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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
NA �WIECIE

Walka z korupcj¹ w ramach OECD
Od 1989 r. Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)1 gra wio-

d¹c¹ rolê w zwalczaniu miêdzynarodowego przekupstwa i korupcji. Walka ta na-
bra³a tempa wraz z wej�ciem w ¿ycie w 1999 r. Konwencji o zwalczaniu przekup-
stwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w miêdzynarodowych transakcjach
handlowych. Konwencjê podpisa³y 17 grudnia 1997 r. pañstwa, które wspó³pracuj¹
w ramach grupy roboczej OECD zajmuj¹cej siê t¹ problematyk¹. Obecnie umowa
ma 34 sygnatariuszy, z czego ratyfikowa³o j¹ 26 pañstw2.

Dokument ten stanowi rezultat ambitnego zadania, jakie postawili przed sob¹
przedstawiciele szeregu pañstw dzia³aj¹cych w Grupie Roboczej OECD ds. prze-
kupstwa w miêdzynarodowych transakcjach handlowych. Przyjêcie Konwencji zo-
sta³o poprzedzone uchwaleniem trzech rekomendacji odnosz¹cych siê do tych za-
gadnieñ (w latach 1994, 1996 i 1997). Ogólnym celem umowy jest zapobieganie
powstawaniu przekupstwa w miêdzynarodowych transakcjach handlowych. Od
pañstw � stron Konwencji wymaga siê wprowadzenia w swoich systemach karnych
penalizacji przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, ustanowienia
odpowiednich sankcji oraz w³a�ciwych metod wykrywania i zwalczania takich prze-
stêpstw. Pañstwa te s¹ zobowi¹zane do stosowania pozakryminalnych metod pre-
wencji, pe³nej jawno�ci dzia³añ i wspierania wspó³pracy miêdzynarodowej. Musz¹
te¿ zrezygnowaæ ze zwolnieñ podatkowych od dochodów pochodz¹cych z korup-
cji. Postanowienia Konwencji stosuje siê wobec wszystkich osób, równie¿ po�red-
nicz¹cych w przekazywaniu ³apówki, bez wzglêdu na jej wysoko�æ.

OECD stosuje zró¿nicowane podej�cie wobec zwalczania przekupstwa, uzna-
j¹c, i¿ uporanie siê z poda¿¹ i popytem na skorumpowane transakcje wymaga ró¿-

1 Organizacja miêdzynarodowa istniej¹ca od 1961 r., bêd¹ca zapleczem debaty i wspó³pracy najwy¿ej rozwi-
niêtych ekonomicznie pañstw �wiata. Polska jest jej cz³onkiem od 1996 r.
2 Polska z³o¿y³a dokumenty ratyfikacyjne 8 wrze�nia 2000 r.
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nych metod dzia³ania. Zdaniem ekspertów Organizacji skuteczne zmniejszanie za-
potrzebowania na przekupstwo nie mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na karaniu samego
aktu korupcji zagranicznego funkcjonariusza publicznego (skrajnym przyk³adem s¹
egzekucje wykonywane na skorumpowanych wysokich urzêdnikach pañstwowych
w Chinach). Równie¿ sfera biznesu winna tutaj odegraæ wa¿n¹ rolê poprzez prezen-
towanie odpowiedniej kultury pracy � do opracowanych w 1976 r. Wskazówek
OECD dla przedsiêbiorstw multinarodowych dodano rozdzia³ dotycz¹cy wrêczania
i nak³aniania do przyjmowania ³apówek. Czê�æ firm sektora prywatnego ustanowi³a
ju¿ swoje w³asne wewnêtrzne regulaminy etyczne oraz zasady postêpowania w przy-
padku wykrycia faktów korumpowania funkcjonariuszy publicznych w miêdzyna-
rodowych transakcjach handlowych.

