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WPROWADZENIE 
 

 
  
 
 

Korupcja w Polsce jest uznawana za jeden z najwa�niejszych problemów społecznych. 
Wi�kszo�� obywateli s�dzi, i� wielu urz�dników na wysokich stanowiskach czerpie 
nieuprawnione korzy�ci z pełnionych funkcji publicznych. Skala korupcji w Polsce jest te� 
dostrzegana poza granicami RP. Korupcja w krajach przyst�puj�cych do Unii Europejskiej 
jest powodem zaniepokojenia obecnych pa�stw członkowskich, a realizacja polityki 
antykorupcyjnej od lat nale�y do wa�nych kryteriów politycznych, których spełnienia domaga 
si� Komisja Europejska.  

W dniu 17 wrze�nia 2002 r. został przyj�ty przez Rad� Ministrów RP, na wniosek 
Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji, Program zwalczania korupcji – Strategia 
Antykorupcyjna.  

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Strategii Rada Ministrów przyj�ła 25 lutego  
2003 r. Kolejne 15 lipca 2003 r. Niniejsze sprawozdanie jest opracowaniem 
podsumowuj�cym dotychczasowe działania poszczególnych resortów, zaanga�owanych  
w walk� z korupcj�.    
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 

 
PODMIOT REALIZUJ�CY: Urz�d Zamówie� Publicznych 

 
 
ZADANIA: 
A. Zmiany legislacyjne 
 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. 

U. Nr 165, poz. 1591 z dnia 20 pa�dziernika 2003 r.). 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Zespół Arbitrów rozpatruje odwołania wnoszone przez uczestników post�powania, 

których protest został przez zamawiaj�cych oddalony lub pozostał bez odpowiedzi. Pełni on 
zatem rol� organu rozstrzygaj�cego spory w sytuacji, w której uczestnik post�powania 
podnosi naruszenie przepisów ustawy przez zamawiaj�cego w sposób prowadz�cy do 
narusze� interesu prawnego. Niezwykle istotn� ze wzgl�du na pełnion� przez arbitrów 
funkcj� jest ich obiektywno�� i niezale�no��. W modelu działania arbitra�u sprzed 20 
pa�dziernika 2003 r., arbitrów wyznaczali uczestnicy post�powania oraz Prezes Urz�du 
Zamówie� Publicznych. Pomimo zastrze�enia w ustawie, �e arbiter powinien pełni� sw� 
funkcj� z najwy�sz� staranno�ci� i w sposób bezstronny, przedstawione rozwi�zanie  
w praktyce prowadziło do powstawania niejasno�ci i nara�ało system na powstanie zjawisk 
patologicznych. Ostatnia nowelizacja z dnia 29 sierpnia 2003 r. (weszła w �ycie  
20 pa�dziernika 2003 r.) przyznała Prezesowi Urz�du kompetencje wyznaczania całego 
składu zespołu arbitrów. Zgodnie z Zarz�dzeniem nr 68 Prezesa Urz�du Zamówie� 
Publicznych z dnia 7 listopada 2003 r. arbitrzy s� wyłaniani w drodze jawnego losowania, za 
pomoc� specjalnego systemu komputerowego.   

Mała nowelizacja wprowadziła równie� przepis rozszerzaj�cy zasad� jawno�ci. 
Zgodnie z nowymi zapisami, po otwarciu ofert, na wniosek dostawcy lub wykonawcy 
bior�cego udział w post�powaniu, zamawiaj�cy jest obowi�zany udost�pni�, przed 
zako�czeniem post�powania, dokumenty podlegaj�ce udost�pnieniu. Powy�sze zmiany maj� 
na celu ujednolicenie zasad udost�pniania materiałów z wszystkich prowadzonych 
post�powa� o udzielenie zamówienia publicznego. Maj� one zastosowanie do wszystkich 
przetargów niezale�nie od ich warto�ci. Przepisy te wskazuj�, i� protokół (dokumentacja 
podstawowych czynno�ci), oferty oraz wszelkie o�wiadczenia i za�wiadczenia składane  
w trakcie post�powania s� jawne, z wyj�tkiem informacji stanowi�cych tajemnic� 
przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli 
dostawca lub wykonawca składaj�c ofert� zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, �e nie 
mog� by� one ogólnie udost�pnione.  

 
 
2. Prawo zamówie� publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177  

z dnia 9 lutego 2004 r.).  
STAN PRAC: zrealizowano. 

���������������	���
�����	��
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 Prawo zamówie� publicznych uchwalone dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dn.  
9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) weszła w �ycie 2 marca 2004 r. Zakłada ono cało�ciowe 
uregulowanie problematyki zamówie� publicznych w jednym akcie prawnym, st�d tytuł 
ustawy. W zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym ustawa uwzgl�dnia:  
♦ wzmocnienie i rozszerzenie funkcji kontrolnych Prezesa UZP, który b�dzie miał  

w szczególno�ci prawo bie��cej kontroli na ka�dym etapie post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz obligatoryjnej kontroli post�powa� przed zawarciem 
umowy w przypadkach zamówie� o najwi�kszej warto�ci. Uprawnienia kontrolne maj� 
ułatwia� monitorowanie rynku zamówie� publicznych, pomaga� w ujawnianiu obszarów 
patologicznych nara�onych na zachowania korupcyjne, a w konsekwencji zapobiega� 
nieprawidłowo�ciom w gospodarowaniu �rodkami publicznymi i naruszeniom przepisów 
ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

♦ wprowadzenie rozwi�za� maj�cych na celu zwi�kszenie przejrzysto�ci oraz 
obiektywno�ci procesu udzielania zamówie�, np. instytucji „niezale�nego obserwatora”  
w trakcie procesu udzielania zamówienia powy�ej pewnej, istotnej warto�ci; 

♦ wprowadzenie zasady okre�lania warto�ci szacunkowej zamówienia przy uwzgl�dnianiu 
tzw. ceny finalnej w post�powaniu, którym obj�te s� dostawy, usługi lub roboty 
budowlane stanowi�ce cz��� szerszych działa�, lub je�li wykonanie tego zamówienia 
wi��e si� z konieczno�ci� kolejnych zamówie�, niezb�dnych w procesie eksploatacji 
uprzedniego przedmiotu zamówienia, stosowanie okre�lonego trybu zamówienia byłoby 
wówczas uzale�nione od ceny finalnej.  

 
♦ Kontrola zamówie� publicznych. 

Nowa ustawa – Prawo zamówie� publicznych doprecyzowuje i uszczegółowia zasady 
kontroli sprawowanej przez Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych. Celem kontroli zgodnie 
z ustaw� jest sprawdzenie zgodno�ci post�powania o udzielenie zamówienia z przepisami 
ustawy. W projekcie wyró�nia si� dwa rodzaje kontroli:  

� kontrola uprzednia – ma charakter prewencyjny, poniewa� b�dzie wszczynana 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po zako�czeniu 
kontroli zamawiaj�cemu dostarczona b�dzie informacja o wyniku kontroli 
uprzedniej, w której wskazane zostan� stwierdzone naruszenia oraz zalecenia 
pokontrolne. Celem kontroli uprzedniej jest zidentyfikowanie ewentualnych 
narusze� jeszcze przed zaci�gni�ciem zobowi�za� i zapobie�enie podpisaniu 
umowy, która w �wietle przepisów ustawy byłaby niewa�na z mocy prawa. 
Kontroli uprzedniej obligatoryjnie zostan� poddane post�powania  
o najwi�kszej warto�ci – a wi�c o warto�ci przekraczaj�cej równowarto�� 
5.000.000 euro dla dostaw lub usług oraz przekraczaj�cej równowarto�� 
10.000.000 euro dla robót budowlanych; 

� kontrola nast�pcza - pozwala na zbadanie przez Prezesa Urz�du Zamówie� 
Publicznych post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie  
3 lat od jego udzielenia. W przypadku wykrycia nieprawidłowo�ci, projekt 
nadaje Prezesowi Urz�du uprawnienia do zawiadomienia wła�ciwego 
rzecznika dyscypliny finansów publicznych, nało�enia kary pieni��nej  
oraz wyst�pienia do s�du o stwierdzenie niewa�no�ci umowy w cało�ci lub 
cz��ci. 

 
♦ Instytucja obserwatora. 

Obserwator jest nowym instrumentem zapewniaj�cym prawidłowe stosowanie 
przepisów ustawy. B�dzie on wykorzystywany wył�cznie w post�powaniach o najwi�kszej 
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warto�ci, a mianowicie, gdy warto�� zamówienia przekroczy 5.000.000 euro dla dostaw lub 
usług oraz 10.000.000 euro dla robót budowlanych.  

Instytucja obserwatora ma na celu zapewnienie prawidłowo�ci działania 
zamawiaj�cego na etapie oceny ofert. W konsekwencji wpłynie to mobilizuj�co na 
zamawiaj�cych oraz zmniejszy nieprawidłowo�ci w prowadzonych post�powaniach  
o udzielenie zamówienia, powoduj�c efektywniejsze gospodarowanie �rodkami publicznymi. 
Niezale�ny od stron post�powania obserwator wyznaczany przez Prezesa Urz�du Zamówie� 
Publicznych z listy arbitrów b�dzie obecny w trakcie prac komisji przetargowej od chwili 
otwarcia ofert. Z prac komisji obserwator sporz�dza� b�dzie informacj� o przebiegu prac 
komisji, któr� przedstawia kierownikowi zamawiaj�cego oraz Prezesowi Urz�du Zamówie� 
Publicznych. B�dzie ona wł�czana do protokołu. 
 
♦ Aukcja elektroniczna. 

Efektem uwzgl�dnienia w systemie zamówie� publicznych rozwoju nowoczesnych 
technologii jest przewidziana w projekcie ustawy mo�liwo�� udzielania zamówie� w trybie 
aukcji elektronicznej. W trybie tym za pomoc� formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umo�liwiaj�cego wprowadzenie niezb�dnych danych poprzez bezpo�rednie 
poł�czenie z t� stron�, wykonawcy b�d� składa� kolejne korzystniejsze oferty (post�pienia), 
podlegaj�ce automatycznej klasyfikacji. Zakłada si�, i� wprowadzenie aukcji elektronicznej 
pozwoli jeszcze przed wej�ciem w �ycie odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej wdro�y� 
nowoczesne instrumenty udzielania zamówie� w stosunku do dostaw o niewielkiej warto�ci. 
Aukcja jako rozwi�zanie bardzo proste i przejrzyste, a nade wszystko nowoczesne, z czasem 
powinna wyeliminowa� mniej konkurencyjny tryb zapytania o cen�.  

  
♦ System odwoławczy. 

Zawarte w projekcie przepisy stwarzaj� mo�liwo�� utworzenia listy arbitrów  
o najwy�szych kwalifikacjach potrzebnych do rozpoznawania spraw. W nowych 
rozwi�zaniach odst�puje si� od praktycznej nieusuwalno�ci arbitra, wprowadza si� bowiem 
kadencyjno�� funkcji arbitra. Nabór na list� arbitrów b�dzie prowadzony raz na trzy lata. 
Prawo zgłaszania kandydatów na arbitrów b�dzie posiadał Prezes Urz�du Zamówie� 
Publicznych, ministrowie, kierownicy urz�dów centralnych i wojewodowie, organizacje 
uprawnione do wnoszenia �rodków ochrony prawnej, a tak�e ogólnokrajowe organizacje 
samorz�du terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe, okr�gowe izby radców prawnych  
i okr�gowe rady adwokackie. Zgodnie z art. 173 ust. 2 rzeczonej ustawy Prezes UZP wpisuje 
na list� arbitrów osoby, które z najlepszymi wynikami zadały egzamin ze znajomo�ci 
przepisów zwi�zanych z udzielaniem zamówie� publicznych przed komisj� egzaminacyjn� 
powołan� przez prezesa. Zawarte w nowym Prawie zamówie� publicznych zmiany dotycz�ce 
arbitrów maj� na celu zwi�kszenie profesjonalizmu arbitrów, podwy�szenie jako�ci 
wydawanych przez nich wyroków oraz eliminacj� niedoskonało�ci istniej�cych w tym 
zakresie na gruncie dotychczas obowi�zuj�cej ustawy.  

Zasadnicz� zmian� przewidzian� w projekcie jest przyznanie wykonawcom prawa 
wnoszenia protestów i odwoła� przy zamówieniach, których warto�� przekracza 6.000 euro. 
Zapewni to równo�� traktowania wykonawców i pełne przestrzeganie prawa ju� w przypadku 
udzielania niewielkich, ale licznych zamówie�. Dotychczas w tzw. procedurze uproszczonej, 
w której warto�� przedmiotu zamówienia nie przekraczała 30.000 euro, oferent nie mógł 
składa� protestu i odwołania.  

W ustawie zaproponowano równie� nowe rozwi�zania dotycz�ce wnoszenia skargi na 
wyrok zespołu arbitrów. Inaczej ni� dotychczas, skarg� b�dzie wnosiło si� nie do S�du 
Okr�gowego w Warszawie, ale do s�du okr�gowego wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� lub 
miejsce zamieszkania zamawiaj�cego. Przeniesienie wła�ciwo�ci miejscowej z s�du 
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Okr�gowego w Warszawie na s�d okr�gowy wła�ciwy ze wzgl�du na siedzib� 
zamawiaj�cego, powinno spowodowa� skrócenie terminu rozpoznawania skargi oraz wpłyn�� 
na zmniejszenie kosztów post�powania s�dowego. Wprowadzenie terminu na rozpoznanie 
skargi przyczyni si� do zwi�kszenia szybko�ci post�powania o udzielenie zamówienia. Ma to 
szczególne znaczenie wobec wprowadzenia zakazu zawierania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego wskutek wniesienia skargi na wyrok zespołu arbitrów. Od wyroku s�du nie 
b�dzie przysługiwa� kasacja.   
  
♦ Odpowiedzialno�� za naruszenie przepisów ustawy. 

Nowa ustawa przewiduje zwi�kszenie odpowiedzialno�ci zamawiaj�cych za 
podejmowane decyzje, zawieraj�c sankcje za naruszenie prawa o zamówieniach publicznych 
przez zamawiaj�cych spoza sektora finansów publicznych, których nie obowi�zuj� przepisy 
ustawy o finansach publicznych. Zindywidualizowan� odpowiedzialno�ci� obj�te zostan� 
wszystkie osoby wyst�puj�ce po stronie zamawiaj�cego, w tym osoby uczestnicz�ce  
w pracach komisji przetargowej. 

Sankcji - w postaci kary pieni��nej - b�dzie podlegał ka�dy zamawiaj�cy, który: 
� udzieli zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy okre�laj�cych 

przesłanki stosowania poszczególnych trybów post�powania; 
� udzieli zamówienia publicznego bez wymaganego ogłoszenia; 
� uniewa�ni post�powanie o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem 

przepisów ustawy okre�laj�cych przesłanki uniewa�nienia; 
� dokona czynno�ci bez wymaganej zgody Prezesa Urz�du Zamówie� 

Publicznych; 
� dokona zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego  

z naruszeniem przepisów ustawy.  
Wszystkie kary pieni��ne nakładał b�dzie Prezes UZP, w drodze decyzji 

administracyjnej. Kary te b�d� wymierzane wszystkim zamawiaj�cym, a wi�c podmiotom, 
które nie mog� by� poddane sankcjom na podstawie prawa karnego i prawa o wykroczeniach. 
Prezes UZP b�dzie mógł poci�gn�� taki podmiot, który naruszył ustaw�, do 
odpowiedzialno�ci ponoszonej bez wzgl�du na rodzaj winy lub nawet jej brak. Kary te maj� 
zapewnia� form� reakcji na naruszenie ustawy, adekwatn� do charakteru jej pogwałcenia  
i w wysoko�ci odczuwalnej przez ukarany podmiot. Wysoko�� kary b�dzie okre�lona 
dokładn� kwot� pieni��n�, bez mo�liwo�ci jej stopniowania w zale�no�ci od indywidualnych 
okoliczno�ci sprawy oraz stopnia zawinienia. 
 
 
3. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 czerwca  

2003 r. w sprawie wzoru protokołu post�powania o zamówienie publiczne oraz 
dodatkowych wymaga�, którym musi odpowiada� protokół. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Rozporz�dzenie zawiera wykaz elementów, które powinien zawiera� protokół 

post�powania o zamówienie publiczne, a tak�e wzory protokołów o zamówienia publiczne 
powy�ej 30 000 euro prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, 
dwustopniowego, zapytania o cen�, negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz z wolnej r�ki. 
 
 
4. Umowa mi�dzy Bankiem �wiatowym a Urz�dem Zamówie� Publicznych. 

STAN PRAC: zrealizowano.  
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W 2002 roku została podpisana umowa pomi�dzy Bankiem �wiatowym a Urz�dem 
Zamówie� Publicznych na realizacj� projektu dotycz�cego przygotowania wzorcowej 
dokumentacji przetargowej i wzorów umów o zamówienie publiczne. Projekt obejmuje 
nast�puj�ce działania: 

� opracowanie wzorcowej dokumentacji post�powania: wzorcowych 
dokumentów wst�pnej kwalifikacji, wzorcowych dokumentów przetargowych 
oraz wzorów umów oddzielnie dla dostaw, usług i robót budowlanych; 

� opracowanie przewodnika dotycz�cego stosowania ww. dokumentów, 
okre�laj�cego zasady i wskazówki, co do sposobu stosowania wzorcowych 
dokumentów; 

� upowszechnianie wzorcowej dokumentacji m.in. przez przeprowadzenie 
szkole� dla osób z instytucji zamawiaj�cych. 

W 2003 roku przeprowadzono proces wyboru oraz zawarto umowy z doradcami 
przygotowuj�cymi w ramach projektu dokumentacj� w trzech ww. przedmiotach. Wybrano 
równie� Konsultanta Indywidualnego, którego zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny 
przygotowanej dokumentacji. Według przyj�tych harmonogramów prac doradców, projekt 
zostanie zako�czony w trzecim kwartale 2004 roku. 
 
 
B. Zmiany organizacyjne 
 
1. Departament Analiz i Kontroli. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 
 W 2002 roku w Urz�dzie Zamówie� Publicznych została wyodr�bniona komórka 
organizacyjna zajmuj�ca si� monitoringiem systemu zamówie� publicznych i analiz� 
post�powa�, ze szczególnym uwzgl�dnieniem obszarów zagro�onych korupcj�. W roku 2003 
departament ten został podzielony na dwa wydziały: Wydział Analiz i Wydział Kontroli.  
 Czynno�ci kontrolne podejmowane przez Prezesa UZP s� w du�ej mierze skutkiem 
skarg uczestników post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, a wi�c dostawców 
lub wykonawców. Istotnym �ródłem s� równie� informacje znajduj�ce si� w dyspozycji 
Urz�du Zamówie� Publicznych w zwi�zku z rozpatrywaniem wniosków o wydanie decyzji  
w danej sprawie, czy te� z publikacj� ogłosze� o wszcz�ciu post�powania i o wyniku 
post�powania w Biuletynie Zamówie� Publicznych. 

W zwi�zku z coraz wi�ksz� liczb� skarg dotycz�cych nieprawidłowo�ci przy 
udzielaniu zamówie� publicznych kierowanych do Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych,  
w roku 2003 Departament Analiz i Kontroli UZP kontynuował działania zmierzaj�ce do 
usystematyzowania procedur kontroli oraz skierowania ich w stron� bie��cej analizy  
i monitoringu funkcjonowania systemu zamówie� publicznych, szczególnie w aspekcie 
ujawniania obszarów patologicznych, nara�onych na zachowania korupcyjne. Instrumentem 
realizacji tego zadania jest procedura kontroli systemowej, która stanowi jedno  
z zasadniczych �ródeł informacji o procesach zachodz�cych w systemie zamówie�. W 2003 
roku przeprowadzono kontrole systemowe post�powa� o udzielenie zamówie� publicznych, 
w których przedmiot zamówienia stanowiły usługi komunalne oraz sprz�t i oprogramowanie 
komputerowe. 
 
 
2. Współpraca UZP z Najwy�sz� Izb� Kontroli i Krajow� Rad� Regionalnych Izb 

Obrachunkowych. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
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 17 pa�dziernika 2002 r. Prezes UZP podpisał porozumienie o współpracy w zakresie 
kontroli z Krajow� Rad� Regionalnych Izb Obrachunkowych, a 9 stycznia 2003 r.  
z Najwy�sz� Izb� Kontroli. Na mocy tego porozumienia strony zobowi�zały si� m. in. do 
wymiany informacji o istotnych nieprawidłowo�ciach w funkcjonowaniu sytemu zamówie� 
publicznych oraz inspirowania działa� o charakterze edukacyjno – informacyjnym z zakresu 
zamówie� publicznych. Ich celem jest tak�e koordynacja działa� kontrolnych oraz wspólne 
monitorowanie rynku zamówie� w celu zapobiegania nadu�yciom w gospodarowaniu 
�rodkami publicznymi. W wyniku realizacji porozumienia, dokonana przez UZP analiza 
przeprowadzonych przez NIK i KRRIO kontroli zamówie� publicznych, wskazuje na szereg 
narusze� prawa przy udzielaniu zamówie�.  

