
Zarządzenie nr 1/2019 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 07 stycznia 2019 r. 

w sprawie: przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 20 l 8 r. Prnwo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. W celu rozpowszechnienia wśród pracowników i studentów Pa11stwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wiedzy w zakresie zagrożeń konipcyjnych i innych form
nadużyć, w tym m.in. konflikty interesów, nepotyzm, kumoterstwo informuję, że obowiązuje
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, przyjęty Uchwałą nr 207
Rady Ministrów z dnia l 9.12.2017r.
2. Ponadto, na stronie www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba dostępne są
materiały dotyczące problemu korupcji, rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników"
stanowiące załącznik nr l do niniejszego zarządzenia, ,,Rekomendacje postępowań
antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych'' stanowiące załącznik m· 2 do
niniejszego zarządzenia.

§2
I. Zgodnie z przyjętą w Programie opisanym w § I definicją, korupt:ją jest czyn:
1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę,
bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję
publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zan1ian za działanie lub
zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkc�ję publiczną,
. bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub dla
jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu tej funkcji;
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywani u. proponowaniu lub
wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora
finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz taki�j jednostki
jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w
zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi
społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązail
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu,
bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę kierującą jednostką niezaliczam1 do sektora finansów
publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki
jakichkolwiek nienależnych korzyści, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich
korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub
zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe
odwzajemnienie.
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2. Za nepotyzm uznawane jest - nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez
faworyzowanie, protegowanie członków własnej rodziny przy osiąganiu korzyści
materialnych, pozycji społecznych czy określonych przywilejów.
3. Za kumoterstwo uznawane jest - wzajemne popieranie się ludzi związanych ze sobą
pokrewieństwem, zażyłością lub przynależnością do określonej grupy, zwykle dla osiągnięcia
wyższej pozycji społecznej lub zawodow�j, a także w celu uzyskania korzyści materialnych,
nieopierające się na ocenie przydatności i wartości tych osób. lecz wyłącznie na fakcie
znajomości lub powiązaó towarzyskich.
4. Konflikt interesów powstaje, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie w określonej
sferze spraw publicznych lub uczestniczący w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia ma lub
może mieć osobisty interes w sposobie załatwienia sprawy. Do konfliktu dochodzi nie tylko
wtedy, gdy urzędnik w danej sprawie działa w interesie osobistym, lecz także gdy istnieje
choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes ten przeważy nad troską o dobro publiczne.
5. W PWSZ w Ciechanowie zakazane są i nie będą tolerowane zachowania opisane w
ust. 1-4.

§3
1. PWSZ w Ciechanowie przeciwdziała korupcji i innym nadużyciom, w tym
dotyczącym nienależnych korzyści majątkowych, jak i osobistych.
2. Za korzyść majątkową uznaje się pozytywne dla odbiorcy oddziatywanie na jego sferę
dóbr materialnych. Korzyść ma charakter majątkowy, gdy ma wartość ekonomiczną,
zazwyczaj może być wyra.zona w pieniądzu. Odziaływanie na sferę maj,1tkową może polegać
na zwiększeniu aktywów, czyli na przysporzeniu majątkowym, lub na zmniejszeniu pasywów
majątkowych, co oznacza zmniejszenie obciążeń lub uniknięcie sLrat.
3. Za korzyść osobistą uznaje się pozytywne dla odbiorcy odziatywanie na jego sferę
dóbr niematerialnych, tj. o charakterze niemajątkowym. Korzyści osobistej za zwyczaj nie da
się wyrazić w pieniądzu.

§4
I. PWSZ w Ciechanowie zwalcza zarówno przejawy korupcji bezpośredniej. jak i
pośredniej.
2. Proceder korupcyjny w układzie bezpośrednim występuje, gdy relacja korupcyjna
zachodzi pomiędzy korumpującym a korumpowanym bez udziału osób pośredniczących,
natomiast korupcja w układzie pośrednim zachodzi, gdy w procederze bierze udział
dodatkowa osoba, pośrednicząca pomiędzy korumpującym a korumpowanym.
3. Powyżej wskazane zróżnicowanie, ze względu na układ podmiotowy w procederze
korupcyjnym obrazują poniższe schematy.
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Układ bezpośredni 

Osoba wręc,ajaca 

IL 
m 
'Ili 

Przekupstwo 

(art. 229 k.k.) 

Układ pośredni 

Osoba wręcwJoca 

fm 
'Ili 

Osoba pełniąca runltcJe p11bl c!i,� 

Sprzedajność urzędnicz.a 

(art. 228 k.k.) 

Osot>a pośreelr11crnca Osob,1 l)(,w1iic.1 lu•l, 1-!--: out>t1Cln<l 

Handel wpływ<1mi 

(art. 230a k.k.) 

Płatna protekcja 

(art. 230 k.k.) 

Sprzcdajnosć LH7t,dnicza 

(art. 228 k.k.) 

Zwraca się uwagę, że w układzie pośrednim osobą pośredniczącą może być każda osoba. W 
szczególności może nią być członek rodziny, osoba pozostająca w relacji towarzyskiej lub 
innej nieformalnej, albo współpracownik, przełożony lub podwładny pracownika PWSZ w 
Ciechanowie. 

§5
PWSZ w Ciechanowie wprowadza następujące wytyczne w zakresie przeciwdziałania 
korupcji i i1mym nadużyciom: 

A) Osoby wykonujące pracę, świadczące ush1gi, realizujące wszelkiego rodzaju zlecenia
na rzecz PWSZ w Ciechanowie, w szczególności w zakresie zamówień publicznych tj.
pracownicy, zleceniobiorcy, dostawcy, wykonawcy/podwykonawcy zobowiązani są
do wykonywania swojej pracy (zadań) w sposób zgodny z przepisami prawa, etyką
pracowniczą i najwyższą zawodową starannością;

L__ 



B) Osobom wykonującym pracę, świadczącym usługi realizującym wszelkiego rodzaju
zlecenia na rzecz PWSZ w Ciechanowie. tj. pracownikom, zleceniobiorcom,
dostawcom. wykonawcom/podwykonawcom poleca się unikanie sytuacji, w których
może dojść do konfliktu interesów własnych (tj. bezpośrednio tej osoby) z interesami
podmiotu w imieniu, którego lub na rzecz którego ta osoba działu. a także sytuacji w
których może pojawić się podejrzenie takiego konfliktu interesów;

C) Osobom wykonującym pracę. świadczącym usługi, realizującym wszelkiego rodzaju
zlecenia na rzecz PWSZ w Ciechanowie, tj. pracownikom, zleceniobiorcom,
dostawcom. wykonawcom/podwykonawcom zabrania się poszukiwania,
przyjmowania, oferowania, czy przekazywania jakichkolwiek korzyści majątkowych
lub osobistych, w związku z zajmowanym stanowiskiem prat:y (lub stosunkiem
shtżbowym wynikającym z podstawy innej niż umowa o pracę), albo w związku z
wykonywanymi zadaniami służbowymi, w szczególności zwiqzanymi z zakresem
zamówidi publicznych. W szczególności zabrania się udzielania (obiecywania) lub
przyjmowania (żądania) korzyści w zamian za:
-zatrudnienie na określonym stanowisku
-awansowanie na określone stanowisko
-korzystne ukształtowanie umowy o pracę lub innej podstawy zatrudnienia (w
szczególności w zakresie wynagrodzenia, wymiaru pracy, zakresu obowiązków)
-wybór danego kontrahenta przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie
przewidzianym w Ustawie Prawo zamówień publicznych
-wybór danego kontrahenta w innym trybie, niż przewidziane w Ustawie Prawo
zamówień publicznych
-korzystne ukształtowanie umowy z danym kontrahentem
-przyjęcie osoby na Uczelnię jako studenta
-traktowania danego studenta lepiej niż innych studentów w takiej samej lub
analogicznej sytuacji
-bezprawną pomoc studentowi w ukończeniu studiów lub poszczególnych jego
etapów;

D) O każdym podejrzeniu możliwego wystąpienia nieprawidłowych zachowa11, w tym
sytuacji korupcyjnych, nepotyzmu, kumoterstwa lub konfliktu interesów należy
zawiadomić bezpośrednio przełożonego osoby, która dopuścił<1 si9 nieprawidłowego
zachowania oraz Rektora Uczelni. W przypadku, gdy zachowanie korupcyjne dotyczy
przełożonego (bezpośredniego lub dalszego) osoby zawiadamiającej, o zdarzeniu
zawiadamia się Rektora Uczelni, z wyłączeniem bezpośrednio prze-łożonego. Jeżeli
zachowanie korupcyjne wypełnia znamiona przestępstwa, wówczas oprócz
zawiadomienia bezpośredniego przełożonego i władz uczelni. dokonuje się
zawiadomienia jednego z organów powołanych do ścigania przestc;:pstw (tj. Policji,
Prokuratora lub CBA). Zawiadomienia tego dokonują władze Uczelni (Rektor albo
Kanclerz).

§6
1. PWSZ w Ciechanowie będzie wyciągać konsekwencje dyscyplinarne wobec osób,
które dopuszczą się nieprawidłowych zachowań, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.
2. Wskazuje się, że zgodnie z art. 52 § I pkt 2) Kodeksu Pracy można rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez niego w czasie
trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone

• 

.. 



prawomocnym wyrokiem. Popełnienie przestępstwa korupcyjnego może skutkować 
podjęciem przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy w powyższym trybie. 
3. Niezależnie od powyższego, zachowanie korupcyjne może stanowić ciężkie
naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować
rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 52 § I pkt I) Kodeksu Pracy.
4. Zachowanie korupcyjne może także spowodować utratę zaufania pracodawcy do
pracownika, niezbędnego do dalszego świadczenia pracy na danym stanowisku przez tego
pracownika.
5. Zachowanie korupcyjne może ponadto stanowić przewinienie dyscyplinarne
sankcjonowane karami porządkowymi z art 108 � 1 Kodeksu Pracy. tj. karą upomnienia albo
karą nagany. Stosowanie kary porządkowej w miejsce rozwiązania stosunku pracy
rekomenduje się jedynie w przypadkach czynów o mniejszym ciężarze gatunkowym.
6. Wobec osób będących zatrudnionymi na podstawie innej niż umowa o pracę, za
zachowania korupcyjne PWSZ w Ciechanowie będzie \"')'Ciągać konsekwencje o
analogicznym rodzaju i dolegliwości, jak wobec pracowników. stosownie do okoliczności.

§7
Wskazuje się, że Korupcja w znaczeniu prawnym jest przestępstwem ściganym z urzędu, a 
kary za przestępstwa korupcyjne określone zostały w Kodeksie Karnym. W celu wskazania 
konkretnych czynów korupcyjnych, poprzez opisanie ich znamionami ornz w celu wskazania 
kar grożących za poszczególne czyny, zamieszcza się wyciąg wybranych artykułów Kodeksu 
Karnego: 

Art. 228. [Sprzedajność urzędnicza] 
§ I. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej. przyjmuje korzyść majątkową lub
osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub
osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat I O.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji
publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub
osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej
wartości albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z
pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej,
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo
uzależnia wykonanie czynności shlżbowej od jej otrzymania.

Art. 229. [Przekupstwo! 
§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej
funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funk�ji,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję
publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie
korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa.
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat I O.
§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. udziela albo
obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo obiecuje
udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w pa11stwie
obcym lub w organizacji miydzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.
§ 6. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5. jeżeli korzyść majątkowa
lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pdniącą l'unkcję publiczną, a
sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Art. 230. (Płatna protekcja biemaJ 
§ 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji pa11stwowej, samorządowej, organizacji
międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby ll1b utwierdzając ją w
przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy
w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 230a. (Płatna protekcja czynna! 
§ l. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za
pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji
międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej
środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpłyvvu na decyzję, działanie
lub zaniechanie osoby pełnią.cej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnośd do lat 2.
§ 3. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § I albo w § 2, jeżeli korzyść
majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomi) o tym

fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnii wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] 
§ I. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia tub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 1 O.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w§ 1 działa nieumyślnie i wyrz,1dza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znumiona czynu zabronionego
określonego w art. 228.
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§8
Zobowiązuje się pracowników i współpracowników PWSZ w Ciechanovvii: do przestrzegania 
niniejszego Zarządzenia, a także do zapoznania się z materiałami wskazanymi w § I oraz do 
stosowania zaleceń i działań w nich wskazanych. 

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1 ,r1, T1;� Ml 
prof. {lcU. V�ab. 'LVsz�er
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� Wstęp 
'•Nsz·/scy .1,estesmr w:,aclom:. że ·.·.•;ilk,; 
z l-:orupc,1<'! Jest rne:::\':yklt:· trud11<1. c1 całl:o
,,,,ite ·:1yel1minow„n,e t1:90 patolog1czr.e90 
zja..-.·,�.,.a ·-�''!;'CZ Jh:nwzl1•Ne. Moze,ny Jedr,a�
w5p611w wpfyn,ic n� ogr,3n1cze1,•,• horuptJ 
popr�·�- ;:,,;:,or·os.:-::ni,e s•.'.'i3dorrc;ci n& Ji:c

J 

tem,;1t era,: �"'lian� pcs1.w, •.v,,;bL'C nie;. 

.lecinyn' ,,, :,:>osobo•:., 0CY2.,1i-.. 1r1i,1 kcrup
t:Ji Jt:S, oc•deJrno·:/an.,;, dzi,1f,rn o i:i'i:irak1er2.t' 
e�Jubc,'.in:1m.Dz1�,alr10s(. c:L1ka�·.·.1·1,� Cent•nl
r,egn 61, , An1ykorJ�Lv1r,eao (CB/1.'i polL?9,1 
'•'•' s?czegalnc.scJ 1v; P'CY,'1'1 ·iz0 1v1.1 �:xclen ori'łz. 
publi�rw2niu "T,atr:rl.1lów infon1'ilc:.,•Jf1,"C1 D0-
t�1c11czas CBA v,yclak; ·.,•1sal•: publ <r1qi. z 'kto
ryd1 P.i.!11.·�1ęks·;..1ln1 �:111\:creso\','<ln1e1!1 .::1es;ył 
$li;' Dr;r,1CJn,k i:1!1t}'l:.'.l."l.lpCY,l!i/ 0.1:1 urti.'dniko1.•,.
Jego w:,•dc.1"ie stt1110•,vilo LIWµelr·,ii:111� 5zt:o
l'=r\ p·zepro•.v3clzori:,cch prze: iird:qona:iuszy 
CBA dl.i prdwie 30 OCO urzęcln'.h,w '.'.' l;lisko
5(10 urn;dJch Dz,� ,11 rnozemy sfw1trdz1c. 
zi::: �orailn:k te,, 5Lll ,i,2 ;::uteo·,.,,rn narze
d;:,em prr.•.\•e;·.cvJ1Wn 

CBA jest służbą specjalnt 

� 

Elekt/ zm„rn ju.: są widoczn(' Z f:azdyr, 
0l;1ern r•ol;,ka t,zysku,e c-::iraz ·,•,yz-;;_J p:nyqę 

w lr,dek,1e Percepcji \.'.cn,pc)I' .1('z•:l: Jedn.Jk 
cl1cemy 1E1l-ezeć da grup'/ państw 11aJmn·cj 
skorumpm·,an�·ch, p1zr)d narrn J!'.:':·.zc;:e ,·.·,,�
le pracf l·Aan:,y mdz,eję, z:.:> •.,r o�i,19n,ę
i:1u le{!Cl celu pcrnozi: ninie1�za pL1blil::.1gc 
ZL'JlytulO'Nana 1liskttZOVlk{ �lllly\,),''l.1p.:-:,�1.:)( 
d,'i! ui-.:�o'ników. Zo�tal„ 011r1 opracowM1a 
na podstawie d0sw.,,,dcze1\ lu1 il:qonanu�z::. 
CBA ;:rloil,•tyd1 µ::idc.:.;is pr::t:'p1ov.•,:;drnn}':fl 
clotychc:Js szkoler", or,,z ... 1.\·a1 1 sugestii 
z�1iosz::in:1.::.h pr::<!z 1,J1 u::2s'nik..:i·.-,, t,,,ic,:em1• 
.::'.il!ern SiWierrJ.Z!(,, Zf: ','.'5\'.,-,00,','�I �,l efE.l:tP.f'I 
\•1spól11eJ prac:,' 

PrJ�1mi:lLVCli",'.,' ch.ir.:Jkt.::r porxlrul:,1 ma pl)
moc urz,;d1vkcrn ,_,., li.:>p�zyrr, u,)zum1en1u 
tego, v,• l:tory1:1 J.1c.mr•nc1e ,rJ, z,;cln,w,1h:' 
moie Zt:•S1ać p,Jt1 aktr.,,:.,,me y;ko zcJ.�1 w,:,· 
�.orur:C'://ll:, Jak un,Ln..:i,: tego tvpL' zdar.:e:', 
i w y,k sposób postępcv,•a:: w prrypadl:, 
1rh z.aist111e111c1 

do spraw zwalczania korupcji w życiu 

publicznym i gospodarczym, w szczególności 

w instytucjach państwowych i samorządowych, 

a także do zwalczania działalności godzą,cej 

w interesy ekonomiczne państwa2
• 
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Istota korupcji 
f,orup,:_j,., c µo_iecie nudne do wefi icwani;i, 
porn1:",c17 JP< z1a-,•. s~ em w,eloaspe~tm•; ·111 

I viel J<'r!tKO\'.')' n. Dlatego V,' f1 111::JSZe} pvbl -
kac.11 _ J~ n pr.:0d,lav.•ior.e :vlko dwie dl'f -
nit:Je ,lov,•n Ko·.va l,~;ialna 

V.ledlug sław~ ka _11;zy.:a po!~ ~ego, korupc a 
o:rn;,r:zc: z.ep;,uci, demoraliza..:Je si;c ·e:::?11c1 
przeLuost .~o 

Definicja legalna korupcji została uregulowana w ustawie o CBA. 

Korupcją, w 
jest czyn: 

... pol"~laJący na •)'-,:,:e:,c.·,·.:m1u, proponowc1-
1H r luh vueczaniu orzez;al:ąl:olwiel osot .. !. 
bezp0srednm luu pośrednio. ,a-::chkolw1P. 
n,~nale;:n;'r ~ "l!Z','S(i DSOb'<! pełnią<-'' 

fUi,1-c e public-n., ,Ila nie.i same1 lub tll3 
Jt1k1l·.1kohne ,mej osobv, w :;.a1v1an 
za (,::i..,tanie 1111] :an,ech„nie dzialani,i 
w•,• ykony.•,aniu _1ej fun l:c.1 

.,. po,t·Ot1j.,,.::.· na żad,:iniu lub prz:,'..mo •:a·11u 
prz.c: osobe peln1ac<l funkgę publiw:1n 
be.::posred11 o. Lb i;csr„dr, o, ph.hl.ol
w1~I. 1e"aleznycil korz;1sc1 rll,1 ri'.tJ Si1ll1P1 
lub dl~ ja~1ejl.ol .'1PI: nne_1 C~l)bV lub Dr:::"J· 
111owaniu pror,1 zy.:ji lub obietnicy t.:i!: eh 
ko,z·;1sc1. v,• zam1,in z,,. dz:a,,,n e lub :al),,,. 
dianie d:1afon1a .. , ,._,,-ko·\1L•M1ilJ JeJ 'urh_11, 

~ popelr.1arv,' w toi u dziafał~o~c, gospodar
czej, obt?imu.iacć' re3lizac)e zol·ow1az.an 
v-:,g l Jern wk,d:y f ·sty·uą l publ ..::r,,,,,, 
polenajacy na ob1ecy·:.-arnu "·opono•.; -
ni u Lo -:m;czarnu. bezpośr,,.onio l.,h pu-

8 

sred1110 osob1" k eru;~Ct:J vdnostka 111'' 
zali::-;;:ana oc• Si=•·t,iril ~n3nS(h',' publ1;:;:n7·ch 
ub pracuJaCeJ \,• 1.1hml:ol1•:•,.:-k c ,ara .t...:, re 
"a rzecz tak1r:1 1eo ,os~ , 1al:ichkol ,·1 ek 
nienależnych ·o .:,•se,. Jb n eJ sa'Tle'j I b 
na rzecz _1ak1e1l·ol .-1 ,,.1. 111n~1 osoby. ·.• za 
miar. z.~ dz al.ir11t! lub ~a w-,:han e dz1a a 
ni~ róre na1 usr.l _1e1 obc,...'1,1zki i star, ,·.v 
spll'ecznie sz,md ·:-.,r: od•.•:z.~Jemn1enie 

..t popelr"a"•,· \' t Jku dz1;.t,1lncsci gospodar
czeJ ob::JmUJ,l t>J r.::~l1zac.1·~ .:obow1azan 
wz9letle 1 w c1r , ( n~~~··tK ) puhJ.czni:. 
p,"lleguJqcy nil „i:Ja„1u l\,t 1m:)~mm·,an1u 
be::poS'o:"Chllo lub i:;csredn o prze: tJSOlJ,! 
k el u.iaca 1ecl11o~tl.a n ez;i lic:u1rn co ~,:.;tn ,1 

fin;inso,.· pu:., rznych lub pracu)}Ca :,• 1-1-
i'.l1kol·.~ie cl ,.)ral·te7.e na rzecz ta,· e, , ·d

nos.u:i Jal.ic~1~olw1„k rnenal-em~rn ;:or.z:,•,c 
lub prz.,jmov,•.mru propozycJ1 lub ob1t-l• 1cv 
ta.-.1ch .r.:017',·sa ula •1e• sarne1 lub ola a .~J· 
l.olwiek inne.i csol:;.• w z,,nw1,·, Zi! oz1ilf,1 IE 
lub _an ed1am. cl21ałilJ11a l:lore a s:-,, J!?J 
cbrv,•1ilzk1 1 :;1a11,_;w1 spo:e,21111; szkoo.1•. •e 
nd•!.-Zi!Jemr11cr L 

Wskazówki antył<orupcyj:ne dla URZĘDNIKÓW 

~ Sprzedajność urzędnicza 

~orupc,a moze dotyczyc wie., sfer :::yc1a, 
charal.:eryz.1jąc się crz/ tj'fll w1elosc a 
'or,.-, Pr::.,.·:ładam1 mc,ga byc ·oruoc,a 
urzęomcza, pol1t,'C: 1, lub gc::;podarc:a. 