OECD zadba³a tak¿e, za po�rednictwem Komitetu PUMA3, o wskazanie odpo-
wiednich metod wdra¿ania Kodeksu postêpowania etycznego w s³u¿bie publicznej
(zawartych w Rekomendacji z 1998 r.). W raporcie przekazanym niedawno Radzie
Ministerialnej OECD przedstawiono metody wykrywania, badania, �cigania s¹do-
wego oraz karania niew³a�ciwego postêpowania urzêdników pañstwowych, w tym
korupcji.

Sytuacja strony przyjmuj¹cej ³apówki jest badana równie¿ przez ekspertów SIG-
MA4 oraz dyskutowana w gronie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, krajów
kandyduj¹cych do UE, a tak¿e wspomnianej Grupy Roboczej OECD. Osobne za-
gadnienie to zwalczanie prania brudnych pieniêdzy pochodz¹cych z przekupstwa �
zajmuje siê nim Finansowa Grupa Zadaniowa OECD ds. prania brudnych pieniê-
dzy. Z pañstwami nie nale¿¹cymi do OECD Organizacja wspó³pracuje w tej dzie-
dzinie m.in. w ramach tzw. Centrum Wspó³pracy z Pañstwami Niecz³onkowskimi
(CCNM), promuj¹cego zwalczanie �róde³ korupcji. Wyspecjalizowany Komitet
Wsparcia Rozwojowego (DAV) oraz Centrum Rozwoju OECD zajmuj¹ siê w szcze-
gólno�ci pañstwami rozwijaj¹cymi siê, w których kultura etyczna w administracjach
pañstwowych stoi czêsto na bardzo niskim poziomie, a przyjmowanie i wrêczanie
³apówek traktowane jest jako jeden z nieod³¹cznych elementów dzia³alno�ci bizne-
sowej.

Mo¿na natomiast zadaæ sobie pytanie, dlaczego w ogóle nale¿y zwalczaæ ko-
rupcjê? Odpowied� wydaje siê prosta: wystarczy chocia¿by przypomnieæ wp³yw,

3 Komitet Zarz¹dzania Publicznego OECD (Public Management Committee).
4 Wspólna inicjatywa OECD i Unii Europejskiej na rzecz Wsparcia i Doskonalenia Administracji i Zarz¹dza-
nia w Krajach Europy �rodkowej i Wschodniej (Support for Improvement in Governance and Management in
Central and Eastern European Countries).
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jaki skandale korupcyjne mia³y na wyst¹pienie kryzysów finansowych w krajach
Azji Po³udniowo-Wschodniej oraz politycznych w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia przekupstwo znacznie obni¿a fak-
tyczne dochody pañstwa, z moralnego i spo³ecznego najbardziej traci na tym nieza-
mo¿na czê�æ spo³eczeñstwa, pozbawiona mo¿liwo�ci skorzystania z podstawowych
us³ug socjalnych. Erozja zaufania publicznego wynikaj¹ca z powszechno�ci ³apów-
karstwa powoduje, ¿e zarówno obywatele, jak i w³adze pañstwowe nabieraj¹ lekce-
wa¿¹cego stosunku do rz¹dów prawa. Korupcja zwiêksza inflacjê, obni¿a konku-
rencyjno�æ gospodarki, odstrasza inwestorów zagranicznych, zmniejsza poziom
wzrostu i rozwoju gospodarczego. Presja ze strony spo³eczno�ci miêdzynarodowej
oraz rynków finansowych, wynikaj¹ca z obserwacji podobnych zjawisk, wymusi³a
w³a�nie takie kroki, jak przyjêcie Konwencji OECD.