 
 
C. Działalno�� edukacyjno – informacyjna 
 
1. Kodeks Etyki Arbitra. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 
W 2003 roku Urz�d Zamówie� Publicznych opracował Kodeks Etyki Arbitra. Nowym 

rozwi�zaniem jest wprowadzenie obowi�zku post�powania przez arbitra zgodnie z zasadami 
etyki arbitra oraz zakazu wykonywania przez niego, w trakcie trwania kadencji, działalno�ci 
zarobkowej, polegaj�cej na �wiadczeniu pomocy prawnej lub usług doradczych z zakresu 
zamówie� publicznych.  

 
 

2. Program działa� o charakterze edukacyjno – informacyjnym.  
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
W grudniu 2002 roku został przyj�ty przez Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych 

długofalowy program działa� o charakterze edukacyjno – informacyjnym skierowany do 
adresatów ustawy o zamówieniach publicznych. W roku 2003 był on realizowany poprzez: 

� opracowanie i upowszechnianie programów szkoleniowych; 
� organizowanie i inspirowanie szkole�, konferencji i seminariów; 
� organizowanie, inspirowanie oraz wspieranie działalno�ci wydawniczej  

i publicystycznej. 
 Główn� tematyk�, podejmowanych przez Urz�d Zamówie� Publicznych działa� 
szkoleniowych w 2004 r. stanowi� b�dzie nowa ustawa – Prawo zamówie� publicznych.  
 
 
3. Program wspierania małych i �rednich przedsi�biorstw uczestnicz�cych w rynku 

zamówie� publicznych. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

  
 W ramach edukacyjno – informacyjnej działalno�ci Urz�du realizowany jest tak�e, 
opracowany wspólnie z Ministrem Gospodarki, program wspierania małych i �rednich 
przedsi�biorstw uczestnicz�cych w rynku zamówie� publicznych. Program ma na celu, 
przede wszystkim, podnoszenie wiedzy przedsi�biorców z zakresu znajomo�ci procedur 
zamówie� publicznych poprzez przeprowadzanie szkole� i konferencji oraz 
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych.  
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4. Post�powania o zamówienia publiczne w formie elektronicznej. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 

 
W ramach programu Phare 2001 UZP realizuje projekt PL2001/IB/FI-04 „System 

zamówie� publicznych”, którego celem jest wdro�enie systemu informatycznego, 
wspomagaj�cego zamawiaj�cych w przeprowadzaniu post�powa� przetargowych. Projekt 
realizowany jest we współpracy z włoskim Ministerstwem Polityk Wspólnotowych.  
W ramach programu Phare, 12 maja 2003 roku, została zatwierdzona przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie polsko – włoska umowa o współpracy 
bli�niaczej. W ramach tej umowy (twinning) przewidziane zostało stworzenie 
oprogramowania, zakup sprz�tu oraz dostosowanie wymogów post�powa� elektronicznych 
do systemu SIMAP, który umo�liwi - najpó�niej w dniu akcesji do UE - pełne 
zinformatyzowanie procesu przesyłania informacji o zamówieniach drog� elektroniczn� 
(składanie dokumentów, w tym ofert, w postaci elektronicznej oraz udzielanie zamówie�  
w trybie aukcji elektronicznej). W roku 2003, w zwi�zku z realizacj� programu Phare, Urz�d 
Zamówie� Publicznych ogłosił przetargi na wykonanie oprogramowania oraz dostaw� 
sprz�tu. 16 pa�dziernika 2003 r. UZP zorganizował równie� seminarium, którego tematyka 
dotyczyła narz�dzi elektronicznych w zamówieniach publicznych. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 

 
 

 
PODMIOT REALIZUJ�CY: Szef Słu�by Cywilnej 

 
 
 
ZADANIA: 
1. Projekt nowelizacji ustawy o słu�bie cywilnej. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 
Szef Słu�by Cywilnej przygotował i przedstawił projekt nowelizacji ustawy o słu�bie 

cywilnej. W projekcie nowelizacji znalazły si� - mi�dzy innymi - propozycje dotycz�ce trzech 
aspektów wyszczególnionych w dokumencie Strategia Antykorupcyjna:  

♦ jasne kryteria obsady wy�szych stanowisk; 
♦ jasne reguły zarz�dzania zasobami ludzkimi; 
♦ mechanizmy sprzyjaj�ce stabilnemu zatrudnianiu i wynagradzaniu. 

Po uzgodnieniach mi�dzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o słu�bie cywilnej został 
przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów. 
 
 
2. Program szkole� etycznych w słu�bie cywilnej. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji (zako�czona procedura przetargowa, kontrakt po 
akceptacji EC Delegation i UKIE został przekazany przez Jednostk� Finansuj�co – 
Kontraktuj�c� do podpisania przez Wykonawc�). 

 
Realizacja projektu PL0101.15 - Rising the Civil Service Awareness of Ethical 

Dilemmas w ramach programowania Phare 2001, rozpocznie si� na przełomie stycznia  
i lutego 2004 r. W ramach projektu zostan� podj�te nast�puj�ce działania: 

♦ przeprowadzenie bada� dotycz�cych �wiadomo�ci członków korpusu słu�by   
cywilnej  na temat zagadnie� etycznych; 

♦ przygotowanie programu i materiałów seminaryjnych; 
♦ przeprowadzenie cyklu 10 seminariów dla osób zajmuj�cych stanowiska  kierownicze 

w korpusie słu�by cywilnej (dla ok. 970 osób); 
♦ przeprowadzenie konferencji dla 100 członków korpusu politycznego i przedstawicieli 

mediów - konferencja b�dzie podsumowywa� przeprowadzone działania (seminaria, 
kształcenie na odległo�� etc.); 

♦ zorganizowanie dla 1000 członków korpusu słu�by cywilnej (ni�szych stanowisk) 
kształcenia na odległo��. 1000 członków korpusu słu�by cywilnej, spo�ród 
podwładnych uczestników seminariów, zostanie wybranych do udziału w kształceniu 
na odległo��. W ramach tego szkolenia b�d� oni mieli mo�liwo�� zapoznania si�  
z filmem edukacyjnym „Dylematy” oraz przewodnikiem, zawieraj�cym podr�cznik  
i zestaw �wicze� do filmu. 10% z 1000 uczestników kształcenia na odległo�� we�mie 
udział równie� w tzw. „czacie” - (chat-room discussion), polegaj�cym na dyskusji  
i wymianie pogl�dów z do�wiadczonymi ekspertami; 

�������������������	��
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♦ prowadzenie akcji promocyjnej: 
� zorganizowanie i prowadzenie, w Urz�dzie Słu�by Cywilnej, inicjuj�cej 

konferencji prasowej w celu nagło�nienia projektu i zainteresowania nim mediów;  
� informowanie regionalnej prasy o seminariach prowadzonych w regionie przed ich 

rozpocz�ciem; 
� przygotowywanie dla mediów co dwa miesi�ce, pakietu informacyjnego na temat 

działa� prowadzonych w ramach projektu i kolejnych kroków realizacji projektu; 
� zorganizowanie i prowadzenie konferencji prasowej podsumowuj�cej cały projekt. 

 
 

3. Inicjatywy dodatkowe nie wynikaj�ce wprost ze Strategii Antykorupcyjnej. 
      STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 
 Ponownie nale�y zwróci� szczególn� uwag� na inicjatywy Szefa Słu�by Cywilnej, 
które nie zostały enumeratywnie wyliczone w dokumencie Strategia Antykorupcyjna, 
jednak�e poprzez wypełniane cele, wpisuj� si� w działania na rzecz przejrzysto�ci, 
profesjonalizmu, rzetelno�ci i etycznego funkcjonowania administracji rz�dowej.  
 
♦ Program Przyjazna Administracja – realizowany przez Szefa Słu�by Cywilnej od 2000 

roku, maj�cy na celu przede wszystkim:  
� kształtowanie postaw i promowanie zachowa� słu��cych zaspakajaniu potrzeb 

obywatela zgodnie z liter� prawa, uczciwie, na wysokim poziomie kompetencji 
zawodowej, interpersonalnej i etycznej;  

� doskonalenie wiedzy i umiej�tno�ci kadry urz�dów w zakresie profesjonalnej 
obsługi i budowania przyjaznych relacji z klientami; 

� wspieranie zmian w organizacji pracy urz�dów, procedur i narz�dzi pod k�tem       
doskonalenia jako�ci obsługi obywateli; 

� usprawnienie systemu wymiany informacji mi�dzy administracj� rz�dow�,  
a obywatelami i zapewnienie powszechnej informacji o usługach �wiadczonych 
w urz�dach.  

 
 Najwa�niejszym projektem wpisanym w Program Przyjazna Administracja jest 
Konkurs na Najbardziej Przyjazny Urz�d Administracji Rz�dowej1. Konkurs, organizowany 
przez Szefa Słu�by Cywilnej od 2001 roku, ma charakter promocyjny. Jego głównym celem 
jest promowanie działa� zorientowanych na popraw� jako�ci obsługi, zwi�kszenie satysfakcji 
klienta urz�du i rozwi�za� organizacyjnych wdra�anych w urz�dach administracji rz�dowej. 
W dalszej perspektywie - kształtowanie wizerunku administracji rz�dowej jako profesjonalnej 
organizacji wyró�niaj�cej si� praworz�dno�ci�, uczciwo�ci� i wysokim poziomem jako�ci 
usług.  
 Jednym z innowacyjnych kierunków podnoszenia jako�ci usług s� pilota�owe działania 
z zakresu „profilaktyki etycznej”, m.in. szkolenia, upowszechnianie Kodeksu Etyki Słu�by 
Cywilnej, rotacje pracowników w punktach obsługi. 
 Realizacja konkursu pokazała, �e bardzo wiele urz�dów doskonali swoje usługi 
wdra�aj�c nowoczesne, efektywne rozwi�zania skierowane na popraw� jako�ci pracy. Coraz 
wi�cej urz�dów pragnie dzieli� si� swoim do�wiadczeniem i podda� weryfikacji ekspertów 
wprowadzane rozwi�zania. Znamienny jest fakt, �e w trzeciej edycji konkursu wzi�ło udział 
czterokrotnie wi�cej urz�dów ni� w edycji drugiej, tzn. 228 urz�dów administracji rz�dowej 

                                                           
1 Nale�y wyra�nie odró�ni� Program Przyjazna Administracja i Konkurs na Najbardziej Przyjazny Urz�d 
Administracji Rz�dowej od inicjatywy MSWiA (Program „Przyjazny Urz�d”). 
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z całej Polski. Konkurs pozwala na zebranie i upowszechnianie w�ród administracji rz�dowej 
informacji o „dobrych praktykach”.  
 Konkurs, zako�czony w listopadzie 2003 roku, cieszył si� du�ym zainteresowaniem, 
a patronat Prezesa Rady Ministrów nadaje szczególn� rang� i presti� temu przedsi�wzi�ciu. 
Laureatami III edycji Konkursu zostali: 

� Komenda Powiatowa Policji w Malborku (laureat w kategorii „du�y” urz�d); 
� Urz�d Skarbowy w Sierpcu (laureat w kategorii „mały” urz�d); 
� Urz�dy wyró�nione:  

- Opolski Urz�d Wojewódzki w Opolu; 
- �wi�tokrzyski Urz�d Wojewódzki w Kielcach; 
- Urz�d Skarbowy w Pile;  
- Urz�d Skarbowy w �rodzie �l�skiej; 
- Urz�d Skarbowy w Rawiczu;  
- Urz�d Skarbowy w Pło�sku. 

 
♦ Wykonywanie zalece� Grupy Pa�stw Przeciwko Korupcji GRECO w zakresie słu�by 

cywilnej: 
� prowadzenie programów szkoleniowych maj�cych na celu podniesienie poziomu  
�wiadomo�ci w�ród funkcjonariuszy publicznych; 

� opracowanie kodeksów etycznych dla pracowników pełni�cych słu�b� w organach  
administracji pa�stwowej. 

 
♦ Udział w pracach zespołu przy Ministrze Spraw Wewn�trznych i Administracji ds. zmiany 

ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce 
funkcje publiczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 

 
 
 
 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Skarbu Pa�stwa 
 
 
ZADANIA:  
1. Wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji  

w celu zwi�kszenia nadzoru nad prywatyzacj� spółek o strategicznym znaczeniu dla 
gospodarki pa�stwa, w których Skarb Pa�stwa ma wi�kszo�ciowy udział oraz 
poprawy jako�ci nadzoru wła�cicielskiego poprzez wprowadzenie obowi�zku 
szkolenia członków rad nadzorczych w zakresie zasad funkcjonowania 
przedsi�biorcy. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Ustaw� z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania 
uprawnie� przysługuj�cych Skarbowi Pa�stwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsi�biorstw pa�stwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002, Nr 240, poz. 
2055), wprowadzono zmiany zwi�kszaj�ce nadzór nad prywatyzacj� spółek o strategicznym 
znaczeniu, w których Skarb Pa�stwa jest wi�kszo�ciowym udziałowcem. 

Nale�y jednak zauwa�y�, �e ukształtowanie i wprowadzenie w skali pa�stwa 
jednolitego modelu nadzoru nad takimi spółkami wymaga nowelizacji szeregu ustaw, których 
gospodarzem s� inni ni� Minister Skarbu Pa�stwa ministrowie, wykonuj�cy nadzór 
wła�cicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Pa�stwa.  

W zwi�zku z dokonan� nowelizacj�, przewiduje si� zmian� rozporz�dzenia Ministra 
Skarbu Pa�stwa z dnia 9 wrze�nia 1997 r. w sprawie szkole� i egzaminów dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Pa�stwa jest jedynym akcjonariuszem, 
oraz wynagrodze� członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. nr 110, poz. 718 ze zm.), 
celem dostosowania programu szkole� członków rad nadzorczych do zmian nast�puj�cych  
w gospodarce. Przewiduje si� tak�e rozci�gniecie obowi�zku szkole� i poddania si� 
egzaminowi na członków rad nadzorczych, b�d�cych przedstawicielami Skarbu Pa�stwa,  
we wszystkich spółkach z udziałem Skarbu Pa�stwa.  

W ramach wewn�trznych regulacji dotycz�cych sposobu wykonywania zada� 
zwi�zanych z nadzorem nad spółkami i przedsi�biorstwami pa�stwowymi przez Ministra 
Skarbu Pa�stwa, wprowadzono szereg zmian do wytycznych Ministra, dotycz�cych sposobu 
wykonywania nadzoru nad podległymi podmiotami. Wytyczne przekazane zostały wszystkim 
reprezentantom SP w spółkach oraz spółkom i nadzorowanym przedsi�biorstwom. Nało�ono 
na przedstawicieli Skarbu Pa�stwa obowi�zki sprawozdawcze dotycz�ce stanu 
nadzorowanych podmiotów i sposobu sprawowania nadzoru. W tym celu Minister Skarbu 
Pa�stwa wydał zarz�dzenie Nr 47 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i sposobu 
prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Pa�stwa 
oraz w sprawie wzorów ankiet. 

��������
�������
�����������	�������
�������	������	����
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W lutym i marcu 2003 r. zorganizowany został cykl szkole� dla reprezentantów 
Skarbu Pa�stwa w spółkach, których celem było przekazanie zasad wykonywania nadzoru 
nad spółkami oraz doskonalenie wiedzy na temat funkcjonowania przedsi�biorców.  

W celu u�ci�lenia wymogów i zasad jakimi kieruje si� Minister przy powoływaniu 
kandydatów do rad nadzorczych, Minister, zarz�dzeniem nr 34 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie zasad doboru kandydatów na członków rad nadzorczych, wprowadził zmiany do 
obowi�zuj�cych regulacji. 

Z uwagi na sygnały o mo�liwych działaniach korupcyjnych zwi�zanych z organizacj� 
egzaminów, Minister opublikował baz� pyta� testowych oraz ujednolicił zasady 
przeprowadzania egzaminów, przenosz�c je do siedziby Ministerstwa i zwi�kszaj�c nadzór 
nad prawidłowo�ci� i bezstronno�ci� ich przebiegu.    

 
 

2. Analiza aktów prawnych dotycz�cych gospodarowania mieniem Skarbu Pa�stwa. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Wydano akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy  
o gospodarowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pa�stwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 
64), a mianowicie: 

♦ rozporz�dzenie Ministra Skarbu Pa�stwa w sprawie nadania statutu Agencji 
Nieruchomo�ci Rolnych (Dz.U. 140, poz. 1348); 

♦ rozporz�dzenie Ministra Skarbu Pa�stwa w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Agencji Nieruchomo�ci Rolnych i gospodarki finansowej Zasobu (Dz.U. 
139, poz. 1335); 

♦ rozporz�dzenie Ministra Skarbu Pa�stwa w sprawie szczegółowych przesłanek 
odroczenia, rozło�enia na raty lub umorzenia nale�no�ci oraz trybu post�powania  
w tych sprawach (Dz.U. Nr 140, poz. 1349); 

♦ rozporz�dzenie Ministra Skarbu Pa�stwa w sprawie szczegółowego trybu sprzeda�y 
nieruchomo�ci Zasobu i ich cz��ci składowych, warunków rozkładania ceny 
sprzeda�y na raty oraz stawek szacunkowych nieruchomo�ci rolnej (Dz.U. 140, poz. 
1350).   
Opracowano projekt rozporz�dzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu 

gospodarowania składnikami maj�tku ruchomego, powierzonego jednostkom bud�etowym, 
zakładom bud�etowym, gospodarstwom pomocniczym, w zwi�zku z nowelizacj� art. 20 pkt. 
5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie� przysługuj�cych 
Skarbowi Pa�stwa. Projektowana nowelizacja ma na celu wyeliminowanie uznaniowo�ci oraz 
wprowadzenie jednolitych zasad gospodarowania i rozporz�dzania ruchomymi składnikami 
maj�tku Skarbu Pa�stwa, powierzonego jednostkom organizacyjnym. Projekt wypełnia luk� 
prawn� jaka powstała po uchyleniu z dniem 30 marca 2001 r., wydanej bez podstawy 
prawnej, uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporz�dzania 
przez pa�stwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami maj�tkowymi. 
 
 
3. Podj�cie prac nad nowelizacj� ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami. Zmiany art. 

59 w kierunku stworzenia mechanizmów zapewniaj�cych kontrol� Ministra nad 
wykorzystaniem nieruchomo�ci przekazanych fundacjom na ich cele statutowe 
(wspólnie z Ministrem Infrastruktury). 
STAN PRAC: zrealizowano.  
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Wprowadzone zmiany doprecyzowuj� charakter fundacji, na rzecz której mo�e by� 
dokonana darowizna oraz przyznaj� Ministrowi Skarbu Pa�stwa mo�liwo�� odwołania 
darowizny lub wyra�ania zgody na zbycie takiej nieruchomo�ci. Czynno�� prawna dokonana 
bez zgody Ministra przez fundacj� jest niewa�na z mocy prawa. Podobne zasady w zakresie 
mo�liwo�ci dokonywania darowizn na rzecz fundacji wprowadzone zostały w przypadku 
Agencji Nieruchomo�ci Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej. Nadzór nad czynno�ciami dokonywanymi przez agencje, poprzez element 
zgody na ich dokonanie, sprawuje Minister Skarbu Pa�stwa. Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomo�ciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw został uchwalony 
przez Sejm 28 listopada 2003 r. 
 
 
4. Wyeliminowanie przypadkowo�ci kierowania osób do rad nadzorczych oraz 

zró�nicowanie wynagrodzenia członków rad nadzorczych w zale�no�ci od wielko�ci 
spółki i jej sytuacji ekonomicznej. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Problematyk� zasad doboru kandydatów na członków rad nadzorczych oraz wymaga�, 

jakie powinni spełnia�, uszczegółowiło przywołane wcze�niej zarz�dzenie nr 34 Ministra 
Skarbu Pa�stwa z dnia 5 listopada 2002 r. 

Nale�y zauwa�y�, �e poczynaj�c od 15 stycznia 2003 r., stosownie do zmiany 
wprowadzonej art. 69a ust. 2 do ustawy z dnia 30 sierpnia 2003 r. o komercjalizacji  
i prywatyzacji, do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w - powstałych na podstawie 
odr�bnych przepisów i w innym trybie ni� okre�lony w ustawie o komercjalizacji  
i prywatyzacji - spółkach z udziałem Skarbu Pa�stwa lub innych pa�stwowych osób 
prawnych, mog� zosta� powołane, jako reprezentanci tych podmiotów, osoby, które zło�yły 
egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy lub zostały zwolnione z obowi�zku zło�enia 
egzaminu zgodnie z przepisami rozporz�dzenia. 