Na i<orupqe u r::ędn1czą :;kład ar .;1e ta .ie 

pr:estępsh•va. jal: cl·ocb:'· sp1 zeclajr1os:: 
urzedn1czo, przic1:u ost~·:~·1, pfatna pro
tek9a I har.oel 1.'.'ll"'Wam1 • 

C'"' ~m . rym1nal1:acJ1 tych ::achcwan J=St 
ochror.a pra•.•Jidło•:;.:go f.Jrkcjono ,•:an1a 

1 ·1stytuq panst1,•1c 1·.•/ch 1 samorzadL 
.eryton.:ilnego ora: dob'e im,ę tyci pcd
ff' otov\', 

Por, e·-N2,z poradrnk zos1a o::,raco•.•.any 
: m)"sl o ograr. C-"'lJL, ryzyka l:orup

c_11 ,,,vystępc1Ją::egc .,.._ .. pr"' .,, urzęa;iiczej, 

u•:,aga :ost,m1e skupiona tył o na jed

nym: v,,y;nier.·onych ,::r::estępstv,•. a r-i1a

now1c e na sprze-JaJnoso li""Zęon1czej 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Sprzedajność urzędnicza polega na: 

"" przy1ęrn, korzysc maJatkcweJ lub os,::i
b,steJ . lbo JeJ co,etn cy\ 

.i. p 7'.1'l€Llt. kor~ys::1 aJą, :cwe1 bh ,:,rnb1-
!teJ albo je, ob et'l1cy za zachowanie st~
no•·:iace narusze111e przepisów orav.•a . 

A u:ale;:nieniu \>.0-yl-,-,r.anra c.zyn11r:,sc1 sbz
bo·•,'/~J od ocrz~·man a .korz.11·,c1 ffi3Jatko
VJeJ łut, osobisteJ ;:ilbo .1eJ o!Jietrnc:r. 

.,. zad;; 11" .OfZ'iSi.J rna_1atkc•:,1eJ lub oso
oiste, 1lbo jej ob r:tn cy 

• w n•.·• _k. L pelni„niem funkc.1 11:;, 1.zm.:f 
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Osoba pełniaca funkcje publiczna 

Sprawca prz2:;:ępstwa sprzedaJr.os~1 
u•zędn:cze1 mo:e b;/C tyll:o usnba 
pełniac3 =unkc_1ę pub ic.:ną, ktć ·ą Jest: 

.l :1;nkc_1ona1 usz pu ol :::ny 

"' człcnel: organu samor::i'!dowego, 

.l osoba zatrudniona v. je::mos:ce orga
niz.ac,,;nej d)'sponu1ąceJ srodkam1 p:..i-

bl:c:1 ym1, .:Iwna :e NykonUJE wylacz
niE c:ynnosc1 us,ugm•:e 

"' nr.a os:)ba kt:::>reJ tJP av,.: 1e111.::, i obo

•,1iązL 'N .:a ·resie d::i-lolr r:sci publicz

ni::J sa ::-1<reślonE lub •:11ane pr.:e;: 
us13wę lul~ wiąza::a R:2czpospolita 
Pe ska u-nowe międzynamdmwi 

Funkcjonariusz publiczny 

FL, nkcpna11.1s::en pl b ::rnvm est 

-' Prezyoem Rzec:.yoo ~ol1.e1 P~lsk1eJ 

,1. poseł. .;enator. fó::rny. 

A poseł do Parła :nent I E..1ropey;;:io•go, 

..t sędzia, lawn k, p1oku1atc,, funtq::rn;;-
1u5z fi nan:;c,v,ego o•ganu portępc

•vania ::irzygoro,,vawczego lub organu 

nadrzędnego nac 'inanso..vyn' or
ganem pos!ęvmvan1a pr:ygo:o

·,vav,czego, notariusz, komor:11k, 
kurator sądov•,'.l s;ndyk r.ad

:orca sadowi :arzado, oso
ba orz.eka,aca •.•: ::irganach 
dys::yplrnarnych cbala_1ą