Konwencja definiuje przekupstwo jako zaoferowanie, obietnicê lub wrêczenie
czego� w zamian za wp³yniêcie na decyzjê podejmowan¹ przez funkcjonariusza
publicznego w ramach jego obowi¹zków s³u¿bowych. £apówki maj¹ na ogó³ formê
pieniê¿n¹, lecz zdarza siê, i¿ jest to cz³onkostwo w ekskluzywnym klubie, stypen-
dium zagraniczne lub wykreowanie odpowiedniego wizerunku w mediach. Prze-
kupstwo mo¿e siê odbywaæ miêdzy stron¹ przekupuj¹c¹ (daj¹c¹ ³apówkê) oraz stron¹
przekupywan¹ (skorumpowany urzêdnik pañstwowy). Czêsto jednak w operacjach
tego typu uczestnicz¹ osoby trzecie (po�rednicy) b¹d� te¿ rzeczywistym beneficjen-
tem przekupstwa nie jest sam urzêdnik, lecz jeszcze kto� inny. Zazwyczaj stron¹
korumpowan¹ jest sektor publiczny, lecz � jak na ironiê � niedawny skandal zwi¹-
zany z korupcj¹ w�ród cz³onków Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sta-
nowi przyk³ad wrêczania ³apówek w³a�nie przez funkcjonariuszy administracji pañ-
stwowej.

Pañstwa � strony Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funk-
cjonariuszy publicznych w miêdzynarodowych transakcjach handlowych zobowi¹za-
ne s¹ tak¿e do zaakceptowania zapisów zrewidowanej w 1997 r. Rekomendacji Rady
Ministerialnej OECD w sprawie zwalczania korupcji oraz Rekomendacji w sprawie
zwolnieñ podatkowych od pobieranych ³apówek z 1996 r. Na mocy Konwencji ka-
rane s¹ nie tylko dzia³ania korupcyjne zwi¹zane z zamówieniami publicznymi, lecz
równie¿ wszelkie preferencyjne stosowanie podatków, ce³ oraz procedur s¹dowych
i prawnych. Utworzone ju¿ wcze�niej instytucje pañstwowe do walki z korupcj¹
krajow¹ powinny natomiast, w my�l Konwencji, rozszerzyæ swoj¹ dzia³alno�æ
o zwalczanie miêdzynarodowych aspektów przekupstwa. Pañstwa � strony Kon-
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wencji musz¹ tak¿e zapewniæ, ¿e nie bêd¹ stosowaæ procedur ksiêgowania umo¿li-
wiaj¹cych ukrywanie przestêpstw o charakterze korupcyjnym, oraz ¿e ich w³a�ciwe
organy bêd¹ u³atwia³y swoim partnerom z innych krajów sprawne prowadzenie do-
chodzeñ w sprawach o ³apówkarstwo, ³¹cznie ze stosowaniem procedur ekstrady-
cyjnych. Ponadto Rekomendacja z 1997 r. zaleca wprowadzanie w przedsiêbior-
stwach prywatnych systemów wewnêtrznej kontroli zapobiegaj¹cych korumpowa-
niu zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.

Monitorowanie skutecznego wdra¿ania postanowieñ Konwencji przebiega
w dwóch fazach. Najpierw bada siê, czy istnieje odpowiednia legislacja krajowa.
Pañstwa wype³niaj¹ specjalny kwestionariusz zawieraj¹cy szczegó³owe pytania,
a Sekretariat OECD oraz dwa kraje �egzaminuj¹ce� na podstawie otrzymanych od-
powiedzi sporz¹dzaj¹ raport wstêpny. Grupa Robocza ds. przekupstwa w miêdzy-
narodowych transakcjach handlowych w oparciu o wyniki raportu organizuje na-
stêpnie dwie rundy konsultacji celem przedstawienia pañstwom dodatkowych suge-
stii dotycz¹cych dostosowania ich rozwi¹zañ prawnych do wymogów Konwencji.
Dalej Grupa opracowuje ocenê sytuacyjn¹, która wykorzystywana jest w drugiej
fazie procesu monitorowania, kiedy to eksperci przygl¹daj¹ siê praktycznym aspek-
tom wprowadzania w ¿ycie procedur antykorupcyjnych. Dane dotycz¹ce pierwszej
grupy �przetestowanych� pañstw znajduj¹ siê na stronie internetowej OECD5.

