jak te¿ wzmocni¹ ich system wartoci, bardzo wa¿ny
w sprawowaniu funkcji publicznej zgodnie z oczekiwaniami pluralistycznego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rozpoczynaj¹c pracê jako funkcjonariusze publiczni, bêd¹ oni ju¿ mieli pewien podstawowy zasób wiedzy na temat
zjawiska korupcji, dzia³aj¹cy jako swoisty rodek prewencyjny. Powstaje
bowiem du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ jeli zastan¹ w swoim przysz³ym miejscu pracy zjawiska korupcyjne, to nawet jeli nie podejm¹ starañ, aby je
zwalczaæ, na pewno nie przy³¹cz¹ siê do powszechnie stosowanych praktyk,
gdy¿ po prostu bêd¹ je uwa¿aæ za niew³aciwe. Póniejsze szkolenia, prowadzone jako element procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr
administracji publicznej, w po³¹czeniu z naturalnym zjawiskiem zastêpowania dotychczasowych pracowników nowym pokoleniem urzêdników, stanowi³yby jedynie przypomnienie wiedzy przyswojonej na studiach i w wiêkszym stopniu uczula³yby na zjawiska korupcyjne z punktu widzenia specyfiki urzêdu, w którym pracownik jest zatrudniony.
Przygotowuj¹c koncepcje szkoleñ antykorupcyjnych, nale¿y opieraæ siê
w miarê mo¿liwoci na konkretnych sytuacjach i ograniczaæ teoretyczne czy
modelowe prezentacje, poniewa¿ stan naszej wiedzy w tej dziedzinie jest
zbyt ubogi, by skupiaæ siê na syntetycznych teoriach. W zwi¹zku z faktem,
¿e zajêcia przewidziane s¹ dla ró¿norodnych grup, poszczególne modu³y
powinny byæ tak skonstruowane, aby mo¿na je by³o dostosowywaæ do oddzielnych grup zale¿nie od poziomu ich wiedzy i  najwa¿niejsze  praktycznego dowiadczenia uczestników. Podstawow¹ przewidzian¹ grup¹ odbiorców s¹ studenci wydzia³ów prawa i administracji publicznej, którzy zaliczyli ju¿ takie przedmioty, jak Wstêp do nauk prawnych i Wstêp do
nauki o administracji publicznej. Bez takiego przygotowania naszym zdaniem zajêcia by³yby przedwczesne.
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Na najni¿szym poziomie wiedzy i dowiadczenia zajêcia maj¹ na celu
wprowadzenie s³uchaczy do zagadnieñ korupcji. W przypadku szkoleñ dla
urzêdników administracji publicznej program kursu powinien zostaæ wzbogacony o elementy natury praktycznej, poprzez odwo³anie do podstawowych
zagadnieñ strukturalnych i funkcjonalnych organów administracji publicznej reprezentowanych przez uczestników kursu. Warunkiem koniecznym jest
jednak odpowiednie przygotowanie zawodowe takiej grupy odbiorców 
urzêdnicy powinni mieæ ukoñczone wy¿sze studia i dowiadczenie praktyczne. Podstawow¹ metod¹ szkoleniow¹ seminariów dla tej grupy odbiorców
powinno byæ przygotowywanie przez uczestników analiz i konkretnych programów antykorupcyjnych dla urzêdów, w których pracuj¹ albo które s¹ im
dobrze znane.
G³ówne cele programu to wprowadzenie s³uchaczy do problematyki korupcji w sektorze publicznym oraz indywidualna i grupowa praca nad konkretnymi rozwi¹zaniami maj¹cymi na celu:
 wypracowywanie metod wykrywania korupcji i ustalania jej rozmiarów,
 rozpoznawanie korupcjogennych regulacji prawnych, dzia³añ politycznych oraz sytuacji o wysokim ryzyku korupcyjnym,
 tworzenie systemów prewencyjnych,
 proponowanie narzêdzi i rozwi¹zañ strukturalno-procesowych, skierowanych na zmniejszanie korupcji, oraz komponentów lub ca³ociowego systemu sankcji za zachowania korupcyjne.
Zajêcia mog¹ byæ podzielone na nastêpuj¹ce modu³y, które stanowi¹
systemowe podejcie do problemów korupcji w sektorze publicznym.

