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Zwalczanie korupcji
Korupcja jest zjawiskiem, które sprzyja nielegalnym mechanizmom podejmowania
decyzji kształtujących relacje w przestrzeni publicznej. Utrwalone w społeczeństwie
zwyczaje korupcyjne są czynnikiem niszczącym struktury państwowe. W celu zwalczania
tego zagrożenia konieczna jest międzyresortowa współpraca zmierzająca do
wypracowania spójnych metod przeciwdziałania.

Przestępczość korupcyjna może pojawiać się w każdej dziedzinie życia społecznego, szczególnie tam, gdzie od decyzji
pojedynczych osób zależy pozytywne lub negatywne załatwienie sprawy. Uzależnianie decyzji politycznych, społecznych
oraz gospodarczych od korzyści osobistych wypacza mechanizmy funkcjonowania demokracji i wolnego rynku. W sytuacjach
skrajnych dochodzi do powstania rozbudowanego systemu przestępczych zachowań i zależności.
Korupcja często umożliwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, dla których jest elementem niezbędnym do
popełniania innych poważnych przestępstw, w tym ekonomicznych, powodujących poważne straty dla budżetu państwa.
Stwarza to istotne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego i ładu ekonomicznego RP.
Wiele instytucji, organów i służb krajowych zapobiega temu zjawisku. Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
związanych ze zwalczaniem korupcji należy:
●

●

●
●

●

monitorowanie realizowanych zamówień publicznych oraz postępowań prywatyzacyjnych wskazanych przez Prezesa Rady
Ministrów;
prowadzenie śledztw i dochodzeń w oparciu o materiały uzyskane w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej lub powierzone
przez prokuratury w sprawach dotyczących prywatyzowanych podmiotów;
rozpoznawanie nieprawidłowości w przetargach publicznych;
przekazywanie odbiorcom określonym w art. 18 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW informacji na temat
zagrożeń prywatyzacji i przetargów;
prowadzenie profilaktyki antykorupcyjnej.
Osłona antykorupcyjna
Podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych 8 maja 2008 r. Prezes Rady Ministrów polecił szefom służb
specjalnych stworzyć system osłony antykorupcyjnej procesów prywatyzacji i zamówień publicznych. Projekt ten,
określany jako
Tarcza Antykorupcyjna (obecnie Osłona Antykorupcyjna), nie miał sformalizowanego charakteru
związanego z wyznaczaniem poszczególnym służbom konkretnych zadań do wykonania.
Niemniej jednak, działania służb koordynowane były w toku roboczych konsultacji z Sekretarzem Kolegium do Spraw
Służb Specjalnych Jackiem Cichockim i realizowane przez każdą ze służb w ramach ich kompetencji ustawowych.
Osłoną antykorupcyjna objęto - w myśl polecenia Prezesa Rady Ministrów - prywatyzację spółek Skarbu Państwa
wytypowanych w oparciu o plan prywatyzacji na lata 2008 - 2011 oraz zamówienia publiczne realizowane w dziesięciu
resortach. W związku z tym ABW monitorowała 82 postępowania prywatyzacyjne oraz 143 zamówienia publiczne.
W maju 2010 r. do ABW wpłynęły z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazy 48 spółek Skarbu Państwa o największym
znaczeniu dla prywatyzacji w 2010 r. oraz 128 najistotniejszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
uzupełnione w czerwcu o kolejne 2 zamówienia. W marcu 2012 r., zgodnie ze wskazaniami Ministra Spraw Wewnętrznych
Jacka Cichockiego, osłoną objętych zostało 26 przedsięwzięć i podmiotów. Obecnie ich liczba wzrosła do 36. W związku z
funkcjonowaniem osłony antykorupcyjnej w 2014 r. ABW prowadziła 14 postępowań przygotowawczych, w których zarzuty
przedstawiono 62 podejrzanym. Agencja dokonała także sprawdzeń 111 osób - kandydatów na ważne urzędy państwowe
lub do władz spółek Skarbu Państwa oraz prowadziła postępowania sprawdzające przed wydaniem 1477 poświadczeń
bezpieczeństwa - działania te stanowią istotny element profilaktyki antykorupcyjnej. ABW prowadzi także program
profilaktyki kontrwywiadowczej obejmujący cykl szkoleń adresowanych do urzędników administracji samorządowej i
rządowej oraz osób z instytucji i podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. W większości
przypadków program szkoleń, oprócz zagadnień stricte kontrwywiadowczych, zawiera także elementy dotyczące
zapobiegania terroryzmowi oraz profilaktyki antykorupcyjnej. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 400 szkoleń, w których
uczestniczyło ponad 9000 osób. Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lala 2014-2019 Rada Ministrów 1 kwietnia

2014 r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lala 2014-2019, przedłożoną
przez ministra spraw wewnętrznych.
Program został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002 - 2009 rządowej
Strategii Antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce.
Korupcja definiowana jest zgodnie z zapisem zawartym w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm.). Rządowy Program stanowi główny element
koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.
Podstawowym celem Programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji
zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.
W dokumencie określono szczegółowe cele i działania zarówno dla instytucji wiodących, jak i współpracujących w ich
wykonywaniu. Określono również mechanizm wdrażania i ewaluacji programu.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.
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