Istotnym elementem polityki przeciwdzia³ania i zwalczania korupcji w sekto-
rze publicznym jest prewencja. Rekomendacja OECD w sprawie postêpowania
etycznego w s³u¿bie publicznej, na przyk³adzie jednego z istniej¹cych mechanizmów
reformowania administracji publicznych, sugeruje w³a�ciwe metody dzia³ania. Usta-
lanie wspólnych standardów minimalnych, egzekwowanie ich na poziomie zarz¹-
dzania oraz wykonawczym ma pozytywny wp³yw na �rodowisko pracy i ogranicza
przypadki korupcji w administracji publicznej. Zaleca siê ponadto aktywne wyko-
rzystywanie mediów do informowania spo³eczeñstw o zagro¿eniach p³yn¹cych z ko-
rupcji oraz o postêpach w jej zwalczaniu.

Obecnie przed OECD stoi nie³atwe zadanie doprowadzenia do pe³nego egze-
kwowania postanowieñ Konwencji w pañstwach, które siê ni¹ zwi¹za³y. Rada Mi-
nisterialna OECD uzna³a za priorytetowe nastêpuj¹ce zagadnienia: przekupywanie
przez partie polityczne osób podejmuj¹cych pracê w administracji publicznej, pra-
nie brudnych pieniêdzy pochodz¹cych ze skorumpowanych �róde³, rola zagranicz-
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5 www.oecd.org/daf/nocorruption/report.htm.
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nych subsydiów w transakcjach opartych na przekupstwie oraz rola zamorskich cen-
trów transakcji ³apówkarskich.

Polska, która jako cz³onek OECD jest stron¹ omawianej Konwencji, przyjê³a
niedawno istotne zmiany w swoim systemie prawnym zwi¹zane z wdra¿aniem po-
stanowieñ tego dokumentu. W zwi¹zku z procesem dostosowywania polskiej legi-
slacji do standardów Unii Europejskiej (co zapisano w Narodowym Programie Przy-
gotowania Polski do Cz³onkostwa w UE 2000), która uznaje umowê OECD za czê�æ
swojego w³asnego porz¹dku prawnego, polski parlament przyj¹³ we wrze�niu 2000 r.
poprawki do kodeksu karnego, kodeksu postêpowania karnego, ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy pra-
wo bankowe, które wesz³y w ¿ycie w styczniu 2001 r. Zmiany te dostosowuj¹ nasze
prawo do norm Konwencji OECD oraz Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnia-
niu, zajmowaniu i przepadku mienia pochodz¹cego z przestêpstwa z 8 listopada
1990 r. W ramach planowanej kolejnej nowelizacji kodeksu karnego Polska zwi¹-
za³a siê dodatkowo postanowieniami Wspólnego Dzia³ania z 22 grudnia 1998 r. do-
tycz¹cego korupcji w sektorze prywatnym oraz Konwencji z 26 maja 1997 r. w spra-
wie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariu-
szy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Tym samym z prawnego punktu wi-
dzenia, co ma szczególne znaczenie w �wietle krytyki ze strony Banku �wiatowego
oraz organizacji pozarz¹dowej Transparency International pod adresem skuteczno-
�ci dzia³añ antykorupcyjnych, Polska bêdzie zharmonizowana z trzema istotnymi
porz¹dkami prawnymi: Wspólnot Europejskich6, Rady Europy oraz Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju. Jest to znacz¹cy krok na drodze do skutecz-
nego wyeliminowania korupcji i przekupstwa w naszym kraju.

Ponadto Polska oraz unijne Biuro OLAF7 podpisa³y Memorandum of Under-
standing w sprawie utworzenia prawnych i administracyjnych podstaw wspó³pracy.
(Filip Jasiñski*)

6 Dyrektywa Rady nr 91/308/WE z 10 czerwca 1991 r. w sprawie przeciwdzia³ania wykorzystywania systemu
finansowego do prania brudnych pieniêdzy.
7 Biuro ds. Walki z Defraudacj¹.
* Filip Jasiñski � specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.
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