Zagadnienie zró�nicowania wynagrodze� członków rad nadzorczych spółek  
z udziałem Skarbu Pa�stwa zwi�zane jest z uchyleniem mocy ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  
o wynagradzaniu osób kieruj�cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 
306). Ustawa ta stosownie do stanowiska Komitetu Integracji Europejskiej jest sprzeczna  
z prawem Unii Europejskiej. Stosownie do zalecenia Komitetu Rady Ministrów z dnia  
13 marca 2003 r., Minister Skarbu Pa�stwa przygotował projekt ustawy uchylaj�cej ustaw�  
o wynagradzaniu osób kieruj�cych niektórymi podmiotami prawnymi i w dniu 4 kwietnia 
2003 r. przekazał j� Sekretarzowi Rady Ministrów. 
 
 
5. Dokonanie nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich pod k�tem 

gospodarowania nieruchomo�ciami poło�onymi w portach i przystaniach morskich 
oraz przekształce� własno�ciowych spółek eksploatacyjnych w portach morskich. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 

 
W dniu 8 stycznia 2004 r. Komitet Rady Ministrów rozpatrzył, przedstawiony przez 

Ministra Infrastruktury, projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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6. Opracowanie zmian w przepisach, dotycz�cych kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Pa�stwa oraz spółek z udziałem samorz�du 
terytorialnego.  
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu 

Pa�stwa przygotował zmiany przepisów, dotycz�ce kandydatów na członków rad 
nadzorczych w spółkach z udziałem samorz�du terytorialnego. Zmiany te wprowadzone 
zostały do ustawy o gospodarce komunalnej ustaw� z dnia 17 pa�dziernika 2003 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 1999 poz. 1937). 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 
 
 

 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji 
 
 
ZADANIA: 
1. Projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorz�dowych. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorz�dowych, uwzgl�dniaj�cy zmiany 
w obsadzaniu stanowisk w jednostkach samorz�dowych, nakierowane na utworzenie korpusu 
urz�dników samorz�dowych oraz uzale�nienie od zgody przeło�onego podejmowania przez 
pracowników samorz�dowych dodatkowej działalno�ci, we wrze�niu 2003 r. skierowano do 
konsultacji mi�dzyresortowych. Projekt nowelizacji ustawy został skierowany tak�e do 
Zwi�zku Miast Polskich. Obecnie oczekuje na opinie ekspertów. 

 
 

2. Program szkole� etycznych dla urz�dników administracji samorz�dowej ró�nych 
szczebli. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Program jest przygotowany merytorycznie, do rozwi�zania pozostaj� jeszcze kwestie 
techniczne. Program ma ruszy� od lutego 2004 r.  
 
 
3. Program „Przyjazny urz�d”. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Program „Przyjazny urz�d” ma na celu wprowadzenie standardów funkcjonowania 
administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie organizacji przyj�� interesantów, kontroli 
przyjmowania i załatwiania petycji, wniosków i skarg obywateli oraz minimalizacji kosztów 
post�powania administracyjnego. Prace nad przygotowaniem Programu Przyjazny Urz�d 
trwaj� od lipca 2003 r. 16 grudnia 2003 r. Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji 
przedstawiono poprawion� wersj� Programu. Program b�dzie realizowany od połowy lutego 
do połowy czerwca 2004 r.   

 
 
4. Zanalizowanie potrzeby i mo�liwo�ci przekazania wojewodzie uprawnie� do 

wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pozwole� na bro�, licencji 
pracownika ochrony. Przedstawienie propozycji stosownych zmian w prawie.  
STAN PRAC: zrezygnowano z realizacji.  
 

  Przyczyn� eliminuj�c� projekt okazała si� nieunikniona konieczno�� rozbudowy 
aparatu wykonawczego wojewody oraz fakt, i� uprawnienia do przeprowadzania post�powa� 

������������	�������������������	���	����������	���������
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sprawdzaj�cych - w ramach post�powania administracyjnego - ma Policja. Nale�y tak�e 
doda�, i� tylko Policja ma uprawnienia do działa� operacyjnych, których wyniki s� cz�sto 
powodem odmowy wydania zezwolenia.  
 
 
5. Projekt nowelizacji wybranych ustaw, uwzgl�dniaj�cy stworzenie ram jawnego 

statusu maj�tkowego pracowników administracji pa�stwowej. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji.  

  
  Po przyj�ciu projektu przez Rad� Ministrów, 19 stycznia 2004 r. został przesłany do 
Sejmu. 

 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
 
 
ZADANIA: 
1. Problematyka koncesjonowania. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 
♦ W celu eliminacji niekorzystnych zjawisk zwi�zanych z rozdysponowaniem 

kontyngentów taryfowych tzw. gospodarczych, tj. skierowanych na potrzeby konkretnych 
bran� i gał�zi gospodarki, rozdysponowywanych z zastosowaniem pozwole� przywozu,  
w rozporz�dzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dotycz�cych tego 
typu uregulowa� (w najbli�szym czasie zostan� one wprowadzone w �ycie i b�d� 
obowi�zywały w przedakcesyjnym okresie 2004 r., tj. do dnia 30 kwietnia br.), przyj�to 
nast�puj�ce rozwi�zania: 
� dla kontyngentów rozdysponowywanych według kolejno�ci zło�enia kompletnych 

wniosków (np. kontyngenty dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego lub dla 
producentów �ywno�ci dla osób nietoleruj�cych glutenu) przewidziany jest wymóg 
zło�enia kaucji przez osob� ubiegaj�c� si� o pozwolenie przywozu; 

� dla kontyngentów obejmuj�cych paliwa �eglugowe, które b�d� rozdysponowywane 
proporcjonalnie do wnioskowanych wielko�ci, oprócz wymogu zło�enia przez 
wnioskodawc� kaucji, rozporz�dzenie przewiduje tak�e konieczno�� przedło�enia 
przez wnioskodawc� koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Ma to na celu 
wyeliminowanie z kr�gu przedsi�biorców, ubiegaj�cych si� o udzielenie pozwolenia 
na przywóz paliw w ramach kontyngentu, te podmioty, których roczna warto�� obrotu 
nie przekroczyła równowarto�ci 500 000 euro.   
Nale�y ponadto podkre�li�, �e obowi�zuj�ce od dnia 1 stycznia 2004 r. rozporz�dzenia 

Ministra GPiPS dotycz�ce kontyngentów taryfowych tzw. traktatowych, tj. wynikaj�cych  
z mi�dzynarodowych zobowi�za� Polski, które zakładaj� rozdysponowanie kontyngentów  
z zastosowaniem pozwole� przywozu, równie� przewiduj� wymóg zło�enia kaucji przez 
importera. 
  
♦ Z ustaw: o administrowaniu obrotem towarami z zagranic�, o zmianie ustawy Kodeks 

celny oraz o zmianie innych ustaw (wraz z aktami wykonawczymi), o wychowaniu  
w trze�wo�ci oraz z rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitów zatrudnienia pracowników 
polskich, w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsi�biorców w Republice 
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Federalnej Niemiec - wyeliminowano szereg przepisów o charakterze oceniaj�cym. 
Obecnie zło�enie wniosku wraz ze wszystkimi zał�cznikami, �ci�le wymienionymi  
w przepisach prawnych, jest warunkiem koniecznym i zarazem wystarczaj�cym do 
udzielenia pozytywnej decyzji administracyjnej.  

 
♦ Przygotowano tak�e projekt ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej, w którym 

zawarto przepisy dotycz�ce: 
� zastosowania procedur przetargowych przy przyznawaniu reglamentowanej liczby 

koncesji; 
� ograniczenia liczby zezwole� na prowadzenie działalno�ci gospodarczej; 
� wprowadzenia nowych przepisów dotycz�cych zasad kontroli. 

 
♦ Podj�to szereg działa� organizacyjnych, mog�cych przyczyni� si� w sposób istotny do 

przeciwdziałania korupcji, w tym:  
� informacje o rozdysponowaniu obowi�zuj�cych kontyngentów publikowane s� raz  

w tygodniu na stronach internetowych Ministerstwa oraz na tablicy ogłosze�. Tym 
samym informacja o stopniu wykorzystania ustanowionych kontyngentów jest jawna  
i dost�pna ka�demu na równych zasadach. Zainteresowane podmioty maj� zatem stał� 
kontrol� nad rozdysponowaniem kontyngentów; 

� uniemo�liwiono bezpo�redni kontakt petenta z osob�, która b�dzie rozpatrywała jego 
wniosek, gdy� Punkt Przyjmowania Wniosków i Wydawania Decyzji umieszczono 
poza stref� jej pracy. 

 
 
2. Zagadnienia zwi�zane z finansowym wspieraniem inwestycji. 

STAN PRAC: zrealizowano.  
 
♦ W odniesieniu do ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji 

podj�to stosowne działania, zarówno na etapie legislacji, jak i realizacji przepisów 
ustawy, maj�ce na celu unikni�cie mo�liwo�ci zakwalifikowania ustawy do obszarów 
zagro�onych zjawiskiem korupcji. Zarówno przepisy wykonawcze ministra wła�ciwego 
do spraw gospodarki, jak i procedura post�powania przy realizacji ustawy, które weszły  
w �ycie i s� stosowane od lipca 2002 r., a wi�c od pierwszej tury rozpatrywania wniosków 
(sierpie� 2002 r.), zapewniły obiektywizm oceny wniosków i wyeliminowały jak�kolwiek 
mo�liwo�� uznaniowo�ci. Składane przez przedsi�biorców wnioski podlegaj� ocenie  
w zakresie kryteriów oceny okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki, gdzie 
wyra�nie sprecyzowane jest, ile punktów mo�na otrzyma� za okre�lone kryterium oceny 
wniosku i co jest podstaw� przyznania takich punktów. Od momentu wej�cia w �ycie 
ustawy wprowadzona jest w �ycie, zaakceptowana przez Dyrektora Generalnego, 
procedura post�powania w Ministerstwie przy realizacji ustawy. Na podstawie tej 
procedury dokonywana jest ocena wst�pna za poszczególne kryteria przez ró�ne 
departamenty wła�ciwe pod wzgl�dem kompetencji merytorycznych. Oceny ostatecznej 
dokonuje powołany na mocy ustawy mi�dzyresortowy Zespół do Spraw Udzielania 
Wsparcia Finansowego Przedsi�biorcom, w skład którego wchodz� przedstawiciele 
resortów gospodarczych. O rekomendowaniu wniosku do wsparcia decyduje ł�czna liczba 
punktów. 

 
♦ Przygotowano równie� projekt ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji wieloletnich  

o du�ym znaczeniu dla gospodarki (przekazana do konsultacji mi�dzyresortowych, 
przewidywane rozpatrzenie przez RM w marcu br.), w którym uwzgl�dniono postulaty 
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partnerów społecznych, co do wyeliminowania mo�liwo�ci korupcji. Przepisy ustawy 
przewiduj� m. in. obowi�zek zatwierdzania przez Rad� Ministrów umów Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z inwestorami oraz przedstawiania Sejmowi 
informacji o procesie podejmowania decyzji o udzielenie wsparcia finansowego 
przedsi�biorcom. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 

 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Sprawiedliwo�ci 
 
 
ZADANIA: 
1. Kompleksowy program specjalistycznych szkole� dla s�dziów i prokuratorów 

zajmuj�cych si� sprawami korupcyjnymi. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Zorganizowano 4 szkolenia dla s�dziów i prokuratorów po�wi�cone tematyce 

zwi�zanej ze zjawiskiem korupcji i jej zwalczaniem. Przykładowo mo�na wskaza� na 
nast�puj�ce tematy szkole�: 

♦ Ustawa o zamówieniach publicznych – problemy post�powania przygotowawczego; 
♦ Zmiany w prawie antykorupcyjnym (Nowela Antykorupcyjna z 13 czerwca 2003r.); 
♦ Zagro�enie korupcj� w Polsce na tle innych krajów europejskich; 
♦ U�ycie technik specjalnych, sposoby gromadzenia i utrwalania materiału 

dowodowego w sprawach o przest�pstwa korupcyjne; 
♦ Mi�dzynarodowe instrumenty przeciw korupcji; 
♦ Symptomy zachowa� korupcyjnych w �rodowiskach prawniczych; 
♦ Rz�dowa Strategia Antykorupcyjna i jej realizacja; 
♦ Odpowiedzialno�� podmiotów zbiorowych w kontek�cie ustawy z dnia  

28 pa�dziernika 2002 r. (Dz. U. z  2002, Nr 197, poz. 1661). 
W bie��cym roku tematyka szkole� kadry prokuratorskiej, w szczególno�ci z pionu 

zwalczania przest�pczo�ci zorganizowanej, b�dzie obejmowa� tak�e problematyk� zwi�zan� 
z przest�pczo�ci� korupcyjn�. 
 
 
2. Opublikowanie rozporz�dze� wykonawczych do ustawy z dnia 28 pa�dziernika  

2000 r. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Rozporz�dzenia wykonawcze do ustawy z dnia 28 pa�dziernika 2002 r.  
o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b� kary (Dz. U. Nr 
197, poz. 1661) zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2003 r., Nr 197, poz. 1661 
oraz Nr 198, poz. 1929 i 1930. 

 
 

3. Przeprowadzenie bada� skuteczno�ci działania przepisów prawa karnego 
materialnego.  
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 

 
W ramach dalszych działa� Ministerstwa Sprawiedliwo�ci w zakresie zwalczania 

korupcji - nieuj�tych w Strategii - w I kwartale 2004 r. Prokuratora Krajowa planuje 
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przeprowadzenie bada� skuteczno�ci działania przepisów prawa karnego materialnego 
wprowadzonych lub zmienionych ustaw� z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061). 

 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji 
 
 

Komenda Główna Policji 
 
ZADANIA: 
1. Działania zmierzaj�ce do eliminacji korupcji w ruchu drogowym. Zaproponowanie 

zmian w kierunku wprowadzenia jasnych kryteriów zlecania usuwania pojazdów 
uszkodzonych w kolizji i wypadkach drogowych (opracowanie projektu nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogowym). 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

W ramach rz�dowego programu „Strategia Antykorupcyjna” w zakresie ruchu 
drogowego przewidziano analiz� przepisów dotycz�cych usuwania z dróg pojazdów 
uszkodzonych w kolizjach i wypadkach drogowych. Analiza przepisów ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z pó�n. zm.) 
dotycz�cych tej kwestii, w szczególno�ci art. 129 ust. 2 pkt. 8, art. 130a, przepisów 
rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r.  
w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451) oraz pisma 
Pierwszego Zast�pcy Komendanta Głównego Policji nr E-I-159/2002 z dnia 29 stycznia  
2002 r., pozwala na stwierdzenie, �e regulacje obowi�zuj�ce w omawianym zakresie s� 
wystarczaj�ce.  

Istotne znaczenie, dla prawidłowej realizacji zada� w przedstawionym zakresie, ma 
wypracowanie w komendach powiatowych (miejskich) - przy uwzgl�dnieniu uwarunkowa� 
lokalnych - zasad wydawania dyspozycji do usuwania pojazdów, zgodnie z regułami uczciwej 
konkurencji mi�dzy przedsi�biorcami maj�cymi stosowne umowy ze starost�. Integralnym 
elementem tych zasad jest przede wszystkim wła�ciwy nadzór nad policjantami, którzy  
w ramach słu�by wykonuj� czynno�ci na miejscu zdarze� drogowych i w zwi�zku z tym 
podejmuj� decyzje o usuni�ciu pojazdu. 

Prowadzone s� prace uwzgl�dniaj�ce zgłaszane do MSWiA opinie.  
 

 
2. Utworzenie Centralnej Jednostki Egzaminacyjnej w celu zapewnienia jednolitego 

standardu wymaga� egzaminacyjnych w całej Polsce. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Komendant Główny Policji, rozkazem organizacyjnym nr 25 w sprawie zmian 

organizacyjno - etatowych w Komendzie Głównej Policji, utworzył z dniem 1 sierpnia 2003 r.  
w Biurze Kadr i Szkolenia KGP Wydział - Centralna Jednostka Egzaminacyjna. Struktura 
organizacyjno - etatowa nowego wydziału to dwa zespoły: Zespół Egzaminów oraz Zespół 
Analiz, na utworzenie których przeznaczono 9 etatów policyjnych (stanowiska ekspertów  
i specjalistów), 2 etaty korpusu słu�by cywilnej (stanowiska specjalistów) i jedno stanowisko 
pozaetatowe (sekretarka/maszynistka).  

Potrzeba utworzenia Centralnej Jednostki Egzaminacyjnej wynika z przyj�tych przez 
Rad� Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia oraz 17 wrze�nia 2002 r. Programów: 
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Poprawy bezpiecze�stwa obywateli –„Bezpieczna Polska” oraz Programu zwalczania 
korupcji  „Strategia Antykorupcyjna”. Według zało�e� celem działania CJE jest:  

♦ zapewnienie jednolitego standardu wymaga� egzaminacyjnych w całej Policji  
i wyeliminowanie subiektywizmu w procesie oceny słuchaczy;  

♦ ograniczenie mo�liwo�ci wywierania wpływu przez słuchaczy na podmioty 
oceniaj�ce. 

Do szczegółowych zada� Wydziału - Centralna Jednostka Egzaminacyjna nale�y:  
♦ opracowywanie pakietów egzaminacyjnych i nadzór nad przebiegiem 

(organizowanych centralnie) egzaminów na pierwszy stopie� w korpusie podoficerów 
i aspirantów Policji;  

♦ opracowywanie pakietów egzaminacyjnych i nadzór nad przebiegiem egzaminów 
ko�cz�cych obowi�zkowe szkolenia kwalifikacyjne;  

♦ analiza wyników egzaminów dla potrzeb wydziałów Biura Kadr i Szkolenia KGP, 
Komendantów Wojewódzkich Policji oraz szkół policyjnych;  

♦ opracowywanie komputerowej bazy pyta� testowych i ich aktualizacja;  
♦ współdziałanie z zespołami programowymi opracowuj�cymi podstawowe  

i specjalistyczne programy szkolenia;  
♦ współpraca z placówkami edukacyjnymi, w szczególno�ci z Wydziałem 

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Bada� Edukacyjnych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a tak�e z innymi instytucjami 
pozapolicyjnymi w zakresie zagadnie� dotycz�cych oceny i przeprowadzania 
egzaminów ko�cz�cych szkolenia  zawodowe;  

♦ współpraca - w porozumieniu z wła�ciw� komórk� Komendy Głównej Policji -  
z Centrami Ocen Policji Pa�stw Unii Europejskiej w ramach działa� integracyjnych. 
Przygotowano ko�cow� wersj� pakietów egzaminacyjnych i przeprowadzono IV 

edycj� egzaminów na pierwszy stopie� w korpusie podoficerów i aspirantów Policji.  
Przygotowano pakiety egzaminacyjne na egzaminy ko�cz�ce obowi�zkowe szkolenia 

kwalifikacyjne (podstawowe i specjalistyczne) według nowego programu szkolenia 
podstawowego.  

W kolejnym etapie planuje si� przej�cie przez Centraln� Jednostk� Egzaminacyjn� 
zada� zwi�zanych z opracowywaniem programów szkole� kwalifikacyjnych oraz 
opracowywaniem pakietów egzaminacyjnych na egzaminy na pierwszy stopie� w korpusie 
oficerów Policji.  

Racjonalnym rozwi�zaniem wydaje si� wł�czenie Centralnej Jednostki 
Egzaminacyjnej w struktury planowanej Akademii Policyjnej, nad której zało�eniami 
organizacyjno - funkcjonalnymi i programowymi trwaj� prace. Na tym etapie nie jest 
mo�liwe wskazanie dokładnego terminu zako�czenia tego przedsi�wzi�cia; mo�na przyj��, �e 
prace te powinny zako�czy� si� w czwartym kwartale 2004 r. 
 
 
3. Propozycje wdro�enia mechanizmu zwi�kszenia dokumentowanego nadzoru przez 

przeło�onych nad post�powaniem przygotowawczym, w tym analiza akt 
procesowych i kontrolnych. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 

 
W Biurze Słu�by Kryminalnej został przygotowany projekt zarz�dzenia Komendanta 

Głównego Policji, któremu nadano roboczy tytuł „w sprawie prowadzenia przez Policj� 
post�powania przygotowawczego, post�powania karnego skarbowego i post�powania  
w sprawach nieletnich”. Termin opracowania projektu uzale�niony był od wej�cia w �ycie 
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„Regulaminu urz�dowania powszechnych jednostek prokuratury”, z unormowaniami którego 
musz� by� kompatybilne zapisy zarz�dzenia KGP. 

Jeden z rozdziałów projektu zawiera propozycje uregulowa� w zakresie nadzoru. 
Wersja z dnia 14 listopada 2003 r. została przekazana do konsultacji do wszystkich jednostek 
Policji. O wst�pn� ocen� projektu zwrócono si� tak�e do komórek organizacyjnych 
niektórych organów centralnych, m. in. Prokuratury Krajowej i Ministerstwa 
Sprawiedliwo�ci.  

W wyniku konsultacji uzyskano obszerne materiały, które s� przedmiotem 
szczegółowej analizy. Na podstawie jej wyników opracowywana jest druga wersja projektu, 
która zostanie ponownie przekazana do konsultacji. Zako�czenie prac zwi�zanych  
z przygotowaniem projektu zarz�dzenia zaplanowano do ko�ca marca 2004 r.  