c.1cn na poas~a1.'.'1e uslaV,•/, 
~~~ 

.,.os::i::i;; będaca p1 acow-
111kiem ad1111msr-ac1i rza

dov,1e_1. innego organi.; 
państwowego lub sa
mcrz:idu terytorialnego, 
chyba ze pelm ,· 1::,dącz

n e c:ynnośc1 uc: u~;1owe. 

a rakze nna osoba w za
kresie, -..v kto•ym upr.:.v,rno

r.:1 _i est do , .•• yda·N11ma o.lecyz. 1 

,1 dm i n I stra cyj ny c h, 

os::ioa bedaca 01a.:own -
org3nu l.ontrol panst'.·:c-

1Nej lub organu kon!rol1 samor::.ądu 

:-.. ~b. ;r;. 11 'l > .... 

Wskazówki antykorupcyjne dla URZĘDNIKÓW 

terytonalr.ego chyba ze pe n 'NY ąc
rne czynnos,:1 usli~;im•,'E, 

... es oba :a.1muJaca ,.:1ercw111cze stanmv -
sko 1•.• 1<11'eJ insi} ~uc,ii pa'ls!•.vcweJ 

.J. f unkcjor:aru;sz. 01 gar.u pcwołone-

go do ochrcny oe:p1ew:eństwa pu-

Przyjęcie korzyści 

Pr:zy_1tc e korz1s::1 polega na •:::ię::1u c:e

gos, odebra•11u np. tv' :)Ze "no przy-brac 
postac mat-=··1alna {np. bar·!.1,0:y,N ęczo
ne do ra ) albo n1E-'.11ate1 a ną (nc. prze
lew nu racbunek bankow,i} 

Przy_1ęc1e Lorz.:·sc1 oznacz że pr ze5tęo
st•:,•o :051a>o do1:onane Na•,,;et Jez,o.1 
osob_ pelrnaca ń.mk::Ję I ubliczną :•:,•ro 
c1 kar:::,1sć nie mo;:a m1e,~ zastnsmvan a 
pr::,:;p1sy r,2g~1IL,ace dobrowolne odst(1-
p1e111e od usila•:.•ania . Przeslepsl NO 
be\• iem zos:aw ju.:: dokunar.e i v,1 grę 

v .... cnod:1 ed/rne podsta•:.'a do nad:v;y
cra1neg::: złagod:e·11a kary ze ..... :glęo J 

na oosta\'..-e sprawcy' 

i< orzysć maj~tkowa 

Kor.:;1sc ma atkowa w zysk,,. za hes e dóbr 
mJle i:ilnycn.. Korzyść ma rhMakler mr1p.
kow , gdy ma wartosć ekono:wczna, c;:yh 
tah1, ·tore; w1elbś:: moz - b~·ć wyrafona 
:,, I en1c1dzu .i ponadto c1ay za pon·•JC<] 
ctane,Jn dobra morna zas1 ·,~,l~r,,c okres o
n; potrzEbe mater alną_ Mozc ·,.vyra.::JC się 
::w·cl ·;zeriem al ~yv:ow c.:z;m p-zysporze

n·e'll maJiJt-:u. lub zrnrne•:,?er em piJsy
wow maj"7tko•,•:/Ch 07 ,lCZ~ll 'Cj·'.rro zmnie,
s:e111e obcia:en lub unikn ,~cie strat 

Centralne Biuro Antykoropcyjne 

blic.mego :!bo t Jrkcjclllanusz Sluzby 
V,, 1,:z1enne_1. 

c::-ol:a pełri· nca cz:,•nn9 su. bę ··.vo·skov,'<! 

... prac::·wn k m1ed:.ma'oct~wego rrybu

n lu karno?go ::hyba że pełni ,.vylacm e 
c::ynr"losc1 usług::.·,'-"? 

Wartość korzyści majątkowej 

Dla za,:,Nalr f1ko,,•,.aro1a •,012~1sc n aJa~ko

\·\•eJ Jako lapcv,•k1 nie ma ::11aczen a v.-·ar
tosc (m nimarna) t:?_I wrzvsa_ 

Korzyść osobista 

~012.vsc osob1Sl3 ·o po:.'/lek niemar::;c:, 
,:harcJI iert1 rr,\a~ko,vEgo tzri. '1iepr.::eli
c:,1lny na pieni:}d:e 

v,.,· wielu pr:y·oadkacll n e Je:it lat•·'/0 cd
r;nnic korzys.: -,a,a:kowa od oscb1sreJ. 

N1ektore i.:or::ysc1 zaspoka;aJa zam·.,mo 
µc1rzeby n·a1e11alne ;a I niematerialne 
(n1, il',vans sluzbcwy, iJ:"ZYJEC-: do oracy 

cz;, atrakcyjny wy1azd bez opłat) 

Przyjecie obietnicy 

0rzt.}ę-::ie ob1E:tP cy pole9.:i na zaakcep!-2-
waniu .:lozoneJ p-opczyrn. Stw1erdzen e 
:e ,:losz.m do p':.y,eciz oo etn cy "l'ioż~ 

byc u~rL,dnione ze •Nzglecłt, na forn•e h.: b 

sposob JEJ al:ceptacJi. 

Obietnica 

Oo1et1110:.a rozu1riana jest aico ::ape·.vn e
n ie zrcb1er •a, :ałatv/ enio 11 b wreczerna 
I D'11LJS czegoś. 

· .- ,b itr 15 f 1 k ;. 
4_\ l1..: .,r1' Ut 'i _ p>. ~ ' , 
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Zachowanie s1an01.'lli<!-ce na, uszenie 
przepisów 

Zachmva111e stano•:.i,a::e l'laruszenie prze

piscv,· prawa obe1mu1e •:1szelkie obow1u· 
zujace normy prawne, \'J tym ró,,vniez 

:akie l.~:)-e -..vy111 ·aJa z aktm,v no·matyw· 
ry(I' o cnarakterze wev,11-v:;trznym 

Uza leżn ienie w ykonania czynności 
służbo1i\/ej 

Uzal<?zn:e•)re •.•ty ,onan;a c:vnncsci slu1.
bov.·e.1 oo otr::yman,a l.:orzysc, albt' e 
oo etr ~y polega na .:rcz~1mrarym prze
kaz_:in u inforrracJ, :e czynnosc :::ostan e 
'W'y l:onana dopiero wtedy, gdy urzedrnl
otr:~ ma korzysc albo obietnice JeJ otrz),_ 
maPJa 

Czynnosć służbowa 

Czyn11osc1ą sluzbową jest kazda czyn-
110.:;c mieszc::aca się ,..., granicach u ·Jra• •• ,-
111en , ob:::wiązkow o.::-oby pełniącej fur 
c,1ę putll c:na. 

Ż~danie korzyści 

:ź~oan1e k::::,r:ysc1 pole9a n:l stanm•,czym, 
zdecvd,:iwanyrr. lub kategcryc:nym za
dan u czego5 pr?:ez osobę pe•nracą funl.
c ę publiczną. 

Rozn1ca pom1edzy u2ależnieni2n• •.vy
kcna'iia aynn:-.. ci sluzbo,·.1ej" a .zad, -
n em korzyśc pPlega d·cc·;izby na •ym 
ze Lzalezni::: od czegos 1,vyknpar1,;; rz'j'r -
nosct mozna tyli o przed podJeciem ;e 
:::zvr.noso, nato niilst ::ąoan,e n,o:,:: s17 
pojawić •:. kc1:dej .:azie dokonywani~ 
czy mosci siużoo,.vej - przed, ru ',',' trak ri 
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Zwiazek z pełnieniem funkcji publ icznej 

Związek _1est .; • .Jsunk em pom ędzy za
chowanieni korupctinym a oe nien1em 

funkq public:meJ. Nie mvsi dot:,:c;:yc 
WP <retneJ de:::yzJi ·,,1,• sprc',',•1e. mo:e I ez 
oolec1ac na :ape•..vnien u sob e przv.:h~· · 
'lOŚ"C osoby pel•1iące_i f,.1pl:cje puol cz
fl=!, na którą liczy ud:ielający kor:ysc1 
'N przyszłos::i. 

l{orzysć na rzecz kogo innego 

Nie ma z·1acze111J - dla odpow1ec1z al
noso ka ·re1 za sprzeda_1ncsc urzedn1cza 

- okol cznosc :e k~n::•sc w rezultac e 
odniosła nie sama osob:; peln13ca furii -
CJe p:.ibl11:.z.ną, lecz i1;n•,' podm10„ Korzyśc 
majatkowa lub osobista moze byc udzre
lor,a sprawcy p1 Zt:Stępst•,•.i:J k:: rupCy)I -
go lub na r:ec: Logo innego (np. czlon
l!a rodzmy lub 1n'1eJ osob:t prze:: niego 
wskaz:aneJ) · . 

Relacje podmiotowe popełnienia 
przestępstwa sprzedajnosci urzędniczej 

Prze~tęps,wo spr::eaaJnc,:o ur:ędn1-

c:ej może ZOSsar: pope n vf'le W układzie 
bezposrednim posreonim 

Wskazówki antykorupcyjne dla URZĘDNJKÓW 

Układ 
bezpośredni 

Osoba 
wręczająca -, 

li 
Przekupstwo 
1art 22Q I: \ 

Osoba pełniąca 
funkcję publicznc1 

Sprzedajność 
urzędnicza 

i art. 228 I I·) 

Osoba 
wręczająca 

Osoba 
pośrednicząca 

Osoba pełniąca 
funkcję publicmą 

Układ 
pośredni 

-
Przel<up~two 
1,111. 22') I ,: ,I 

Pła 11a 
protekcja 

'.,:ut 2 ·'- k.} 

?.v-i ccen1e uwag n;, '110±1 \VOS popelr11P1 ,a sp ze
dajnosc1 u L.ędni,.-zeJ . .,., u -:1,cl:::,e be:posr~dn m 
i posrec1n1n1Jest o ty e s:"..'ltne -~ '·" uklao:,e posred· 
n11n osoLc) posrecln1c::)c.il mem~ być kazda c-soba. 
IJ,.1 szcz,,.9ohos,:1 rr o:,: 111a b/,: c.zlcnel:- rorl:1ny, 
prz,,.l"7n,y., lu J \Vspr.•i;racn11vn1I 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Sprzedajność 
urzędn icza 



~ Sposoby ograniczania ryzyka korupcji1
4 

1A,' wielL· orzypxl!.:ach korupcja zac:y11a sie s,d prz'.)•1rnov,.1ar1a drolJn'/;:h uoomi 1low 

Jeżeli chc,esz pozostać urzędnikiem bezstronnym i obiektywnym - nie przyj
muj prezentów. Odmowa przyjęcia prezentu pozwoli ci pozostać uczciwym 

i wolnym. Jest to o wiele więcej warte niż jakikolwiek prezent. 

Pamręraj :te tylko 5G!;, e rozd:::relen:e 1r,erEsov,, osobistych I sluzbov,1ycil po7·-.,olr 
o zapew·r,,ć swe bodę podeJmowa111a decyzji Prezenty te s 1.-'.0obodę narus:a;a 

Prezenty narnszaj~ swobodę 
podejmowania decyzj i! 

C:asa ni silna ,.•.•ara nie wystarcz:,·· do oo
r,:.icenia propozycji prz~·'.Jl;Cia prezentu. 
S0araJ się prze•,vidywac :e90 ;yp11 S)'· 

tuacJe I tell un1kac. rvtctt:sz te90 dok:::· 
nać, prosz2,ic c pomoc przeło:.:,nego lub 
,vspółpraco,·.•ni ,::a Pomoc t;; n,oźe pc>re
gac chociaiby na wspólnym uczestniczE
niu w czynnosciach siużbowych (np. sp:::,
tkan·1u). 

Nie wahaj si~ zwrócić 
lub odesłać prezent! 

N ela:v,,ym ;:adani:;:n, Jakie sto pr:.:eo 
urz.eo„ikamr. jest rczclzielenie konl3 k.
tó•N sluzbowych i pr~"llva:nyc:-1. Trud· 
no J-231 odm6vvić ud:ue,e1ia pomocy 
csob,<':, : którą ma srę oaskorał J kon
takty p1yv<iatne. 

~~-.... . 
~·~.;.~· '·t.i. 
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Jerelr 1estes ur:edrd.rerq, który ma bez
posredr !'.ln!akt z interesantem, od oo
czatk·J s:wo1: od;:iow•ednie ·elacJt.: 

Nigdy nie sprawiaj wrażenia, ze jesteś 
otwarty na 'Przyjmowanie prezen

tów r nawet drobnych. 

Jezeli przy_1,1łes pre:::e11c masz ',1.rątpliv„0-

ści, pcinformuJ o tym przełowne9a. 

Pamiętaj, że relacje prywatne nie 
mogą wpłynąć na twój sposób wy
konywania obowiązków służbowych. 
Każdy ma prawo ż~dać od debie, 

abyś był wobec niego uczciwy 
i bezstf'onny. 

~.fo: lrac czujnuscl i sprr1\·Vazc1_1, a.y prywa1-

ne ·'1te c..sy twoje lub .wo1ch bl15kid! nie 

1x1wstaJi) , .. v ;:or p; .. < .. 1e z. h-vo:m! obo._,,.,·iąz
k;im1 "1uzbo•:iyrni Jeżeli uzr-c1sz, ze i\l nieJe 
komliln ·1ten:só1.v. niezwłoc:nie oo.nfor
nlllj : tym !:N,':}Jegri przelozonego. 

'" 

fot,:!.:,;11 :t::1.sr.;J o,')ritc,w.-::Jn·,
{JrZy •.>,:1·.':~1r.;;-_~ sr.n111.:.J. r,~·!I _r.:{ 
5PO,\• S."~11)1~ ,. rl:~rs ·,·/, ril m.._, 

C.nl,:1 1.."I" t'ćln•'.Jlh~r t, 1 L:,,,N·\.,·"C 

(.o,·• up;,-: 1n I et!! •r,1.1 
L. Jq-:, •ce;: .IJt'.lf"i 

Qj .,:qj- 1 '1 .. ' I., .,_Jn,• I _:(ł11 d 

Wskazówki antykorupcyjne dla URZĘDNIKÓW 

~ 
Zapobiegaj wzajemnemu przenikaniu się interesów prywatnych i służbowych! 

Ponn110 z.e nie jest moi:hwe stwor::-:n,e :aml.nrętego katalogu lapóveek. to lepiej 

n:i? pr::vjmowac korz./ścr: 
... m,:Jqących narusz1·ć L;rzęi.inicza zasadc bezstro,m:,scr ltJb obret:tyw:::.mu; 

"' ,,,,' formie zapr-::szeń; 

de lot, 1l i ga:stror.orr11cznyc11. v1• szcze9ólrosc1 drogich restaL,,::;cji 

aa poornrotóv1 pozosla_iac'/cl, ,,,., sporz.e pr:wmym : I\VOJą insti·'tur:ją, 

na ·wy6arzenia. w k,::irych udział r:ie _ie5t zalecany (np z pow·odu 
ud:.iału osób o watpliwe_1 reput.:ic11); 

na wydarzenia :wrązane z ·wysokimi kosztan,s uczes:rnct\·Vćl: 

na ·wy.iazdy Lurys;,;,1c;:re- (iesl1 l:oszty pobytu iLp. sa pcneoszone przez osoby 
t:-:e::ie): 

"' "" wr'11re dorc1dz..v,•a ; pr.iktycznej pomocy. 

ParniętaJ. ze wiele korzyści Jest 1,vrec.::a11ycl1 v.i formre majaceJ na c!:'IU obnrz.enie ,wo_r eJ 
C:LIJnosci (r.p. btietv Witępu n:1 wyclJrzerna sportmve). 

Prezent? - Nie, dziękuję! 

Ogra ni czan, 1: •yzyka korupcji dotyczy 
··6'1.·rde::. p1::eło::onvch. 

Przełożeni powinni dawać przykład 

p-okazywać swoim 'Podwładnym, 

.że· nie tolerują ani nie wspieraj,) ko
rupcji, a także sami jej nie ulegają. 

Przykład 1 

Zar6vmo zachm•:a··11a niew· ·::::śc 1v,e 

1 naganne przelo:onych. rak i pcdv:lad
n;1ch pa,,•,·irmy być naglaśnrane 

Zachowania niewłasciwc i naganne 
powinny być nagłaśn iane! 

Zapomaj się z pccl?.nyrni przykładami 

kornentarz::;rnr. Następ ,ie zaóaJ sobie 
p0Et<1wione poniżej py;anr,:1 

_,..-:-i lnt.:-r~,;ot wr,::cza r:i prezent 111p c..e~:oli1d1:1 kL.11al'. v,•1.10 1ld.) •.v otiernoscr twrn 
...,_.., •,•1sp,Jipr,1:::r,•,H11~Ó'.-: [ub 1nny,:h nkr::Sar1tć•.\1 Od rf'19\',''asz ale on zosl<'t'.'lia rm::z~t 

!',ii 1w,,1111 '1iwl:u I wy,:hod.:r 

l>liezwbcznie pointorrnuj prz,~lc1tone90 ru1l„p1eJ •.•, ollerno.ści tych or;,,m,·ch c-sm„ 
kloro.::: b•,'ly <.•.v1,11ll:iim1 rd,1rze111.1 Pre z'", ,! lH ~e ~az. przełożonemu lla2e1'1 z..3sta-Qo ntP.o\1-::1,~ sięł czy zv,1 10-::1t prezent sµorzryd;:1t 1. zat5tn1clfej c;ytua1J1 , ,L L, t~e ~łuzbo1i,• a 

lub powi11domic {.1rgany k1~anir1. F'arr11,ę~nj ze w:,-zriaczer11t· orarncv 111, I. ·1 p7"'2e r1te 111 
a ł,1rowka J~St nie!•.•/y~le 11 ud"e. IJ:,:n:-imt~ k,~r!y,c1 l,ł prez~nt l·.il1 lapo•,d: ~.,,~z,,, eid •,•11E-ru 

czynni km•,.''! ti'rn ocer-·{ o~,,Jhcznosc1 kor,'..:rctne_r ,,·tu,1c1,. 
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Przykład 2 
~ Reprezt'nt,:,•,•,•aie~ kiern·.-:;11ctv,·o l',',OJeJ msty1,_1cr na uroc..:ysto;;::r o.:o_l;rznasc1m·,t:·;, 
~ na której wyg,osil!'~ r~terat Po 1.•1•,·.1foszerrn.1 ref,~rati'>w ',%7.y,c'f prelegenci otTZ}'illiJ

li 'Jd or~iun,zat,):a pr· -~ .. nty ti. Ji.nl1t:. r.osc10·,,,,,2 p1ora wieczne o wa•1,,;ci lCOC Pl.N 

'')' zu1stn1.il~J :,ytuacJ po;niormuj pr2e1020r1e90 I przek.,ż rnu niei<.•:•ocin e otrzy11· 
n:,1 prez,~nt Nie Zili)C'rnn:j o obo·:11;12k:r L1jaw11,,:-.1i:, otrLVllklr1•,·,:h ~:orz·,·sn ·:: reJe,tr._ 00 lorz'/sr Oi:.m\1 ',F<1em ._,,,p1san·,, cło re)esi'll ohJ,;:te sa w·:~·,tk ,~ preF:l'ty a wa~t"

w pr2e.:rilCZJfiCcJ SO% rrnr111n,:;lne~10 w~,11.1grodzer11:1 ;:;:i prao:.ę. 0L;1esl,,".:~10 w k,1zd~.1rn rok11 
.,. .. 1ozpo12~dzen-LI ~a•J:.,' M1w;tr.0°,'l Ob-:i0.'ikllek liJd'.Vll't,llil otrz:,·in:mych •kr.rz;·~~1 •.,, r<:!;t:!strz~ 
~orty~ci Jo1,cczy ,Jsol, okr1:sl:•1\!1(f-1 v: p1:z~r1s.:-..:h pr.:iw,1 ńf.'. w ust,!WI•: o 01:yan:czer,ill prow,1-
dze11'i1·r!!1r1lr1lncl'.c1 ~1ospodnrC.!<'J pr.::e.: osoby peh1r1r.e flui~.c.ie p,1Lilio:ne lub w u,ti'lw1e o v:•, 
~Ol1/1'1a1u1 m~nrfotu posła I Sf;.•n;1Lo1a. P~,rn11nc 1z \'1)•1Til.;!",ione r;;g1ii,Kje l',1e {·1bt'JflHlią S'NOi:h 
Zi!k~~e::m ·,·,~r/slk,~h csab p<:!m1i1cyc1 runkqe p:1bl1cme, to n:c nil.' stoi ,1~ p-zes.:k.ndz,e. ilbV 
dnn~ 115l;ill1qa tr':'glilo·:mla - v,· ilkoe nc:rrnc1l,·\':ny_rn o ,~ha•;iY.tHi·~ •,\'e':lr1~·lrrnym - oh:J',',lil

zt::k .::gic,sz-er,a preze:nló•:.t otrzymanvr:h. pr21:z 1nr.1; ::isob1• do we•.-,.w,,itrzr,•?g•J re_1i!SI r,1 korzvśi:i 

Przykład 3 
.["71 Lntere,,1„t bęci;icy przed;iet1ion:,1, któremu wydć1_.)'25Z dr1:'•llJę, wst,w.ta o na OStJIJ
~ noso '.Vl{!le mcitenaiow biurowych 1.-i postcir1 d!1:.g,'.'lp1só•,•:. ołówków itp I dnLl.:iJe 

ze 111ater 1r1ly ~ą .llc1 •, s?.yst,:i,ch urzt;..:irl!h)w. 

o.r' ~, 

Urnka1 I" lYJrt10·.,,,.~, 11 pr zed1rnolvN w ta!.:,ch ow!:cznos(n-:h. F'omfonnu_i inte•esan
ca. ze n1•! J 'ste~ 1r,aba upo•,v;i::n,onn do p1Z\'JIT'Ow1n1-1 :ego typu przedrn,oto·,,, 
JeżE-li ·ntcr,~;:int pozostav.•, makfl.lł/. pomfor,11, pr,eł0- .inego I p1::ekaz. mt1Je. 

Przykład 4 L J Int,::re:;,rnt pro!rnJe ,1 w, ęC:-yc p11;!- ,,, 

• 1'!i!Olr ..-:a niez.włor:zne- :.:aiatw,eme O.' 
spr.iwy alba zobow1i_1wje ~1ę do 1r.h O 
~•,ręc...:en1a ClJZ pe, jej wkoncze.n:~1 

.laró•,11n,:i próbe v,ręcen1<1 konysc 
Jak I ooret'l1CęJś':j udz1eleit1a po0„nrni.!-
11e~ pauakto•.vacjaka fakt lil1srn1e111a 
przest,;p:.Lwil 
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~ ·"' ~ Sposób postępowania 
w p1rzypadku zaistnienia korupcj i 

'N prz.1•r:,,1rH·, 1 Zil;~l l'IP1;.,1 s:,•t..r;icji w hme; 1'1-
cr. re-.-,m ·,.HJ"r ,je .1ł 1t·-·.-ie11e ~pr,w.y v.' ni•;· 
spornG nie bój się 0:1,,c~·d,::-wan,t.' c,dmowić. 
Odmńw ,·,• I ,ki sp•:-· l1 1J, iJby r, ·1.~ pozos1,~v.•fr_ 
wr1qJ,iv,·a5, 1 r·•rµ:;nu .i;e1111... . .led:1oc:zesr 1e po-

informuj. ze taf:,~ ZoL·10·.•1:rnlc możt'..' bvc · :o 
1 ~~~lC11·~·:~n~ J3ko pL~Stt;pst1:J('I 1:arupc.•1

1_11t.· 

'"1.' razie ~ornvriuo·,,,1rJ1,1.~ pr22t c•~cJJP 1'r1chowani~ 
~·/ . .'i.:i.d(l.,1 '·' rJL' .. .., 'HOl1 \','I ':'L .:e !'li, t 'f'.._'\ SCI 1v·~j=n
l owc,1 -Jl·,.-, _1ej o:i10::•r 1e , nie rozmawiaj w cztery 
oczy P,; ,t,,:,iJ się. ab·,· ~~-,kzJ', d I:,. "I ·o~ nc•,'/v 

;: 1nt;;rZ";,1n11:r·, oyl~ ,)be,nc11r,n,1 u\~,ba tnp. inny 
F' d~ w-'r'it··,, •-~0r b~1 cl:.::,t= t1r":1cd1.i•1rn 

Nie p:r:zyjmuj kt r~ysc1 alim Jt~I nbi,;,1nicy. 

Zgłoś t;( os:edn,enn1 p1 ,L'lo20T1C:l'lll.i lub 
11mt:I o,·ol., i: !. ~;1t'r;:;wn1::tt'lJ fili:t zło,:e11m 

ro~OZ',''J' krJrtl[Ki'JfleJ (ub_ i;:rol,,! ',\"•Xl!'l',•cl 

ko-:yśc. łez.el i n·e 1st,,.eje ,nozli·.-.-,;;c pow. -
Iii,. don'1en,~ prz,:;•ozo11!•cl1 . san1 p,owiadom 
~ <':f,1,ciw,1 proku:-aw·,~ lub CB!\ 

Zło:::,-~ . .,,~ fJ or:::oz:vc, iub prcbę v,TęCZ-=111.l kc
l'"Z'."~CI potra'ktuj J,l Ll fox•. za1stnie111 ·, wze,aęp
st\v·, ~.lo~L '> dckonuć 11Jedil in1err:5,1r.tJ cz:,li 

IZ\•1 ~;Hr.:;;r:wn,'1 ocy.•.ratl."!l~k1L::~1c• 1:ip p17y 
po ,~1 JCV słu.:::by (1 eh 'or,y) 1 

P~miętaj. .rcc:,;• dc,kona; Jjecia mlerf'SJnt.:, l~·l
kL' w 1l.Jil ,:Jclch 1·,r.1atla:w.•v.J1 ponit:·.va..: UJ(;C•.r· 

otJ~'",\1ot~rsk1t:" n,oz~ rowrit:ż porin•dc-'C 2;1 sob, 
udpo0N1,,rJ..:iilł-ios,: ,:,, .. .v1ln0 za v,~,·;uitlzan,j 
1tit.s:L:oo:.i•; 1 ·z :•,'tll lu :ad;,~cJcz:,•r1e1,,,,.-. .i także 
~ oclpm·.·1ed.:1,,lr,csc bm,1 

' 
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·N pr~yrari,:11 r.oko~;;ro ,1 \1,e[:,1 przekaż ,ni.-·
resunla 'N rę::e crg11n0·.1•1 Sr.ir,1ri ,. Pr i1".1 '·:t11Lir·1 

,mJcz.a do1;-wwa-:::ze1112 za;r1y11·,.11',1:~;u do Sie:Jz.,
łl:• 019~·,:1 lub •:.ydn·iu.: fu11::cjrn1J11u. :o:,• puj, 
b,•lym 11;; in1ejKe Przel:ilz rr,1:.T,1~~ L"~1;;11u11 

5cig;,ri .~1 ,~.·!iz.ell:ie i11forn,~·,c/~· J :,~vt.:zt1:e p,~::i:a 
11.,:\,IU -::durzern~, c,sc,b ·.JCZ.='S.\Pl·~i.~CJ:r,::h Itp 

Nie dopuś:ć de, 1~9n, .,b;· 1o·,ren::•;m: ;i:;zos,,,I 
·11 \'r on11P1j?C!t:ri.1. \•i kt~lri.'11": 1:•rze~v·.t.':1 i1I/Jo 

v. d•H'·'"r do!i:ł~ do·ztlarz~·ni,1 L·on;rcyJnego 

Zabezpiecz, m1f._iK<' 7rl2or~t;'r1; lal,ecr,1,- '-,-
11c p1.. l ··q~ w ZCTC'~Ól'l::;sci •,a 'l1cd, pJ~,--"'·~
_.,1u ·J~ot, 1.1ostr:on,,ych, ur,n'n·o.:I.L•J1ć!'11·J za,arcą 

~l~d:':o•:,• Inr:. l.,iir pJpd", rwd1', I.IIJ i I· .:r:i;!cr._.r11.1 
11p dok1;me'1l1'·,,,) Nie próbuj rnbezp;~:z,;.

L,G6wl1' 

Opisz 2, ,ą,,:re t-: 110,.;tce <,ruz~o'.'.'J>J di,, pr.::.,r(,zo 
ni:Jo. z. -'.'h'lilNCl'J w n11are nn1:liwc,5,:i oópo•:.-ieclz1 

r,.:, :z.,,,. -:.1ed,•m !1011•ch P:r':~r, (kto' cni 9~!1f:' 

· 1.::ri:c .-; ,~.,. s:J0r,6i,·1 Clym, dl,,czeg::,11 

Ws?ółpracuj 0'9c1n,;m1 ~r1v,'"'" w (f:1J 
•:.

0 ,iid~~qe11t1 .:i: .r:ili,. ·1.n;ci :_Uir~eni.:1. 

Działaj niezwfo.czni·e! 

.Zob ... i1f • .!41 § ~ 1}S~.!L'J\', drn.1 (\ .; . .-,:-l,·~ ;.;,';! , 
'ł\,."")d'.:'."..'i _1:1.,:i..'.(pOi';.jri1iJ A,,r,..~~!7.:1 1D:. tJ ,'Jr&:~ ;v-._• 5~, 
= J.,'0-Z::: 1111 I . ..-~~·,Hf(;"_f ,;.l.u·I~] :~JJ: 

ZL}!•, ,.1,• jj5' ł..!S:t,H~~.· ~ cin•,1 .;.1~.' .l.T,.t:H11.-.r !~1!:; ! 

,;.1.,11', .. ,:, L/Li ,;·11y ,'Dz (.,' ,. !,p."...; 1 pc-t l ...... 

Zob 'lt! an 18;.; , .1 •t z~;l ) 1 \;.A° 

J 
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~ 
