
1

Maciej Wnuk

Docelowa struktura instytucji antykorupcyjnych w Polsce

- koncepcja autorska

Konferencja: 

„Strategie antykorupcyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Czy możliwa jest długofalowa strategia antykorupcyjna?”

Fundacja im. Stefana Batorego

Warszawa, 17 marca 2008 r.

Plan prezentacji:

1. Modele struktur antykorupcyjnych na świecie na przykładzie Hong 

Kongu i Stanów Zjednoczonych.

2. Porównanie modelu centralistycznego i decentralnego ze stanem 

obecnym w Polsce.

3. Koncepcja modelu docelowego w Polsce.

4. Podsumowanie.
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Przeciwległe modele instytucji antykorupcyjnych

Niezależna Komisja 

Przeciw Korupcji

Hong Kong

miasto-państwo, 7 mln. mieszkańców

USA

federacja, 302 mln. mieszkańców

Agencje i przestępstwa federalne

Dep. 

Operacyjny

(służba 

specjalna o 

szerokich 

uprawnie-

niach)

Dep. 

Stosunków 

Społecz-

nych

(edukacja, 

współpraca 

z NGO)

Dep. 

Prewen-

cyjny

(analizy, 

przegląd 

prawa)

Komitet 

kontroli 

operacyjnej

Komitet 

doradczy ds. 

prewencji 

antykor.

Obywatelski 

komitet 

doradczy

„Trzy w jednym”

FBI

fed. Min. 

Sprawiedl.

Prokuratorzy 

federalni

Biuro Etyki 

Rządowej

Pełnomocni-

cy etyczni w 

agencjach

Komisarz

fed. Min. 

Skarbu

Inspek-

torzy 

Generalni 

w 

agencjach NGO

Rady 

IG

Instytucje stanowe i lokalne

Prokuratorzy

Policja

Komisje Etyczne

inne instytucje

„Decentralizm demokratyczny”

Komitet ds. 

skarg na 

komisję

Komitet 

doradczy

NGO
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Porównanie 

systemów:
Hong Kong USA

Polska 
(stan obecny)

Model Centralistyczny Decentralny

Niepełny 

(nierozwinięty pion 

prewencyjny)

Centralne agencje 

atykorupcyjne

Jedna 

(śledczo –

prewencyjna)

Brak
Jedna 

(tylko śledcza)

Zabezpieczenia 

przed nadużyciami

Komitety nadzorcze 

(doradcze) z osób o 

wysokiej reputacji, 

niezależna komisja 

rozpatrująca skargi 

na działania agencji

Podział władzy, 

wzajemna kontrola 

instytucji, 

kontrola 

parlamentarna

Wzajemna kontrola 

instytucji

Zapewnienie 

współpracy i 

przepływu wiedzy 

między pionami

Statutowa 

współpraca 

departamentów w 

ramach jednej 

agencji

Powoływanie 

zespołów 

zadaniowych

Śladowa współpraca
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Strategia antykorupcyjna

ABW

CBA

CBŚ SKW

Prok.

ŻW

Polska: koncepcja modelu docelowego 

Prok. Policja

Delegatury służb

NIK

Komórki audytu 

i kontroli

„Centralne 

Biuro 

Zapobiegania 

Korupcji”

MON: Biuro 

ds. Procedur

Antykorupc.

Pełnomocnicy 

etyczni, 

nieetatowi

Pełnomocnik

Premiera

Biura 

resortowe

Pełnomocnicy

etatowi

Komórki 

prewencyjne

Komórki audytu 

i kontroli

Poziom lokalny

Pełnomocnicy

etyczni

Del. NIK
NGO

Model sieciowy z 

centralnymi węzłami 

Poziom centralny

MSWiA:

Zespół ds.

strategii ak.
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Podsumowanie:

Dziękuję za uwagę.

model należy dostosować do 

specyfiki kraju

Polska – niezbędna rozbudowa struktur prewencyjnych

Skuteczny model antykorupcyjny = dwa filary - śledczy i prewencyjny

Afery typu FOZZ czy Rywina konieczne struktury centralne

38 mln mieszkańców, adm. 

terenowa, samorządy

Spektrum modeli struktur 

antykorupcyjnych na świecie

konieczne struktury 

resortowe i lokalne

Potrzeba strategii,  

przywództwa i koordynacji

Efektywność wymaga 

współpracy i wymiany wiedzy

model sieciowy 

z centralnymi węzłami

niezbędna centralna 

instytucja prewencyjna

Prezentowane opinie są prywatnymi poglądami autora.