Nale�y jednak doda�, �e trwaj� prace w Sejmie nad kolejnymi zmianami w ustawach  
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post�powania karnego i z dnia 10 wrze�nia 1999 r. - 
Kodeks karny skarbowy, których wyniki b�d� miały wpływ na ostateczny kształt projektu 
zarz�dzenia Komendanta Głównego Policji. Nowelizacje kodeksów maj� wej�� w �ycie  
w dniu 1 maja 2004 r.  

Aktualnie problematyka nadzoru przeło�onego uregulowana jest w zarz�dzeniu nr 21 
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji 
hierarchicznej w Policji. Ten akt prawny Komendanta Głównego Policji precyzyjnie okre�la 
zadania przeło�onego w zakresie nadzoru nad podwładnym, który wykonuje ustawowe 
zadania Policji, w tym zadania w zakresie prowadzenia post�powania przygotowawczego 
(Rozdział 2). Nadto okre�la szczególne uprawnienia i obowi�zki niektórych przeło�onych tj. 
kierowników i zast�pców kierownika jednostki Policji (Rozdział 4).  

Nale�y tak�e wskaza�, �e problematyka nadzoru w Policji w dniach 25 - 27 czerwca 
2003 r. była przedmiotem seminarium naukowego w Wy�szej Szkole Policji w Szczytnie,  
w którym uczestniczyli kierownicy komórek organizacyjnych słu�by kryminalnej i słu�by 
�ledczej Policji, s�dów, prokuratur i szkolnictwa policyjnego. W wyst�pieniach prezentowana 
była problematyka nadzoru w zakresie post�powania przygotowawczego, czynno�ci 
operacyjno - rozpoznawczych i techniczno - kryminalistycznych w Policji.  

Formy nadzoru dochodzeniowo - �ledczego s� zawsze jednym z zagadnie� narad  
i odpraw Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Komendantami (Zast�pcami 
Komendanta) Wojewódzkimi Policji.  
 
 
4. Przedstawienie projektu kodeksu etyki funkcjonariusza przy jednoczesnym 

zorganizowaniu szkole� z tego zakresu oraz przedstawienie propozycji uj�cia  
w programach nauczania tematyki antykorupcyjnej. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 
♦ Zadanie – Przygotowanie projektu „Kodeksu etyki zawodowej policjanta”. 

W dniu 31 grudnia 2003 r. Komendant Główny Policji podpisał zarz�dzenie nr 805  
w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”, które weszło w �ycie z dniem 1 stycznia  
2004 r. 

 
♦ Zadanie – Przeprowadzenie w�ród policjantów akcji szkoleniowej z zakresu zasad  

i norm etycznych. 
Funkcjonariusze Biura Spraw Wewn�trznych KGP prowadz� cyklicznie – zgodnie  
z terminami naboru do Policji – szkolenia  we wszystkich szkołach policyjnych w zakresie 
zagro�e� korupcj� w Policji. 
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♦ Zadanie – Rozszerzenie, w programach szkole� zawodowych policjantów, 

problematyki z zakresu etyki zawodowej. 
Poni�sza informacja dotyczy zakresu realizacji tematyki antykorupcyjnej i etyki zawodowej  
w poszczególnych programach szkole� zawodowych w Policji.  
 

I. Szkolenia zawodowe podstawowe policjantów.  
We wszystkich programach przewidziany jest temat Etyka zawodowa w wymiarze  

7 jednostek lekcyjnych i temat  Problematyka antykorupcyjna – 6 jednostek lekcyjnych. 
Program ósmego profilu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów słu�by 
wspomagaj�cej realizowany jest systemem zaocznym; na powy�sz� problematyk� 
przewidziano w nim po 2 jednostki lekcyjne.  

 
II. Szkolenia zawodowe specjalistyczne.  

Aktualnie trwaj� prace nad now� formuł� szkole� specjalistycznych; z pewno�ci� 
programy szkole� dla policjantów tzw. pierwszego kontaktu oraz z pionów szczególnie 
nara�onych na korupcj�, b�d� zawiera� zagadnienia zwi�zane z etyk� zawodow�  
i problematyk� antykorupcyjn�. W aktualnych (jeszcze obowi�zuj�cych) programach szkole� 
specjalistycznych przedmiotowe zagadnienia realizowane s� w zró�nicowanym  zakresie, np. 
w specjalno�ci  ruch drogowy na temat Prawa człowieka i etyka zawodowa przewidziano  
12 jednostek lekcyjnych.  

 
III. Szkolenia dla absolwentów szkół wy�szych.  

Szkolenia dla absolwentów szkół wy�szych realizowane s� w trzech specjalno�ciach: 
słu�by kryminalnej, słu�by prewencyjnej, słu�by wspomagaj�cej. W ka�dym z programów na 
realizacj� tematu Wybrane zagadnienia etyki i praw człowieka w Policji przewidziano  
18 jednostek lekcyjnych (zagadnienia z etyki - 12 jednostek lekcyjnych). 

Ponadto w tej formie szkolenia przewiduje si� udział słuchaczy w wybranych 
zaj�ciach fakultatywnych, gdzie w�ród propozycji tematów wyst�puj� np. wybrane 
zagadnienia odpowiedzialno�ci karnej za przest�pstwo łapownictwa (10 godzin), czy 
zwalczanie przest�pstw łapownictwa (5 godzin).   

 
IV. Wy�sze studia zawodowe.  

Wy�sze studia zawodowe realizowane s� w systemie zaocznym. W ci�gu trzech lat 
studiów program przewiduje przeprowadzenie zaj�� z przedmiotu Etyka zawodowa  
w ł�cznym wymiarze 27 jednostek lekcyjnych.  

Równie� w tej formie szkolenia przewiduje si� udział słuchaczy w wybranych 
zaj�ciach fakultatywnych, gdzie w�ród propozycji tematów wyst�puj� np.:  
♦ Wybrane zagadnienia etyk zawodowych; 
♦ Prawne i kryminologiczne aspekty łapownictwa;  
♦ Ocena działalno�ci policji drogowej w �wietle skarg;  
♦ Wybrane zagadnienia odpowiedzialno�ci karnej za przest�pstwo łapownictwa.  

Wszystkie wskazane tematy realizowane s� w wymiarze 5 jednostek lekcyjnych. 
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Komenda Główna Stra�y Granicznej 
 
 
ZADANIA: 
A. Zadania wynikaj�ce ze Strategii Antykorupcyjnej, zrealizowane lub których realizacj� 

rozpocz�to w 2002 r. i kontynuowano w 2003 r.  
  
1. Analiza procesu oceny i przyj�� kandydatów do słu�by w Stra�y Granicznej  

i propozycje stosownych zmian. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

W styczniu 2003 r. opracowano projekt nowelizacji rozporz�dzenia Ministra Spraw 
Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu 
prowadzenia post�powania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegaj�cych si� o przyj�cie 
do słu�by w Stra�y Granicznej, uwzgl�dniaj�cy poprawki, które w procesie naboru 
kandydatów do słu�by w Stra�y Granicznej ogranicz� do minimum wystawianie ocen  
o charakterze subiektywnym. Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji dnia 9 maja  
2003 r. podpisał nowelizacj� rozporz�dzenia, która wprowadza nast�puj�ce zmiany:  

♦ etap drugi post�powania ko�czy si� sporz�dzeniem listy wyników uzyskanych przez 
kandydatów w post�powaniu kwalifikacyjnym, w kolejno�ci uzyskanych ogólnych 
ocen punktowych od oceny najwy�szej do najni�szej. List� wyników podaje si� 
kandydatom do wiadomo�ci; 

♦ przed rozpocz�ciem testów z posiadanej wiedzy ogólnej i testu ze znajomo�ci j�zyków 
obcych, kandydatom s� nadawane numery kodowe. Numerem kodowym oznacza si� 
kart� sprawno�ci fizycznej kandydatów oraz arkusze odpowiedzi wypełniane przez 
kandydatów podczas testu. 
W Wytycznych nr 62 Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG  z dnia 14 maja 2003 r. 

w sprawie post�powania kwalifikacyjnego na szkolenie w zakresie szkoły chor��ych i na 
przeszkolenie specjalistyczne, wymagane do mianowania na pierwszy stopie� oficerski SG, 
zawarto zapis, i� wobec funkcjonariuszy SG przyst�puj�cych do testu kompetencyjnego  
w ramach post�powania kwalifikacyjnego na ww. rodzaje szkolenia został wprowadzony 
system kodowego zapisu personaliów.   

 
 

2. Zwi�kszenie ilo�ci kontroli dora�nych w ramach nadzoru merytorycznego  
i słu�bowego. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Kontrole dora�ne w ramach nadzoru merytorycznego i słu�bowego prowadzone s� na 
podstawie dora�nych decyzji przeło�onych. W kontrolach niejednokrotnie uczestnicz� 
funkcjonariusze wydziałów zamiejscowych Biura Spraw Wewn�trznych SG (BSW SG).  
W przypadku stwierdzenia zachowa� i nieprawidłowo�ci maj�cych znamiona korupcji 
niezwłocznie s� one przekazywane do wła�ciwych miejscowo prokuratur lub do BSW SG.  

W 2003 r. – przeprowadzono 40 693 kontrole w ramach nadzoru merytorycznego  
i słu�bowego.  
 
 
3. Nasilenie powtórnych kontroli granicznych. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
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Powtórne kontrole graniczne realizowane s� na bie��co na podstawie dora�nych 
decyzji komendantów oddziałów SG we współdziałaniu ze słu�bami celnymi i Policj� na 
drogach dojazdowych do przej�� granicznych oraz w strefie nadgranicznej. Ogółem  
w 2003 r. przeprowadzono 23 255 powtórnych kontroli.  

 
 
4. Identyfikacja funkcjonariusza dokonuj�cego sprawdze� w ewidencji osób 

zastrze�onych.  
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Rozbudowano Zintegrowany System Ewidencji o odpowiednie procedury rejestrów 
dokonywanych wyszukiwa� w rejestrze zastrze�e�. Od 1 stycznia 2003 r. program 
uruchomiono we wszystkich Granicznych Placówkach Kontrolnych SG.  
 
 
5. Zintensyfikowanie rozpoznania pozasłu�bowych kontaktów funkcjonariuszy, 

głównie ze �rodowiskiem przest�pczym. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
  

W celu zapobie�enia infiltracji funkcjonariuszy SG przez grupy przest�pcze naczelnicy 
wydziałów zamiejscowych BSW SG współpracuj� z komendantami Oddziałów, O�rodków 
Szkolenia oraz kierownikami jednostek organizacyjnych. 

 
 
6. Analiza sytuacji materialnej funkcjonariuszy i pracowników SG, w zestawieniu  

z osi�ganymi dochodami z tytułu słu�by i pracy. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

W 2003 r. przeprowadzono 3 823 analizy sytuacji materialnej funkcjonariuszy  
i pracowników SG, w zestawieniu z osi�ganymi dochodami z tytułu słu�by i pracy.  
 
 
7. Ograniczenia w zakresie posiadania �rodków płatniczych przez funkcjonariusza 

pełni�cego słu�b�. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Po konsultacjach prawnych odst�piono od zmiany aktów prawnych, polegaj�cej na 
wprowadzeniu zobowi�zania do pozostawienia w depozycie nadwy�ki finansowej ponad 
dopuszczan� kwot� i wprowadzenie mo�liwo�ci sprawdzenia tych �rodków po słu�bie. 
Jednocze�nie przepisy reguluj�ce sposób pełnienia słu�by granicznej uzupełniono o zapis 
zobowi�zuj�cy przez kierowników granicznych jednostek organizacyjnych do zapewnienia 
miejsca do przechowywania �rodków płatniczych funkcjonariuszy na czas pełnienia przez 
nich słu�by granicznej lub prowadzenia działa� granicznych. 

 
  

8. Zakaz posiadania podczas słu�by w granicznych jednostkach organizacyjnych 
prywatnych �rodków ł�czno�ci. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
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Stosowny zapis w zarz�dzeniu Komendanta Głównego SG w sprawie sposobu 
pełnienia słu�by granicznej i prowadzenia działa� granicznych nakłada na funkcjonariusza 
obowi�zek zdania do depozytu prywatnych �rodków ł�czno�ci przed rozpocz�ciem słu�by. 

 
  

9. Wprowadzenie rygorystycznego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie informacji niejawnych w celu ograniczenia przypadków udost�pniania 
dokumentacji słu�bowej osobom nieuprawnionym. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

W maju 2003 r. Komendant Główny SG podpisał decyzj� nr 56 w sprawie 
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz obiegu dokumentów niejawnych w jednostkach 
organizacyjnych SG, zmienion� w grudniu 2003 r. decyzj� nr 136 KGSG.  
 
 
10. Zintensyfikowanie ujawniania podejmowania przez funkcjonariuszy dodatkowej 

pracy zarobkowej bez zgody przeło�onego oraz dokonywanie wnikliwej analizy 
sytuacji pod k�tem ewentualnej kolizji interesów przed wydaniem zgody na 
dodatkowe zatrudnienie funkcjonariusza SG. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 
     Rozpatrzono 76 wniosków o wydanie zgody na dodatkowe zatrudnienie, z których 70 

zaopiniowano pozytywnie. 
 
 
11. Informowanie funkcjonariusza o miejscu pełnienia słu�by oraz zadaniach z ni� 

zwi�zanych bezpo�rednio przed podj�ciem słu�by (pozwoli to równie� na 
ograniczenie zjawiska tzw. sprzedawania słu�by). 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 
 

12. Stosowanie zasady „czterech oczu” w pracy funkcjonariuszy na stanowiskach 
szczególnie nara�onych na wyst�powanie zjawiska korupcji. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Realizacja zada� nr 11 i 12 została okre�lona w zarz�dzeniu Komendanta Głównego 
SG w sprawie sposobu pełnienia słu�by granicznej i prowadzenia działa� granicznych. 
 
 
13. Działania zmierzaj�ce do ustalenia programu szkole� w dziedzinie antykorupcyjnej 

i kształtowania postaw antykorupcyjnych. 
STAN PRAC: zrealizowano.  
 

W oddziałach SG komendanci granicznych jednostek organizacyjnych (g.j.o.) podczas 
odpraw słu�bowych i szkole� omawiaj� tematyk� zwi�zan� z zapobieganiem korupcji  
i post�powaniem funkcjonariuszy w przypadku wyst�pienia takich prób. Przeprowadzane s� 
rozmowy profilaktyczne z funkcjonariuszami, którzy s� najbardziej nara�eni na korupcj� ze 
wzgl�du na rodzaj pełnionej słu�by. Tematyka antykorupcyjna omawiana jest tak�e podczas 
szkolenia podstawowego funkcjonariuszy, w czasie zaj�� z zakresu przeciwdziałania 
zjawiskom patologii  w słu�bie. Szkolenia te cz�sto prowadz� funkcjonariusze wydziałów 
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zamiejscowych BSW SG. Szkolenia nt. korupcji, jej przeciwdziałania i zwalczania, 
konsekwencji prawnych oraz przest�pstw przeciwko ochronie informacji niejawnych 
przeprowadzali przedstawiciele prokuratur. Przedstawiciel KGSG uczestniczył w szkoleniu 
nt. rodzajów zachowa� korupcyjnych, zorganizowanym przez Departament Organizacji 
Słu�by Celnej Ministerstwa Finansów. W szkoleniach organizowanych w ramach projektu 
PHARE Twinning 01 „Przeciwdziałanie korupcji” uczestniczyło 40 funkcjonariuszy SG.  
W ramach wymiany do�wiadcze� dokonano analizy struktury warunków sprzyjaj�cych 
zjawisku korupcji, jej �ródeł i form, metod zwalczania i konsekwencji prawnych z tego 
wynikaj�cych. Kolejne szkolenie z tego zakresu, dla 20 wybranych uczestników 
wcze�niejszych szkole�, odbyło si� w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2003 r. w Lubece (RFN).  

Ponadto przeprowadzono analiz� programów szkole� funkcjonariuszy SG, 
prowadzonych przez o�rodki szkolenia SG i wprowadzono do nich zagadnienia o tematyce 
korupcyjnej: „Przest�pczo�� zorganizowana i metody jej rozpoznawania”, „Mi�dzynarodowa 
współpraca organów ochrony porz�dku prawnego w zwalczaniu przest�pczo�ci kryminalnej”, 
„Przest�pstwa, których podmiotem jest funkcjonariusz publiczny”, „Odpowiedzialno�� karna, 
cywilna i słu�bowa za przekroczenie uprawnie� lub niedopełnienie obowi�zków słu�bowych  
i wynikłej st�d szkody”, „Przest�pstwa zwi�zane z wykonywaniem funkcji publicznych”, 
„Czyny zabronione, których podmiotem mo�e by� funkcjonariusz publiczny”, „Korupcja 
funkcjonariuszy publicznych”, „Zagro�enia moralne w �yciu i słu�bie funkcjonariuszy SG”, 
„Studium przypadku; Aktualne problemy moralne w słu�bie w SG”. 
 
 
14. Opracowanie projektu kodeksu etyki funkcjonariusza przy jednoczesnym 

zorganizowaniu szkole� z tego zakresu. 
STAN PRAC: zrealizowano.  

 
W 2002 r. zostały przeprowadzone prace nad projektem Kodeksu Etyki 

funkcjonariusza Stra�y Granicznej, które zostały zako�czone wydaniem w 2003 r., przez  
Komendanta Głównego Stra�y Granicznej, zarz�dzenia nr 11 w sprawie wprowadzenia Zasad 
etyki zawodowej funkcjonariuszy Stra�y Granicznej. Przedmiotowe zasady s� wprowadzane 
do systemu szkolenia w o�rodkach szkolenia Stra�y Granicznej oraz wykorzystywane do 
bie��cych szkole� przeprowadzanych we wszystkich komórkach i jednostkach 
organizacyjnych Stra�y Granicznej. 
 
 
15. Rygorystyczne przestrzeganie trybu i procedur zamówie� publicznych. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 
♦ Zwi�kszenie nadzoru nad realizacj� procedur w ramach obowi�zuj�cych regulacji 

prawnych; 
♦ Zwi�kszenie ilo�ci i szczegółowo�ci kontroli wszczynanych procedur i realizowanych 

zamówie� publicznych w KGSG i oddziałach SG. 
 

W grudniu 2002 r. weszły w �ycie „Wytyczne nr 113 KGSG w sprawie organizacji 
zamówie� publicznych prowadzonych w KGSG”. 

Przed wszcz�ciem post�powa� przetargowych wnikliwie analizowane s� informacje 
podawane w „Istotnych warunkach zamówienia” ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów ocen ofert. Przestrzega si� na 
bie��co zasad post�powania przy organizowaniu i przeprowadzaniu zamówie� (przetargów). 
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 Zgodnie z Programem zadania audytowego, Zespół Audytu Wewn�trznego w dniach 
od 19 maja do 28 czerwca 2003 r. dokonał przegl�du procedur zamówie� publicznych 
sfinalizowanych w 2002 i cz��ciowo w 2003 r. w zakresie dokonywania zakupu sprz�tu 
informatycznego w KGSG. Ustalono, �e system zamówie� publicznych zapewnia jako��  
i uczciwo�� procedur przetargowych, który zale�y nie tylko od jako�ci prawa, lecz równie� od 
fachowo�ci, uczciwo�ci i profesjonalizmu osób reprezentuj�cych Wydział Zamówie� 
Publicznych Biura Finansów oraz Biuro Ł�czno�ci i Informatyki KGSG, zaanga�owanych 
zawodowo w procedury udzielanych zamówie� publicznych. Stwierdzono, �e przyj�te przez 
audytowanych, w ramach systemu kontroli wewn�trznej funkcjonalnej, narz�dzia kontroli nie 
s� w pełni efektywne i skuteczne, np. jedna osoba wykonuje wiele czynno�ci zwi�zanych  
z planowaniem, wykonaniem, kontrol� itp., co mo�e utrudnia� weryfikacj� realizowanych 
zada� w przypadku terminowo�ci i wa�no�ci sporz�dzanych danych czy te� wykonywanie 
rutynowych zada� przez t� sam� osob� mo�e narazi� jednostk� na dane ryzyko (finansowe, 
organizacyjne, proceduralne). Zespół Audytu Wewn�trznego zalecił: wzmocnienie narz�dzi 
kontroli funkcjonalnej w Biurze Finansów oraz w Biurze Ł�czno�ci i Informatyki KGSG, 
informowanie Wydziału Zamówie� Publicznych BF KGSG w sprawie zast�pstwa osób 
funkcyjnych, sporz�dzanie przez komisj� przetargow� wniosków o wykluczenie oferentów 
lub odrzucenie ofert, zmian� zasad podpisywania ofert (dot. głównego ksi�gowego), przyj�cie 
rozwi�za� dot. organizacji przyjmowania ofert przez Biuro Przepustek, rozszerzenie zakresu 
analizy wykonania planu rzeczowych wydatków bud�etowych, chronologie archiwizowania 
dokumentów dotycz�cych procedury o zamówienia publiczne. 

