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Recenzje

Recenzja 1.

Wykonaną przez dra inż. Włodzimierza Wysockiego rozprawę habilita-

cyjną charakteryzuje duża wartość naukowa i utylitarna. Ujmuje bowiem 

w treści kwestię, jaka dotąd nie była w pełni badana i rozwiązywana. Daje 

ona podstawy naukowe obronności na poziomie teorii służącej praktyce, 

zawierając jakościowo nowe rozwiązania zagadnień poznawczych w sferze 

działalności służącej ochronie bezpieczeństwa państwa i systemu obron-

ności przed skutkami zagrożeń patologicznych o charakterze korupcjo-

gennym. Temat jest na tyle szczegółowy w odniesieniu do obszaru treś-

ciowego i na tyle przekrojowy, iż uzyskane rozwiązania nie tylko istotnie 

wzbogacają, moim zdaniem, nauki o obronności, lecz także wskazują na 

związki z dyscyplinami pokrewnymi tak z kręgu nauk technicznych, jak 

i ekonomicznych, prawnych etc. 

Jasno i konkretnie określono w niej cele badań, jakich osiągnięcie 

twórczo rozwija teorię bezpieczeństwa państwa i obronności w sferze 

relacji zachodzących między zagrożeniami korupcją a praktyką ich zwal-

czania. Z celami wiążą się przemyślane problemy badawcze oraz wyło-

nione hipotezy, podstawowe ogniwo procesu badania, planowej obser-

wacji związków między wybranymi kategoriami zjawisk rozpatrywanych 

w treści dysertacji i sprawdzania ich wartości logicznej. 

Poglądy oraz naukowe rozwiązania autorskie odnoszą się do aktualnej 

rzeczywistości sposobu ograniczania korupcji w służbach mundurowych, 

wnoszą one nowe wartości do teorii problemu w obszarze zależności: rze-

czywiste zagrożenia korupcyjne a ich wpływ na istotę, specyfikę i funk-

cjonowanie podmiotów administracji państwowej, oraz na zasady i spo-

soby ochrony bezpieczeństwa państwa i systemu obronności przed ich 

skutkami. 

Określenie zagadnień naukowych oparł Habilitant na założeniach 

i ograniczeniach merytoryczno-metodologicznych sfery badawczej, co 
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powoduje, że rozwiązania, uzyskane umiejętnie dobranymi metodami 

badawczymi, polaryzują w stronę dyscyplin pokrewnych, zwłaszcza eko-

nomicznych. Mają one dużą wartość teoretyczną i utylitarną dla specjali-

stów zajmujących się problemami korupcyjnymi. Rozprawę można, moim 

zdaniem, uznać za twórczą inspirację nowych problemów naukowych 

w zakresie nauk o obronności. 

Na wysoką ocenę zasługują udokumentowane wyniki badań zamiesz-

czone w rozprawie. Przedstawione w niej rozwiązania o dużej wartości 

naukowej, merytorycznej i użytkowej mogą służyć modyfikacji zadań 

administracji w ochronie przed zjawiskiem korupcji. 

Temat rozprawy habilitacyjnej określa przedmiot badań, wskazując na 

obszar problemu naukowego ważnego dla bezpieczeństwa i obronności 

państwa. Tworzy ją wstęp, sześć rozdziałów tematycznych, zakończenie, 

załączniki, stanowiące integralną z nią część. Obejmuje 285 stron opisu 

werbalnego podanego w logicznym układzie, spójnego i podporządkowa-

nego osiągnięciu założonych celów, przy tym w całości wyczerpującego 

temat. W treści przebija jasno myśl przewodnia, polegająca na konse-

kwentnym dążeniu do celu zgodnie z przyjętymi hipotezami. 

