Aktualizacja: 23 lutego 2015 r.

Zakres wiedzy w antykorupcyjnym wsparciu technicznym
wybranych polskich organizacji rządowych i pozarządowych

Poniższa lista zawiera informacje nt. polskiej wiedzy antykorupcyjnej, która może być dzielona z zagranicznymi rządami, agencjami rządowymi
i społeczeństwem obywatelskim. Należy pamiętać, iż lista ta NIE stanowi oferty pomocy finansowej, a budżety wspomnianych instytucji nie
uwzględniają zagranicznej pomocy rozwojowej. Jednakże, celem tej listy jest ułatwienie kontaktów pomiędzy potencjalnymi beneficjentami
oraz ekspertami lub dawcami pomocy technicznej, w celu przygotowania wspólnych projektów do polskich i międzynarodowych donorów.

Aby uzyskać najnowszą wersję listy należy odwiedzić:
https://www.polskapomoc.gov.pl/Zestawienie,podmiotow,dysponujacych,doswiadczeniem,w,zakresie,przeciwdzialania,i,zwalczania,korupcji,1
387.html
Poprawki i komentarze należy kierować do: Pana Juliusza Gałkowskiego: juliusz.galkowski@msz.gov.pl

Organizacja i punkt
kontaktowy

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
Specjalny Pełnomocnik ds.
Antykorupcji
Maciej Wnuk
maciej.wnuk@msz.gov.pl
Tel. +48 22 523 8470

Centralne Biuro
Antykorupcyjne (CBA)
Zespół Współpracy
Międzynarodowej
sekretariat@cba.gov.pl
tel. +48 22 437 2200

Zakres wiedzy i doświadczenie (organizacji i ekspertów
współpracujących)
Sektor rządowy
- Zapobieganie korupcji w służbie zagranicznej,
- Ocena ryzyka korupcji,
- Strategie antykorupcyjne na szczeblach rządowych i
ministerialnych,
- Antykorupcyjna współpraca między rządem a społeczeństwem
obywatelskim,
- Treningi dostosowane do konkretnych zadań i obowiązków
pracowników służby cywilnej,
- Dostęp do informacji publicznej,
- Numery interwencyjne,
- Budowanie integralności w sektorze bezpieczeństwa.
- Działania operacyjne i dochodzeniowe,
- Analiza strategiczna i karna,
- Zapobieganie korupcji: instrukcje dla służby cywilnej i
sektora prywatnego, zalecenia dotyczące zamówień
publicznych, kwartalny Przegląd Antykorupcyjny,
szkolenia dla służby cywilnej, edukacyjna strona
internetowa, plakaty, pocztówki, itp.
- Kontrola oświadczeń majątkowych,
- Działania w zakresie kontroli korupcji i nadużyć
związanych z sektorem publicznym i prywatnym,

Zakres wiedzy i doświadczenie (organizacji i
ekspertów współpracujących)
- Panel ekspertów antykorupcyjnych UE - Partnerstwo
Wschodnie,
- Warsztaty antykorupcyjne między rządami i
społeczeństwem obywatelskim,
- Wsparcie projektu NATO "Budowanie integralności i
ograniczenie korupcji w sektorze bezpieczeństwa”.
Samoocena integralności.
Uwaga:
- MSZ RP zarządza zasobami „polskiej pomocy”,
szczegóły na stronie internetowej:
www.polishaid.gov.pl
- Szkolenia prowadzone przez funkcjonariuszy
Biura dla organizacji partnerskich w Polsce,
Mołdawii i na Ukrainie,
- Organizacja wizyt studyjnych do Centralnego
Biura Antykorupcyjnego dla przedstawicieli
służb partnerskich, uczestników konferencji,
przedstawicieli sektora rządowego i pozarządowego,
- Zaangażowanie ekspertów CBA w warsztaty,
wizyty studyjne, seminaria i specjalistyczne szkolenia,
- Udział w i organizacja imprez
międzynarodowych, takich jak konferencje,
szkoły międzynarodowe, wymiany studentów,
wspólne konkursy,
- Udział w misji EUBAM Szkoły Antykorupcyjne,
- Udział, jako tymczasowy ekspert w projekcie
twinnigowym UE w Czarnogórze,
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- Wzajemna promocja działań antykorupcyjnych.
Komenda Główna Policji
(KGP)
Biuro Spraw Wewnętrznych
Młodszy inspektor
Jerzy Świątek
Tel. +48 22 60 150 08

Ministerstwo Obrony
Narodowej RP
Biuro ds. Procedur
Antykorupcyjnych
Marcin Szaładziński
mszaladzinski@mon.gov.pl
Tel. +48 22 687 10 92

Instytut Spraw
Publicznych
Program Społeczeństwa
Obywatelskiego
Paulina Sobiesiak-Peneszko