Modu³ 1. Ocena dziedzin ¿ycia publicznego
nara¿onych na korupcjê
Celem tego modu³u szkoleniowego jest wprowadzenie uczestników kursu
do analizy baz danych pozwalaj¹cych na ocenê potencja³u korupcyjnego.
Proponujemy tutaj odwo³anie siê do danych demograficznych (struktura spo³eczeñstwa, dane dotycz¹ce spraw socjalnych, zró¿nicowania etnicznego,
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religijnego, ró¿nic jêzykowych; dane okrelaj¹ce poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa mog¹ mieæ tutaj najwiêksze znaczenie), ekonomicznych (poziom
bezrobocia, struktura zatrudnienia, dystrybucja zarobków w spo³eczeñstwie,
dane o tzw. szarej strefie itp.), danych dotycz¹cych zaufania do elit polityczno-biurokratycznych (poziom zaufania spo³eczeñstwa i wiarygodnoci funkcjonariuszy publicznych) oraz danych o przestêpczoci, stanowi¹cej najwy¿szy poziom korupcji (przestêpstwa urzêdnicze, ³apownictwo itp.). Jako podsumowanie analizy wszystkich powy¿szych elementów mo¿e pos³u¿yæ ocena danych z prasy i mediów elektronicznych, dotycz¹cych korupcji.
Modu³ ten winien byæ tak skonstruowany, aby s³uchacze/studenci sami
wyszukiwali informacje na powy¿sze tematy, a nastêpnie uczestniczyli w seminariach powiêconych ich analizie oraz budowaniu hipotez co do zwi¹zków przyczynowych pomiêdzy trendami statystycznymi a korupcj¹ (np. im
ni¿sze wykszta³cenie klientów administracji, tym ³atwiej o zachowania
korupcyjne urzêdników; im wiêkszy udzia³ szarej strefy w produkcie globalnym brutto, tym wiêksze prawdopodobieñstwo korupcji; zarobki i stabilnoæ zatrudnienia urzêdników te¿ maj¹ wp³yw na prawdopodobieñstwo zachowañ korupcyjnych).

Modu³ 2. Potencja³ korupcjogenny w administracji publicznej
Celem tego modu³u jest zapoznanie uczestników z najbardziej typowymi przyk³adami organów administracji publicznej cechuj¹cych siê wysokim
poziomem ryzyka zagro¿enia korupcj¹. Modu³ opiera siê na hipotezie, która
znajduje uzasadnienie w literaturze fachowej bazuj¹cej na badaniach empirycznych, i¿ pewne urzêdy i pewne rodzaje decyzji maj¹ znaczny potencja³
korupcyjny. Wskazuj¹c dziedziny zagro¿one korupcj¹, nale¿y podkreliæ, ¿e
katalog taki nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których mamy do czynienia z korupcj¹, a jedynie podaje te najbardziej typowe. Niew¹tpliwie mo¿na do nich zaliczyæ:
 przetargi publiczne;
 uznaniowe decyzje administracyjne;
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 wszystkie te sytuacje, w których  w wyniku decyzji administracyjnej
 podmiot prawny lub osoba fizyczna mo¿e odnieæ korzyci materialne jako bezporedni lub nawet poredni rezultat decyzji b¹d aktu
administracyjnego (np. przyznanie koncesji, wydanie pozwolenia,
uchwalenie przepisu korzystnego dla danego podmiotu itp.);
 sytuacje, w których uzyskanie informacji niedostêpnych dla ogó³u spo³eczeñstwa (jak plany zagospodarowania przestrzennego, projektowane
zmiany w przepisach podatkowych itp.) mo¿e potencjalnie umo¿liwiæ
uzyskanie prywatnego zysku ekonomicznego;
 sytuacje, w których w wyniku decyzji/aktu administracyjnego osoba
fizyczna lub prawna mo¿e straciæ uprawnienia (utrata prawa jazdy itp.)
lub podlegaæ karze (np. za zanieczyszczanie rodowiska).
Uczestnicy powinni przygotowaæ informacje o przepisach i praktykach
dotycz¹cych tego typu decyzji oraz instytucji, w których te decyzje s¹ podejmowane. Ponadto mo¿na poleciæ im, aby zebrali dane (jeli s¹ dostêpne)
wskazuj¹ce na problemy w tych sferach. Nastêpnie wraz z osob¹ prowadz¹c¹ zajêcia winni w drodze dyskusji ustaliæ te elementy prawne, strukturalne
i mieszcz¹ce siê w systemie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które tworz¹
warunki sprzyjaj¹ce korupcji. Zajêcia mo¿na ³atwo dostosowaæ do dyskusji
na bazie zarówno administracji (i przepisów) rz¹dowej, jak i samorz¹dowej
(w polskich warunkach). W efekcie powinny one doprowadziæ do wypracowania ogólnej oceny potencja³u korupcyjnego w danej administracji.