~ Powody zgłaszania korupcji 

f 

Społeczny obowiązel< 

Społeczny obowiązek zawia-
• . • domienia o przestępstwie 

t .. , ma każdy, kto dowiedział się 

o jego :popełnieniu . Obowi„zek 

Prawny obowiązek 

f 
Prawny obowiązek zawiado
mienia o przestępstwie spo
czywa. na instytucjach pań

stwowych i samorządowych, 

ktor,~ ,..., zwia:LJ =e sw?: cl.7.rat.,,'-
n::sc1a do,::1eei=1ały su; o popełn1e111u 

przes~ęp5<Wa śeiga:iego : u ·zęd..i. Obo
wiąze :.:: ten c1ązy na kierowniku jedn:Jst
ki lub osobie, która v-.:ed l .,g przepisów 

.t:ob ,,,.,. 3D..J I) 1 .l:.p ;.. 

?ub. lltr Jtl J ~ ...1 k;.,_~ 
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Lu, 
~ li?. 

ten crązy nu ;:azdej 05ob1e fizyczne,1, kto
rn uzyskaf,:; i nfonna...::ję o popełnionym 

przesięp:;,wie śc;ganym ! ur:edu'' 

,,.,.,·e\Nnętr:n}'ch =obo\~.·1ązana ~osta
ła do infom•owania organo,,v ~c19a111a 
c, przestepstw,e. 1,r,e,,vype!r ;:,nie ;Jra·N

r.ego cbov:iąz~u :awiadomie,, a o prze
stępstwie rnoze pu\,vodow·ać oclpowie
c!::,alnoś.;. kama n,; pod.stawie ar t. ::31 
k k. .. t1. ta l a. Ja:< za ci2ialan1e na szkodę 
irtere-su public:nego lub prywatnego 
,.,. .. v1yn.~u nrędopełnienia obo1,•,•i~zku1r_ 

Wskazówki antykorupcyjne dla lJRZĘDND<ÓW 

Ochrona samego siebie 

Je-zeli nie zą.os1sz fak lu za1s,n1enm 

"

• prz..est,ist·~a .korup:::yJnego, mo
żesz naraz.ie sie na odomv1edz1"1 i
'lo,c ,s:i:,rną. Każda osoba, która 
złoży ci propozycję korupcyjną, 

może· zgłosić ten fakt organom śdga
nia i nie ponieść odpowiedzialności 
Nie podlega bowiem karze spr.awca 
przestęp.stwa przekupstwa, jeżeli ko
rzyść majątkowa lub osobista albo ich 
obietnica zostały przyjęte przez osobę 
pełnią.cą funkcję publiczną, a sprawca, 
zawiadomił o tym fakcie organ powo
łany do ścigania przestępstw i ujawnił 
wszystkie istotne okołkzności prze
stępstwa, zanim organ ten o nim się 
dowi,edzial2·1 R.:g, lacp l,1 :o5t"ia ,,,.,p ·o
waL'.:c'"la vv Ct"'lu ! ozef':.'a rna sali::iarnośc1 

Ochr ona współpracownil<ow 

e Jez• I nie przyj,J!es karziki 
~ 1lbc jej obietnicy, je,i·1::k ~,ie 
~ li;:; zglr:, " łes faktll zaistn:eniil 

przi:,cteps wa, osoba kcrurn-
1)Uj<1C'a rnoze r L ,boi,vać wręczyć kc-rzy?.ć 

Ponioc organom ścigania 

Zgłaszają,c fa:kt .zajstnienia prze"'i stęp~a lcorupc1~ego'. moż.esz 
A pomoc organom sc1gama w uzy-

skaniu jego dowodów, w tym 
m .in. poprz.ez zastosowanie szcze
gólnych uprawnień organów .ścigania 

(np. CBA), do których należą czynności 

Zob "' :. 729 J u ~ ~ 
.?c-tr .,r: .!.9 I.J.\ l.:C,~'t' .: ca„l 

Centralne B:iuro Antykon1pcyjne 

~ 
11,.,ęazy uczestn' kami zeł~ ..:er.1a ko:up
c:(1ne90. ?cmrrno ze Je1 ·•,1prci1.·:ad;:en1e 
ulatw1a ·,,,,alkę : korupcJą. ro n = spcs6b 
nie rnieć na uwadze fal:lll, 12 moze być 
r,adLż'{ta i stano>N1ć ~rodło problemćn.v 

dl;, uczrn\•:,,ch ur:ędnikow. 2?.tem , ' \•et 
Jeze li nie przyJąleś korzyfr1 albo o b1et
ni::::,· ich przyjęcia, możesz. zostać nie
.sł~;zr,1e oskarzon/ o żąoJnre wręczerna 

koi :yśc i . 1\~o;:esz si~ orzeci tym ochro
nie, zg laszaJą,: fakt :aiscnienia 2dam=m1a 
1-:orupc:,'.I negc. v\1resz-:1e - nie::.glos.:enr~ 
far.:u zaistnienia przest,~pshva korup

cyj;iegc ..,..,oże 'Jyc vr1~orzyst:1ne v, ceru 
szantazu. Dlatego niez.1,,v\0 kle 1s~o !Ile Jest 
ur·,ikar.ie Lege tyo1.. zdar:en. '-'-' sz.c::::egól
nos,:i poprzez rea lizo',va1re zasady· wielu 

par ocw. 

1w , ri' u u rzerl I kov._1i Zgł,oszen ie faktu 
.zaistnienia przestępstwa może ochro
nić nie tylko ciebie, ale również twoich 
wspólp racowników 

polegająice na nieJawnym p.rzyjędu 

korzyści majątkowej22 Zas:osov,,an,e 

~eJ ny11rosc1 ~peracyj1·,o-rozpo::-1av,1czeJ 
Jest rno::.li··.,ve ry lko v,;tedy•. gd)' zestala 
ci ziożona ,:ibi et. ,rea ·,,v:ęc:en ! a korzysc: 
:::ile wstępnie . i:j 11e przyJafe:;. 
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~ Rola przełożonego 
w przeciwdział.aniu korupcji23 

Miej świadomość 

Zacl,owa..,ie pr2:eło:::.one90 odgr:r''·'.'a 
ogrc,- ·,ną rolę w µrzec1,vdz1dłan1u korur
c_;1 Kierując pracą podległych urzęd

ników, powinieneś stanowić dla nich 
przykład . Parr 1el.aJ. ż.e or•_ipc;a ro:w1_1,; 
się -, .. , ::ęśc:!:j tar n. gdzie· 

" nadzór slu::bow;.' 
Jest n·edostateczny 

mer1Lori·crnl 

.,,1 1s,nieJe zbyt duże ;:aufanie cio poci 
władn;..1ch. a tal:ze dlu9oletnich lub 
~\':,,sci<o ,.vyspcc_1alizowanych pracm,vni
ków; 

..i przełożeni dają zły pr:yk1ad; 

... brak Je.St reakcj i w przypadku v,ryi<ryc:1a 
:achowan:a ri1euczciwegc. !ym samym 
brak efel:w odstraszcJnia 

Relacje prz.elożony - pracoi.vnilc Rozmawiaj 

Re9ularn1e rozmawiaj :e :;v,·01r-,, pocl
władnym1 (l zagroi:eniach, z: którvmi sie 
spoL/kaJą lub mogą się sootykat ::irzy re
al1:".acji obov,.:ią:.::ków i :::a.dan sruzbowych. 

f<<J~Jar ;,:J:.!,-1~ "Jf1r,'1c, 1\'/f1ny µri ;.-• t'/J·~·o.·.~.·Irr"rn: 
eł,?!: t'L11f~_,'t7im1:e~n1jr11st(•_1s- .;.;·ut J:,r.11L1f't,t-:i, f[:: 

Rozmowa ułatwi ci zidentyfikowanie 
obszarów zagrożonych. An21l1zu., zag u
zeri,1, iJkżtc e, kto,e ,,,,ystapił:,• w inr)'ch 
u rzędacl1, wykonUJ<)c:yd1 JJOdabne zadani~ 

Kforując pracą podległych .urzędników, powinieneś stanowić dla nich przykład. 
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~ 
Na podsta,,v1e wyni!:ov<' anali:zy zasta
nÓ'w się,Jak1e zmiany rrzeba ,,,,.pro·wadz1c 
np . w si1 ukturze nrgani:!ac:ji orzepl)",','1e 
dokumentów oraz podziale obowiąz

k6v11, .aby w przys:dości 1.Jniknąc tego typu 
zagro:::.er.. 0obr;,1 ~ontal·t z P' a~o·.-,111Jkarn1 
pozwoli zapobiec •Nielu niepoL;zebnym 
probfe111om. Vi/ szc::i=golrosc1. 

"' uwz::Jn;dniaj faki.. że pojed:,,nczv pra-
cmvrucy ~a bardzit!j zagrożeni kor .Jf1CJ<1: 

uwzględniaj sluz:bowe , prywatne 
problem'/ swoich pracm·1-,ik6w; 

"" stosL,J środJ( zaradcze. 1ak 
np. z·.·.ioJnier11c1 praccvm1ka z zadan 
b:ire •Nedle twoJe;I v,,iedz}' ,nogą pro
•, ·,,acl::ić do kcnfliktu między nteresem 
oracow111ka, wyrAającym :: jegc 

Symptomy l<arupcji: Obserwuj 

lstr11eje vv1ef2 sympto, aow. l, .vt· 1ozes2 
zaobse1·,:·/01Nac ','iJ ""acro•.•.1a1 ·,iu L1.•,ojego 
codw• .. o 1ego. Nie zawsze zaobserwo
wanie symptomu korupcji, cho,ciażby 

jednego, oznacza, że masz do czynie
nia z korupcją, w której ucze.stniczy 
twój podwładny .. Odwołuj się do .zdro
wego ro.zsądku. Żaden symptom nie 
stanowi dowodu korupcji, ale pozwala 
na jej rozpoznawanie i .zapobieganie. 
Syrno!c, 11:, n°09a Jo:yc:vć Gs ... .1:s1 JJra· 
:ovmi<a lub realizov-,ari/::h prlez niego 
zadań 

1/•l od1~~~siEniu do prcKC'-','l:1ka zv-.1róc 
u\-vagę nJ. 

.,,, sytuacje finanso•.vą: ri ieu~ilsadn,o"I}' 
,.•,•yso',j star.dard żyoa lulJ vob:e'Tly 
D11:::1.)o',\1e: 

.• podep1cwanie nr.eJ :1zia!,dnosc1 ::a
robkcwej bez: 1,vyrnaganego zezwole-
11ia lub pc1n~ormcwania pr::::.ełazonych: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

,,. 
dz1ablnoo;ci pozazawodov,,1e_1 lull tn

.eres rr Jego najbli:szych a Jego 
obowitJzkarni :avm:::io1.•:ym1; 

,,1 vvykaż es o: 10.sc. w syti ... a~1i. 3dy ora
cown1~ ma w}'-ra;;. ,i," ··byt d11w lub :::by• 
mało obov,,ią:ko~·,· 

.,,1 zwroc u•:.•age n;., osobiste słabosc 

(np .. uzille~111eni~ :::irriilo~Vi3n1e de óro
gtch. trucinycl1 uo sfrnansowani:1 hol.::
by lul I nadmierne zadiuze•iie t·.-.•oicl~ 
l"'<lCl~'-','lilkÓ'o'.')i prr1CQ1,Vll:Cy , 'llf:Stabli
ne .vtuar.j1 !iriansov,,e; nie r o-..\iinr b;/ 
zatrudniani v., dziale „akupów, '11,Ó\•'-rie:11 
publicznvch li.:b n.1 stanowi!>kcith. na kt0-
rych byliby szcegDlnie vVieksponowan1 
na n1euczci•.vy ',\1p!}•V,r osób trzE<c1ci·, 

rnetypo·we zachowanie {np. ,·,•ynikajace 
: faktu, ze pr ,Kown1l ;est szanta:G'.'/a
n·1 lu ::i ma "l iecz:,·s:e sumienie): coraz 
większe za,1k11ęde v,; sobie: 

- nagią zm1ane zachoiNania wobe·: 
(olego•.',' pr:e, ozonych 

" obniU:''lle lub .Jrak identyfikac_1t z prarn
da11.•cJ. lub •.•,.ykoll'.,"N2lnym1 zr.1daniar ·,: 

"" uzale?.rnenia: alkohol. środki odurza_lij
ce, hazard itp.; 

.. ::hec IMpcr,o•,•,•;:;nia. : lw:ale111e się kon
taktami służbowym i i pr/~· • .,.li,ynii: 

... i:on;akty prywalr·• (np. ·arrosz.eni;:; 
dzialalnofr pozaz.av ... ocic"n L.mov.y 
dorad::?!? lub rze!'.zcznawcze. ucbal,l 
ka;:ii i a Iowo:'! 1:p.): 

.., przyjmowanie korzysc1 od osób :rz.e .. 
cich (r'p. specjalr;e C2'W przy :-:akuoach, 
przy~11nowan1e drc:g ich obl3~iow w re
sta uraqach. zapr0 ~eń r.a 'rnp1 ~:::~/ pry
v,ratne lub 'birnesowe intere:;ar.tov.rJ. 
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W ocli' 'estE ·,11.. do zaclar. reaH::owanych 
przez pracownika ;:1,wóć u•.•,•age 111:1: 

"' n1estosowa n,e się cło oco•.·, lą::ujr1c:-'ch 
przepi!OW prawnycn 

..,. przyzwolenie na uchyb1en1a, •:.• szcze
g~lnośc' na zacr,~·.·.,ania sprz.ec:ne 
z praw·em lub budz.:ire wątpliwcsc,: 

.. dopusz.czan;e sie „dr·.:.:mych niep1.;wi
dloviości"· 

..l (ożnice między tal:tyc::nym p,:eb1e
ci1em procedur:/ a po.::nieJsz.y-:n J!~j uclo
kut"T1en:cwan1er:\ 

..i niesp6Jr.ą ocene S)'tuacji decyz)~ 
przy tal:im samym stanie fakt)"c:::Y,1m, 
lecz ró::riycll ~·.•nioskodawcach; 

,1, naduż)'\Varne kompetenqi decyzyJ
n,,ch; 

... ceb• ... •e unikanie kontroli; 

-11 z.abie9a;iic o reafi:::aqę 1-;:;,nk~e r1ych 
zada ii: 

..,. nieinfarmowar.ie o •.-.iszystbch podej
mowanycn d:iałan,ach. 

A mechęć da uzasacln,a'1ia swoich 
rlecy:ii; 

..o1 S~f'OP'1iCZOSC ',V przypadku nli:k,Órych 
wn1oskodiJwców lub oferentów; 

..,. bagateli~ow,mie zas,1cl~, os;:czedr ości, 
r.icjo11alnosci wyrlatków ze śrocH ó· ... pu
bkznych· 

..i1 pro by v,1ywierarii wpływu na u .. ·•.YZ;<= 
w przypadk11 zadan kto;e nie 11L1lezą 

da zakre~u odpowiedZ!Jlr 1osc1 l,lllego 
prt1cov,,rnka. a m,,jil Zr1ilczenie dL inte
re~ów osob 1 rzecich; 

riieuzasadn•:::;,ria niechęć prarnwnika 
do ::miany :::akrec:u zadar 11.1b rrz1=-
111es1en1?. w s;::c:ególnofo 9dy wiązą 
się z ii\'v·c.111sem lub pod·:J,'Żk,. plac}' 
alba przy·najmniej z ~aką perspektywa. 

Przyj r11ujesz odpowiedzialność - powierzasz odpowiedzialność: Zapobiegaj 

Jestes zctiowiazany de d::::iafa,,id 0od-
1ego z zasaclami et:,i;,i z.a•Nodo•,• . .::1 ora: 

zapobiegar..ra kornpcJ1, ••,, tyrr- podno::;:ze
r, ł SV•/ladornosci nvc1rh pOd\,•/;a,,nVC.:l. 
Jako przełożony masz podobne obo
wi.µki wobec swoich przełożonych, 
jak pracownicy wobec ciebie .. 

VV pr::ypaciKL realiz.:::;.,,,.,an,a sp1a•:.1 v~ na;j
bardzieJ korupCJogennycti obszarach; 

.r nie cizialaj rutynowo; 

..., i nformuJ pracm•mikow o zagrozeniacn 
korupcyjny cl-., 

.22 

żądaJ infon :;acj: ocl praccwr.ikó-,,•,1 
o stanie ,t:!ałi:owanych zada,i; 

..,. wprovo1acii doda:kowe :)bo1,v1ąz'<.i 

z·,v,azane ze sprawozda•.•.•c:ośc1J wvko
nvwanych .:aclań 

,1 realizu, zasadę -..vielu par oczu; 

,1 o ile :o mo:liwe. :mieniaJ skfao :espo
łovl'. gru;:i roboczych itp.; 

,1 wzmocniJ 11aclz6r sfużbowy i .rneryto
ryczr.y; 

... korzyst:1j z k0ntroli wewnętrzrej 

Wskazówki antykorupcyjne dla URZĘDN[·KÓW 

~ 
Sposób postępowania prze-łożonego w przypadlm podejrzenin uczestnictwa 
podwładnego w zdarzeniu korupcyjnym: Reaguj 

W przypadku uzasadnionego podej- i rx·slępmvanie zgodne z: aigorytmem 
rzenia korupcji zastanów się nad bez- p,,st~powarnJ r,la urzęclnikói., w przyp:id-
zwłocznym podjęciem przykładowych 1:u zaistr.:erna zdarze111<1 korupc„jnP']O 
działań: 

cdeb, arne 9racm'.1niko•:.·1 n,ektorych 

bieżących lub "".ukork:onych spraw 

..i zakaz dcstepu do akt· 

..,. zabezoieczenie miejsca pracy na.a tek 
dotyczących sp: aw sluzbcwych lub 
nar.:ędz.i pracy (takr:h Jak ~omputer. 
penchve itp.); 

..., wszczęcie '<oni, oli we•t.'1 :,trzner 

Nadzór służbowy i merytoryczny: Stosuj 

\li/ przeciwd:1alan:u kor;.ipcJ1 nie mo_esz 
za·101111ie· o nad;:orze s1uż:::owym i me
rytor:1cwy111. ktory przeciez i tak :,3leży 
do n,voicr, podsta,,vowycl· CDO\"/ią:J:ow 

a'<D ,rzelozonegc. Brak nadzoru mo.że 

prowadzić do zgubnych skutków, 
w szczególności w obszarac,h zagrożo
nych. 

W :,.,·,azku z tyn• spróbu.i; 

" zoptymalizowac kcntrolt; orocedur. 
np. poprzez •,•,•budowariie •.-., nie me
::hallt;::movi kontra nyc~ (np. clwukrot
n~ sprawdzarne); 

D::,konaJ o..:eny sposobu oostępc'.',·arna 
na podstaw e okolic:::: 10 c, kon,._relnego 
orzypacl w. Nie zawsze występowanie 

symptomów korupcjj oznacza, że z ko
rupcją mamy do czynienia. ,edna ,: brak 
reakcJi rr:oże szkodzić r rE: l•,'!ko twojemu 
',,v:zerurikm•.•i. ale przede V<'5Zystk1m nara
ża cię na odpowiedz,alnos,.: oysq•pl11,ar-
11ą lub kama. 

unikać oti9raclzania się lub usainoclziel
nBn1;; pcs;::uegolnych praccwników; 

_... ::·,v:.1cac uv1agę- na symprnr·\· korupcji; 

"' poprzez wyry1·V{ową kon .rolę spr<l'.'t
d:::uc, czy pracownicy rne v,1ykracza_ią 

,ooza swa.ie ko1npetemJ~: 

... badać zadcwo!enil:' z: r~alizac;, ćJbc
w14.zkow i zadan sh.;żbowycll podv-:lad
nych poprzez: rozmm·vy z 1ntereirnnt,1mi; 

..,. zaaewnic pr:o=J'Z/stość procesu podej
mm-var:a decvzji 

Współpraca z organami scigania: Informuj 

Jez,~I, 5,cis;: na czele ,n~:ytuc_.1 pa.,
stv,··r::rNeJ lub samorzó,do·.,veJ, sp:x:zvwa; 
na t,Jbie pr;róvny obo•:.•iązek za·.v,aóome
nia org.:inów ścigania o przestępstwie 

o którym dov,.11edziałeś się vv zwi~,zku 
z cJ:::iałalr.ości:1 twojego UIZf;!du. Obow;ą
zek ten spoczy-,,va rov..-r.ie1. 1i.1 tol.Jie_. iezeli 
jest es osobą ocJpowie<iz;.,tlną za ··,w rno-
1,v,rn,e or9a11frN scigar.ia 0 pGdeJr:::en•u 

Centralne Biu.ro Antykorul)cyjne 

ropeł11.e"11u p1-z1:,stęps '\·I', Oprócz po
wiadomienia o.rga nów ścigania, masz 
obowjązek przedsięwziąć niezbędne 
czy:nności, aby nie dopuścić do zatar
cia śladów i dowodów przestępstwa. 
Zar 1t•chanie ... bow1c1zk1. I- "a·.·meg.., z,c,w·.a
don ,enic o prze, tępsl 1,'..'J~ rr.oże pocii)gać 

Ził ,;obą ocipm·,Nf'dzi~lno;ć clyscyplinarną 

lub ~:1rną. ok rP.s .1riną w drt 231 k.k. 

23 



~ 
Rola instytucji 
w przeciwdziałan iu korupcji24 

Kier::;wr cc•:.ro ka:dega urzędL po1Nmno ciązyc cio stoscwanra w nirn zasad bez:stron
noso, rzetel'loścr 1 '.J~estr;:e9ania prawa. Mie ufega ·vvą!pliv,10.scr, ze pO\vazną przeszi'.o
cJę sto_;1q nad ·octre d::: real:ac) po'wyzszego c~lu :;tanovs1i korupcja. 

Jedn;1n1 :e sposobov,• pokonania tej przes:kcdy; e- •,\·pro1,•,oadz.erno2 polityki anLy,w
rupcymeJ Polityka pov.i . ..,na ol'.reślać sposób clzi.-;l.~r11a wszystkich osób peiniąc:-ch 
T\.mk(J:? pl.bi crne w celu ·wycljn, nm,vari" luo zr,nieJ~zen,a zdoizen korupC'/]11·/C'l: 1 h 

v1z:a em. Przyjęcie polityki antykorupcyjnej nie jest dowodem na to., że w insty
tucji wysąpiły przypadki zdarzeń korupcyjnych. Potwierdza ,1ecJ·,.:r11 e :1: insty-·. LIC.Ja 
11otr fr I .Jb p óbuJ,- cszacov.,af istrne.1ą e ryzyko a by v,• pr:ys:::lośc1 w:,-,?l1rninowac tego 
typu zdarzenia. 

Hierownirnvo I pracownicy urzędu powinni dzinłać wspólhie i wedtug zgadnie 
ustalonych reguł! 

Polit:/ka a,1cyltorupcyjna pow,, '12 

Lm·rglęo'niac st~uk:urę orga:ii:acyJ ,,, 
i specyW ie- m-2 yrnr{::zna poszczegal
n·fcli 11',5 .y~xji. W każdej instytucji na
leży regularnie dokonywać analizy ,ry
zyka zagra.żeń korupcyjnych 

Na p,~dsta,.v,~ ~vyr. ~O\V tej :l'.hli:::.y nalezy 
Dr.::·.1-.ta.dowo: 

..i1 dckonac aktualizacjr polityk, ;,nt·,:l:0-

1 upc;,,Jnej' 

..i1 ust.=ilić, jakie ::n~,a ny pr:;:eprawadz1c 

- w :.trukturze organizar::,~ne,r insty'luqi, 

Przej rzystość chroni przed lcorupcjc:l ! 

Je.zeł, riany ,.irz,1d ma raka mozl1wosc 

pov,;, nren Btrudni.: lub w:irna..::zyć oscb1; 

odpcw1ed::1alną :a realizowar.i:: zadań 
:: zak,es•.1 prewericji kornpc;1 albo powo
ła..:: :e~p61 do sprow pr::.ec1wó::1alania ko
rupcji. Na tal:? oscbę lub zespó! rnozna 
na;ozyc następu: c1ce zadania. 

- VI'° ramach podległok' sl•J::baweJ 
r.rrzednil;ow. 

'<'<' za'<re~21:::h oboi,•,1ązk6w po

szc:ególr•ych urzędnH:ów, 

°"" sposobi,: obsługi ir.leresa'1cÓ•N, 

v1 sposob,e Jok-.in1er.tm-van a re
alizowanyr, zadori. 

- w obiegu doku-nc.nta( 

'~V obszarach szc:egól nie :agrc:tonycl, 
nalez;.' stoSO'.'-'Z:: zasac.ę dvv·och par oczu 
a jednoc:esr,ie :apewnr,: p1:errz\/Sto.,I'. 
pcdejmowanra iecyzji. 

..i1 kc ·1takt : krero\vnrctw!?rn, llrzt.?dm~a
rn 1 1rteresantam1 v,, ~elu ao, ad:twa 
z zakresu pr:::eciwdztrJ!ania koruprji; 

"" przyjmov,;arue s:-19;-,akl'•N o zclarzen1a,:h 
korupcv1n:.1ch lub innych riiepraw;dlo
\Voś::iach, 

..i1 a,1ali,owan;? r Viskaz.y•:,1a ni-= obszaru·N 

• 1~x.:':•~,· :vs!i'lł ..:l(.'rl•l„Wt!•n·,· przy ~J.·p:~.v:}:·.=tr.J111, .. , f{1:.T'rl1r1t?· drI; E!JIUh!'ir!11i1,;nm1m):.., ·s .:ut .~:,,1,11.•Jt,J.',::-b<!~.~:~i,11,··tw•~ 

11 jt;,• eu:~:leS1ri;"r::a,'r1tn!). 81;:n;,,, .:'ll(M 

24 Wskazówki .antykorupcyjne dla URZĘDN[KÓW 

zagrozonych ryzykiem koi up~ji: 

"' obserw,w:a:iie s:r1ptomo·,..v korupcji 

"" orm•.1adzenre sz,, ulen dta kier8'.'l'l1r...:tv,a 
u r:ędrnkÓ\·\·~ 

wE:pÓlpraca z orga,~amr si:19,rnra: 

prov„aclzente :::r=,ałalnoscr i ,formaq.'J
r.eJ n.'I terna: przedwd:mlłar·.1 korup:Ji 

Kolejnym 1s!otnym ~krr"n,e11 poli;,lk, 

1nt~kor q. cvj1 ej j~ l ciąigfe podnosze
nie świadomości urzędników .i·,pr:? 
re(Jl la rw F'rowac >., ·r11e szkor,,,,. 1111:, dys
ku;JJ na ter nal p11.eciwd2:ra!c1r11cJ korup 

i:ji. ',N s-zcz'29ólnoś1.. p0\vi11no dolyczy, 

i:o csob rowo zatrud 1iony.::h lub r&1lizu
jących zadania \'I ob~carach z,,grozonycl 

Podnoszenie śi.vindamośd urzędników l<sztaltujc r.imy organizacyjne urzędL1! 

Jeżeli w 1nstytucJ1 doszło do 7 oarzenia 
J:01 upC;·Jnego, nalez:.i p.J nwrrnovvac 
i:;racovm k01N I W;dasnić . 'Tl Z- is1 niałq S'./

tuaqe oraz podJąĆ kroi i zarnclc.:e maj~ce 
na ,:elu unrknręcre tukicf, S<it'il\·d1 lub p:)
dobn;.id1 z::iarzen '•N przys:łcSCI. 