W styczniu 2003 r. zako�czono prace nad wst�pn� wersj� programu pn. „Centralny 
Rejestr Zamówie� Publicznych”, pozwalaj�cego na stworzenie wspólnej dla całej Stra�y 
Granicznej bazy danych w zakresie udzielonych zamówie� publicznych. Program ten 
obejmuje katalog nierzetelnych firm oraz rejestry zamówie� publicznych udzielonych przez 
poszczególne jednostki organizacyjne SG. Program, wraz z instrukcj� dla u�ytkownika, został 
udost�pniony w sieci intranetowej Stra�y Granicznej w dniu 12 lutego br. Na pocz�tku maja 
2003 r. zako�czono prace nad „Centralnym Rejestrem Zamówie� Publicznych” i wdro�ono 
go w całej formacji.  

Komórki organizacyjne KGSG i oddziałów SG, realizuj�ce procedury udzielania 
zamówie� publicznych wykorzystuj� w czasie pracy program „Centralny Rejestr Zamówie� 
Publicznych”. Główni ksi�gowi jednostek organizacyjnych SG przesyłaj� do Biura Finansów 
KGSG co miesi�c informacje o przypadkach zaistnienia nieprawidłowo�ci podczas realizacji 
umów oraz o wprowadzaniu informacji do katalogu nierzetelnych firm, a tak�e  
o wykorzystaniu tych informacji podczas przeprowadzania procedur zamówie� publicznych. 
Stwierdzone do chwili obecnej przypadki nieprawidłowo�ci dotycz� opó�nie� w realizacji 
umów b�d� ich niewykonania, a tym samym naliczenia przez jednostki organizacyjne SG kar 
umownych.  
 W 2003 r. przeprowadzono 170 kontroli, dotycz�cych przestrzegania trybu i procedur 
okre�lonych w ustawie o zamówieniach publicznych, nie stwierdzaj�c nieprawidłowo�ci.  
 
 
B. Podejmowane inicjatywy nie wynikaj�ce wprost ze Strategii. 
 
1. Wprowadzenie, w przepisach wewn�trznych, regulacji nakładaj�cych na   

funkcjonariuszy okre�lone obowi�zki (nie tylko uprawnienia) w zakresie kontroli 
granicznej. 

  STAN PRAC: zrealizowano. 
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W podpisanym przez Komendanta Głównego SG, w dniu 5 maja 2003 r., zarz�dzeniu 
w sprawie sposobu pełnienia słu�by granicznej i prowadzenia działa� granicznych, 
(obowi�zuje od 19 maja 2003 r.) uregulowano m.in. kwestie zwi�zane z:  

� zakresem czynno�ci w zwi�zku z kontrol� graniczn�; 
� sposobem stwierdzania to�samo�ci; 
� sposobem zachowania si� w zwi�zku z potrzeb� opuszczenia lub zmiany 

wyznaczonego miejsca prowadzenia kontroli granicznej; 
� zakazem wykonywania czynno�ci nie zwi�zanych z kontrol� graniczn�; 
� zakazem umieszczania odr�cznych adnotacji w dokumentach uprawniaj�cych do 

przekraczania granicy; 
� zakazem  przyjmowania rzeczy od innych osób, za wyj�tkiem stanowi�cych dowód 

rzeczowy lub podlegaj�cych zatrzymaniu;  
� stosowaniem uproszczonych form kontroli granicznej: szczegółowe okre�lenie 

sytuacji umo�liwiaj�cych stosowanie kontroli uproszczonej i wyrywkowej, 
okre�lenie mo�liwo�ci dokonywania kontroli wobec zorganizowanych grup 
podró�nych; 

� co najmniej dwuosobowym składem patroli; 
� niezwłocznym meldowaniem przez dowódc� patrolu kierownikowi zmiany lub 

kierownikowi zespołu słu�by granicznej o rozpocz�ciu zadania, spostrze�eniach, 
zako�czeniu oraz przyst�pieniu do wykonywania zadania nast�pnego;  

� przestrzeganiem zasady zgłaszania kierownikowi zmiany zamiaru legitymowania 
osób oraz meldowanie o wynikach; 

� szczegółow� kontrol� pojazdów słu��cych do przewozu osób przez co najmniej 
dwóch funkcjonariuszy (zasada ta jest te� zawarta w § 9 ust. 4 rozporz�dzenia 
Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r.  
„w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy SG”, który 
mówi, �e „na ��danie osoby poddawanej kontroli osobistej, kontroli tej dokonuje 
si� w obecno�ci osoby trzeciej”). 

 
2. Stworzenie systemu umo�liwiaj�cego identyfikacj� funkcjonariuszy dokonuj�cych 

kontroli granicznej przewo�onych towarów, wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt. 4 lit. c 
ustawy o SG. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Okre�lono zakres informacji niezb�dny do stworzenia systemu umo�liwiaj�cego 
identyfikacj� funkcjonariuszy dokonuj�cych kontroli granicznej przewo�onych towarów, 
wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt. 4 lit. c ustawy o SG. Trwaj� prace nad modyfikacj� 
Zintegrowanego Systemu Ewidencji (ZSE) w celu wprowadzania danych o przewozie  
w trzech kategoriach: alkohol, wyroby tytoniowe, inne towary. 

Wdro�enie oprogramowania ZSE II zbiega si� w czasie z uruchomieniem terminali 
radiowych, pozyskanych w wyniku przetargu Phare (SMOG – System Mobilnej Odprawy 
Granicznej). Systemy te, pozostaj�c w �cisłej zale�no�ci, powi�zane s� poprzez centralne 
zasoby sprz�towe, programowe oraz bazy danych, zlokalizowane w Komendzie Głównej SG. 
Chodzi tu m.in. o dystrybucj� danych słownikowych, tworzenie centralnego rejestru 
u�ytkowników systemu, współprac� z archiwum odprawy, generowanie danych 
statystycznych itp.  

Jednocze�nie funkcjonuj�cy w ramach ZSE II program odprawy granicznej 
rozbudowany został o opcj� rejestracji i kontroli pojazdów drogowych (dotychczasowy 
system EPL), w którym dokonywanie kontroli pojazdów odbywa si� na podstawie danych  
z policyjnej bazy OPIS. W module tym towary akcyzowe powi�zane s� z pojazdem 
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przekraczaj�cym granic�, co zostało uzgodnione w trakcie roboczych spotka�  
z przedstawicielami Zarz�du Granicznego KG SG. 

Obecnie trwaj� testy oprogramowania przeznaczonego do pracy w systemie 
stacjonarnym.  

Wdra�anie systemu ZSE II rozpocz�to w styczniu 2004 r.  
 
 
3. Zintensyfikowanie czynno�ci operacyjno - rozpoznawczych w GPK i stra�nicach. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Efektem zintensyfikowanych czynno�ci było m.in. ujawnienie faktu przyjmowania 
korzy�ci materialnych przez funkcjonariuszy SG. Funkcjonariuszom przedstawiono zarzuty 
korupcyjne, zostały wszcz�te post�powania dyscyplinarne.  
 
 
4. Kontrola legalno�ci pobytu cudzoziemców przy zachowaniu tajemnicy o czasie  

i miejscu. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Legalno�� pobytu cudzoziemców w RP realizowano głównie w ramach akcji „Pobyt”. 

W działaniach, z funkcjonariuszami SG uczestniczyli m.in., funkcjonariusze Policji, Urz�du 
Pracy, Urz�du Celnego, Urz�du Kontroli Skarbowej, Stra�y Miejskiej, Słu�by Ochrony Kolei.  

W 2003 r. wylegitymowano 91 559 osób. Zatrzymano w celu wydalenia 4 916 osób,  
z tego wydalono 1 747 osób, zobowi�zano do opuszczenia terytorium RP 1 670 osób, 
umieszczono w areszcie w celu wydalenia 566 osób. 
 
  
5. Uaktywnienie współpracy mi�dzy pionem operacyjno – �ledczym, granicznym i BSW 

SG w zakresie wymiany informacji o zagro�eniach korupcj�. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Opracowano wytyczne dla komendantów oddziałów SG w sprawie zada� 

zmierzaj�cych do eliminowania zjawiska korupcji w�ród funkcjonariuszy SG. W 2003 r. 
przeprowadzono 43 wspólne kontrole pełnienia słu�by.  
 
 
6. Rozszerzenie �ródeł napływu informacji (np. telefon zaufania, procedury skargowe, 

internet, media, przewodniki) o nieprawidłowo�ciach wyst�puj�cych podczas 
odprawy granicznej. Gromadzenie i analizowanie informacji. 
STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Informacje o telefonach interwencyjnych oraz telefonach zaufania oddziałów  
i granicznych jednostek organizacyjnych, mo�liwo�� składania skarg i wniosków, zgłaszanie 
spraw zwi�zanych z korupcj� funkcjonariuszy, zostały podane w prasie regionalnej i lokalnej, 
a tak�e w telewizji kablowej. Na samochodach słu�bowych SG umieszczane s� numery 
telefonów zaufania. Informacje o numerach telefonów kontaktowych do komendantów 
oddziałów i granicznych jednostek organizacyjnych oraz o mo�liwo�ci osobistego składania 
skarg i wniosków, wyeksponowane s� w widocznych miejscach w granicznych jednostkach 
organizacyjnych, cz�sto w wersji wieloj�zycznej. Dane te zawarte s� równie� na stronach 
internetowych oddziałów. W GPK SG Warszawa - Ok�cie wszystkie kabiny wyposa�one s� 
w dwuj�zyczne informacje o mo�liwo�ci składania skarg i wniosków oraz uwag dotycz�cych 
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niewła�ciwego potraktowania przez funkcjonariuszy SG podczas kontroli bezpiecze�stwa  
i paszportowej.  

Opracowano i rozesłano do oddziałów SG ankiet� dla podró�nych z zaleceniem 
przeprowadzenia jej w GPK w�ród osób przekraczaj�cych granic� RP. Uzyskane informacje 
wskazuj�, �e wizerunek SG w społecze�stwie jest pozytywny. Opini� t� potwierdzaj� badania 
przeprowadzone przez Fundacj� Batorego na odcinku działania Nadbu�a�skiego OSG. 

 
 

7. Udost�pnienie obywatelom wiedzy na temat zasad przeprowadzania odpraw 
w ruchu granicznym, uprawnie� funkcjonariuszy oraz praw przysługuj�cych 
podró�nym. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Opracowano projekt broszury informacyjnej dla podró�nych przekraczaj�cych granic� 
pa�stwow� „Moje prawa na granicy” i po wewn�trznych konsultacjach przesłano do 
Departamentu Słu�by Celnej Ministerstwa Finansów. Po skonsultowaniu projektu broszury  
z Departamentem Słu�by Celnej Ministerstwa Finansów zako�czono jej redagowanie.  
W zwi�zku z wej�ciem w �ycie z dniem 13 czerwca 2003 r. ustawy o cudzoziemcach oraz 
przepisów wykonawczych zwi�zanych z jej realizacj�, w pa�dzierniku przygotowano 
aktualn� wersj� broszury, uwzgl�dniaj�c� zmiany wynikaj�ce z wymienionych przepisów.  
W grudniu opracowano now� skrócon� wersj� informacji dla podró�nych, zawieraj�c� 
najbardziej istotne wiadomo�ci dla obywateli RP i cudzoziemców, którzy przekraczaj� lub 
zamierzaj� przekracza� granic� pa�stwow�. Po zatwierdzeniu tre�ci broszury przez Zast�pc� 
Komendanta Głównego SG, zostanie ona przetłumaczona na inne j�zyki oraz przekazana do 
druku i dystrybucji przez oddziały SG. 

Tekst informacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej KGSG. 
 
 
8. Wykorzystanie etatowych psychologów do prowadzenia rozmów indywidualnych. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Etatowi psycholodzy uczestnicz� w rozmowach kwalifikacyjnych podczas naboru do 
słu�by w Stra�y Granicznej. Rozmowy te ukierunkowane s� na eliminowanie, ju� na etapie 
naboru do słu�by, osób najbardziej podatnych na naciski społeczne. Dodatkowo psycholodzy 
uczestnicz� w pracach komisji egzaminacyjnej podczas II etapu post�powania 
kwalifikacyjnego. W oddziałach SG przeprowadzane s� konsultacje psychologiczne  
z funkcjonariuszami słu�by kandydackiej nt. problemów wyst�puj�cych w słu�bie, sposobów 
ich niwelowania oraz zapobiegania wyst�powaniu zjawiska korupcji. Psycholodzy zebrali od 
funkcjonariuszy informacje w postaci ankiet dotycz�cych stopnia nara�enia funkcjonariuszy 
w słu�bie na sytuacje sprzyjaj�ce korupcji. Przeprowadzono dwudniowe warsztaty 
psychologiczne dla wytypowanych funkcjonariuszy z GPK SG, których celem było 
kształtowanie postaw niesprzyjaj�cych zachowaniom korupcyjnym i patologicznym.    
 
 
9. Nagła�nianie udokumentowanych procesowo (prawomocny wyrok s�du) 

przypadków korupcji oraz narusze� dyscypliny zako�czonych decyzjami 
personalnymi - okresowo wydawane informacje o przypadkach korupcji w SG, 
powa�nych naruszeniach dyscypliny i ich konsekwencjach oraz zapoznawanie z nimi 
wszystkich funkcjonariuszy. Wykorzystywanie tych informacji w programach 
szkolenia. 
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STAN PRAC: zrealizowano. 
 

W 2003 r. nagło�niono 29 przypadków skorumpowania funkcjonariuszy.  
 
 
10. Pełna komputeryzacja baz danych i rejestrów prowadzonych przez SG zgodnie  

z ustaw� oraz szerszy dost�p do nich podmiotów uprawnionych - w miar� mo�liwo�ci 
finansowych. 
STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Tworzone nowe i modyfikowane stare bazy danych s� zgodne z wymogami 
u�ytkowników, stosownie do klauzuli zawartych w nich danych. Zako�czył prace, powołany 
decyzj� Komendanta Głównego Stra�y Granicznej, zespół do opracowania rozwi�za� 
dotycz�cych budowy Centralnej Bazy Danych Stra�y Granicznej. Opracowano dokument  
o nazwie „Podstawowe zało�enia projektu”. Komendant Główny SG zaakceptował projekt 
oraz skład Komitetu Steruj�cego. W dniu 8 grudnia 2003 r. Komendant Główny Stra�y 
Granicznej podpisał decyzj� w sprawie ustalenia harmonogramu prac zwi�zanych z realizacj� 
budowy Centralnej Bazy Danych Stra�y Granicznej oraz powołania Komitetu Steruj�cego  
i Zespołu Projektowego. Na pocz�tku stycznia 2004 r. odbyło si� spotkanie organizacyjne 
komitetu i zespołu. 
 
 
11. Kształtowanie elitarno�ci oraz dbanie o wła�ciwy wizerunek słu�by. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Stra�y Granicznej, ochronie granicy 
pa�stwowej oraz niektórych innych ustaw zawarto zapis dotycz�cy dodania w art. 31 ustawy 
o Stra�y Granicznej ust. 2b w brzmieniu: „W stosunku do kandydata ubiegaj�cego si�  
o przyj�cie do słu�by w Stra�y Granicznej na stanowisko, wymagaj�ce szczególnych 
umiej�tno�ci lub predyspozycji, post�powanie kwalifikacyjne mo�e by� rozszerzone  
o czynno�ci, maj�ce na celu sprawdzenie przydatno�ci kandydata do słu�by na takim 
stanowisku, w tym przeprowadzenie badania psychofizjologicznego”. Przyj�cie takiego 
zapisu przyczyni si� do eliminacji na etapie naboru do SG kandydatów podatnych na korupcj� 
oraz maj�cych zwi�zki z grupami lub osobami zajmuj�cymi si� działalno�ci� przest�pcz�. 
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STAN PRAC - stycze� 2004 rok 
 

 
 
 
 

 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Infrastruktury 
 

 
ZADANIA:  

     1.   Projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 STAN PRAC: zrealizowano. 
 

W dniu 30 wrze�nia 2003 r. projekt nowelizacji ustawy - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne został przyj�ty na posiedzeniu Rady Ministrów. W zakresie wyeliminowania 
zjawisk nagannych i korupcjogennych wyst�puj�cych w tym obszarze, przyj�ty projekt 
uwzgl�dnia nast�puj�ce aspekty: 

♦ wprowadza zasad� osobistej odpowiedzialno�ci za realizowane zadania Słu�by 
Geodezyjnej i Kartograficznej, poprzez umo�liwienie wnioskowania przez organy 
prowadz�ce kontrol� i nadzór o odwołanie konkretnych osób z zajmowanych 
stanowisk oraz stosowania kar dyscyplinarnych wobec osób naruszaj�cych 
obowi�zuj�ce przepisy przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w administracji 
publicznej. 

♦ przepisy projektu jednoznacznie okre�laj� formuł� organizacyjn� o�rodków 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zmieniony art. 40 ust. 6 ustawy definiuje 
wojewódzkie i powiatowe o�rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jako 
wyodr�bnione komórki organizacyjne, wchodz�ce w skład urz�dów marszałkowskich 
i starostw powiatowych. O�rodki te nie mog� wchodzi� w skład innych 
samorz�dowych jednostek organizacyjnych. 

♦ z uwagi na trwaj�ce obecnie prace nad nowelizacj� ustawy o pracownikach 
samorz�dowych, Zespół Ekspercki Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du 
Terytorialnego przyj�ł w stanowisku ko�cowym postanowienie o odło�eniu dyskusji 
nad zasadno�ci� ewentualnego usuni�cia art. 11b z projektu nowelizacji ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu: 

 
„Art.11b. 1. Pracownicy urz�dów i innych jednostek organizacyjnych, wykonuj�cy 
zadania organów Słu�by Geodezyjnej i Kartograficznej, nie mog� prowadzi� 
działalno�ci gospodarczej polegaj�cej na wykonywaniu prac geodezyjnych, 
kartograficznych i taksacyjnych, a  tak�e wykonywa� na jakiejkolwiek podstawie tych 
prac na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie 
posiadaj�cych osobowo�ci prawnej. Działalno�ci takiej nie mog� wykonywa� równie� 
pracownicy urz�dów gmin, wykonuj�cy czynno�ci administracyjne, zwi�zane  
z podziałami nieruchomo�ci oraz scaleniami i podziałami nieruchomo�ci. 

       2. Przepisu ust.1 nie stosuje si� do czynno�ci biegłych s�dowych.”  
 
Zgodnie ze stanowiskiem strony samorz�dowej, tematyka obj�ta t� regulacj� dotyczy 

tak�e zawodów urbanistów, architektów, in�ynierów budownictwa i innych specjalistów 

���������������
�����	��
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zatrudnianych w administracji, którzy mog� prowadzi� działalno�� gospodarcz� 
konkurencyjn� wobec przedsi�biorców uzale�nionych od decyzji administracyjnych w danej 
specjalno�ci. St�d propozycja Zespołu Eksperckiego KWRziST, aby te zagadnienia uj�� 
kompleksowo w opracowywanej nowelizacji ustawy o pracownikach samorz�dowych. 
 
  
2. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – propozycja modernizacji 

systemu egzaminowania. 
       STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Zadanie nało�one na Ministra Infrastruktury, polegaj�ce na opracowaniu nowego 
systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, jest realizowane przez 
Sekretariat Krajowej Rady Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego. W tym zakresie został 
opracowany projekt ustawy o kieruj�cych pojazdami. Obecnie trwaj� ko�cowe prace po 
konsultacjach wewn�trz- i mi�dzyresortowych. Projekt ustawy b�dzie przedmiotem obrad 
Rady Ministrów najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca br.  

Projekt tej ustawy powstał jako jeden z elementów działa� na rzecz bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego oraz jako odpowied� na ujawnienie nieprawidłowo�ci zwi�zanych  
z procesem szkolenia. Głównym celem ustawy jest poprawa bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz minimalizacja negatywnych 
zjawisk, zwi�zanych z procesem uzyskiwania uprawnie� do kierowania pojazdami, takich 
jak: oszustwa, nierzetelne wykonywanie usług w zakresie szkolenia kierowców  
i pojawiaj�ce si� sygnały �wiadcz�ce o przypadkach korupcji. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Zdrowia 
 
 
ZADANIA: 
A.  Projektowane zmiany legislacyjne.  
  
1.  Projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. 
 STAN PRAC: w trakcie realizacji. 

 
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, 

poz. 158 ze zm.) maj�cy na celu eliminacj� przewlekło�ci post�powania, usprawnienie 
post�powania w s�dach lekarskich, zwi�kszenie nadzoru nad orzecznictwem s�dów 
lekarskich, wprowadzenie dodatkowych kar i zmian� statusu pokrzywdzonego, został 
przygotowany w Ministerstwie Zdrowia i uzgodniony w ramach uzgodnie� 
mi�dzyresortowych i społecznych we wrze�niu 2002 r. Jednocze�nie, we wrze�niu 2002 r. 
powołany został przez Prezesa Rady Ministrów Zespół Mi�dzyresortowy do opracowania 
projektu ustawy o sprawowaniu przez samorz�dy zawodowe pieczy nad nale�ytym 
wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalno�ci� samorz�dów 
zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw.  