- Badanie przestępstw korupcyjnych popełnionych przez
funkcjonariuszy policji,
- Zapobieganie korupcji w różnych siłach służb policyjnych,
- Organizacja i działania wewnętrznych jednostek
antykorupcyjnych w policji,
- Badanie przestępstw korupcyjnych w zgodności z
Europejską Konwencją Praw Człowieka,
- Kontrolowane przekupstwo i jego standardy - aspekty
prawne i praktyczne. Zbieranie dowodów na etapie
dochodzenia w zgodzie z prawami człowieka, procedurą
- karną i prawem do rzetelnego procesu sądowego,
- Praca policji w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka.
- Zapobieganie korupcji w sektorze obronnym: procedury
antykorupcyjne oraz ich zastosowanie, zapobieganie konfliktowi
interesów, kodeks postępowania, nadzór zamówień obronnych,
- Integralność zamówień publicznych (sektora cywilnego, jak i
wojskowego),
- Nieprawidłowości i antykorupcyjna ‘gorąca linia’,
- Szkolenia antykorupcyjne w MON RP i siłach zbrojnych,
- Lobbing i antykorupcja w ustawodawstwie (sektora cywilnego,
jak i wojskowego),
- Ocena ryzyka korupcji.
Sektor pozarządowy
- Krajowa ocena polityki antykorupcyjnej,
- Krajowy system integralności,
- Wyspecjalizowane agencje antykorupcyjne,
- Przejrzystość finansowania partii politycznych i kampanii
wyborczych,
- Przejrzystość procesu stanowienia prawa,
- Lobbing krajowych i lokalnych instytucji rządowych.

- Projekt "Wzmocnienie działań
antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej",
finansowany w ramach „polskiej pomocy”.
Beneficjenci: Policja i Straż Graniczna z Armenii,
Białorusi, Mołdawii, Serbii i Ukrainy. Cel projektu:
wspieranie organów ścigania w procesie realizacji
niezbędnych reform obejmujących unijne standardy
dobrego rządzenia i przeciwdziałania korupcji.

- Wewnętrzne i zewnętrzne kursy i warsztaty
antykorupcyjne,
- Wymiana i szkolenie personelu (Ukraina),
- Publikacje na temat zagrożeń korupcyjnych w
sektorze obronnym.

- Badania, publikacje i seminaria eksperckie nt.
przejrzystości finansowania partii politycznych,
- Badania, publikacje, warsztaty i konferencja nt.
lobbingu,
- Badania, publikacje, cykl seminariów eksperckich i
konferencji na temat polskiego systemu integralności,
- Współpraca z antykorupcyjnymi organizacjami
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paulina.sobiesiak@isp.org.pl
+48 22 556 42 81

Fundacja Stefana
Batorego
Odpowiedzialne Państwo
Grzegorz Makowski
gmakowski@batory.org.pl
Tel. +48 22 536 02 07

pozarządowymi i ekspertami w Armenii, Czechach,
Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.

- Zapobieganie korupcji w instytucjach publicznych, służby
zdrowia, wymiaru sprawiedliwości,
- Strategie antykorupcyjne i strategie komunikacyjne je
wspierające,
- Ocena ryzyka korupcji,
- Przejrzystość w procesie stanowienia prawa,
- Działania wspierające zwiększenie przejrzystości procesu
stanowienia prawa,
- Konflikt interesów,
- Monitorowanie antykorupcyjnych obietnic wyborczych,
- Ochrona prawna informatorów,
- Dostęp do informacji publicznej,
- Ujawnienia aktywów,
- Gospodarcze i socjologiczne analizy korupcji,
- Korupcja i rozwój,
- Edukacja antykorupcyjna,
- Finansowanie kampanii wyborczych i partii politycznych,
- Działania rzecznicze.

- Ocena realizacji i funkcjonowania Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
wprowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki RP,
- Ocena rządowych strategii antykorupcyjnych,
- Monitorowanie procesu stanowienia prawa,
- Projekt “Lokalne Grupy Obywatelskie” - szkolenia dla
liderów społecznych w celu lokalnego monitorowania
polityki i praktyk rządowych oraz opowiadanie się za
większą przejrzystością w życiu publicznym,
- Warsztaty antykorupcyjne dla polskiej Służby Celnej,
- Monitoring obietnic wyborczych,
- Wspieranie i ochrona informatorów: doradztwo
prawne, monitorowanie postępowań sądowych,
- Międzynarodowe warsztaty i konferencje dt.
ustawodawstwa i ochrony informatorów,
- Monitorowanie finansowania kampanii wyborczych
w czasie wyborów prezydenckich (2005),
samorządowych (2006) oraz do Parlamentu
Europejskiego (2009),
- Międzynarodowa konferencja "Skuteczna kontrola
finansów politycznych",
- Doradztwo prawne w zakresie przepisów prawnych
związanych z korupcją.
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