VJ prz/paciku 1,,;;:asad'11onego podeJrze
nia :aislnienia zclarzen1a r-01 t1pcjne90. 
na kierm·mict,.vie ur::ędu, osobre lub .ze
spole c,o ,pnw pr .. , 1·.vdo'ic:ilani. <Or .q:-rrr 
,,Jo:zv•"<1 prawny obowiązek zawiado
mienia organów .ścigania o popełnie
niu pr.z.estępstwa korupcyjnego. 



~ Jak CBA przeciwdziała korupcji? 
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uczniów klas !-lll s:zkól podstawowych prze5zkolonych z zakresu 
etyki i antykorupcji 

działań realizowany<:h p rzez CBA jako podmiot wioclqcy w ramach 
Rządov,,ego Programu Przeciwdzia.łania Korupcji na lata 2014-2019 

wydane publikacj e w języku pol~kim oraz w Jęz.yku 
pol~kim • angielskim dotyczące przeciwdziałanra k.orupcji I 

'.._ ... 
e,gzemplarzy publikacji WJ'danych p rzez CBA 

urzędników prz,eszko lanych 
z zak,esu przedwdzialan ia kofUpcji 

porta.le ~pofecwościowe. na których 
CBA promuje treści a nty:k:orupcyjne 

! 
wydarz.eii, podczas których CBA wspólnie 

z GPW i KNF promowafo kulturę compliance 

zorganizowanydi edycji dorOCZflej 
Miedzynarodowej >::oniereotji Antykorupcyjnej 

uaędów, w których przeprowadzooo szkolenia 
z zakresu przeciwdzlafania korupcji 

informatji dotyd1czas udostępnion)•ch na stronie 
wwv,1.amykorupcja.gov.pl 

L 

zorganizowanych w latach 20B-.201S 
międzynarodowych konierencji, seminariów, warsz1aców itp. 

~ 

osób. które ukończy-ly kurs w ciągu pielWs:zego roku funkcjonowania 
platformy szkoleniowej CBA https-; /szkole ni a-antykorupcyjne.edu.pl/ 
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WPROWADZENIE 
Zamówienia publiczne są największym 

w kraju rynkiem, przez który przepływają 
strumienie finansowe środków budżeto

wych oraz ogromna część środków uni,jnych. 

Reaj izacja zadań publicznych przez podmio
ty dysponujące środkami publicznymi wiąże 

się z obowiązkiem ich wydatkowania .zgod
nie z obowiązującymi procedurami udzle
[ania zamówień publicznych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp -
stan prawny na dzień 18 września 2015 r. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, realizując 

zadania nałożone przez ustawodawcę, zwra
ca uwagę na mogące pojawić się nieprc1-
widłowości w wydatkowaniu środków pu
blicznych w toku realizacji zakupu usług lub 
dostaw, a tc1kże procesów inwestycyjnych. 

Niniejsze rekomendacje mają na celu przy
bl iżen1e procesu udzielania zamówień 

publicznych oraz udzielenie wsparcia 
kierownikom j ednostek. za mawiających 
w prowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych poprzez wskazanie 
często pojawiających się n ieprawidłowosci 

oraz sposobów zapobiegania im. Opisane 
przykłady nieprawidłowości oraz sposoby 
zapobiegania mogą pozytywnie wpłynąć 

na realizację procesu udzielenia zamówienia 
publicznego, a tym samym znacznie zwięk
szyć szanse zamawiającego na .2akończe

nie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z pożądanym skutkiem. 



Nieprzestrzeganie przez za mawia Jącego 
norm wyrażonych w przepisach określa
jących reguły wydatkowania środków 

publicznych może przynieść negatywne 
skutki ekonomiczne dla finansów jed
nostki, a w rezultacie doprowadzić do po
niesienia przez niego odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu
blicznych, naruszenie przepisów prawa 
zamówień publicznych czy też odpo
wiedzialności karnej. Wzmożone tempo 
realizacji inwe.stycji, j ak też ogrom prac 
koniecznych do wykonania w związku 

z nową perspektywą finansową Unii Eu
ropejskiej będą wymagać .sprawnego, 

rzetelnego i profesjonalnego przygotowa
nia, a następnie przep rowa dzen ia po.stępo
wań o udzielenie zamówień publicznych. 
W celu uniknięcia zagrożeń korupcyjnych 
mogących pojawić się w toku realizacji in
westycj i, mając równ ież na uwadze maksy
malne usprawnienie i transparentność po
dejmowanych procesów decyzyjnych oraz 
kierując .się chęcią wypełn ienia funkcji pre.
wencyjnej, Centralne Biuro Antykorucyjne 
przedstawia poniżej rekomendacje postę
powań o raz n i ektó re aspekty oopowie
dzialnoścl, która jest związana, z procesem 
udzielania zamówień pubilicznych. 

ETAP PLANOWANIA I PRZYG,QTOWANIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE , 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

Przepisy prawa za mówień publicznych 
okreś lają kierownika zamaw1a1ącego 

jako odpowiedzialnego za przygotowa
nie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
Fakt. iż kierownik zamaw iającego od
powiada za przygotowanie i przepro
wadzenie postępowania nie oznacza, 
że to kierownik s.am powinien postępo

wanie przygotować i przeprowadzić. l<ie
rownik zamawiającego może powierzyć 

przygotowanie lub przeprowadzenie po
stępowania pracowni kom zamawiającego, 
a także osobom t rzecim (np. w przypadku 
instytucji cent ralnego zamawia;ącego). 

W niektórych przypadkach kierownik jed
nos-tki zamawiającej musi powołać komi
.sję przetargową. Powierzenje przygoto
wania i przeprowadzenia postępowania 
komisji przetargowej. składającej się naj-

częściej z pracowników zamaw1aJącego, 

wiąże się z potrzebą wypracowania (lub 
też dokonania nowelizacji już istn iejących) 

aktów prawa wewnętrznego określających 

w szczegółowy sposób procedurę udziela
nia zamówień publicznych w danej jedno
stce organizacyjnej. 

Podstawowymi aktami prawa wewnętrz
nego odnoszącymi .się wprost do procesu 
udzielania zamówień publicznych w danej 
jednostce organizacyjnej są: regulamin 
udzielania zamówień publicznych oraz re
gulamin pracy komisji przetargowej .. Kon
strukcja regulaminu udzielania, .zamów ień 
publicznych oraz regulaminu pracy komi
sji przetargowej powinna być konstru keją 
jasną, czytelną, z.awężającą pole do in
terpretacji, pozwalającą na identyfikację 

osób dokonujących czynnośc i w proce
sie udzielenia zamówienia publicznego, 

8 Cclllralne Biuro Ant}•ł:orupq·}ne 
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jak też identyfikację dokumentów 
i zapisów w cel u możliwości późniejszego 
odtworzenia procesu decyzyjnego. 

Nieprzestrzeganie przez pracowników 
zamawiajc1cego obowiązujących w danej 
jednostce organizacyjnej aktów prawa 
wewnętrznego może być dla kierow nika 
zamawiającego podstawą do pociągn ię

cia pracownika do odpowiedzialności po
rządkowej określonej w kodeksie pracy, tj. 
kary upomnienia, kary nagany, wląaając 
w uzasadnionych przypadkach możliwość 
za.stosowania rozwiązan ia umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z tytułu ciężkiego na
ruszenia prz.ez pracownika podstawowych 
obowiązków pracowniczych. 

Bardzo często zdarza się, że regulaminy 
udzie.lania zamówień publicznych czy też 
regulaminy prac komisji przetargowych 
zawierają tylko ogólne postanowieriia, 
co niesie za sobą dowolność ich interpre
tacji oraz stwarza poczucie anonimowości 

w podejmowaniu decyzj i na poszczegól
nych etapach po.stępowania. Przełamanie 

tej anonimowości powinno wyznaczać 
kierunki prac nad aktami prawa wewnętrz
nego u zamawiajc1cego. 

Na etapie organizacj i postępowan ia 

o udzielenie zamowienia publ iczne
go kierownik zamawiającego powinien 
mieć świadomo.ść, j akie czynniki mogą 
mieć wpływ na udzielenie planowanego 
zamówienia. Ana lizą należy objąć z.arów
no otoczenie wewnętrzne zamawiające

go (np. wielkość posiadanych środków, 

stop ie ń przygotowania me ryto ryczneg o 
pracow ników, czas niezbędny na realizację 
zamówienia itp.), jak i otoczenie zewnętrz
ne (np. znajomość rynku, liczbę potencjal.
nych wykonawców, s-topień innowacyj,
ności przedsięwzięcia, tendencje rynku 
itd.). W tym celu planowanie zamówi.enia 
powinno łączyć się z analizą pod kątem 
wyspecyfikowania "słabych punktów" oraz 
podst awowych zagrożeń korupcyjnych. 

Kierownik zamaw1aJącego w oparciu 
o regulamin udzielania z.amówień publicz
nych powołuje na członków komisj i prze
targowej osoby, które dają rękojmię rze
telnego i obiektywnego przeprowadzenia 
procedury związanej z udzieleniem zamó
w ienia publicznego. W tym miej scu na leży 

zwrócić uwagę na możliwość powoływa

nia członków komisji przetargowej ze ści
słym określen iem ich :zadari dokonanym 
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już na etapie decyzji o powołaniu komisji 
p rzetargowej, w której zostają wskazane 
obszary działań danego członka komisji 
(np. Pan i Pani X powołani na członków 
komisj i przetargowej - w zakresie bada
nia dokumentów określających zdolność 
wykonawcy do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, Pan i Pani Y - w zakresie 
oceny oferowanego przedmiotu zamó
wienia pod kątem spełnian ia wymogów 

zawartych w specyfikacji lstotnych wa,
runków zamówienia - SIWZ). Przy podzia
le zakresów zadań dla poszczególnych 
członków komisji na leży pamiętać o do
borze osób dających rękojmię należytego 
wykonania powierzonego im zadania oraz 
o zachowaniu, w miarę możliwości, zasady 
dwóch par oczu przy wykonywaniu każdej 
czynności zamawiającego. 

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z BtĘDÓW 
POPEŁNIANYCH NA ETAPIE TWORZENIA 

SIWZ DOTYCZĄ PRZEDE WSZYSTKIM 
TRZECH SFER: 

".X li 

- określenia przedmiotu zamówienia; 
-określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- określenia kryteriów oceny ofert. 

IO Ccat r.ilne Biuro An tykom p<}~nl' 

Każda z wymienionych wyżej sfer niesie 
z:agrożen ie wystąpienia błędów i n i eprawi
dłowości, które z kolei najczęściej skutkują 

złamaniem fundamentalnych w prawie za
mówień publicznych zasad: jawnośc i, rów
nego traktowania oraz zachowania uczci
wej konkurencji. Poszczególne e'lementy 
S(WZ - dotyczące opisu przedmiotu za
mówienia, określania warunków udziału 

w postępowaniu oraz opisu sposobu ich 
spełnienia, a także ustalenia kryteriów 
oceny ofert - są formułowane indywid u
alnie do każdego zamówienia pr.zez osoby 
wykonujące czynności związane z przygo-· 
t owaniem postępowania o udzielenie za
mówienia. Kreowanie postanowień SIWZ 
jest w tych wypadkach poddane swobod
nemu wyborowi i jako takie narażone jest 
szczególnie na niebezpieczeństwo bra
ku obiektywizmu oraz inne zachowania 
o cechach koru pcJogen nych. Zdarz.a się 

również, iż opisu przedmiotu zamówienia 
dokonują firmy zewnętrzne, co powodu
je, że zamawiający ma jeszcze mniejszy 
wpływ na treść zapisów wprowadzanych 
doSIWZ. 

Wszelkie postanowienia zawarte w doku
m entacj i postępowania odnoszące się 

do opisu przedmiotu zamówienia mogą 
ograniczać liczbę składany,ch ofert. Dlate
go na leży pam iętać, że zamawiającemu 

wolno wprowadzać tylko takie warun
ki, kt óre są m u niezbędne. W przypadku 
kontro li zamówienia publicznego oso
by odpowiedzialne za. przeprowadzenie 
postępowania muszą umieć uzasadnić 

wszyst:kie wymogi zawarte w opisie przed
m iotu zamówienia. Każdy zapis odnoszą
cy się do parametrów, funkcjona lności 

czy wyglądu, ,zawarty w SIWZ, który n ie 
jest rzetelnie uzasadniony, może zostać 

uznany za nieprawidłowość powodującą 
ograniczenie konkurencji. 

Do najczęściej spotykanych symptomów 
wskazujących na możliwość nieetycznego 
bądź niezgodnego z prawem zachowania 
moźna zaliczyć spotkania wykonawców 
z członkami komisji przetargowych poza 
s iedZibą zamawiającego, po godzinach 
urzędowania, częste rozmowy telefo
n iczne członków komisji z w ykonawcami 
w celu uzgodnienia zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub tre
ści oferty. Po,żądane je:st , aby regulamin 
pracy członków komisj i przetargowej ści

ś le określał tego typu kwestie. Jednym 
z rozwiązań ogran iczających ten proceder 
jest stworzenie restrykcyjnych przepisów 
w regulaminie pracy kom isji przetargowej 
nakazujących ścisłe przestrzeganie zasady 
pisemności, zgodnie z którą każde pytanie 
powinno być sporządzone na piśmie. Tak
ź.e odpowiedzi na leży udzielić w drodze 
pisemnej. Kierownik zamawiającego przy 
uregulowaniu tych kwestii w akcie prawa 
wewnętrznego stwarza sobie podstawę 
do pociągn ięc ia do odpowiedzialności 

służbowej członka komisji łamiącego 

te zapisy. Zasady: (l) n ie ma pytań waż

nych i mniej ważnych, wszystkie są na pi
śmie oraz (2) bezwzględne dokumento
wanie (np. w drodze notatkl służbowej) 

i (3) wskazanie potencjalnemu wyko
nawcy potr.zeby sformalizowania pytania 
na piśmie, a następnie (4) przekazanie 
go zamawiającemu lub przesłanie pocz
tą, faksem lub e-mailem, powinny być 
kategorycznie przestrzegane. 
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KAZUS1 
Firma X w krótkim czasie stała się glównq 
firmą wyspecja I izowaną w przygotowy
waniu projektów budowy hal sportowych 
dta jednostek samorządu terytorialnego. 
Zawsze oferowała dość niską cenę za real i
zację projektów i w ten sposób wygrywafa 
prz,etargi. Jednocześnfe właściciel firmy 
X umów1ł się z szefem firmy przedstawi
cielskiej producenta technologii uzdatnia
nia wody, iż w projektach realizowanych 
na potrzeby jednostek samorządu doty
czących budowy basenów będzie okreś lać 

parametry związane z technologią uzdat
niania wody w ten sposób, że spełniać 
je będzie tylko ten konkretny do.stawca. 
Zgodnie z tą umową, w projektach znajdo
wały się zapisy ograniczające konkurencję, 
bowiem parametry określające wymaga
ną techno[ogię uzdatniania wody wska
zywały na jednego wykonawcę. Firma 
X otrzymywafa gratyfikację od przed
stawiciela firmy, której technologia była 
opisana w projekcie. Wyznaczona procen
towo kwota, jaka przypadała dla firmy X 
za wpisanie określonych parametrów, po
zwa lała nie tylko na składan ie ofert zawie
rających ceny gwarantujące uzyskanie za
mówienia na prace projektowe, a le również 

KAZUS2 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicz
nych polecił swojemu pracownikowi 
spo rządzenie specyfikacj i na dostawę 
komputerów. Pracownik ten, wykonu
jąc powierzone mu .zadani,e, zwróc ił się 

o pomoc w określeniu parametrów kom
puterów do swojego znajomego, który 
prowadzi fi rmę zajmującą się sprzedażą 

sprzętu komputerowego. Już. po dwóch 

przysparzała mu dodatkowej korzyści ma
jątkowej. Urzędy prowadzące postępo

wania na wybór wykonawców basenów 
w oparciu o przygotowany wcześniej pro
jekt firmy X nie weryfikowały propozycji 
projektanta. Zastosowane zapisy SIWZ 
miały wpływ na wynik postępowania, 
bowiem w przetargu na wykonawstwo 
obiektów basenowych odrzucono ofer
ty konkurencyjne, gdyż nie spełniały one 
warunków określonych w specyfikacji. 
Podczas kontroll pracownicy merytoryczni 
zamawiającego nie potrafil i odpowiedzleć 
na pytania, dlaczego tak restrykcyjnie 
określono parametry techniczne w zakre
sie technologii uzdatniania wody. 
Należy stwierdzić, że tego typu porozu
mienia wykonawców z. osobami mającymi 
wpływ na przebieg procedury udzielenia 
zamówienia publicznego, jak np. z projek
tantami, .są niedopuszczalne, a w efekcie 
uj awnienia takiego porozumienia mogą 
wpłynąć na poniesienie przez osoby, któ
rym pow ierzono przeprowadzenie postę
powania o udzielenie zamówienia publicz· 
nego, odpowiedzialności karnej.. 

godzinach otrzymał e-mail zawierający 

pełny i szczegółowy opis, jaki był mu po
trzebny do stworzenia S(WZ. Dzięki temu 
mógł szybko przekazać swojemu przeło

żonemu gotowe materiały do ogłoszenia 

przetargu. Procedura została urucho
miona błyskawiczn ie z uwagi na zbliżają
cy się koniec roku budżetowego 1 zwią

zaną z tym konieczność wykorzystania 
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za rezerwowanych środków fi na nsowych. 
Niestety już następnego dnia po ukazaniu 
się ogłoszenia o przetargu do zamawiają
cego spłynęła lawina protestów zarzuca
jących zamawiającemu dokonanie opisu 
przedmiotu zamówienia w taki .sposób, 
że postawione wymogi mógł spełnić tylko 
autoryzowany dostawca jednego modelu 
komputera klasy PC. W sumie kilkadziesiąt 
protestów i związanych z nimi po.stępo-

wa ń odwoławczych spara fiżowało proce
durę udzielenia zamówienia publicznego. 
W rezultacie kierownik zamawiającego nie 
wykonał zakładanego budżetu. 

Kolejnym e1ementem, na który warto zw ró
cić uwagę, j est możliwość wstrzymywania 
się przez członków komisj i przetargowej 
oo glosowań w .zakresie postanowień doty
czących kwestii merytorycznych, co do któ
rych nie pos iadają odpowiedniej wiedzy. 
Przyjęcie powyższej zasady dodatkowo 
sprzyja spersonifikowaniu odpowiedzial
no.ści za wprowadzone treści w dokumen
tacji postępowania . Na leży przy tym pod
k reślić, że niedopuszczalne jest ze strony 
przełożonych wywieranie presji na człon

ka komisji przetargowej w celu zmuszenia 
go do zajęc ia stanowiska w sytuacji, gdy 
w jego przeświadczeniu nie może on brać 

udziału w podejmowaniu decyzji w za
kresie ustaleń zapisów SIWZ ze względu 

na brak dostatecznej: wiedzy merytorycznej. 

Każdy członek komisj i, który posiada 
odrębne zdanie od postanowień komisj i 
(został przegłosowany}, ma możliwość 

zgłoszen ia votum separatum. Na podsta
w ie art. 96 ust. 2 Pzp votum separatum 
można uznać za załącznik do protokołu 

w po.stad ośw iadczenia członka komisji 
lub innego dokumentu. 

Członek komisji przetargowej, składa

jąc uzasadnione zdanie odrębne, swoim 
oŚ,wiadczeniem ujawnia,, iż w trakcie ob
rad komisji pojawiła się różnica zdań oraz 
że miał on inne zdanie n iż podjęta decy
zja. Przewodn iczący komisji przetargowej 
powinien pojnformować o tym fakcie kie
rownika z:amaw iają cego przed zatwierdze
niem protokołu z prowadzonego postępo

wania przetargowego. 

Na uwagę zasługuje możliwość. wykorzy
stania biegłych m.in. w celu rozwiązan ia 