W dniu 24 pa�dziernika 2002 r. wpłyn�ło do Ministerstwa Zdrowia pismo  
z Rz�dowego Centrum Legislacji informuj�ce, �e prace nad ww. projektem nowelizacji 
ustawy nale�y zawiesi� na czas trwania prac Zespołu.  

Wej�cie w �ycie ustawy o sprawowaniu przez samorz�dy zawodowe pieczy nad 
nale�ytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalno�ci� 
samorz�dów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw, spowoduje przedło�enie do 
uzgodnie� mi�dzyresortowych projektu rozporz�dzenia Ministra Zdrowia zawieraj�cego -  
w granicach nadanego upowa�nienia - rozwi�zania przyj�te w trakcie uzgodnie� nowelizacji 
ustawy o izbach lekarskich. 

 

2.   Projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
 STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
  

Projekt ma uwzgl�dnia�: 
♦ zakaz prowadzenia przez zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty na terenie tego 

zakładu działalno�ci, która nie słu�y realizacji celów ustawowych oraz nie słu�y 
zaspakajaniu podstawowych potrzeb pacjenta i realizacji jego praw (uwzgl�dnienie: 
uporz�dkowanie zasad �wiadczenia usług pogrzebowych);  

♦ weryfikacj� uprawnie� Ministra Zdrowia i wojewodów w zakresie kontroli zakładów 
opieki zdrowotnej pod wzgl�dem prawidłowo�ci gospodarowania mieniem, �rodkami 
publicznymi oraz oceny realizacji zada� statutowych; 

♦ wprowadzenie nadzoru nad przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej. 

���������� ��	����������
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uwzgl�dniaj�cy 
powy�sze zapisy jest przedmiotem prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (data wpływu  
4 lipca 2003 roku, druk nr 1745). 

 
  

3. Propozycje rozszerzenia uprawnie� konsultantów krajowych i wojewódzkich  
w procesie doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów, piel�gniarek  
i poło�nych oraz osób wykonuj�cych inne zawody medyczne, o opiniowanie  
i doradztwo w tym zakresie oraz prawo do udziału w komisjach i zespołach, których 
zadaniem jest realizacja polityki zdrowotnej pa�stwa, w szczególno�ci w odniesieniu 
do jako�ci doskonalenia kadr medycznych. 

  STAN PRAC: zrealizowano. 
 
  Dnia 25 pa�dziernika 2002 r. wydano rozporz�dzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582). 
 
 
4. Projekt rozwi�za� dotycz�cych Rejestru Usług Medycznych Ministra Zdrowia  

(w porozumieniu z Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz Ministrem Spraw 
Wewn�trznych i Administracji), którego zadaniem jest monitorowanie procesu 
udzielania �wiadcze� zdrowotnych tak, aby zapewniona została efektywno�� 
ekonomiczna oraz równo�� w dost�pie obywateli do �wiadcze� zdrowotnych przez 
wprowadzenie w kraju jednolitych sposobów rejestracji udzielanych �wiadcze� 
zdrowotnych. 
STAN PRAC: prace w toku.  

 
Projekt na etapie ko�cowych uzgodnie� z Konsorcjum Offsetowym w sprawie 

projektu offsetowego 2-106 A-F – Rejestr Usług Medycznych; trwaj� prace nad specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia na post�powanie o zamówienie publiczne. 
 Projekt ustawy o Rejestracji Usług Medycznych jest przygotowany, jednak�e wymaga 
modyfikacji w zwi�zku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., 
orzekaj�cym niezgodno�� cz��ci przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.)  
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 
B. Projektowane zmiany organizacyjne. 
 
1. Propozycja monitorowania realizacji Programu Działa� Osłonowych  

i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia oraz propozycja zapobiegania niewła�ciwemu 
wykorzystaniu �rodków z rezerwy celowej na Program – wprowadzenie 
szczegółowych zasad rozliczania otrzymanych dotacji i monitorowanie jego 
realizacji.  

 STAN PRAC: praca bie��ca. 
 

Wdro�ono proces monitorowania realizacji Programu Działa� Osłonowych  
i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia oraz zapobiegania niewła�ciwemu wykorzystaniu 
�rodków z rezerwy celowej, polegaj�cy na zbieraniu i analizie informacji. Umieszczono 
stosowne wytyczne w Programie Działa� Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie 
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Zdrowia w roku 2002 oraz w Programie Działa� Osłonowych w Ochronie Zdrowia  
w Ramach Prowadzonej Restrukturyzacji na rok 2003. 
 W Zasadach Realizacji Programu 2002 zapisano, aby w trakcie przekazywania 
�rodków na realizacj� programów restrukturyzacji w zakładach opieki zdrowotnej zwróci� 
szczególn� uwag� na: 

♦ wła�ciwe i szczegółowe okre�lenie w umowie zada�, do realizacji których 
zobowi�zany jest zakład w ramach prowadzonego programu restrukturyzacji, co 
przyczyni si� do usprawnienia rozlicze� przyznanych dotacji; 

♦ szczegółowe okre�lenie formy, w jakiej powinno by� przygotowane sprawozdanie  
z realizacji umowy; 

♦ wykazanie szczególnej dbało�ci, przy zachowywaniu odpowiednich terminów,  
w trakcie przekazywania �rodków finansowych z tytułu realizacji programu; 

♦ wykazanie szczególnej dbało�ci przy prowadzeniu procedur z zakresu zamówie� 
publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich odpowiednie 
udokumentowanie; 

♦ przeprowadzenie kontroli realizacji umowy. 
Zało�ono, �e monitorowanie realizacji programu przez organy zało�ycielskie w trakcie 

realizowania go przez zakłady opieki zdrowotnej przyczyni si� do prawidłowego 
wydatkowania �rodków, a w efekcie ograniczy sytuacje, w których konieczne jest zwracanie 
tych �rodków finansowych. 

W Zasadach Finansowania Działa� Restrukturyzacyjnych zapisano, aby wypłata 
dotacji celowej na realizacj� zada� nast�powała po przedło�eniu Wojewodzie przez jednostk� 
samorz�du terytorialnego kopii faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych 
potwierdzonych za zgodno�� z oryginałem. 

W Kontroli Wydatkowania �rodków przewidziano obowi�zek przeprowadzania 
kontroli realizacji dotacji w zakładach opieki zdrowotnej i przekazywania protokołów  
i informacji o realizacji zalece� pokontrolnych do Ministra Zdrowia i wła�ciwego 
Regionalnego Komitetu Steruj�cego. Regionalne Komitety Steruj�ce zostały równie� 
zobowi�zane do przekazywania sprawozda� z realizacji programu restrukturyzacji  
w poszczególnych województwach. 

Minister Zdrowia, w celu sprawdzenia realizacji wytycznych dotycz�cych kontroli 
wykorzystania �rodków zapisanych w Programie Działa� Osłonowych i Restrukturyzacji  
w Ochronie Zdrowia w roku 2002, wyst�pił do Wojewodów i Marszałków Województw  
o przesłanie do ko�ca stycznia 2003 r. informacji na temat rozliczenia przekazanej w ramach 
programu kwoty rezerwy celowej cz. 83 poz. 29, przez jednostki ochrony zdrowia, dla 
których Minister Finansów podj�ł decyzj� o uruchomieniu �rodków finansowych, a tak�e 
zwrócił uwag� na konieczno�� przekazywania protokołów kontroli oraz informacji  
o realizacji wniosków pokontrolnych.  
 Ponadto, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały �rodki finansowe  
w trakcie realizacji Programu, przekazuj� Regionalnym Komitetom Steruj�cym sprawozdania 
merytoryczne i finansowe. Sprawozdania s� podstaw� do przygotowania przez 
Przewodnicz�cego Regionalnego Komitetu Steruj�cego sprawozdania z realizacji programu  
w województwie. Zbiorcze sprawozdania s� przekazywane wła�ciwemu Wojewodzie  
i Ministrowi Zdrowia do ko�ca stycznia roku nast�puj�cego po roku, którego dotyczy 
Program, czyli do ko�ca stycznia 2004 r. Okre�lono, i� do ko�ca czerwca 2003 i 2004 r. 
Regionalny Komitet Steruj�cy przeka�e zbiorcz� informacj� dotycz�c� przeprowadzonych 
kontroli w zakładach opieki zdrowotnej bior�cych udział w Programie odpowiednio w latach 
2002 i 2003, zgodnie z formularzem zał�czonym do Programu.  

Jednocze�nie wskazano, �e zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) wykorzystanie dotacji 
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niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania si� o przyznanie dotacji przez 
kolejne trzy lata.  

W roku 2003, aby unikn�� nieprawidłowo�ci w zakresie wyboru, przez Regionalne 
Komitety Steruj�ce, jednostek (np. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej) do 
dofinansowania w ramach Programu w roku 2003, wszystkie wnioski przekazywane za 
po�rednictwem Regionalnych Komitetów Steruj�cych s� szczegółowo weryfikowane  
w Ministerstwie Zdrowia pod wzgl�dem zgodno�ci z Programem (prace trwaj�). 

 
  

2.    Przedsi�wzi�cia edukacyjno – informacyjne. 
       STAN PRAC: zrealizowano. 

 
W 2002 roku do Rektorów Uczelni Medycznych zostało skierowane zalecenie, aby na 

poszczególnych kierunkach studiów medycznych odpowiednie tre�ci programowe, zwi�zane  
z nauczaniem etyki, zostały ukierunkowane na kształtowanie postaw i zachowa� 
antykorupcyjnych. Takie programy maj� na celu przygotowanie kadr medycznych do 
prawidłowego wykonywania zawodu.   

Minister Zdrowia w przedmiotowej sprawie wyst�pił do Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu; ponadto wyst�piono do prezesów samorz�dów zawodów medycznych z wnioskiem 
o przekazanie propozycji dot. tre�ci programowych dla przedmiotu etyka.  

W opracowanych podstawach programowych kształcenia w 16 zawodach, dla których 
ministrem wła�ciwym jest Minister Zdrowia, zostały uwzgl�dnione tre�ci kształtuj�ce 
postawy antykorupcyjne; wymienione dokumenty stanowi� zał�czniki do projektu 
rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach medycznych (przekazanie do publikacji w Dzienniku Ustaw planuje 
si� na I kwartał br.).  

 
Inne działania maj�ce znaczenie dla przedmiotowego zagadnienia: 

 
♦ Uregulowano spraw� przekazywania �rodków publicznych na realizacj� �wiadcze� 

zdrowotnych finansowanych z bud�etu pa�stwa (sprawa w przeszło�ci podnoszona przez 
Najwy�sz� Izb� Kontroli) – w drodze rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia  
19 listopada 2003 r. w sprawie �wiadcze� zdrowotnych finansowanych z bud�etu pa�stwa 
(Dz. U. Nr 206, poz. 2009). Rozporz�dzenie okre�la wykaz, zakres i tryb udzielania 
�wiadcze� zdrowotnych finansowanych z bud�etu pa�stwa, tryb przekazywania �rodków 
publicznych na realizacj� tych �wiadcze�, sposób ustalania ceny tych �wiadcze� oraz 
sposób ich finansowania, a tak�e podmioty sprawuj�ce ocen� ich jako�ci. 

 
♦ Prowadzone s� prace badawcze zwi�zane z monitorowaniem dost�pno�ci do �wiadcze� 

zdrowotnych - badanie pt.: „Dost�pno�� �wiadcze� zdrowotnych w opinii Polaków” 
(wł�czono pytania dotycz�ce zjawiska korupcji i list oczekuj�cych na �wiadczenia 
zdrowotne) - realizator: Zakład Analiz Socjologicznych Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (jednostka podległa Ministrowi Zdrowia); zakłada si�, 
�e raport (wyniki) b�dzie przygotowany do ko�ca pierwszego kwartału br. 

 
♦ Nawi�zano współprac� z Grup� Robocz� do spraw etyki w słu�bie zdrowia, działaj�c� 

przy „Programie Przeciw Korupcji” w Fundacji im. S. Batorego.  
 
Ponadto, w zwi�zku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. 

orzekaj�cym niezgodno�� cz��ci przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu  
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w Narodowym Funduszu Zdrowia z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Minister Zdrowia w dniu 15 stycznia 2004 r. powołał Zespół do Spraw Rozwi�za� 
Systemowych w Ochronie Zdrowia. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 

 
 
 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Finansów 
 
 
ZADANIA: 
1.  Powołanie Zespołu Antykorupcyjnego. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Minister Finansów Decyzj� Nr 1/BM z dnia 6 maja 2002 r., jako uzupełnienie działa� 
w ramach Strategii Antykorupcyjnej, powołał w Ministerstwie Finansów zadaniowy Zespół 
Antykorupcyjny do przeanalizowania i przygotowania propozycji w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku korupcji w resorcie finansów. Wyniki tych prac zostały przesłane 
do koordynatora Mi�dzyresortowego Zespołu Antykorupcyjnego, jako propozycje działa� 
zapobiegaj�cych zjawiskom korupcji w administracji publicznej, a nast�pnie uwzgl�dnione  
w sprawozdaniu z realizacji Programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna –  
w zakresie wła�ciwo�ci Ministra Finansów.  

Jednak�e skuteczne zwalczanie korupcji wymaga poszukiwania nowych rozwi�za� 
systemowych i systematycznych działa� prewencyjnych, dlatego te� zasadnym było 
powołanie w Ministerstwie Finansów Zespołu Antykorupcyjnego do Spraw Przeciwdziałania 
Zjawisku Korupcji o charakterze stałym (Decyzja Ministra Finansów Nr 1/PR/2003 z dnia  
5 listopada 2003 r.).    

W skład Zespołu wchodzi 11 osób, za� do jego zada� nale�y analizowanie  
i przygotowywanie propozycji o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym, w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku korupcji w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów 
oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, jak równie� 
opracowywanie wniosków dotycz�cych usprawnienia działa� w zakresie skuteczno�ci 
zwalczania korupcji, a w szczególno�ci: 

♦ przedstawianie Ministrowi Finansów bie��cej analizy sytuacji w zakresie 
przeciwdziałania korupcji; 

♦ przedstawianie propozycji działa� maj�cych na celu zapobieganie zjawisku 
korupcji oraz zwalczanie ewentualnych narusze�; 

♦ przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania korupcji; 

♦ dokonywanie okresowej oceny działa� w zakresie zwalczania korupcji. 
Posiedzenia Zespołu odbywaj� si� co najmniej raz na kwartał, a Przewodnicz�cy 

Zespołu obowi�zany jest składa� Ministrowi Finansów, raz w roku, sprawozdanie z realizacji 
zada� Zespołu oraz analizy, oceny i wnioski zwi�zane z zakresem jego działania.   

Zespół Antykorupcyjny, pismem z dnia 4 lipca ub.r., zwrócił si� do kierowników 
jednostek organizacyjnych MF z pro�b� o przeprowadzenie analizy funkcjonowania ww. 
jednostek w kontek�cie zagro�e� korupcjogennych. W projekcie uczestniczyło 37 
departamentów/biur. Z przedstawionych wyników przegl�dów wynika, �e w zakresie 
wła�ciwo�ci poszczególnych jednostek organizacyjnych MF nie stwierdzono istnienia 
mechanizmów korupcjogennych, jednak�e Zespół sformułował nast�puj�ce zalecenia: 

��������!�	�	���
�����	��
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♦ uzupełni� istniej�ce wewn�trzne procedury, które obejmowałyby obszary 
potencjalnie zagro�one powstawaniem zjawisk korupcjogennych; 

♦ uwra�liwi� kierowników jednostek organizacyjnych przez nadzoruj�cych ich 
Ministrów na potencjalne zagro�enia korupcj� przy wykorzystaniu sporz�dzonych 
analiz i zaproponowanej metodologii. 

 Wyniki projektu pozwol� na opracowanie pełnych i precyzyjnych standardów oraz 
procedur ograniczaj�cych uznaniowo�� decyzji podejmowanych przez urz�dników, jak 
równie� na pewnego rodzaju działania prewencyjne, zmierzaj�ce do zmniejszenia ryzyka 
wyst�powania korupcji. Jednocze�nie nale�y mie� na uwadze, i� dokonywane przegl�dy maj� 
równie� znaczny wymiar edukacyjno – informacyjny, stanowi�cy fundament  
w przedsi�wzi�ciach na rzecz walki z korupcj�.     

Ponadto na posiedzeniach Zespołu Antykorupcyjnego do Spraw Przeciwdziałania 
Zjawisku Korupcji zgłoszone zostały nast�puj�ce postulaty w zakresie przeciwdziałania 
korupcji: 

♦ wprowadzi� do ustawy o Słu�bie Cywilnej rozwi�zania dotycz�ce obowi�zku 
składania o�wiadcze� maj�tkowych przez funkcjonariuszy i pracowników celnych 
(w szczególno�ci pracowników szczególnego nadzoru podatkowego); 

♦ wprowadzi� metod� samooceny pracowników poprzez wypełnianie odpowiednich 
kwestionariuszy (ankiet) oraz dokonanie oceny ryzyk przez kierowników 
jednostek; 

♦ ograniczy� mo�liwo�� prowadzenia szkole� przez pracowników MF dla 
podmiotów spoza administracji pa�stwowej. 

Doda� nale�y, i� na przełomie stycznia/lutego br. dotychczasowe wyniki prac Zespołu 
zostan� przedstawione do szerszej dyskusji na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa 
Finansów.  
 
 

Słu�ba Celna 
 

W latach 2002-2003 w Słu�bie Celnej wykorzystane były, w ramach posiadanych 
kompetencji, wszelkie mo�liwe �rodki na rzecz walki z korupcj�. Jednocze�nie  tworzone 
były mechanizmy skutecznie uniemo�liwiaj�ce ten proceder. �rodki jakie w tym celu 
stosowano miały charakter legislacyjny, organizacyjny i etyczno - edukacyjny. 
 
 
ZADANIA: 
A. Działania o charakterze legislacyjnym. 
 

W odniesieniu do Słu�by Celnej �rodki o charakterze legislacyjnym wi�zały si�             
z mo�liwo�ci� wykorzystania regulacji ustawy o Słu�bie Celnej dla ograniczenia 
potencjalnych mo�liwo�ci popełniania przest�pstw, w szczególno�ci mo�liwo�ci szybkiego     
i skutecznego karania dyscyplinarnego funkcjonariuszy celnych za naruszenie obowi�zków 
słu�bowych. 

I tak ustaw� z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie 
ustawy o Słu�bie Celnej (Dz. U. Nr 120 poz. 1122) oraz ustaw� o utworzeniu Wojewódzkich 
Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zadania i kompetencje 
organów oraz organizacj� jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) 
wprowadzono szereg istotnych zmian zmierzaj�cych do zaostrzenia ju� istniej�cych lub 
wprowadzenia nowych narz�dzi na rzecz walki z korupcj�. 
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Bardzo wa�nym rozwi�zaniem z punktu widzenia mo�liwo�ci usuwania ze słu�by 
nieuczciwych funkcjonariuszy było rozszerzenie katalogu obligatoryjnego zwolnienia 
funkcjonariusza celnego ze słu�by w przypadku, gdy wniesiony został przeciwko niemu akt 
oskar�enia o umy�lne popełnienie przest�pstwa �ciganego z oskar�enia publicznego lub gdy 
został on tymczasowo aresztowany. Wprowadzono tak�e mo�liwo�� zwolnienia 
funkcjonariusza celnego ze słu�by w przypadku, gdy wymaga tego dobro słu�by oraz  
w przypadku utraty zaufania niezb�dnego do wykonywania obowi�zków słu�bowych,  
w szczególno�ci przez funkcjonariusza celnego wykonuj�cego czynno�ci z zakresu kontroli 
celnej lub zwi�zane z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego. 

Ustawa dała te� mo�liwo�� dokonywania przez komórk� organizacyjn� urz�du 
obsługuj�cego ministra wła�ciwego do spraw finansów publicznych, analizy danych 
zawartych w składanych przez funkcjonariuszy o�wiadczeniach maj�tkowych, jak równie� 
nało�yła na funkcjonariuszy obowi�zek składania przez nich do kierownika urz�du kserokopii 
zezna� podatkowych o wysoko�ci dochodu w roku podatkowym i jego korekt. 

Wprowadzono te� nowe rozwi�zania, które w sposób istotny pozwoliły usprawni� 
prowadzenie post�powa� dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy celnych, w tym instytucj� 
post�powania dyscyplinarnego przyspieszonego, która w szczególnych przypadkach 
umo�liwia jego przeprowadzenie bez post�powania wyja�niaj�cego.  