Modu³ 3. Strategie zarz¹dzania zasobami ludzkimi skierowane
na zmniejszanie zagro¿enia korupcj¹ i zjawisk korupcyjnych
Jako swoiste motto tej czêci szkolenia mo¿e pos³u¿yæ myl: Nie ma
korupcji bez skorumpowanych ludzi. Proponowany modu³ powinien, naszym zdaniem, obejmowaæ trzy komponenty.
Pierwszy to analiza roli w³aciwego zarz¹dzania w tworzeniu antykorupcyjnego klimatu w miejscu pracy. W ramach tego zagadnienia proponu-
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jemy omówienie metod tworzenia atmosfery, w której korupcja pojmowana
jest przez pracowników w jak najbardziej negatywny sposób, poprzez
wzmocnione obowi¹zywanie w miejscu pracy stosownych norm etycznych.
W drugiej czêci powiêconej metodom zapobiegania korupcji omawiane
bêd¹ strukturalne i proceduralne rodki ograniczaj¹ce ryzyko korupcji, zagadnienie otwartoci i transparentnoci, zasady unikania konfliktu interesu, rotacja, rozdzielenie procesu podejmowania decyzji pomiêdzy kilku pracowników.
Wreszcie proponujemy prezentacjê problematyki monitorowania pracowników i klientów administracji jako istotnego elementu strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi skierowanych na zmniejszenie zagro¿enia korupcj¹. Bêdzie ona dotyczyæ monitorowania pracowników maj¹cych problemy emocjonalne, finansowe, uzale¿nionych od alkoholu, narkotyków i hazardu, jak te¿ zagadnienia kar ³¹cznie ze zwolnieniami. Warto równie¿ odwo³aæ siê do problemu tolerancji jako metody walki z korupcj¹ stosowanej
w wielu administracjach.

Modu³ 4. Prawo a korupcja
Celem tego modu³u jest ocena prawa i technik legislacyjnych traktowanych jako narzêdzia walki z korupcj¹, a tak¿e jako czynniki. które mog¹
implikowaæ warunki sprzyjaj¹ce jej wystêpowaniu. Proponujemy, aby modu³ ten powiêcony by³ analizie wybranych norm prawa urzêdniczego, prawa pracy, przepisów o zamówieniach publicznych, o konflikcie interesu, przepisów okrelaj¹cych jawnoæ i transparentnoæ administracji publicznej, a tak¿e szeroko pojmowanego prawa karnego. Wybór przepisów powinien zawieraæ te z nich, które  choæ powszechnie uwa¿ane s¹ w literaturze i praktyce za korupcjogenne  s¹ nagminnie uwzglêdniane w procesie tworzenia
prawa.
Pierwsz¹ kategoriê stanowi¹ niew¹tpliwie zagadnienia zwi¹zane z brakiem jasnoci i/lub sprzecznoci¹ pomiêdzy normami prawnymi, a tak¿e
pomiêdzy ustawami a przepisami wykonawczymi.
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Kolejna grupa czynników o charakterze korupcjogennym obejmuje szeroko rozumiane narzêdzia procedury administracyjnej. Warto zwróciæ uwagê uczestników szkolenia na problematykê zbyt szeroko rozbudowanych
uprawnieñ do stosowania uznania administracyjnego, tajnoci postêpowañ
rozumianej jako brak jawnoci i podejmowanie decyzji bez udzia³u stron.
Katalog zagadnieñ proceduralnych nale¿y równie¿ wzbogaciæ o niejasne regu³y decyzyjne, nieefektywny i powolny proces decyzyjny oraz le skonstruowany system odwo³añ. Aby normy prawne nie by³y martwe i istnia³o
poczucie obowi¹zku ich przestrzegania, nale¿y stworzyæ konkretny system
sankcji. W czasie realizacji tego modu³u nale¿y wiêc poruszyæ kwestie le
przemylanego systemu kar za zachowania korupcyjne, koniecznoci zintegrowania kar administracyjnych z normami prawa karnego oraz wprowadzenia wiêkszej klarownoci prawa karnego co do przestêpstw korupcyjnych.
W swoim wyst¹pieniu podczas konferencji Pog³êbianie demokracji
w podzielonym wiecie3 rzecznik praw obywatelskich, prof. Andrzej Zoll,
podkreli³, i¿ czêsto tworzenie nowych norm prawnych jest swoist¹ ucieczk¹ przed poszukiwaniem rozwi¹zania problemów istniej¹cych w poprzedniej sytuacji prawnej. Jak poinformowa³, w ubieg³ym roku Sejm i inne organy legislacyjne RP stworzy³y 2000 aktów prawnych opublikowanych
w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, ¿e produkuje siê normy prawne, które z samego za³o¿enia nie mog¹ dotrzeæ do adresata, bo adresat fizycznie nie jest
w stanie ich przyj¹æ. wiadczy to równie¿ o tym, ¿e s³ab¹ stron¹ polskiego
aparatu jest brak egzekucji prawa. Jeli bowiem dochodzi siê do wniosku, ¿e
co nie funkcjonuje, to w pierwszym odruchu zmienia siê ustawê, a nie zastanawia nad tym, co zrobiæ, aby dotychczas obowi¹zuj¹cy przepis funkcjonowa³. Jeli za wraz ze zmian¹ przepisów ustawy nie zmieni siê instrumentów prowadz¹cych do egzekucji prawa, to równie¿ nowy przepis pozostanie
martwy i podzieli los poprzedniej legislacji.