kwestii spornych, które pojawiły się w pro
cesie udzlelania zamówienia publ icznego. 
Bległych powołuje się z reguły spośród osób 
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znajdujących s ię na liśde biegłych sądo

wych, co n ie sto i na przeszkodzie powoła n i u 
w charakterze biegłego każdej osoby mają
cej odpowiedn i ą wiedzęw danej dziedzin ie. 
Biegłego powoi uje ka.żdo razowe kierownik 
zamawiającego na podstawie art. 21 ust. 4 
Pzp z własnej in icjatywy lub na wniosek 
komisji przetargowej. Biegły, jako osoba 

~I~ ~~ 

wykonująca czynno.ści w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, składa pod rygo
rem odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania pisemne oświadczen ie o braku 
lub istnieniu okoliczno.ści, o których mowa 
w art. 17 Pzp, określającym okolicznoścl 

wylączen ia osoby z postępowania o udzie
lenie zamówienia publicznego. 

N.ależy pamiętać, iż biegiy nie wchodzi 
w skład komisji przetargowej, a jedynie jest 
j ej głosem doradczym.. Jego uczestnictwo 
w pracach komi.sji może mleć charakter 
doraźny lub może ograniczyć się do pisem
nych odpowiedzi na postawione przez ko
misję przeta rgową pytania. Dopuszczenie 
biegłego jest zasadne co do pojedynczych 
zagadnień i każdorazowo wymaga zlece
nia (art. 734 Kodeksu cywilnego, dal.ej k.c.). 

~~ .. . ~ 
- ~ 
~ 

Kierownik zamawiającego ma prawo 
do dokonywania zmiany członków komi>
sji przetargowej w zasadzie w każdej fazie 
postępowania. Wskazana jest natychmia
stowa reakcja k1erownika zamawiającego 
w przypadku, gdy otrzymał info rmację 

o braku bezstronności jednego lub więcej 
członków komisji. 

W takim przypadku działanie kierownika 
zamawiającego będzie m iało .swoje uza
sadnienie w art. 7 ust. 2 Pzp. 

Kierownik zamawiającego może zmienić 

poszczególnych członków komisj i, a nawet 
cały jej skład. Wymiana poszczególnych 
członków czy składu komisji może się od
bywać także po otwarciu ofert, szczególnie 
wtedy, gdy np. pierwsza ocena ofert doko
nana przez komisję zostanie zakwestiono
wana przez wykonawcę lub przez Krajową 
Izbę Odwoławczą. Nie oznacza to jednak, 
Iż w każdej takiej sytuacji powinna nastą

pić zmiana komisji. Na leży pamiętać o tym, 
że zmiana składu powinna być dokonywa
na tylko w wyjątkowych wypadkach. 
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Art. 1 7 Pzp ma zapewnić bezstronność osób 
uczestn iczących w postępowaniu w imieniu 
.zamawiającego. Jest to w tym zakresie pod
stawowy środek prawny, który gwarantuje 
zachowanie przez zamawiającego zasady 
uadwej konkurencji przewidzianej w art. 
7 ust 1 Pzp, pon ieważ przewiduje obliga
toryjne wyłączen ie z postępowania osób, 
których bezstronność mogłaby budzić wąt

pliwości. 

Oświadczenie o bezstronności składa

ją na druku ZP-1 wszyscy biorący udział 

w postępowaniu po stronie zamawiającego 

(w tym także członkowie komisji). Ponieważ 

'!Z~ 

ten przepis dotyczy tylko zamawiającego, 

nie można wyciągać konsekwencji wobec 
wykonawców ubiegających się o udziele
nie zamówienia publicznego. Wyłączenie 

wynikające z art. 17 Pzp powinno nastąpić 
z chwilą ujawnienia informacji o niedozwo
lonych związkach takiej osoby z wykonaw
cą. Osoba pozostająca w związku z wyko
nawcą powinna bezzwłocznie powstrzymać 

się od wykonywania dalszych czynnośc i 
w postępowaniu i natychmiast powiadom ić 

o tym fakcie kierownika zamawiającego lub 
inną osobę, która powierzyła jej przeprowa
dzenie czynności. Nieuczynienie tego grozi 
zamawiającemu unieważnieniem postępo

wania lub nawet zawartej umowy. 

Fo rmułując zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, należy m1ec 
na uwadze, że celem całej procedury za
mówieniowej jest uzyskanie oferty naji
lcorzystniejszej. Tak więc wszystkie zapisy 
specyfikacji przetargowej powinny być 
przemyslane i ukierunkowane na realiza
cję tego celu. Kluczowym w kwestii wybo
ru oferty najkorzystniejszej dla zamawia
jącego jest właśc iwe ustalenie kryteriów 
oceny ofert. 

Wprowadzona kolejną nowel'izacją w 2014 
roku zmiana przepisów Pzp dotyczy rów
nież uregulowania zasad związanych z for-

mułowaniem kryteriów oceny ofert, po
wodując faktycznie obowiązek stosowania 
przez zamawiających zróżnicowanych kry
teriów oceny ofert. Nowelizacj a ta z.naczne 
ogran iczyła możliwość ogłaszania postę

powań, w których cena jest jedynym kry
terium. 

Ta nowa sytuacja wymaga od osób od
powiedzialnych za właściwe przepro
wadzenie procedury zamow1eniowej 
dodatkowych analiz związanych z potrze
bami .zamawiającego oraz ofertą rynku, 
aby określone w specyfikacji kryteria da
wały gwarancję uzyskania tej najlepszej 
oferty. Odejście od jednego kryterium 
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wprowadza dla pracowników zamawi ają

cego - zwykle członków komisji - nowe 
obowiązki i budzi dodatkowy niepokój 
związany z odpow iedzialnością za okre
ślone decyzje. Może też być przyczynkiem 
do powstawania nowych mechanizmów 
„ustawianla przetargówN. W tym zakresie 
rodzi się konieczność nowego podejścia 
organów kontroli do oceny elementów 
powiązanych z obowiązkiem stosowania 
zróżnicowanych kryteriów oceny ofert. 

W bilansie oceny omaw ianych regulacji 
ustawy Pzp należy wskazać na zdecy
dowaną przewagę korzyści płynących 

z odejścia od dotychczasowej praktyki 
dominacji j ednego kryterium. Pomijając 
omówioną wyżej gwarancję uzyskania 
oferty najkorzystniejszej, wskazać trzeba 
na dodatkowe korzyści. Stosując więk

.szą ilość kryteriów zamawiający może 
ustrzec się przed zarzutami ograniczania 

KAZUS3 
Zamawiający przeprowadził postępowa

nie o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane w trybie przetar
gu ograniczonego. Dodatkowo członko
wie komisji ustanowili wymogi udziału 
w postępowan iu eliminujące praktycznie 
każdą konkurencję .. Z tego też powodu, 
po etapie oceny złożonych przez oferen-

konkurencji. Zamiast opisywać przedmiot 
zamówienia za pomocą granicznych war
tości, z pewnością część swoich oczekiwań 

w zakresie parametrów, cech czy funkcjo
na lności przedmlotu zamówienia można 
niejako przenieść na etap oceny ofert. 
Dając w ten sposób wykonawcom jedno
znaczny sygnał w zakresie swoich prefe
rencj i, zamawiający daje ponadto szansę 
uczestnikom rynku na przygotowanie ade
kwatnej dla niego oferty, a nie tylko wy
szukiwanie rozwiązań najtańszych, często 
kosztem ja kości, .. byłe by wygrać przetarg~ 

W końcu, pokazanie przez zamawiającego 

swoich preferencji w zakresie oferowane
go przedmiotu zamówienia, czyni postę
powanie bardziej transparentnym w myśl 
zasad jawności, przejrzystośd i równego 
t raktowania wykonawców. 

tów wniosków o dopuszczenie do udzia
łu w postępowaniu, zamawiający skiero
wał zapro.szenie do złożen ia oferty tylko 
do jednego wykonawcy, informując go, 
że w wyniku wykluczenia z postępowan ia 

w:szystklch pozostałych został jedynym 
zaproszonym do złożen ia oferty. W efek
cie tak przeprowadzonego postępowania 
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zamawiający uzyskał ofertę rea I izacj i zamó
w i en ia o ok. 20% wyżs.zą, niż mógłby uzy
skać na rynku, nawet bez organizowania 
przetargu. W proces ustalania warunków 
udziału w postępowaniu włączał slę tyl
ko przewodniczący komisji przetargowej. 

Reszta składu komisj i głosowała zgodnie 
z jego sugestiami. Da I.sza an ai i za powiąza n 
personalnych wskazała na związkl rodzin
ne przewodniczącego komisj i z właścicie

lem firmy budowlanej, która otrzymała 
zlecenie. 

\'\i' PROCESCE PRZYGOTOWYWANr.A POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAJ\.fÓWlENIA PUBtlCZNE

GO DLA INWESTYCJI BUDOWLAl'fYCH KlEROWNJK ZAi\1AWIAJ1-CEGO lVJlAZ Z PO.OLEGł.YMl 

MU Sł.U7.BAMl POWINIEN ZNAĆ PODSTAWOWI'. ZAł.OŻENJA PRZ"l'SZł.EJ INWESTYCJI. 

KAZUS4 
Zamawiająq1, jakim bylajedna z gmin, zlecił 

wykonanie projektu na budowę aquapar
ku. Firma projektowa wykonała wizual iza
cję i projekt według własnego pomysłu, 

sprawdzonego podczas innych realizacji. 
Ponieważ gmina nie sprecyzowała wcze
śniej swoich oczekiwań, projektant przewi-

dział, oprócz części sportowo-relaksacyjnej, 
również inne usługi w ramach projek
towa11ego obiektu., adaptując swój po
przedni projekt do aktualnie opracowy
wanego projektu dla gminy. Na skutek 
przekopiowania rozwiązań z innego projek
tu i braku szczegółowych zało.zeń ze strony 
zamawiającego gmina przyjęła projekt 
w którym obiekt wykraczał poz.a obręb 
działki przeznaczonej na rea lizację inwesty
cji, stanowiącej własne.se gminy. Wynikiem 
zaniedbania ze strony zamawiającego w za
kresie opracowania szczegółowych założeń 
do inwestycji była kon ieczność poniesienia 
nieplanowanych kmztów związanych z wy
kupem dodatkowej działki pod inwestycję. 

W projektach,. przedmiarach robót oraz 
kosztorysach inwestorsk,ich dostrzega się 

często b-lędy .skutkujące kon iecznością 

ich modyfikacji na późniejszym etapie. 
Niejednokrotnie wyn ikają one z niedba
łosci i n ierzetel nosci firm projektowych. 
Jednak zdarzają się przypadki, że poja
wiają s ię celowo w wyniku porozumienia 
z innym I osobami, często nawet bez w iedzy 

osób po stronie zamaw,aJącego. Zmowa 
firmy projektowej, z przyszłym wykonawcą, 

z udziałem lub bez udziału osób po stro
nie zamawiającego, często skutkuje wła
ś nie wyborem tej firmy. która uczestniczy 
w zmowie. W takich wypadkach oferta wy
grywającej firmy tylko pozornie jest najko
rzystniejsza, gdyż w wyniku korekty niepra
widłowoś.ci w projektach lub kosztorysach, 
ujawnionych już na etapie realizacji zada
nia, ulegają .zmianie zakres robót oraz cena 
realizacji zamówienia. 

Błędy projektowe w przedmiarach robót 
i kosztorysach mogą narazić zamawiają

cego na dodatkowe koszty oraz zarzut 
wyboru mniej korzystnej oferty. 

IIEIKOMENOJ\C) E posl~P°'""" an1)•korupcJ.ir:ryd, pr,:y ml:Z,icl~nio >.amówicri p" blicw~"th I7 



KAZUS5 
Postępowanie o udzielenje zamow,enia 
publicznego w trybie przetargu nieograni
czonego na budowę budynku administra
cyjnego. 

Założenia projektowe: 
l>l> koszty ogólne - S mln zł, 
,> roboty budowlane - 40 m l n zł, w tym: 

... ,, część naziemna (5 kondygna,cji) -
25 mln zł, 

r;r część podziemna (garaż z windą 
dla samochodów) - 15 mln zł.. 

Razem wg kosztor ys.u i.nwestor.skiego -
45 mln zł. 

Firma projektowa działała w porozumieniu 
z wykonawcą A. Oprócz firmy A oferty 
złożyły firmy B oraz C, nieuczestniczą

ce w zmowie. Zmowa firmy projektowej 
z wykonawcą A polegała na t ym, że tylko 
ten wykonawca został poinformowa11y, 
iż ze względów technicznych nastąpi zmia
na projektu i zamiast planowanego zjazdu 
za pomocą drogiej windy dla samocho
dów, skalkulowanego na 15 mln zł, będzie 
można wykonać z,vykły zjazd do garażu 
z innej strony budynku. Budowa zwykłe

go zjazdu nie powinna, przekroczyć kwoty 
Smlnzł. 

[ Cena wg Ceny złożonych ofert 
Wyszczególnienie WSZIO!)'SU 

A C imvescorskiego il 

1 Koszty ogó:lne 

2 
Koszty robót budowlanych na po-
w ierzchni (oudynek 5-~ondygnacyjny) 

3 
Koszty robót budowlanych pod ziemią 

(garaż z windą! 

RAZEM 

Oferta A okazuje się tylko pozornie naj
korzystniejsza. Zestawienie ujęte w po
wyższej tabel i pokazuj e bowiem, że firma 
A oferuje wyższą cenę w pozycjach pierw
szej oraz drugiej i tylko dzięki niskiej cenie 
w pozycj i trzeciej wygrała przetarg. Zakła

dając wartość wykonania zwykłego zjazdu 

Wyszczególnienie 

1 Koszty ogólne 

2 
Koszty robót budowlanych na powierzchni 
(budy11ek. 5-kond)rgnacyjnyl 

5 ooo ooo 10000000 5 ooo ooo 6000 ooo 

25 ooo ooo 30 ooo ooo 26000000 20000000 

15000000 5000000 16 ooo 0()0 .20000000 

45000 000 45 000 000 47000000 46000000 

do garażu (bez w indy dla samochodów) 
na kwotę 5 mln zł oraz zestawiając warto
ści z pozycji pierwszej i drugiej, można się 
przekonać, że zwycięzcą przetargu byłaby 
zupełnie inna firma, a zamówienie moż
na byłoby wykonać za kwotę o 14 mln zł 
n i.i:szą: 

Ceny złożonych ofert 

A B C 

10000000 S 000000 6000000 

30000000 26000000 20 ooo ooo 

3 Koszty robót budowlan,ych pod zlemlą (garaż z windą) 5 ooo ooo 5 000000 5 000000 

RAZEM 45000000 36000000 31 ooo ooo 

18 CenlrJlne Bimo Antykon 1pcyjnc 

- ETAP 
PROWADZENIA POSTl?POWANIA 
Dążenie do ograniczenia liczby podmio
tów składających oferty to częsta skłon~ 
ność zamawiających, którzy nie dbają 

o publiczne pien iądze. Takie praktyki na
leży uznać za niedopuszczalne, zaś jak 
najszersze upublicznienie informacji o or
ganizowanych przetargach bez wątpienia 

jest najpoważn iej.szym krokiem w kierun
ku transpa rentności działań zamawiające

go. Pożądane byłoby dążenie do zaintere
sowania postępowaniami przetargowymi 
jak największej liczby potencjalnych wyko
nawców. 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA, JAKIE POJAWIAJĄ 
SI:Ę NA ETAPIE PROWADZONEGO POST:ęPOWANIA , 
O UDZIELENIE ZAMOWIE.NIA PUBLICZNEGO, TO: 

X - brak przejrzystości; 

- nadużywan ie t rybów niekonkurencyjnych; 
- niena leżyte wykonywanie powierzonych obowiązków 

przez pracowników. 
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KAZUS6 
Zamawiający przeprowadził postępowa

nie o udzielenie zamówienia publicznego 
na. dostawę papieru do drukarek i kseroko
piarek w trybie zapytania o cenę. 
Skierował zapytanie do wymaganej liczby 
potencjalnych oferentów, określając do
kładnie w SIWZ parametry zamawianego 
papieru oraz wyznaczając minimalny czas 
na :złożenie oferty. Z uwagi na to, że cechy 
produktu określone prze.z zamawiającego 

były bardzo precyzyj ne i nie dopuszczały 
n aJ mniejszych odstępstw od postawionych 
wymagań, do końca terminu wyznaczone
go na składanie ofert zamawiający otrzy
mał jedynie dwie oferty .. W trakcie kontroli 
ustalono, i.ż postawione warunki spełn iał 

tylko papier produkowany w dwóch kra
jach europejskich. Z uwagi na konieczność 
importu jeden z oferentów zadał pytanie 
o możliwość wydłużenia terminu skła

dania ofert ze względu na prowadzone 
negocjacje z producehtem. 
Zamawiający nie wyraził zgody na przesu
n ięcie tego terminu. Kierownik zamawiają

cego nie pot rafił odpowiedzieć kontrolują

cym na pytanie o powody wprowadzenia 

do SIWZ zapisów ogran iczających kon
kurencję. Pracownicy merytoryczni, 
poza, .5twierdzeniem, że "ten papier jest 
najlepszy" - nie umieli wytłumaczyć tak 
specyficznych potrzeb zamawiającego. 

Dodatkowo pisemne uzasadnienie, przed
stawione kontrolującym po kilku dniach, 
zawierało argument wskazujący, że za
mówiony papier powoduje zmniejszenie 
zapylenia o 10%, co wpływa na konserwa
cję i żywotność sprzętu poligraficznego. 
Argumentacja ta jednak nie mogla być 
uwzg lędniona przez kontrolujących, gdyż 

parametr NpyleniaN nie był przedmiotem 
oceny spełnienia warunków podczas ba
dania składanych ofert Wobec powyższe
go całe postępowanie mus iało być oce
nione negatywnie przez kontrolujących, 
którzy wskazafii, iż poprzez postawienie 
wygórowanych wymagań w zakresie opi
su przedmiotu zamówienia w stosunku 
do potrz,eb zamawiający zakupił papier 
w cenie ok. 25% wyższej od ceny innych 
dostawców oferujących produkty konku
rencyjne. 

20 Ccnlralne Bi cuo Arity);orupc)'j ne 

NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA KLUCZOWE WYDA.JE SH} PRZESTRZEGANIE 

PRAKTYK ANTYKORUPCYJNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST ZMCNIMAUZOWANIE MOŻU· 

WOŚCI w:Pł.\'.'WANIA 01'.'llEŚJ.ONYCJł osón W SPOSÓB NIF.ZGOU!',,Y Z PRAWEl\of NA PRZE· 

BIEG POST~POWANIA. NAJSł.ABSZYM OGNIWEM JEST CZl:.OWIEK, DLATEGO BARDZO 

WAŻNE POZOSTAJE PRZESTRZEGANIE PROCEDUR MAJ,}CYCH NA CELU ZAnÓWNO 

WSPARCIE, JAK I KONTROU~ DZIA.LAŃ OSÓB POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA PO STRONCE ZAMAWIAJ1CEGO. ,.vrnu PRZYPADKÓW NADUŻYĆ WY

STĘPUfE PRZY ZAMÓl'o'J.ENJACH O STOSUNKOWO NISKIEJ WARTOŚCI, P OWTARZAJ1-

CYCH SIĘ CYKUCZ'Nll! I RF.Al.IZOWANYCH NTEZMlENNlE PRZE.Z TE SAME OSOBY. 

KAZUS7 
Urząd miasta corocznie przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówie
nia publicznego, którego przedmiotem 
są usług i ochrony. Procedurę przetargową 
zawsze przeprowadza Pan X. Jego zadanie 
w zasadzie sprowadza się do skopiowania 
specyfikacji .z poprzedniego roku l nanie
sienia aktualnych terminów. W specyfika· 
cjach tych za każdym razem tkwi jednak 
zapis wskazujący, iż potencjalny wyko
nawca może uzyskać dodatkowo punkty 
w sytuacj i, gdy wykaże, że: 

~, dysponuje co najmniej 10 pojazdami 
z załogami interwencyjnymi; 

i>J, odległość siedziby wykonawcy 
od siedziby urzędu jest nie większa 
n iż2 km; 

·"> zdobył co najmniej 3-letnie doświad

czenie w wykonywaniu usług ochrony 
urzędów publicznych. 

W sumie na podstawie powyższych kryte
riów oferenci mogą uzyskać dodatkowo 
30 punktów - po 1 O za spełnienie każde
go kryterium. Jednakże punkty w mak
symalnej ilości uzyskuje jedynie firma A, 
która od lat ochrania budynek urzędu. 

Posiada bowiem 1 O pojazdów odkupio
nych od miejscowej Policji, które stoją 

na parkingu urzędu, pod wynajmowaną 
od tego urzędu siedzibą. Mimo iż treść art. 
S Pzp w przypadku takich usług Jak usługi 

ochrony pozwala na ustalanie kryteriów 
oceny ofert na podstawie wla.ściwośc i 

wykonawcy, to jednak w ostatecznośc i 

eliminują one z dostępu do zamówienia 
wszystkie konkurencyjne firmy. Bezproble
mowa realizacja kontraktów na tyle uśpiła 

czujność kierownika jednostki, że prze
stał on zwracać uwagę na pojawiające się 

informacje o zażytych kontaktach Pana 
X z .szefem firmy A. Nie zauważono też, 

