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Reformy antykorupcyjne w MON 2005 – 2013
•
•

X 2005 – Pełnomocnik MON ds. Procedur Antykorupcyjnych
V 2006 – Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych
podstawa działania:
Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (Monitor Polski Nr 76, poz.769, z późn.
zm.)
zakres działania:
Zarządzenie Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz.Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn.
zm.)

• Filozofia działania:
- działania prewencyjne
- analiza i opracowywanie procedur zapobiegającym zjawiskom
korupcyjnym (np.: zasada dwóch par oczu, nadzór, konflikty interesów, lobbing)

Ministerstwo Obrony Narodowej – miejsce Biura ds.
Procedur Antykorupcyjnych w strukturze organizacyjnej
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Zakres zadań Biura ds. Procedur
Antykorupcyjnych
• identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów
korupcyjnych
• analiza zidentyfikowanych zagrożeń
• wypracowywanie rozwiązań
• monitorowanie wprowadzonych rozwiązań, w tym:
- opiniowanie i konsultowanie decyzji w tym udział
w najistotniejszych procedurach: pozyskiwanie SpW,
legislacja, gospodarowanie mieniem

Zakres zadań Biura ds. Antykorupcyjnych
• decyzja Nr 72/MON
w sprawie systemu pozyskiwania , eksploatacji, i wycofywania uzbrojenia i
sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych
• decyzja Nr 118/MON
w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów,
których przedmiotem jest sprzęt wojskowy – wyłączenie z art. 346 TFUE
• decyzja Nr 232/MON – „legislacyjna”

Inne: szkolenia, doradztwo etyczne, wskazywanie konfliktów interesu,
czynności z art. 122a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (renty korupcyjne), udział w komisjach konkursowych,
zespołach zadaniowych
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Decyzja nr 125/MON
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Postępowania
pracowników i żołnierzy

tzw. decyzja „ANTYLOBBINGOWA”

Przykładowe inicjatywy
-

-

nowe regulacje dotyczące wyboru członków rad nadzorczych –
konkursy, informacje powszechnie dostępne
projekt połączenia Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej
ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – art. 122a
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
wdrożenie dyrektywy „obronnej”/zmiany w ustawie „offsetowej”
nowe regulacje powszechnie obowiązujące dotyczące kwalifikacji
zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
zasady udzielania i rozliczania zaliczek (przedpłat) – decyzja
Nr 285/MON w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
nowe regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień
wyłączonych spod stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
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Współpraca ???
• strategia antykorupcyjna
• whistleblowing
• wspólne wzorce etyczne
MON
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Pozyskiwanie informacji o zaistnieniu
nieprawidłowości
whistleblowerzy

media

podmioty zewnętrzne

instytucje, NGO’s

działania własne

Biuro ds. Procedur
Antykorupcyjnych
kierownik instytucji / komórki /
jednostki
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Inicjatywy główne i dodatkowe
STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA MON 2014-2015
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z CBA

KORUPCJI@MON.GOV.PL
SELF – ASSESSEMENT
(NARZĘDZIE PROGRAMU
BUILDING INTEGRITY NATO/TI)

http://government.defenceindex.org

Zalety i wady
Zalety:
• bieżące oddziaływanie prewencyjne (nadzór, monitoring działań,
rozwiązywanie sporów etyczno-prawnych)
• możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, reagowania na nowe
zagrożenia - prewencja
• mała, a efektywna struktura
• niski nakład finansowy w stosunku do możliwych korzyści z zapobiegania
korupcji
• połączenie elementu edukacyjnego, nadzorczego i legislacyjnego
Wady:
• możliwa presja zewnętrzna na zespoły antykorupcyjne
• możliwe próby obejścia nadzoru antykorupcyjnego
• możliwość celowego oddziaływania innych podmiotów w celu utraty
możliwości płynnego wykonywania zadań
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Pytania ???

Dziękuję za uwagę !
BIURO DS. PROCEDUR ANTYKORUPCYJNYCH
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa 60
Tel.: (22) 687-11-53, fax.: 687-12-58
E-mail: mszaladzinski@mon.gov.pl

