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Korupcja a przygotowanie obiektów na 
zamachy

1. Korupcja to nie tylko wręczanie nienależnych korzyści urzędnikowi, 

2. Budowa, remont i użytkowanie obiektu wymaga przygotowania,

3. Przygotowanie to:

• opracowanie procedury zamówienia (tak samo w przypadku podmiotu publicznego jak i firmy o 
kapitale prywatnym, np. spółka z udziałem Skarbu Państwa),

• przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, dostawcy,

• przestrzeganie należytej staranności przy nadzorze nad realizacją przedsięwzięcia,

• dopilnowanie odbioru poszczególnych etapów realizacji zadania, jak całości przedsięwzięcia.

Analiza prowadzonych (przeze mnie) spraw dotyczących doradztwa antykorupcyjnego lub czynności 
prowadzonych w trybie ustawy o czynnościach detektywistycznych jednoznacznie wskazuje, iż na 

wszystkich wskazanych powyżej etapach dochodzi do zdarzeń korupcyjnych.



Korupcja a przygotowanie obiektów na 
zamachy

Oprócz aspektów dotyczących kwestii technicznych, ważnym czynnikiem ,,uchybień”  w przygotowaniu 
obiektów na zamachy pozostaje  CZŁOWIEK

• Przygotowujący zamach typują osoby, które skłonne byłyby za ofiarowanie korzyści przekazać istotne 
dla zamachowców informacje,

• Zamachowcy (zespół realizujący czynności przygotowawcze)  w tym celu stosują metody oparte na 
czynnikach socjologicznych,

• Osoby odpowiedzialne za przygotowanie zamachu posługując się metodami kombinacji operacyjnej, 
utwierdzając w przekonaniu biorącego łapówkę, iż sprawa o którą chodzi dotyczy banalnego zdarzenia i 
na pewno nie jest istotna,

• Raz przekupiony człowiek jest ,,na krótkim pasku” agrsora.



Czy można przygotować się do 
przeciwdziałania korupcji?

Można, jednak:

• Właściciel procesu powinien widzieć korzyści i akceptować zmiany organizacyjne dla
wprowadzenia systemu antykorupcyjnego,

• System antykorupcyjny to nie compliance, audyt, ani też kontrola wewnętrzna,

• Zespół organizacji powinien być uprzedzony o planowanym procesie i przekonany o słuszności
jego wprowadzenia - SYSTEM ANTYKORUPCYJNY NIE JEST PRZECIWKO PRACOWNIKOWI!!!!!!

• Celem systemu antykorupcyjnego nie jest ściganie sprawców korupcji.



System antykorupcyjny w organizacji

• Polityka antykorupcyjna,

• Kodeks etyki,

• Sposób przyjmowania, analizy i gospodarowania informacją o korupcji,

• Polityka zakupowa,

• Polityka odbywania spotkań z klientami i kontrahentami,

• Polityka prezentowa,

• System szkoleń antykorupcyjnych.



•Dziękuję za uwagę

Przeciwdziałanie korupcji to bezpieczeństwo 
Twojej organizacji 