że pozostali członkowie komisji, wiedząc, 
że tak naprawdę nie mają wpływu 

na wynik postępowania, podpisyv1ral i 
dokumenty przetargowe bez wnikania 
w tryb procedury. Jak wyjaśniali kon
trolującym, mieli świadomość,. że nic się 
nie :zmieni, a przynajmniej byli spokojni, 
nie musieli przesiadywać na posiedze
niach komisjl, spo rządzać plstn, zastana
wiać się nad pytaniami itp. 
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NALEŻY PAMUfTAĆ, IŻ GŁÓWN,} ODPOWIEDZIAI.NOŚĆ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ PRZE

PROWADZONEGO P OST!?POWANJA O UDZIELENlE ZAMÓWJF:NIA PUBUCZNEGO PO

NOSl KCEROWNIK ZAMAWIAJ1,CEGO. STANOWI O TYM JEDNOZNACZNIE TREŚĆ ART. 

18 UST. l. PZP. SKORO więc KlEROWNfK ZAMAWIAJ.l).CEG-0 ODPOWIADA ZA PRZY

·GOTOWANr:E I PRZEl'ROWADZENIE POSTęl'OWANlA O ZA.MÓWIENIE PUBUCZNE, 

TO W JEGO DOBRZE. POJl?TYM INTERESIE. JEST Z JEDNEJ STRONY - DOBÓR ODPO· 

WIEDNJCU OSÓB PRZYGOTOWUJ,},CYCH POSTęPOWANIE T WYKONUJĄCYCH CZVN· 

NOŚC[ W POSTĘ.POWANIU, Z DRUGlf.f STRONY - WPROWAJ>ZENIE TAKICH ZASAD, 

W KTÓRYCH POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI Bl?DZJE i'IIOŻNA PRZYPISAĆ KONKRETNYM 

OSOBOM. WYDAJE ST:Ę CELO'WE, BY INFORMACJE TAKCE BYŁY BARDZIEJ SZCZEGÓ

ŁOWE, NIŻ W YI!'(AGA TEGO OB0Wl1,ZUJĄCY PROTOKÓŁ POST~POWAN'JA O UDZIELE· 

NIE ZAMÓWIENL\ PUBUCZNEGO. NJE JEST TO OCZYWIŚCIE KONIECZNll., LECZ MOŻ· 

NA PRZYPUSZCZAĆ, ŻE PRZY TAKIM ROZWJĄZANJU, W KTÓRYM B:ĘDZCE WIADOMO, 

KTO WYKONAŁ DANJ) CZYNNOŚĆ I KTO ZA NIĄ ODPOWIADA, MOŻUWE. STA· 

NlE SIJ,; PEI.NE ZREALIZOW'ANTE DYSPOZYCJ[ ART. 18 UST. 2 PzP. V{SKAZUJI! ONA 

NA ODPOWTEDZ[ALNOŚĆ ZA PRZYGOTO\'\'ANJE I PRZEPROWADZENIE POS1'1iPOWANlA 

RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRYM KJF..ROWNIK ZAMAWL\JĄCEGO POWrERZYŁ OKREŚLONE CZYN· 

NOŚCJ. Twonz4c W TEN SPOSÓB PRZEJRZYSTĄ PROCEDURĘ lVElVNl?TRZNĄ, KlEROWNTK 

7.AM:AWIAJ,}CEGO NIE TYLKO WYPEI.NIA wou~ USTAWODAWCY w ZAKRESIE TRANSPA· 

RENTNOŚCJ CAŁEGO P ROCESU ZWll).ZANEGO Z UDZI EL:ENIEM ZAMÓVHENIA PUBLICZ

NEGO, AL"E TAKŻE CHRONl SIEBllo - PRZYNAJMNIEJ w cz;ę.ścr - PRZED ODPOWU:.· 

DZIALNOŚC[Ą ZA EWENTUALNE BŁĘDY POl'EtNlANE W PROCEDURZE. ZABEZPIECZA 

JEDNOCZEŚNIE INTERES PUBUCZ'NY POPRZEZ MOŻ.LI\VOŚĆ BIEŻĄCEGO REAGOWANIA 

NA POJAWIAJ1,CE su~ PROULEJ\fY ORAZ PERSONALNEGO WSKAZANIA I ODSUNU_iCIA OD 

CZYNNOŚCI, A NA"IYET UKARANIA, OSÓB ł.A.ML~CYCH TE PROCEDURY. 
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Pożądane jest jasne przypisanie w regulaminie 
pracy komisji przetargowej podległości służbowej 
przewodnkzącego oraz członków komisji na czas 

trwania postępowania. bezpośrednio kierownikowi 
zamawiającego. W tym celu rekomenduje się uszcze

gółowienie (np. za pomocą przykładowego I!! 
formularza przedstawionego po niżej) reg ula mi nów 
wewnętrznych dotyczących procedury udzielania 

zamówienia publicznego. 

Czynność 

I. Przygotowanie po.stępowania 

Wybór pracownika przygotowującego o pis przedmiotu zamówienia 

Stworzenie programu funkcjonaloo-uż:,itkowego 

Oszacowanie wartosci zamówienia 

Ustalenie harmonogramu rzeaowo-finan.sowego 

Sporządzenie i skierowanie wnio~ku o uru<.homienie procedury przetargowej 

li. Prowadzenie postępowania 

Powołanie ko misji prietargowej 

Wybór trybu udzie lenia zamówienia publ'icznego 

Opracowarne SIWZ 

Przygotowanie projektu umowy 

Odbiór prac projektowych 

l'riygotowanie i publikacja ogło.szenia o zamówieniu 

Udzie lanie odpowiedzi na py1anla 

Kontakt z wylconawcami 

Pnyjmowanie ofert 

Przyjmowanie wadiów 

Otwarcie ofert 

Zloienie oświadczeń z art 17 ust. 2 l'zp 

O<ena ofelt 

Rozstriyganie w ,a kresie wooszon>•ch środków odwoławczych 

Wnioski w zakresie wykluczenia wykonawców. odrzucenia ofert. 
wyboru oferty najl<.orzyunlejszej 

Zatwjerdzanie wnio.sków komisji 

Zatwierdzenie pro!okolu postępowania 

Zwolnien;a zabezp;,ecz:en wadi.llnych 

I I 
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Czynność 
Os,oby upowainiooe/ 
odpowiedzia I ne 

Prz)'jęcie z.abezpieczenia nale.żytego wy~onania umowy i;}. 

Zawarcie umoW)' tJ, 

Ili. Realizacja umowy 

Nadzór nad realizacją umowy t) 

Wniosek o zmianę treści umowy ~1 
Zatwierdzenie i przyjęcie wykonania umowy ~:; 

.Rozlia.e nie umowy ~> 
Naliczenie kar umownych ~-: 
Czyn naści wynikając-e zreaiizacji gwarancji lub rękojmi ~:;.. 

REALIZACJA I ODBIÓR , 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 
Bardzo częstym błędem popełnianym 

przez instytucję zamawiającą jest uzna
nie., iż procedura związana z udzieleniem 
zamówienia publicznego kończy się wraz 
z podpisaniem umowy, po rozstrzygnię

ciu postępowan ia i upływie terminów 
przewidzianych na wniesienie środków 
odwoławczych. Takle myś len ie prowadzi 
do częstych zaniechań w zakresie nadzoru 
i kontroli nad rea l izacją udzielonych zamó
wień. Tymczasem Pzp odnosi się również 
do etapu realizacji udzielonego już zamó
wienia. Przede wszystkim chodzi tu o o kre
slen ie na etapie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przyszłych w.spól
nych zobowiązań stron. Realizacji tych 
zobowiązań ustawodawca pośw ięca dział 

VI F>zp, z kluczowym przepisem art 144, 
który generalnie stanowi o nienaruszaf.-

no.ści postanowień ujętych w zawartych 
w wyniku przeprowadzonej procedury 
umowach o zamówienia publiczne. Pod
mioty, które udzieffly zamówienia w trybie 
przepisów Pzp, nader często i w sposób 
niezgodny z brz.mi.eni.em przepisu art 144 
dokonują zmian zawartej umowy w t rakcie 
realizacji zamówienia. Takie nieprawidło

wości są zazwyczaj wykazywane w trakcie 
kontroli dokonywanych przez upoważ
nione instytucje. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że konieczność zmian zawar
tej umowy, w zdecydowanej większości 

przypadków, nie wynika z oko liczności 

uzasadniających taką zmianę, a jest rezul
tatem błędów popełn ionych wcze.śniej -
na etapie planowania i realizacji procedury 
zamówieniowej. 

' 

24 
~ 

Ccolra.iJie Biurf Anl ;·korupcyjne 

-!:I,~ 

KAZUS8 
Zamawiający ogłosił przetarg na wyko
nanie projektu ha.li .sportowej. Jako jedno 
z kryteriów oceny ofert za pis a no term i n re
alizacji i przypisano mu wagę 10%. To kry
terium zdecydowało o wyborze oferty fir
my B, droższej od konkurencyjnej oferty A, 

jednakże z terminem realizacji krótszym 
o 3 miesiące. W miarę zb liżającego się ter
minu oddania projektu wykonawca uświa

domił sobie, że nie jest w stanie zakończyć 
prac projektowych w czasie określonym 
w swojej ofercie oraz w .zawartej u mowie. 
W obliczu zaistniałej sytuacji zamawiający 
wyraził zgodę na aneksowanie umowy, 
przesuwając termin realizacji o 6 mies ię

cy. Jako podstawę zmiany umowy przy
wołano treść art. 144 Pzp, tj . konieczność 
przeprowadzenia badań geologicznych, 
czego nie można było przewidzieć w chwi
l i zawierania umowy. W tr.akcle kontrol i, 

na podstawie oświadczeń odebranych 
od pracowników merytorycznych konku
rencyjnej firmy ustalono, że złoi.ona przez 
firmę A oferta UW7.ględniała kon ieczność 

wykonania badań geologkznych, gdyż 

przeprowadzenie takich badań na eta
pie projektowania jest rzeczą oczywistą 

w sytuacj i, gdy w warunkach przetargu 
zamawiający nie informowa~ o posiada
niu wykonanych ekspertyz geologicznych. 
W omawianym przypadku błąd popełnił 
pracownik wydziału inwestycji za mawia
jącego, ponieważ nie umieścił w SfWZ 
informacji o koniecznośc i uwzględnienia 

w składanych ofertach prac związanych 

z przeprowadzeniem badań geologicz
nych. Błąd popełnił również oferent, gdyź 
chcąc wygrać przetarg, skrócił maksymal
nie czas przewidziany na prace projek
towe i nie uwzględnił tak istotnej kwestii 
jak ustalenie, czy zakresem prac objęte 
są również badania geologiczne. W wyni
ku porozumienia pomiędzy pracownikami 
zamawiającego a wykonawcą dokonano 
niekorzystnej d la zamaw:iającego zmia

ny t resci umowy przy braku ustawowych 
prze.sianek. W rezultacie zreal1zowano 
projekt na warunkach mniej korzystnych -
z opóźnien iem oraz za wyższą cenę. 
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NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SI:Ę 
, 

NIEPRAWIDł..OWOSCI NA ETAPIE REALIZACJI 
, 

I ODBIORU ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO TO: 

X - nieuzasadnione zmiany umów oraz terminów realizacji; 
- niewłaściwy nadzór nad realizacją; 

- nierzetelny odbiór przedmiotu zamówienia,. 

Zjawiska sprzyjające praktykom korupcyjnym bardzo cz,ęsto można spo
tkać na etapie nadzoru nad reaUzacją zamówienia i odbioru przedmiotu 
zamówienia. Nierzetel:ny bądź nieuczciwy nadzór inwestorski może prze
sądzić o stratach dla finansów publicmych, Jakimi dysponuje jednostka 
zamawiająca. Czynności nadzoru inwestorskiego, ze względu na chara:k
ter prac, .są często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do zweryfrkowa
n ia, dlatego też nareży zwTacać szczególną uwagę na charakter kontaktów 
nadzoru z wykonawcą. 

~ 
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KAZUS9 
Na etapie realizacji drogi ekspresowej la
boratorium wykonawcy stwierdziło, że na 
trzech odcinkach o łącznej długości 800 
metrów można nałożyć warstwę masy as
faltowej bez wymiany podłoża. Jednak w 
porozumieniu z przedstawkielem firmy 

prowadzącej nadzór inwestorski w książ

kach budowy wpisano, że dokonano w y
miany podłoża na całym odcinku moderni
zowanej drogi. Inwestor zapłacił za roboty, 
które faktycznie nie zostały wykonane. 

RzETELNOŚĆ I UCZClWOŚĆ OSÓB PROWADZĄCYCH NADZÓR NAD JNWESTYCJ.1. MOŻE MIEĆ 
ZNACZNlE NIE TYLKO DLA JAKOŚCI WYKONY'IVANYCH ROBÓT, Al.E RÓWNIEŻ MOŻE ISTOT

NIE WPŁYWAĆ NA OSTATECZNĄ WARTOŚĆ REALIZOWANEGO KONTRAKTU. POWTARZAJĄ
CYM Sł~ Bł.l.;DDt ZA11,1AWIAJ1,CYCH JEST POWlĄZANIE WYNAG.lłODZENJA NADZORU [NWE

STORSKJP.GO Z KOSZTAMI PONOSZONYM] NA REALIZOWANĄ lNWESl'YCJĘ.. 

~ KAZUS 10 
Zamawiający - gmina W, zawarta umowę 
z firmą Z jako inwestorem zastępczym przy 
budowie mostu. Kont rakt z wykonawcą 
opiewał na kwotę 220 mln zł. Wynagrodze
nie dla inwestora zastępczego, którego za
daniem było nadzorowanie budowy, wyko
nawców oraz podwykonawców, określono 
na 3% kwoty, jaką dostają wykonawcy. Taka 

umowa nie motywowała inwestora zastęp
czego do oszczędności. Skoro więc firma 
Z .zarabiała tym więcej, im więcej kosztowa
ła realizacja inwe.stycji, to za liczała na po
czet wydatków również te,. które nie byty 

wcześniej prz.ewidziane. Tak więc inwe.stor 
zastępczy uznał za uzasadnione l<oszty do

datkowe - bardzo drogie ekspertyzy, a także 
wiele dodatkowych robót, z którymi wiązała 
s ię konieczność wprowadzenia zmian w pro
jektach, za które również należało dodatko
wo zapłacić. W efekcie tego stanu. w którym 
interes zamawiającego i interes działającego 

w jego imieniu inwestora zastępczego były 
sprzeczne, ostateczny koszt rea lizacji inwe
stycji wyniósł 400 mln zł. z czego wynagro
dzenie dla firmy Z z zakładanych początko
wo 6,6 mln zł wzro.slo do kwoty 12 ml n zł. 
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NALEŻY PAMI:tp'AĆ, IŻ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBUCZNYCH KLUCZO

W,} ZASAD1 JEST REALIZACJA WYDATKÓW W SPOSÓB CELOWY l OSZCZl}DNY Z ZACHO

WANIEM REGUŁY UZYSKIWANIA NAlLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKł.ADÓW. Wu.
LU DYSPONENTÓW ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZDAJE Sil? ZAP011.HNAĆ O TEJ ZASADZIE, 

PRZEDKŁAUAJ1,C PONAD Nl,}. EFEKT W POSTAC[ W'l'KONANJA 'BUDŻETU. 

TRZEBA TAKŻE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KSZTAł.TOWANlE Sll} RELACJI POMJęozY KIE

ROWNlKIEM ZAMAWIAJJ}-CEGO A PRZEW0DNICZ1-CY1l1 :KOM[SJI PRZETARGOWEJ 

[ czt.ONKA.MI KO.MISJI. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ POWINIEN OD

POWIAUAĆ BEZPOŚREDNIO .PRZED KlEROWNlKIEl\.t ZAMAWIAJ,}CEGO '"' Ol'ARCTU 

O PZP ORAZ AI(TY WYKONAWCZE. FAKTEM: JEST, Ż:E TO KlEROWNIK ZAM:AWlAJĄCE

GO POWOŁUJE W DRODZE DECYZJI KO.M[SJĘ PRZETARGOWI)., ZATWIERDZAJĄC JEJ 

SKI.AD, ALE NAJ,E?;Y PAMIĘTAĆ, 7.E Z CHWIL.,. POWOI.ANIA KOMISJA PRZETARGOWA 

NA CZAS PRACY PRZY ODZJELANlU ZAM:ÓWIENJA PUBLICZNEGO NIE POWIN.NA POD

LEGAĆ NADZOROWI SWOlM BEZPOŚREDNIM PRZEI.OŻON1'M. CZĘSTO BOWIEM DZIEJE 

su~ TAK, ŻE KOl\USJA PRZETARGOWA PROWADZ1,CA l'OSTĘPOWANłE JEST NARAŻO

NA NA WYWlERA.NIE NACISKU PRZEZ BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO, KTÓRY TO 

Z KOLEI CHCE Sl:Ę WYKAZAĆ SKUTECZNOŚCl1 W DZIAł.ANlU PRZED KIEROWl\"1KH!M 

ZAMAWIAJ1CEGO. 

KAZUS11 
Kierownik zamawiającego powołał komi
sję do prz.eprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 
będącego jednym z największych i naj
bardziej prestiżowych zamówień w roku 
budżetowym. Naczelnik wydziału (nie
będący członkiem komisji), z którego 
pochodziła większość członków komisji 
przetargowej,. chcąc zyskać w oczach kie-

rownika zamawiającego, .zaraz po powo
łaniu komisji zapewniał kierownika zama
wiającego, że Njego ludzie" (członkowie 

komisji z jego wydziału) i on przepro
wadzą postępowanie sprawn1e, szybko 
i co najważniejsze - z pożądanym efektem. 
Okazało .się, że naczelnik, wykorzystując 
po ległość służbową oraz k ierując się z.a sadą 
Ncel uświęca środki~ wywierał bezprawny 

28 Cent r.1lne Biuro Anlykorupqjn.c 

nacisk na przewodniczącego komisji, a tym 
samym na jej członków, wymuszając po
dejmowanie określonych decyzji stojących 
w sprzeczności z obowiązującym prawem. 
Sposoby, których używał, aby osiągnąć 

ten cel, często ograniczały się do argu
mentu, że: "najważniejszym celem naszej 
firmy, której Jest Pan/Pani pracownikiem, 

powtarzam pracownikiem, jest udzielenie 
tego zamówienia, a nie przestrzeganie 
wszystkich tych biurokratycznych, często 
n 1elogicznych przep I sow. Dyrektorowi 
bardzo na tym zależy, więc nie utrudniaj
cie, tylko do pracy, trzeba umieć sobie 
radzić; tylu chciałoby tu pracować (. .. )N. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ , 
ZA NARUSZENIE PRZEPISOW PRZY 

, , 
UDZIELANIU ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 
Odpowiedzialność, jaką należy wiązać 

z dopuszczeniem s:ię nieprawidlowośd 

przy udzielaniu zamówień pubUczny.ch, 
mo.żna podzielić na dwa rodzaje: odpo
wiedzialność ,o charakterze dyscypli
narnym, wynikającą np. z 1naruszenia 
dy.scypnny finansów publicznych, oraz 
na odpowiedzialność karną. 

I. Odpowiedz,ialność wy·nikająca z Pzp 

Rozdział VII Pzp kształtuje instytucję od
powiedzialności o charakterze por.z.ądko-

wym za udzielanie zamówień publicznych 
z naruszeniem przepisów ustawy. Odpo
wiedz.ialność ta nie ma charakteru indywi
dualnego, decyzje o nałożeniu kary kiero
wane są do podrn1otu zamawiającego. 

Zg,odnie z przepis-em art. 200 ust. 1 Pzp, 
karze pieniężnej podlega zamawiający, 
który: 

1) udziela zamówienia: 
a) z naruszeniem przepisów ustawy 

określających przesłanki stosowania 
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t rybów udzielania zamówienia: ne
gocjacji bez ogloszefl ia, z wolnej 
ręki lub zapytania o cenę, 

b) bez wymaganego ogłoszen ia, 

c) bez stosowania ustawy; 

2) dokonuje zmian w zawartej umowie 
z naruszeniem przepisów ustawy. 

Ponadto karze pieniężnej podle.ga 
zamawiający, który: 

1 ) określa warunki udziału w postępowa

niu o udzielenie zamówienia publicz
nego w .sposób, który utrudnia uczciwą 
konkurencję; 

2) opisuje p.rzedmiot zamówienia w spo
sób, kt óry utrudnla uczciwą konkuren
cję; 

3) p rowadzi postępowan ie o udzielenie 
zamówienia pub licznego z narusze
niem zasady jawności; 

4) nie przest rz.ega terminów okreś.lonych 

w ustawie; 

5) wykluaa wykonawcę z postępowania 
o udzielenie zamówien.ia publicznego 
.z naruszeniem przepisów określających 

przesłanki wykluczenia; 

6) odrzuca ofertę z naru.szeniem przepi
sów u.stawy określających przesłanki 
odrzucenia oferty; 

7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z naruszeniem przepisów ustawy 
- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wy
nik postępowan ia o udzielenie zamó
w ienia publicznego. 

Zamawiający, .któ.ry popełnił czyn 
z art. 2 00 Pz p, podleg a karze pieniężnej 
w wysokości: 

1) 3 t ys. zł -jeżeli wartość zamówienia jest 
mniej.sza nfż kwoty określone w prze
p isach wydanych na podstawie ar t. 11 
ust. 8; 

2) 30 tys. zl - jeżel i wartość .zamówie
nia jest równa kwocie lub przekracza 
kwoty okreś lone w przepisach wyda
nych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest 
m niejsza n iż 1 O mln euro dla dostaw 
lub usług oraz 20 mln euro d la robót 
budowlanych; 

3) 150 tys. zł - jeżeli wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 1 O mln 
euro d la dostaw lub 20 m ln euro dla ro
bót budowlanych. 

Kara pieniężna nakładana jest prze.z Preze
sa Urzędu Zamówień Publicznych w dro
dze decyzji administracyjnej, a zatem jej 
nałożenie powinno być poprzedzone po
stępowan iem administracyjnym prowa
dzonym w t rybie określonym w Kodeksie 
pas tępawa n1a admin i st racyjneg o. 
Prezes Urzędu nie nakłada kary p ieniężnej, 

jeżeli w związku z naruszeniem prz.epJsu 
ustawy Krajowa Izba Odwoławcza lub sąd 
nałożyli karę fi na nsową, 

li. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial
ności za naruszenie dys,cypliny finans.ów 
publicznych, [Dz. U. z 2013 r. poz. 168) 

Wymierzane w postępowan iu o narusze
nie dyscyp.liny finansów publicznych kary 
nie zostały przypisane do konkretnych na
ruszeń. Wybór kary jest pozo.stawiony or
ganowi orzekającemu. 

Zgodnie z przepisem art. 31 u.st. 1 wymie
n ionej wyżej ustawy, karami za narusz.enie 