Ponadto wydłu�ono okres umo�liwiaj�cy wszcz�cie post�powania dyscyplinarnego 
zarówno od dnia otrzymania przez przeło�onego wiadomo�ci o naruszeniu obowi�zków 
słu�bowych, jak i od dnia popełnienia takiego czynu oraz mo�liwo�� prowadzenia 
post�powania (pod pewnymi rygorami) tak�e w przypadku nieobecno�ci funkcjonariusza  
w słu�bie. Szczególnie wa�n� wydaje si� by� przy tym zmiana daj�ca ministrowi wła�ciwemu 
do spraw finansów publicznych mo�liwo�� wszcz�cia post�powania lub przej�cia do 
prowadzenia post�powania wyja�niaj�cego lub dyscyplinarnego oraz wydania orzeczenia  
w stosunku do funkcjonariuszy celnych pełni�cych słu�b� w jednostkach organizacyjnych 
Słu�by Celnej. 

W projekcie nowelizacji ustawy o Słu�bie Celnej przewiduje si� wprowadzenie nowego 
instrumentu dla sprawowania kontroli wewn�trznej instytucjonalnej w zakresie zwalczania 
korupcji w�ród osób zatrudnionych w administracji celnej. W sprawach o przest�pstwa 
okre�lone w art. 228-229 Kodeksu karnego (przyjmowanie korzy�ci maj�tkowej), popełnione 
przez funkcjonariuszy celnych lub pracowników organów celnych w zwi�zku  
z wykonywaniem obowi�zków słu�bowych, b�dzie mo�na prowadzi� czynno�ci zmierzaj�ce 
do sprawdzenia uzyskanych wcze�niej wiarygodnych informacji o przest�pstwie oraz 
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przest�pstwa. Czynno�ci te polega� b�d� na 
przyj�ciu lub wr�czeniu w sposób niejawny korzy�ci maj�tkowej, b�d� na zło�eniu 
propozycji o takim charakterze. 
 
 
B. Działania o charakterze organizacyjnym. 
 

Podstawowe mechanizmy o charakterze organizacyjnym, zostały zawarte w „Strategii 
działania polskiej administracji celnej 2004+”. Zgodnie z zapisami Strategii, wdra�ane s� 
odpowiednie zasady organizacji pracy i procedury minimalizuj�ce mo�liwo�ci nadu�y� ze 
strony funkcjonariuszy celnych. W�ród najwa�niejszych działa� nale�y wymieni�: 
automatyzacj� i informatyzacj� czynno�ci zwi�zanych z kontrol� celn�, rotacj� 
funkcjonariuszy celnych, losowy dobór osób do konkretnej kontroli celnej, podział czynno�ci 
kontrolnych pomi�dzy kilku funkcjonariuszy celnych. W nowych placówkach,                       
w szczególno�ci w miejscach odpraw celnych, wprowadzony został monitoring poprzez 
system kamer telewizyjnych.  
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Do najistotniejszych rozwi�za� organizacyjnych nale�y zaliczy�: 
 
1. Wdro�enie w urz�dach i izbach celnych Decyzji Nr 17 Szefa Słu�by Celnej z dnia                     

27 sierpnia 2002 r. w sprawie wdro�enia jednolitych procedur ograniczaj�cych 
mo�liwo�ci zachowa� korupcyjnych w Słu�bie Celnej. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Zawarte tam regulacje dotycz� w szczególno�ci rozwi�za� w zakresie: 

♦ rozdzielno�ci funkcji przy przyjmowaniu zgłosze� celnych i na poszczególnych   
etapach dokonywania odpraw towarów; 

♦ rotacji pełnionych zada� przy odprawach celnych; 
♦ obowi�zku zgłaszania i rejestracji faktu posiadania w czasie słu�by kwoty powy�ej 

200 zł; 
♦ zakazu korzystania w czasie słu�by z prywatnych telefonów komórkowych; 
♦ obowi�zku konsultowania - w okre�lonych przypadkach - z bezpo�rednim 

przeło�onym, deklarowanej warto�ci celnej przed dopuszczeniem towaru do obrotu. 
 
 
2. Wdro�enie z dniem 20 grudnia Decyzji nr 36 Szefa Słu�by Celnej z dnia 12 grudnia 

2002 r. w sprawie szczególnego nadzoru słu�bowego, okre�laj�c� zasady i tryb 
post�powania funkcjonariuszy celnych przy przyjmowaniu zgłosze� celnych  
o obj�cie procedur� celn� towarów o du�ej warto�ci, w tym towarów akcyzowych 
oraz zwolnionych od cła i podatków. 
STAN PRAC: zrealizowano.  

 
 Decyzja obliguje m. in. do tego, aby zgłoszenia celne o obj�cie procedur� celn� towarów 
akcyzowych, w których wysoko�� nale�nej kwoty z tytułu ceł i podatków wynosi nie mniej 
ni� 100.000 zł, oraz wszelkich innych zgłoszeniach celnych, w których wysoko�� nale�nej 
kwoty z tytułu ceł i podatków wynosi nie mniej ni� 200.000 zł, przyjmowali do�wiadczeni 
funkcjonariusze celni, ka�dorazowo wyznaczani przez naczelnika urz�du celnego (kierownika 
oddziału celnego) lub osob� pełni�c� te obowi�zki, a w przypadku ich nieobecno�ci przez 
kierownika zmiany lub osob� pełni�c� te obowi�zki. 
 
 
3. Wdro�enie z dniem 20 grudnia Decyzji nr 37 Szefa Słu�by Celnej z dnia 12 grudnia 

2002 r.  w sprawie kontroli sprawowanej w ramach nadzoru słu�bowego przez osoby 
zajmuj�ce kierownicze stanowiska w izbach i urz�dach celnych. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Decyzja okre�la m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli funkcjonalnej, 

sprawowanej na kierowniczych stanowiskach w Słu�bie Celnej, katalog, zakres  
i cz�stotliwo�� czynno�ci kontrolnych z uwzgl�dnieniem obszarów ryzyka, w zakresie 
działania poszczególnych komórek organizacyjnych izb i urz�dów celnych, sposoby 
dokumentowania (potwierdzania) przeprowadzanych czynno�ci kontrolnych, zadania działu 
kontroli wewn�trznej w zakresie kontroli realizacji postanowie� wymienionych  
w przedmiotowej decyzji. 
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4. Wdro�enie z dniem 20 grudnia Decyzji nr 38 Szefa Słu�by Celnej z dnia 12 grudnia 
2002 r. w sprawie obj�cia tekstyliów, odzie�y, obuwia oraz innych towarów 
szczególnym nadzorem w ramach wykonywania czynno�ci kontroli celnej. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Decyzja zobligowała dyrektorów izb celnych do zintensyfikowania działa� maj�cych 

na celu eliminowanie nieprawidłowo�ci w obrocie towarowym z zagranic�, powołania Grup 
Koordynacyjnych dla potrzeb wspomagania, koordynacji i nadzoru działa�  wykonywanych 
przez urz�dy celne. Departament Kontroli Celnej w cyklach miesi�cznych analizuje wyniki 
prowadzonych w tym zakresie działa�. 
 
 
5. Uruchomienie w administracji celnej struktury monitoruj�cej naruszenie Kodeksu 

etyki funkcjonariusza celnego poprzez wdro�enie od 14 wrze�nia 2002 r. Decyzji nr 
18 Szefa Słu�by Celnej w sprawie przekazywania meldunków słu�bowych. 
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
Wprowadzone niniejsz� decyzj� uregulowania usprawniły przepływ informacji           

o zaistniałych wydarzeniach w Słu�bie Celnej, w tym tych nierozł�cznie zwi�zanych              
z naruszeniem kodeksu etyki, a dotycz�cych naruszania obowi�zków słu�bowych                    
i ujawnionych przest�pstw oraz wykrocze� dokonanych przez funkcjonariuszy celnych. 
Przekazywane z izb celnych meldunki monitorowane s� przez Departament Organizacji 
Słu�by Celnej oraz Departamentu Kontroli Celnej. 
 

Do bardzo istotnych działa� podj�tych w 2003 r., w zakresie zwalczania  
i zapobiegania popełnianiu przest�pstw przez funkcjonariuszy celnych, nale�y zaliczy� 
współprac� z innymi formacjami polskimi. Mo�na tu wymieni� porozumienie Ministra 
Finansów i Szefa Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego z dnia 11 kwietnia 2003 r.  
o współdziałaniu Słu�by Celnej i Agencji Bezpiecze�stwa Wewn�trznego w zakresie 
organizacji i prowadzenia wspólnych przedsi�wzi�� dotycz�cych przeciwdziałania  
i zwalczania przest�pstw zwi�zanych z obrotem towarowym z zagranic� oraz zapobiegania 
zagro�eniom dla  bezpiecze�stwa pa�stwa. Porozumienie uwzgl�dnia współdziałanie Słu�b 
Celnych oraz Słu�b ABW w walce z korupcj� i eliminowanie z szeregów Słu�by Celnej 
skorumpowanych funkcjonariuszy, jak równie� �cisł� i bie��c� współprac� oraz wzajemn� 
wymian� informacji z Centralnym Biurem �ledczym. 
 
 
C. Działania o charakterze etyczno - edukacyjnym. 
 
 Działania o charakterze edukacyjnym, mog�ce oddziaływa� na poszczególne grupy 
społeczno - zawodowe, w Słu�bie Celnej wykorzystywane s� do kształtowania wła�ciwych 
postaw etycznych. Polska administracja celna ju� w 2000 r. podj�ła prace w tym zakresie. 
Efektem tych prac na dzie� dzisiejszy jest: 

♦ opracowanie i wydanie kodeksu etyki funkcjonariusza celnego Słu�by Celnej; 
♦ rozpowszechnienie we wszystkich komórkach organizacyjnych Słu�by Celnej 

kodeksu etyki wraz z opracowanym do niego poradnikiem; 
♦ opracowanie modułu szkolenia z etyki zawodowej w Słu�bie Celnej; 
♦ przygotowanie koordynatorów do prowadzenia szkole� z etyki; 
♦ przeszkolenie w ramach szkole� wewn�trznych wszystkich funkcjonariuszy Słu�by 

Celnej; 
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♦ obj�cie obowi�zkowym szkoleniem z etyki wszystkich funkcjonariuszy celnych 
b�d�cych w okresie słu�by przygotowawczej. 

 
W połowie 2003 r. Szef Słu�by Celnej zaakceptował i polecił wdro�y� dokument 

„Program działa� w zakresie etyki zawodowej w Słu�bie Celnej na lata 2003-2004”. 
Konsekwencj� przyj�tego programu było powołanie Decyzj� Nr 38 Szefa Słu�by Celnej  
z dnia 16 pa�dziernika 2003 r., 18 koordynatorów ds. etyki w Słu�bie Celnej, działaj�cych na 
poziomie izb celnych oraz koordynatora na szczeblu centralnym. 

 
 
D. Inne działania podejmowane przez resort finansów na rzecz walki z korupcj�. 
 
 
1.   Projekt ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 STAN PRAC: zrealizowano.  
 

Projekt ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
został przekazany przez Prezesa Rady Ministrów do Sejmu w dniu 1 wrze�nia 2003 r.  

W projekcie przewidziano odpowiedzialno�� kierowników jednostek sektora 
finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pracowników tych 
jednostek, którym powierzono okre�lone obowi�zki w zakresie gospodarki finansowej 
jednostki, a tak�e osób gospodaruj�cych �rodkami publicznymi, przekazanymi jednostkom 
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz osób wchodz�cych w skład organów 
wykonuj�cych bud�et lub plan finansowy jednostek sektora finansów publicznych lub 
jednostek nie zaliczonych do sektora, otrzymuj�cych �rodki publiczne.  

W katalogu narusze� dyscypliny finansów publicznych znajduj� si� równie� czyny 
zwi�zane z udzielaniem zamówie� publicznych. Dotyczy to m.in. udzielenia zamówienia 
publicznego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji lub przepisów ustawy                          
o zamówieniach publicznych, odnosz�cych si� do przesłanek stosowania poszczególnych 
trybów udzielania zamówie�, obowi�zków zwi�zanych z publikacj� ogłosze� lub innych 
przepisów ustawy, o ile naruszenie miało wpływ na wynik post�powania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a tak�e zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jej 
zmiana – z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 

Projekt ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przewiduje kary: upomnienia, nagany, pieni��n� oraz zakaz pełnienia funkcji zwi�zanych            
z dysponowaniem �rodkami publicznymi. 
 
 
2.  O�wiadczenia maj�tkowe. 

STAN PRAC: zrealizowano.  
 

Ustaw� z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów 
Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zadania i kompetencje organów 
oraz organizacj� jednostek organizacyjnych podległych ministrowi wła�ciwemu do spraw 
finansów publicznych  (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) znowelizowano art. 2 ust. 1 ustawy             
o kontroli skarbowej, zamieszczaj�c w jego nowej tre�ci m.in. pkt. 14, który usun�ł 
w�tpliwo�ci dotycz�ce zakresu podmiotowego kontroli o�wiadcze� o stanie maj�tkowym 
osób – obowi�zanych do jej składania – zatrudnionych lub pełni�cych słu�b� w jednostkach 
organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych 
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ministrowi wła�ciwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urz�dzie obsługuj�cym 
tego ministra. 

Powołan� powy�ej ustaw� o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych [...] 
doprecyzowano kr�g osób zobowi�zanych do składania o�wiadcze� maj�tkowych. 

  Inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy kontroli skarbowej, pracownicy urz�dów 
skarbowych i izb skarbowych, funkcjonariusze Słu�by Celnej zobowi�zani s� do corocznego 
składania, w terminie do dnia 15 maja, o�wiadcze� maj�tkowych, a tak�e – co stanowi novum 
– kserokopii zezna� o wysoko�ci dochodów w roku podatkowym i jego korekt. Ustalona 
została równie� procedura składania o�wiadcze� maj�tkowych, do analizy danych, zawartych 
w o�wiadczeniach, uprawniono komórk� podległ� Ministrowi Finansów. W zakresie nie 
uregulowanym w znowelizowanych ustawach, do o�wiadcze� maj�tkowych stosowane b�d� 
przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcj� 
publiczne. 

   W nast�pstwie obszernej nowelizacji, obowi�zki wi���ce si� ze składaniem o�wiadcze� 
maj�tkowych uregulowano w sposób kompleksowy, czytelny i spójny, poszerzono przy tym 
wydatnie kr�g obj�tych nim osób i wprowadzono nowe mechanizmy antykorupcyjne.  
 
 
3. Prowadzenie działalno�ci gospodarczej – koncesje i zezwolenia. 

STAN PRAC: zrealizowano.  
 

Ministerstwo Finansów przygotowało w lutym 2003 r. szczegółow� analiz� nt. 
„obci��e� przedsi�biorców z tytułu danin publicznych”, w której zidentyfikowano m.in. 
wszystkie istniej�ce w polskim systemie prawnym opłaty z tytułu koncesji i zezwole�. 
Analiza ta posłu�yła w dalszych pracach prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki, Pracy    
i Polityki Społecznej, których ko�cowym efektem jest, skierowany do Sejmu z ko�cem  
2003 r., projekt ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej. 

W projekcie ww. ustawy zast�piono wi�kszo�� zezwole� na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej, wpisem do wła�ciwego rejestru na podstawie o�wiadczenia przedsi�biorcy         
o spełnieniu wymogów przewidzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju 
działalno�ci gospodarczej. Zezwolenia i koncesje pozostawiono jedynie w przypadkach,        
w których analiza wykazała, �e ich zast�pienie wpisem do rejestru działalno�ci regulowanej 
jest niecelowe ze wzgl�du na ich szczególny charakter lub wymogi prawa Unii Europejskiej. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 

 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Minister Obrony Narodowej 
 
 
 
ZADANIA:  
1. Ustawa z dnia 11 wrze�nia 2003 r. o słu�bie wojskowej �ołnierzy zawodowych  
     (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).  
 STAN PRAC: zrealizowano. 
 
 W zakresie prac legislacyjnych obj�tych tym programem Minister Obrony Narodowej, 
obok Ministrów: Finansów, Sprawiedliwo�ci oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji, 
został zobowi�zany do przedstawienia propozycji zmian ustawowych, wprowadzaj�cych 
mechanizmy antykorupcyjne w stosunku do podległej mu kadry wojskowej. W wykonaniu 
powy�szej dyspozycji, stosowne rozwi�zania w tym zakresie zostały uj�te w przygotowanym 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekcie ustawy o słu�bie wojskowej �ołnierzy 
zawodowych. W konsekwencji, w dniu 11 wrze�nia 2003 r., Sejm uchwalił ustaw� o słu�bie 
wojskowej �ołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750). Artykuł 56 ustawy stanowi, i� 
�ołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmowa� pracy zarobkowej, chyba �e uzyska on 
zgod� swojego dowódcy na wykonywanie takiej pracy (poza swoj� jednostk� wojskow�), pod 
warunkiem, �e nie koliduje to z wykonywaniem zada� słu�bowych oraz wpływa na 
podwy�szenie jego kwalifikacji, a tak�e nie narusza presti�u �ołnierza zawodowego. 

Z kolei art. 57 wspomnianej ustawy zawiera bezwzgl�dny zakaz zasiadania �ołnierzy 
zawodowych w organach spółek, fundacji i innych przedsi�biorstw. 

Propozycja powy�sza stanowi istotne novum w stosunku do rozwi�za� 
dotychczasowych. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 obowi�zuj�cej ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o słu�bie wojskowej �ołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 10, poz. 55  
z pó�niejszymi zmianami), mo�liwo�� zasiadania �ołnierzy w spółkach, fundacjach i innych 
przedsi�biorstw jest uzale�niona od zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. 
 Jednocze�nie nale�y podkre�li�, �e art. 58 wspomnianej ustawy zawiera wymóg zło�enia 
o�wiadczenia o stanie maj�tkowym przez �ołnierza zawodowego zajmuj�cego stanowisko 
słu�bowe dowódcy jednostki wojskowej, jego zast�pcy lub głównego ksi�gowego. Przepis ten 
w najbli�szym czasie zostanie zmieniony w zwi�zku z planowan� nowelizacj� ustawy o 
ograniczeniu prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje publiczne, 
co ma na celu ujednolicenie zasad składania o�wiadcze� maj�tkowych przez wszystkie osoby 
do tego zobowi�zane. 
 
 
2. Projekt ustawy o działalno�ci lobbingowej. 

STAN PRAC: zrealizowano. 
 
W pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o działalno�ci lobbingowej, 

Ministerstwo Obrony Narodowej postulowało nało�enie na �ołnierzy zawodowych 
obowi�zku uzyskiwania – w okre�lonych sytuacjach – zgody przeło�onych na uczestnictwo  
w spotkaniach z podmiotami wykonuj�cymi działalno�� lobbingow�. Ostatecznie postulat ten 
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został uwzgl�dniony w projekcie przyj�tym przez Rad� Ministrów w dniu 11 marca 2003 r. 
poprzez dodanie przepisu art. 2 ust. 2, w my�l którego ,,ilekro� w ustawie jest mowa  
o pracownikach urz�dów obsługuj�cych organy władzy publicznej, rozumie si� przez to tak�e 
(....) �ołnierzy zawodowych (....)”. W praktyce oznacza to, �e postanowienia projektowanej 
ustawy b�d� obowi�zywa� równie� �ołnierzy zawodowych. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 
 
 

PODMIOT REALIZUJ�CY: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 
 

Przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym odbywa si� na etapie opracowywania przez 
Ministerstwo projektów aktów normatywnych lub przez wprowadzanie zmian do 
obowi�zuj�cych przepisów prawa. Równie� wydatkowanie �rodków bud�etowych odbywa si� 
z dbało�ci� o przestrzeganie przepisów ustaw: o finansach publicznych i zamówieniach 
publicznych. Doskonalony jest tak�e system kontroli poprzez wprowadzenie nowych 
mechanizmów i zwi�kszenie cz�stotliwo�ci kontroli oraz ich zakresu przedmiotowego. 
Działania te maj� charakter stały. Poni�ej szczegółowa informacja na ten temat. 
 
 
♦ Opracowywane w Ministerstwie projekty aktów normatywnych analizowane s� pod k�tem 

ewentualnego wyst�pienia zjawisk korupcyjnych i wyeliminowania mo�liwo�ci ich 
powstania. Działania takie, maj�ce na celu m.in. eliminacj� mo�liwo�ci uzyskiwania 
nienale�nej, uprzywilejowanej pozycji i nienale�nych wypłat z bud�etu pa�stwa przez 
podmioty działaj�ce w ró�nych działach rolnictwa, podejmowane były m.in. przy 
opracowywaniu uchwalonych w 2003 r. ustaw: z dnia 26 czerwca o nasiennictwie, z dnia 
26 czerwca o ochronie prawnej odmian ro�lin, z dnia 18 grudnia o ochronie ro�lin oraz 
rozporz�dze� wykonawczych do powy�szych ustaw. 

 
♦ W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

niektórych innych ustaw, nad którymi aktualnie trwaj� prace w Podkomisji Sejmowej, 
jedna z zaproponowanych zmian dotyczy składu Rady Nadzorczej Funduszu 
Składkowego. Obecnie w skład Rady wchodz� wył�cznie przedstawiciele Rady 
Rolników. W projekcie ustawy Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego ma składa� si�  
z 5 przedstawicieli Rady Rolników, 2 przedstawicieli wyznaczonych przez ministra 
wła�ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz po jednym przedstawicielu 
wyznaczonym przez ministra wła�ciwego do spraw finansów publicznych i ministra 
wła�ciwego do spraw rozwoju wsi. 