3

A. Zoll: Ogniska choroby. Polityka, 2002, nr 39.
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Modu³ 5. Antykorupcyjny audyt instytucjonalny
Na podstawie materia³ów, dyskusji i wiedzy uzyskanej na seminariach/
warsztatach opartych na modu³ach 14 uczestnicy kursu bêd¹ mieli za zadanie przeprowadziæ antykorupcyjny audyt w wybranym urzêdzie. Celem tego
audytu jest ocena potencja³u korupcyjnego w danym urzêdzie i wszystkich
elementów tworz¹cych w nim bariery antykorupcyjne oraz zg³oszenie zmian.
Modu³ ten nale¿y skonstruowaæ w sposób nieco odmienny dla ka¿dej
z grup odbiorców szkolenia w zale¿noci od posiadanej przez nich wiedzy
fachowej i dowiadczenia zawodowego. Studenci jako uczestnicy takiego
szkolenia bêd¹ mogli w wiêkszym stopniu skupiæ siê na opracowaniu teoretycznym, a od urzêdników przechodz¹cych szkolenie antykorupcyjne bêdzie
mo¿na oczekiwaæ odwo³ania siê w analizach do instytucji, w której pracuj¹,
b¹d  jeli przemawiaj¹ przeciwko temu wzglêdy natury politycznej  jakiego innego organu administracji publicznej. Uczestników nale¿y poinstruowaæ, aby koncentrowali siê na takich zmianach, których urz¹d mo¿e
dokonaæ wewnêtrznie bez potrzeby uchwalania nowych ustaw.
Jak ju¿ wspominalimy, nie mo¿na w tej chwili oceniæ potencjalnych
efektów wprowadzenia szkoleñ w zakresie strategii antykorupcyjnych jako
integralnego elementu kszta³cenia przysz³ych kadr administracji publicznej.
Wydaje siê jednak, ¿e jako komponent szerszej strategii antykorupcyjnej
mo¿e on odegraæ istotn¹ rolê w procesie kszta³towania postaw urzêdników
i postrzegania przez nich realizowanej misji publicznej. Propozycja wprowadzenia szkoleñ antykorupcyjnych jest zgodna z za³o¿eniami strategii rz¹dowej, traktuj¹cej edukacjê jako kluczowy komponent programu. Analizuj¹c korupcjê, nale¿y uwzglêdniaæ rozmiar i wielopoziomowoæ tego zjawiska. W sytuacji, jaka istnieje obecnie w Polsce, przestaje ona bowiem byæ
problemem poszczególnych obywateli. Przekszta³ca siê w g³êbsze i powa¿niejsze zjawisko, bezspornie wiadcz¹ce o s³aboci systemu spo³eczno-politycznego, które skutkuje destrukcj¹ instytucji publicznych i utrat¹ zaufania
spo³ecznego.

 

Mamy nadziejê, ¿e uda³o siê nam zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ wykorzystywania szkoleñ antykorupcyjnych jako skutecznej metody walki z korupcj¹ i w³¹czyæ siê do dyskusji o zasadnoci takich propozycji oraz ich znaczeniu w procesie transformacji polskiego modelu administracji publicznej.