dyscypliny finansów publicznych są: 

1) upomnienie - kara ta wymierzana jest 
w przypadku naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych popełn ione
go nieumyślnie lub w przypadku gdy 
.stopień szkodliwości naruszenia dys
cypliny finansów publicznych nie jest 
oznaczony; 
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2) nagana; 

3) kara pieniężna - wymierzana w wyso
kośc i od jednokrotno.sci do trzykrot
nośc i miesięcznego wynagrodzenia 
osoby odpowiedzialnej za naruszenie 
dyscypliny finansów pub licznych - ob
liczonego jak za czas ur'lopu wypoczyn
kowego - należnego w roku,. w którym 
do.szło do naruszenia: jeżeli n ie jest 
możliwe ustalenie wysokości wynagro
dzenia (jak w przypadku osoby pełnią
cej funkcję na pod5tawie kontraktu) 
- ka rę pieniężną wymierza .się w wyso
kosci od jednokrotnośc i do pięciokrot

ności przeciętnego wynagrodzenia; 

4) zakaz pełnienia f unkcji związanych z dys
ponowaniem środkami publicznymi -
na okres od jednego roku do pięciu lat. 

Zgodniie z art. 4 przywołanej wyżej 
ustawy odpowiedzialnoś.ci z.a narusze-
nie dyscy;pliny finansów ,publicznych 
podlegają: 

1) osoby wchodzące w skład organ u wy
konującego budżet lub plan finansowy 
j ednostki sektora finansów pub licznych 
albo jednostki niezaliaanej do sekto
ra finansów publicznych otrzymującej 
środki publiczne lub za rządllljącego 

mieniem tych jednostek; 

2) kierownicy Jednostek sektora finansów 
pub licznych; 

3) pracownicy je-dnostek sektora finansów 
publicznych, którym powierzono okre
ślone obowiązki w zakresie gospodarki 
finansowej lub czynności przewidziane 
w przepisach o zamówieniach publicz
nych; 

4) osoby gospodarujące środkami pu
bl icznymi przekazanymi jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych. 

Zgodn:ie z art. 17 ww. ustawy naru.sze,
niem dyscypliny finansów publicznych 
jest udzielen'ie zamówienia pubłicz:nego: 

1 ) wykonawcy, który nie .został wyb rany 
w trybie określonym w przepisach o za
mówieniach pub licznych; 

2) z naruszen iem przepisów o zamówie
n iach publicznych dotyczących: 

a) przesłanek stosowania t rybów udzie
lenia zamówienia publicznego: nego
cjacji bez ogłoszen i a,. z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę, 

b) obowiązku przekazania lub zamiesz
czenia ogłoszen ia w postępowaniu 

o udziel en ie. zamówienia pu blic.zneg o, 
c) obowiązku zawiadomienia Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych; 

3) którego przedmiot lub warunki zostały 
ok reś I one w s.posó b na ruszający zasady 
ucz.ciwej konkurencj i; 

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, na
ruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych, jeżel i naruszenie to miało 
wpływ na wynik postępowania o udzie
lenie zamówienia pub licznego; 

5) zawarcie umowy w sprawie zamówie
nia publicznego: 
a) bez zachowania formy p isemnej, 
b) n a czas dłuższy n iż ok reś lonyw prze pi

sach o zamówieniach publicznych lub 
na czas nieoznaczony, z wyłączeniem 
przypadków dopuszczonych w prze
pi>ach o zamówieniach pub licznych, 

c) p rzed ogłoszeniem orzeczenia p rzez 
Krajową Izbę Odwoławczą, z naru
szeniem przepisów o zamówieniach 
publicznyc h; 

6) unieważnienie postępowaniaoudzielenie 

zamówiienia publicznego z narus2eniem 
przepisów o zamówieniach publicznych, 
określających przesłanki upoważn iające 

do unieważnienia tego postępowania; 
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7) niezłożenie przez członka komisj i prze
targowej lub inną osobę występującą 
w postępowaniu o udzielenie zamówie
nia publicznego w imieniu zamawiają

cego oświadczeń wymaganych przepi
sami o zamówieniach publicznych; 

8) niewyłączenie z postępowania o udzie
lenie zamówienia publicznego osoby 
podlegającej wyłączeniu z takiego po
stępowan ia, na podstawie przepisów 
o zamówieniach publicznych; 

9) zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych; 

10) dopuszczenie przez kierownika jed
nostki sektora finansów publicznych 

do naru.s.zenia dyscypliny finansów 
publicznych wskutek zaniedbania lub 
niewypełnien ia obowiązków w zakre
sie kontroli zarządczej. 

Ili. Odpowiedzialność wynikająca z usta
wy z dnia 6 cz.erwc.a 1997 r. Kodeks kar
ny (Dz. U. Nr 88, 1poz.. 553, z. późn. zm.) 

Naruszenie prawa w trakcie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego może także skutkować odpo
wiedzialnośdą karną. Do typowych prze
stępstw, które mogą wystąpić w proce.sie 
udz.ielania zamówień publicznych, zalicza 
.się przestępstwa z art. 228 - 231 Kodeksu 
karnego (dalej kk.). Ich znamionami będą 
następ u;ą ce zach owa ni a; 

Pr.zyję-cie korzyści majątkowej lub osobistej - ok,reślone w art. 2.28 k.k.: 

l) przyjęcie w .związku z pełnieniem funkcji pub I i cznej korzyści ma jąt
kowej lub osobistej albo jej obietnicy podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. w wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnośc i albo pozbawienia 
wolności do lat 2: 

2) przyjęcie w związku z pelnleniem funkcji publicznej korzyści ma
jątkowej lub osobistej albo jej obietnicy za zachowanie stanowiące 

naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności 

od roku do lat 10; karze tej podlega także ten, kto uza leżn ia wyko
nanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub 
osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda; 

3) przyjęcie w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści mająt
kowej znacznej wartości albo jej obietnicy, podlega karze pozba
wienia wolnośc i od lat 2 do 12; 

4) karom określonym wyżej podlega także ten, kto, w związku 

z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub organizacji 
międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie 
czynności służbowej od jej otrzymania. 

Wręczenie korzyści majątkowej lub 
osobistej - określone w art. 229 k.k.: 

1) kto udziela albo obiecuj e udzielić ko
rzyści majątkowej lub osobistej osobie 
pełniącej funkcję publiczną w .związku 

z pełnieniem tej funkcjl, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do 8 lat. W wypadku mniejszej wagi, 
sprawca pod lega grzywnie,. karze ogra
niczenia wolności albo karze pozbawie
nia wolności do lat 2; 

3) jeśli sprawca czynu określonego wy
żej działa, aby skłonić osobę pełniącą 
funkcję publiczną do naruszenia prze
pisów prawa lub udziela albo obiecuje 
udzielić takiej osobie korzyści majątko

wej bądź osobistej za naruszenie tych 
przepisów, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 10; 

4) kto osobie pełniącej funkcję publicz
ną, w związku z pełnieniem tej funk
cji, udziela albo obiecuje udzielić ko
rzyści majątkowej znacznej wartości, 

podlega karze pozbawienia wolności 

od lat 2 do 12; 

5) karom określonym powyżej podle
ga odpowiednio ten, kto udziela albo 
obiecuje udzielić korzyści majątkowej 

lub osobistej osobie pełniącej funkcję 

publiczną w państwie obcym lub w or
ganizacji międzynarodowej - w związ

ku z pełnieniem tej funkcji. 

Pośrednictwo w zamian za !korzyści 

majątkowe oraz dotyczące działania 

na szkodę interesu publ:icznego - okre
ślone w art. 230, 230a, 231 k.k.: 

1) kto powoi ując się na wpływy w lnstytu cji 
państwowej, samorządowej organiza
cji międzynarodowej albo krajowej lub 
w zagranicznej jednostce organizacyj
nej dysponującej środkami publicznymi 
albo wywołując przekonanie innej oso
by lub utwierdzając ją w przekonaniu 
o jstnieniu takich wpływów, podejmuje 
się pośrednlctwa w załatwieniu spra-
1rvy w zamian za korzyść majątk.ową lub 
osobistą albo jej obietnicę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 mie
sięcy do lat 8. W wypadku mniejszej 
wagi, sprawca podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności, albo karze 
pozbawienia wolności do lat 2; 

2) kto udziela albo obiecuje udzielić korzy
ści majątkowej lub osobistej w .zamian 
za pośrednictwo w załatwieniu sprawy 
w instytucji państwowej, samorządowej, 

organizacji międzynarodowej lub krajo
wej bądź w zagranicznej jednostce or
ganizacyjnej dysponującej środkami pu
blicznymi, polegającej na bezprawnym 
wywarciu wpływu na decyzję, działanie 

lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję 
publiczną, w związku 2 pełnieniem tej 

funkcji, podlega karze pozbawienia wol
ności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku 
mniejszej wagi sprawca podlega grzyw
nie, karz.e ograniczenia wolności albo 
karze pozbawienia wolności do lat 2; 

REKOMENOAqE pll<Slęp<>w,11\ ~ntyl,ompcyjnycl, prT.y 11d:uob.niu 7.1mÓW>cri publicm ych 33 



4) funkcjonariusz publiczny, który prz.e
kraczaj c1c swoje uprawnienia lub niedo
pelnlając obowiązków, działa na szkodę 
interesu publicznego lub pr}watnego, 
podlega kar.ze pozbaw.ienia wolności 

ćii:..~ 
~ 'i1 

do lat 3. Jeśli sprawca tych czynów do
puszcza się ich w celu os:iągnięcia korzy
ści majątkowych lub osobistych, podle~ 
ga karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10. Jeśli natomiast sprawca działa 

nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. 

Utrudnianie p.rz,etargu publicznego -
,olcreśl'one w art. 305 .k.k.: 

Przestępstwo to polega na bezprawnym 
działaniu na szkodę beneficjenta przetarg u 
publicznego - a więc organizatora przetar
gu l'ub podmiotu, na którego rzecz przetarg 
został zorganizowany - poprzez zakłócenie 

jego przebiegu. 

Przestępstwo z art 305 k.k. może polegać na: 

1) udaremnianiu lub utrudnianiu przetar
gu publicznego w celu osiągn ięcia ko
rzyści majątkowej; 

2} rozpowszechnianiu informacji albo za
tajaniu infonnacji mających znaczenie 
dla zawarcia umowy; 

3) wejściu w porozumienie z inną osobą 

działającą na szkodę właściciela mienia 
albo osoby lub instytucji, na rzecz której 
przetarg j est przeprowadzany. 

Sprawca może podlegać. karze pozbawie
nia wolności do lat t rzech. Ponadto, zgod
nie z art 33 § 2 k.k.., sąd moż.e wymierzyć 

obok kary pozbawienia wolności także karę 
grzywny. 

W związku z udzielaniem zamówień pu
blicznych możemy wyróżnić w Kodeksie 
karnym takż.e przestępstwa przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, .których isto
tę definiują art. 296a w § 1 oraz art. 297. 

Art. 2%a k.k. określa odpowiedzialnośt 

osoby pełniącej funkcję w jednostce 
organizacyjnej, a mianowicie: 
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./ kto pe.Jniącfunkcję kierown iczą w jedno
stce organizacyjnej wykonującej dzia
ła lność gospodarczą lub mając, z racji 
zajmowanego stanowi.ska lub pełnionej 

funkcji, istotny wpływ na podejmowa
nie decyzji. zw iązanych z działalnoscią 
takiej jednostki, przyjmuje korzyść ma
jątkową lub osobistą albo jej obietn i cę 

w zamian za .zachowanie mogące wy
rządzić tej jednostce szkodę majątkową 
albo za czyn nieuczciwej konkurencji 
lub za niedopuszcza.l ną czynność prefe
rencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy 
towaru, usług i lub świadczenia, podlega 
karze pozbawienia wolności od t rzech 
mies ięcy do lat 5; 

./ § 2 ww. artykułu stanowi, że tej samej 
karze podlega ten, kto w analogicznych 
przypadkach udziela albo obiecuje u clzie
lić korzyści majątkowych lub osobistych. 
Natomiast nie podlega karze sprawca 
czynu określonego w§ 2 lub w związku 
z n im, jeź.eli korzyść majątkowa I ub oso bi
s ta bądż też ich obietnica zostały przyjęte, 
a sprawca powi.adomił o tym fakcie organ 
powołany do ścigania przestępstw i ujaw
nił wszystkie :istotne okolicznosci, zanim 
organ ten dowiedział s ię z innego źródła; 

./ przepis art.. 297 k.k. określa odpowie
dzialność os.oby, która w celu uzyskania 
dla siebie lub kogo innego od organu 
lub inst ytucji dysponujących środkami 
p ublicz.nymi zamówienia publicznego 
przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nie
rzetelny dokument a.łba nierzetelne, 
pisemne oświadczen ie dotyczące oko
licznośc i o istotnym znaczeniu dla uzy
skania zamówienia; podlega ona karze 
pozbawienia wo lności od 3 miesięcy 
do lat 5. 

Wymlenione powyżej niektóre formy od
powiedzialności, czy to dyscyp.linamej, czy 
też karnej pokazują, jak szerokie może być 
spektrum nieprawidtowości, które mo.9ą 

wystąpić w procesie udzielania zamówienia 
publicznego. 

Wydatkowaniu środków publicznych za
wsze powinny przyświecać zasady określo

ne w Pzp, jak też legalność, celowość, rzetel
n o.ść o raz gospodarność. 
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Wprowadź wymóg tworzenia dwoch SIWZ w jednym postępowaniu, mianowi~ 
cie jedną SIWZ „na zewnątrz" oraz drugą do dokumentacji postępowania (specy
fikacja wewnętrzna zamawiającego}, z wyszczególnieniem imion i nazwisk osób 
zajmujących się opracowaniem poszczególnych części specyfikacji. 

Przeprowadź analizę zapisów SIWZ przed ich zatwierdzeni.em, główn ie pod kątem 
określonych w niej wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków, 
jakie muszą spełniać wykonawcy. Sprawdź, czy zapisy te nie faworyzują konkretnego 
wykonawcy. 

Od osób przygotowujących opis. przedmiotu zamówienia wymagaj sporządzenia 
pisemnej notatki na temat źródeł pozyskiwania informacji dotyczących przedmiotu 
za mówienia. 

Pamiętaj o racjonalnie uzasadnionych kryteriach oceny ofert, których zastosowanie 
zagwarantuje wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zwróć uwagę na personalne wskazanie osób odpowiedzialnych za po.stanowienia 
zawarte w SIWZ. 

Przeanafizuj zaproponowane warunki udziału w postępowaniu oraz zapewnij 
identyfikację osób ustalających te warunki. 

Zweryfikuj zaproponowane warunki udz.iału w postępowaniu oraz opis przedmiotu 
zamówienia pod kątem jak najszerszego dostępu do zamów ienia potencjalnych 
•..vykonawców. 

W sytuacjach wątpliwych żądaj od osób tworz.ących z.apisy SIWZ podawania nazw 
firm bądź producentów spełniających określone wymogi. 

Zlecenia prac projektowych poprzedź stworzeniem programu funkcjonalno
użytkowego. 

Przygotowując umowy dotyczące realizacji prac projektowych, przedmiarów 
robót, kosztorysów inwestorskich, rozważ wprowadzenie zapisów o surov.rych 
karach za nierzetelne sporz.ądzanie dokumentacji, gdy ujawnione olędy skutkują 
koniecznością ich z mia n na etapie organ izacj! przetargu, zawierania u mowy z wyko
nawcą bądź na etapie realizacji lub odbioru robót. 

Rozważ możliwość rozbicia płatności za wykonane projekty na etap odbioru 
projektu oraz na etap po zakończeniu inwestycji lub żądaj wniesien la zabezp ie cze n ia 
na leżytego wykonania umowy. 

Zakupione projekty, w miarę możliwości, poddaj dodatkowemu sprawdzeniu przed 
ich odbiorem przez niezależne osoby lub finny. 

Omtralne BiL,ro Anlykorupcyjne 

REKOMENDACJE CBA w SKR1ÓCIE 
fi. ETAP PROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZlEI.El'i.1E 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wybieraj podstawowe tryby udzielania zamówienia publ icznego, sto.sowanie innych 
trybów musi być uzasadnione koniecznością oraz speln.iać przesłanki ustawowe. 

Oglasz.aj informacje o postępowaniach, wykraaając poza obowiązkowe publikacje, 
np. dodatkowo w prasie lub na portalach- branżowych. 

Stosuj zasadę dwóch par oczu. 

Wprowadź zasadę kontaktów z oferentami tytko w siedz.ibie zamawiającego 
i każdorazowego dokumentowania faktu kontaktu z przedstawiciel.ami frrm 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Zadbaj o ja.sne okre,ślenie zadań członków komisji i ich odpowiedzialności 
(zachowa,nie zasady indywidualnej odpowiedzialności, a nie rozpraszanie 
jej na całą komisję). 

Pamiętaj, że ważne jest określenie procedur wewnętrznych i egzekwowanie sankcji 
stosowanych w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych bądź innych poważnych 
nieprawidłowości. 

III. ETAP REALIZACJI I ODBIORU ZA.MÓWIENlA PUBLICZNEGO 

Zadbaj o ustanowienie jednolitych i przejrzystych: 
- procedur zmian zawartych umów w przypadkach zaistnienia okolianoścl 

u7..asadnraJących ich zmianę; 
- zasad pos'tępowania przy odbiorze przedmiotu zamówienia; 
- zasad postępowania przy stwierdzeniu wad w przedmiocie zamówienia. 

Zachowaj szczególną dbałość o przydzielanie zadań związanych z nadzorem 
inwestorskim osobom lub firmom niezależ.nym, niebudzącym wątpl iwości 

co do ich bezstronnośd. 

Wzmocnij działania kontrolr wewnętrznej ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na realizację posz,czegójnych etapów prac (zgodnych z harmonogramem). 

Formułuj umowy o nadzór inwestorski, których treść gw.arantuje zamawiające

mu, że postępowanie osób pełn iących ten nadzór będzie zgodne z interesem 
publicznym. 

Zadbaj o wprowadzanie takich postanowień umownych, których treści będą 

motywować drugą stronę do właściwego prowadzenia nadzoru nad realizowaną 
inwestycją.Takimi elementami motywacyjnymi w umowie mogą być np. dodatkowe 
nagrody za poczynione oszczędnośd czy skrócenie terminów realizacj i. 
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Pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych zasad obowiązujących na każdym etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 
- jawności; 

- zachowaniu uczciwej konku,encji; 
- równym traktowaniu podmiotów ubiegających się o zamówienia; 
- eliminowaniu sytuacji powodujących podejrzenie zaistnienia konfliktu 

interesów; 
- eliminowaniu uznan iowości przy podejmowaniu decyzji; 
- reagowaniu kierownika jednostki na sygnały świadczące o występowan iu 

praktyk korupcyjnych, na każdym etapie postępowania. 

Cc11t1alne Biuro AJ1lykompcyjnc 



www.cba.gov.pl 