  
♦ Ministerstwo opracowało projekty zmian w ustawach: z dnia 13 wrze�nia 2002 r.  

o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362) i z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie 
alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Projekty zostały 
opracowane w zwi�zku z zało�eniami projektu ustawy o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej, który zakłada zast�pienie systemu zezwole� systemem wpisu do ewidencji 
działalno�ci regulowanej. Działanie to upro�ci, usprawni i skróci proces rejestracji 
podmiotów. 

   
♦ W zakresie regulacji celnych wnioski podmiotów gospodarczych, dotycz�ce mi�dzy 

innymi �rodków taryfowych i pozataryfowych, zgodnie z przyj�t� procedur�, 
przekazywane s� do opinii merytorycznych departamentów Ministerstwa oraz do 
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Krajowej Rady Izb Rolniczych. Na podstawie tych opinii departament wiod�cy tj. 
Departament Unii Europejskiej i Współpracy Mi�dzynarodowej przygotowuje materiał na 
posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa. Stanowisko Kierownictwa Ministerstwa jest 
przekazywane do MGPiPS, tj. urz�du kompetentnego w zakresie ustanawiania regulacji 
celnych. 

 
♦ Rozporz�dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie 

stawek dotacji przedmiotowych dla ró�nych podmiotów wykonuj�cych zadania na rzecz 
rolnictwa (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pó�niejszymi zmianami) jest systematycznie 
udoskonalane, w celu maksymalnego usuni�cia niejednoznaczno�ci przepisów  
i mo�liwo�ci dowolno�ci ich interpretacji, a w efekcie uznaniowo�ci przy udzielaniu 
dotacji oraz wyst�powania nieprawidłowo�ci lub nadu�y� w ich pobieraniu. 

 
♦ Ministerstwo opracowuje i corocznie podaje do publicznej wiadomo�ci (w tym na stronie 

internetowej oraz w Biuletynie Informacyjnym MRiRW): 
� zasady rozpatrywania ofert w sprawie zlecania zada� edukacyjnych i przyznawania 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom 
i fundacjom, dotacji celowych ze �rodków bud�etowych; 

� ogólne zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz stawek dotacji, które s� 
okre�lane corocznie w rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
♦ W zakresie zwi�kszania przejrzysto�ci działania jednostek sektora publicznego, 

dotycz�cego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, aktualnie trwaj� prace nad 
opracowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych, maj�ce na celu zniesienie tego Funduszu z dniem 1 stycznia 
2005 r. i wł�czenie jego dochodów do bud�etu pa�stwa, bud�etów samorz�dów 
powiatowych lub województw. Jest to zgodne z „Programem uporz�dkowania  
i ograniczenia wydatków publicznych”.  

 
♦ Obecnie trwaj� w Ministerstwie prace nad przygotowaniem systemu wdra�ania dla 

sektorowych programów operacyjnych i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który 
umo�liwi zapewnienie jawnych i przejrzystych zasad przyznawania pomocy finansowej  
w ramach tych programów. 

 
♦ Trwaj� prace nad rozbudow� organizacyjn� i popraw� przygotowania merytorycznego do 

wypełniania zada� kontrolnych przez pracowników Biura Inspekcji Wydatków 
Interwencyjnych, wynikaj�cych z Rozporz�dzenia Rady (WE) 4045/89 w sprawie 
przeprowadzania szczegółowego badania, przez pa�stwa członkowskie, transakcji 
obj�tych systemem finansowania przez sekcj� Gwarancji EFOGR oraz zada� 
monitoruj�co – kontrolnych, dotycz�cych oceny prawidłowo�ci wypłat finansowanych  
z Sekcji orientacji EFOGR i Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem. 

 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
♦ Z dniem 8 grudnia 2003 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny ARiMR, który ustala szczegółowe zadania 
jednostek i komórek organizacyjnych Centrali, oddziałów regionalnych i biur 
powiatowych oraz okre�la szczegółowe kompetencje osób kieruj�cych jednostkami  
i komórkami organizacyjnymi Agencji. W oddziałach regionalnych powołano stanowiska 
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ds. kontroli wewn�trznej, do zada� których nale�y przede wszystkim przeprowadzanie 
kontroli pracy biur powiatowych oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i odwoła�. 

 
♦ Opracowano szczegółowe procedury post�powania w zakresie uruchamiania �rodków 

finansowych krajowych i unijnych w zakresie realizacji Programu Wspólnej Polityki 
Rolnej. W dniu 7 listopada 2003 r. Agencja przekazała w pakiecie akredytacyjnym do 
Ministra Finansów wymagane ksi�gi procedur. Zakres procedur obejmuje m.in. tryb 
szkole� pracowników Agencji, system kontroli i monitorowanie działalno�ci. 

 
♦ W zakresie realizacji zamówie� publicznych powołano samodzielne Biuro Zamówie� 

Publicznych. Nowym uregulowaniem wewn�trznym (z 7 listopada 2003 r.) wprowadzono 
szereg zmian uszczelniaj�cych dotychczasowe zasady i tryb post�powania w toku 
post�powa� o zamówienia publiczne. 

 
♦ W ramach nadzoru wła�cicielskiego uregulowano zasady powoływania, uczestnictwa  

i przekazywania informacji o sprawowanym nadzorze przez osoby reprezentuj�ce 
Agencj� w radach nadzorczych spółek z rekomendacji ARiMR. Osoby takie musz� by� 
zaakceptowane przez Prezesa Agencji oraz posiada� zdany egzamin okre�lony  
w rozporz�dzeniu Rady Ministrów. 

  
♦ Istotnym elementem w realizacji zada� Agencji i zabezpieczenia przed czynami 

korupcyjnymi jest okre�lenie stanowisk wra�liwych oraz zasad ich kontroli i nadzoru. 
Przyj�to, �e stanowiskiem wra�liwym jest stanowisko pracy, na którym pracownik,  
w zwi�zku z wykonywanymi czynno�ciami, mo�e by� nara�ony na popełnienie 
nieprawidłowo�ci, ma mo�liwo�ci nadu�y� czy oszustw. Na stanowiskach tych stosowane 
s� nast�puj�ce zabezpieczenia: 
� zadania ka�dego pracownika ustala si� na pi�mie; 
� pracownik nie mo�e odpowiada� za wi�cej ni� jedno zadanie zwi�zane z autoryzacj�, 

realizacj� oraz ksi�gowaniem płatno�ci; 
� wykonywanie zada� przez pracownika b�dzie nadzorowane przez innego pracownika 

lub przeło�onego w trybie kontroli funkcjonalnej; 
� wył�czenie pracownika z czynno�ci; 
� rotacja (rodzaj czynno�ci, które mog� by� wykonywane przez pracowników 

przemiennie) i szczególny nadzór. 
 

♦ Opracowano szczegółowe zasady i tryb odwoła� od decyzji, wydawanych na zasadach 
uregulowanych w Kodeksie post�powania administracyjnego, oraz znowelizowano 
przepisy dotycz�ce przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

 
♦ W planach kontroli na 2004 rok przyj�to do zbadania te obszary działalno�ci Agencji  

w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych, które mog� wskazywa� na potencjalne 
zagro�enie korupcj�. Szczególn� uwag� zwrócono na kontrol� funkcjonowania stanowisk 
wra�liwych, zarówno w realizacji programów przedakcesyjnych, zada� w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej i w pozostałych obszarach działa� Agencji.  

 
 

Agencja Rynku Rolnego 
 
♦ Działanie systemu kontroli wewn�trznej pozwoliło na zwi�kszenie ilo�ci 

przeprowadzanych kontroli zarówno w jednostkach organizacyjnych Agencji, jak  
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i podmiotach współpracuj�cych z Agencj�, w ramach działa� interwencyjnych, na 
poszczególnych rynkach rolnych. I tak: 
� w jednostkach organizacyjnych i biurach Centrali w 2002 r. przeprowadzono  

45 kontroli, w 2003 r. – 120 kontroli; 
� w podmiotach współpracuj�cych w 2002 r. przeprowadzono 1091 kontroli, w roku 

2003 – 5605 kontroli. 
 

♦ W zwi�zku ze zmianami działalno�ci Agencji po wej�ciu do Unii Europejskiej i uzyskaniu 
przez Agencj� statusu ,,agencji płatniczej”, w strukturze Agencji działa� b�d� słu�by 
kontroli technicznej tj. Biuro Kontroli Technicznych i 16 Sekcji Kontroli Technicznych  
w Oddziałach Terenowych ARR. Słu�by kontroli technicznych b�d� w swojej działalno�ci 
niezale�ne zarówno w stosunku do biur operacyjnych Centrali Agencji i oddziałów 
terenowych, jak i podmiotów uczestnicz�cych w mechanizmach Wspólnej Polityki 
Rolnej. 

 
♦ Wprowadzenie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej wi��e si� z: 

� okre�leniem stanowisk wra�liwych, na których wymagane s� okresowo rotacje 
pracowników oraz dwukrotne w roku oceny pracowników; 

� powszechnie stosowan� zasad� ,,czterech oczu” przy podejmowaniu decyzji  
o dopłatach lub decyzji administracyjnych; 

� rotacj� kontrolerów słu�b technicznych, polegaj�c� na stosowaniu zasady, �e kolejn� 
kontrol� w podmiocie uczestnicz�cym w mechanizmie WPR wykonuje inny kontroler. 

Mechanizmy WPR wprowadzone po 1 maja 2004 r. b�d� zapobiega� powstawaniu 
zjawisk korupcyjnych. 

 
♦ W Agencji Rynku Rolnego, działania w zakresie realizacji Programu zwalczania korupcji 

- Strategia Antykorupcyjna oraz inne działania z zakresu przeciwdziałania i walki  
z korupcj� prowadzi� b�d�: Biuro Audytu Wewn�trznego, Zespół Kontroli Wewn�trznej, 
Biuro Prawne - Dział Zamówie� Publicznych, Biuro Kontroli Technicznych z 16 sekcjami 
Kontroli Technicznych w oddziałach terenowych ARR. 

 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
 

Działania KRUS w zakresie przeciwdziałania korupcji znajduj� uzasadnienie 
zwłaszcza w odniesieniu do: 

♦ realizacji ustawy o zamówieniach publicznych. 

Procedury realizacji ustawy o zamówieniach publicznych przewiduj� 
wielostopniowo�� procesu decyzyjnego w oparciu o podmioty: Zespół ds. Zamówie� 
Publicznych, wieloosobow� Komisj� ds. Zamówie� Publicznych oraz Pełnomocnika 
Prezesa KRUS ds. Zamówie� Publicznych, które nadzoruj� prawidłowo�� przebiegu 
post�powania przetargowego na poszczególnych etapach, co zapewnia jawno�� 
post�powania, zachowanie bezstronno�ci procedury przetargowej czy nale�ytej oceny 
zło�onych ofert. Ka�de post�powanie o uruchomienie zamówienia publicznego jest 
opiniowane przez radc� prawnego. 
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♦ ewidencjonowania wymiaru i poboru nale�no�ci z tytułu składek na ubezpieczenie. 

W celu ograniczenia uznaniowo�ci podejmowanych decyzji o umorzeniu zadłu�e�, 
zostały okre�lone kwoty nale�no�ci z tytułu składek i odsetek za zwłok�, w stosunku do 
których decyzje mog� podj�� samodzielnie dyrektorzy oddziałów regionalnych lub 
kierownicy placówek terenowych KRUS. Ustalono tak�e tryb i zasady stosowania ulg  
i umorze� nale�no�ci. 
 

♦ przyznawania �wiadcze� dla rolników, w tym przede wszystkim w odniesieniu do systemu 
orzecznictwa lekarskiego. 

Procedury, dotycz�ce rozpatrywania wniosków o �wiadczenia przysługuj�ce  
z ubezpieczenia społecznego rolników, przewiduj� udział w tym procesie co najmniej 
dwóch osób (referenta i aprobanta). Z kolei kierownik wydziału ma obowi�zek 
dokonywania kontroli 10% spraw rozpatrywanych przez referenta i aprobanta. 

Istnienie dwuinstancyjno�ci systemu orzecznictwa lekarskiego zapewnia równe prawo 
ubezpieczonemu i organom nadzoru nad orzecznictwem. W ramach nadzoru, ka�de 
orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawc� Kasy podlega analizie, ocenie i aprobacie 
lekarza inspektora orzecznictwa. 

Dyrektor oddziału rejonowego KRUS ma obowi�zek kontroli ka�dej sprawy 
dotycz�cej pracownika KRUS oraz członka jego rodziny i ka�dej sprawy, w której 
wypłata przekracza kwot� 6 - krotnej emerytury podstawowej. 
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STAN PRAC – stycze� 2004 rok 
 
 
 
 

 
PODMIOT REALIZUJ�CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 

 
 
ZADANIA: 
1. Konkurs na scenariusze lekcji lub cyklu lekcji dla gimnazjów i szkół       

ponadgimnazjalnych dotycz�cych problemu korupcji.  
STAN PRAC: zrealizowano. 

 
We współpracy z Centralnym O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli ogłoszony został  

konkurs na napisanie scenariuszy lekcji lub cyklu lekcji dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych  dotycz�cych problemu korupcji. Rozstrzygni�cie konkursu nast�piło  
24 czerwca 2003 roku. W wyniku prac komisji konkursowej wyłoniono laureatów, za� 
nagrodzone scenariusze lekcji opublikowano na stronie internetowej CODN.  

 
 

2.   Aktualizacja podstawy kształcenia ogólnego. 
 STAN PRAC: zrealizowano. 
 

Zaktualizowana została podstawa kształcenia ogólnego - wprowadzono do 
poszczególnych tre�ci przedmiotów nauczania, tematy zwi�zane z antykorupcj�. Zmiany te 
zostały zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
6 listopada 2003 r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  
 
 
3.    Przygotowanie multimedialnego pakietu „Szkoła Przeciw Korupcji”. 

STAN PRAC: w trakcie realizacji. 
 

Przygotowano multimedialny pakiet pt. „Szkoła Przeciw Korupcji” oraz harmonogram 
jego realizacji w latach 2003/2004. 

Pakiet składa si� z: 
 
♦ edukacyjnych audycji radiowych o charakterze interdyscyplinarnym, maj�cych na celu 

przekazanie wiedzy na temat korupcji w sposób cało�ciowy i wielostronny. Podejmowana 
tematyka obejmuje zagadnienia: praw człowieka – Konwencji Praw Dziecka oraz etyki 
zawodowej nauczycieli. Audycje nadawane s� (na �ywo) z telefonicznym udziałem 
uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli MENiS, kuratoriów, samorz�dów 
terytorialnych itp.  
Od 1 wrze�nia do 30 grudnia 2003 r – ww. zagadnienia były podejmowane w ramach 
cyklu pt. „Szkoła 2003”. Kontynuacja audycji b�dzie miała miejsce w pasmach 
informacyjno - publicznych w okresie marzec - grudzie� 2004 r. 
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♦ telewizyjnego serialu pt. „Korupcja”, prezentuj�cego tematyk� profilaktyczno  
- zapobiegawcz� z zakresu korupcji. W serialu ukazane jest zjawisko korupcji w Polsce  
i krajach Unii Europejskiej. W programach zamieszczono informacje na temat 
uwarunkowa� kulturowych, filozoficznych, socjologicznych, etycznych i prawnych 
zjawiska korupcji.  
Planowana emisja w ramach zał�cznika Nr 7/2004 do Porozumienia pomi�dzy MENiS  
a TVP kwiecie� – maj 2004 r. Program 1 TVP S.A. lub wrzesie� – pa�dziernik 2004 r. 

 
♦ kampanii społeczno - edukacyjnej w mediach (radio, telewizja, prasa) w ramach 

zał�cznika Nr 7/2004 do Porozumienia pomi�dzy MENiS i TVP S.A., PR S.A.  
-  prezentowane b�d� telewizyjne spoty, filmy reklamowe, plakaty, audycje radiowe. 

 
♦ elektronicznych odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli, rodziców. Rozmowy maj� 

pomóc wyja�ni� w�tpliwo�ci dotycz�ce m.in.: 
� prawa człowieka – prawa dziecka – prawo do informacji: 

- prawa ucznia; 
- prawa obywatela; 
- prawa konsumenta (w tym usługobiorcy). 

� korupcji i odpowiedzialno�ci w przepisach: 
- czynnego i biernego łapownictwa; 
- ró�nych postaci sprzedajno�ci (łapownictwa biernego); 
- typów przekupstwa (łapownictwa czynnego); 
- płatnej protekcji; 
- wykorzystywania stanowiska słu�bowego; 
- odpowiedzialno�ci odszkodowawczej za czyn niedozwolony. 

� zapobiegania korupcji: 
- skutków korupcji – dla tego, co daje i dla tego, co bierze; 
- etyki zawodowej nauczycieli i rodziców; 
- etyki w relacjach nauczyciel - ucze�. 

 
♦ internetowych spotka� (czat) filozofów, etyków, pedagogów, psychologów, prawników  

z gimnazjalistami po�wi�conych omówieniu m.in.: 
� ustawodawstwa antykorupcyjnego w Polsce i w innych krajach; 
� praw ucznia; 
� praw obywatelskich, praw konsumenta (w tym usługobiorcy); 
� Polski jako sygnatariusza Cywilnoprawnej konwencji o korupcji i Prawnokarnej 

konwencji o korupcji. 
 
♦ seminarium nt.: „Etyka zawodowa” dla nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów  

i placówek o�wiatowo - wychowawczych. Tematy: 
� moralne aspekty pracy i ró�nych dziedzin �ycia publicznego; 
� przykłady kodeksów etycznych; 
� etyczny wymiar �ycia szkolnego; 
� umiej�tno�� �ycia z innymi i dla innych; 
� warto�ci szczególnie cenione w �yciu szkolnym i publicznym; 
� etyka w relacjach pracodawca - pracownik; 
� etyka w relacjach firma - klient; 
� etyczne wzorce post�powania. 

 
♦ płyty CD, w tym gry komputerowej.  
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 Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym: nie ma społecze�stwa ani formy rz�dów, 
które byłyby na ni� odporne. Nigdy nie b�dzie te� mo�liwe całkowite wyeliminowanie 
korupcji z �ycia publicznego. Jednak u�wiadomienie kosztów korupcji wzbudza niepokój  
i sprawia, �e wzrasta znaczenie tego problemu w debacie publicznej. Społecze�stwo domaga 
si� przyzwoitych rz�dów, elit o czystych r�kach i coraz mniej przychylnie odnosi si� do 
funkcjonariuszy publicznych oczekuj�cych dowodów wdzi�czno�ci za wykonywanie 
słu�bowych obowi�zków. Wspomaga to działania antykorupcyjne podejmowane przez ró�ne 
podmioty, w tym władze publiczne, organizacje mi�dzynarodowe i pozarz�dowe. Wpływa 
tak�e, konsekwentnie, aczkolwiek wolno, na zmian� postaw społecznych. 

Bezsprzecznym jest fakt, i� polskiej demokracji w powa�nym stopniu zagra�a 
korupcja, chocia� z wieloma pogl�dami i wynikami bada� mierz�cych to zjawisko mo�na 
polemizowa�. 

III sprawozdanie z realizacji Programu zwalczania korupcji – Strategia 
Antykorupcyjna podsumowuje dotychczasowe działania zrealizowane w ramach Strategii 
Antykorupcyjnej. W celu wzmocnienia systemu prawnego i zwi�kszenia przejrzysto�ci 
interpretacji przepisów prawnych słu��cych walce z korupcj�, wprowadzono  
w �ycie wiele nowych regulacji prawnych, a tak�e uchwalono nowelizacje wielu ustaw. 
Wzrosło zainteresowanie sposobami zwalczania korupcji, nie tylko ze strony organizacji 
pozarz�dowych, lecz tak�e urz�dów administracji publicznej. Jednak�e na obecnym etapie 
widoczna jest ró�nica w post�pach wdra�ania Strategii pomi�dzy poszczególnymi resortami.  
Wobec powy�szego koniecznym staje si� wzmocnienie wdra�ania Strategii Antykorupcyjnej 
oraz zintensyfikowanie współpracy mi�dzyresortowej. Niezale�nie jednak od tego, ka�dy 
resort powinien we własnym zakresie poszukiwa� nowych rozwi�za� systemowych, 
prowadzi� działania prewencyjne, a tak�e uzupełnia� istniej�ce procedury wewn�trzne, które 
mogłyby wpłyn�� na ograniczenie korupcji. 

Analiza sprawozdania pozwala równie� stwierdzi�, i� �wietnym sposobem promocji 
zachowa� etycznych s� konkursy, organizowane przez jednostki administracji publicznej.     

W najbli�szym czasie przewidywana jest kontynuacja Programu zwalczania korupcji 
poprzez rozpisanie II pakietu przedsi�wzi�� legislacyjnych, organizacyjnych i edukacyjno  
- informacyjnych.   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