Stwierdzam, że rozwiązane problemy naukowe zostały przedstawione 

w sposób przejrzysty i czytelny. Dzięki temu zawartość jest przystępna 

i zrozumiała i nie budzi zastrzeżeń merytorycznych. Habilitant wykazał 

opanowanie techniki pisarskiego ujęcia wyników badań, umiejętności 

wykorzystania źródeł i poprawności edycyjnej. Rozprawa jest przeto, 

moim zdaniem, cennym dorobkiem naukowym o charakterze teore-

tyczno-użytkowym.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione teoretyczne odniesienia 

ukazujące zjawisko korupcji w aspekcie typologicznym i w relacji z bezpie-

czeństwem ogólnym. Treść rozdziału drugiego ujmuje metodyczny opis 

sfer korupcyjnych w podmiotach administracji publicznej i służbach 

mundurowych. Takie ujęcie werbalne problemu naukowego stanowiło 

w rozdziale trzecim podstawę wyjściową do ukazania obszaru metodolo-

gii badań Habilitanta ujmującego założenia merytoryczne i metodolo-

giczne, z uwypukleniem celów i problemów badawczych, hipotez, zało-

żeń, ograniczeń struktury badań i zastosowanych metod. Świadczy to, moim 

zdaniem, o dobrym przygotowaniu Kandydata do prowadzenia samodziel-

nych badań naukowych, popartym doświadczeniem oraz ogólną i specja-

listyczną wiedzą naukową. 
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Włodzimierz Wysocki  Recenzje

Rozdział czwarty zawiera w treści autorską analizę i ocenę zjawiska 

korupcji w podmiotach służb mundurowych opartą na ich rzeczywistych 

danych ilościowych. Kontynuacją interpretacji autorskiej owych realiów 

jest treść rozdziału piątego, w jakim Habilitant dokonuje diagnozy wpływu 

zjawiska korupcji na bezpieczeństwo ogólne i obronność państwa. Na 

uwagę zasługuje prognostyczne podejście do potencjalnych kierunków 

rozwoju zjawiska korupcji w Polsce i Unii Europejskiej, w jakiej uwypukla 

się „niepewność”, wyłaniająca się z uwarunkowań, z jakich wiele może 

mieć charakter losowy. 

Dr inż. Włodzimierz Wysocki, tworząc w rozdziale szóstym progno-

styczny obraz walki z korupcją w służbach mundurowych, zastosował sto-

sowne metody ocenowe, pozwalające na sformułowanie tez opisujących 

prawdopodobne przyszłe stany tej działalności na rzecz bezpieczeństwa 

ogólnego i obronności w określonej (założonej) rzeczywistości. Uwypuklił 

przy tym bardzo silny związek między rodzajem zagrożenia korupcją 

a potrzebami ochrony przed jego skutkami, wyznaczającymi zakres spraw-

czych działań ochronnych. W sposób ogólny i merytorycznie poprawny 

scharakteryzował kryteria oddziaływań formalno-prawnych polskich i unij-

nych oraz metod specjalnych prewencyjnych, represyjnych i ekono-

micznych.

prof. dr hab. Stanisław Śladkowski
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Recenzja 2.

Rozprawa habilitacyjna na temat: „Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeń-

stwa ogólnego Polski” jest opracowaniem liczącym 286 stron, złożonym 

z wstępu, sześciu rozdziałów merytorycznych, zakończenia i bibliografii 

oraz załączników. Habilitant zamieścił w swoim opracowaniu również 

dwa rysunki, dziesięć wykresów, sześć schematów oraz dwadzieścia 

siedem tabel. Zakończenie stanowi syntetyczne podsumowanie przepro-

wadzonej procedury badawczej. W pracach nad dysertacją Habilitant 

korzystał ze 179 źródeł – w tym 135 publikacji zwartych (polskich i obcoję-

zycznych), 12 czasopism zwartych (polskich i obcojęzycznych), 22 aktów 

prawnych, 9 innych źródeł, takich jak bazy danych, raporty, strony inter-

netowe. Struktura pracy jest poprawna, zakres poruszanych w poszcze-

gólnych rozdziałach zagadnień stanowi logiczną całość.

Treść rozprawy jest materiałem poznawczym uporządkowanym i uza-

sadnionym, stanowiącym dużą wartość praktyczną. Dysertacja stanowi 

znakomity materiał empiryczny, którego wykorzystanie w pracach nad 

stworzeniem optymalnego modelu antykorupcyjnego miałoby pierwszo-

rzędne znaczenie. Mimo wielu drobnych zastrzeżeń, poddaną recenzji 

dysertację oceniam pozytywnie. Stanowi ona bardzo interesujące opraco-

wanie monograficzne – sprawozdanie z przeprowadzonych przez Habi-

litanta badań. Rozprawa habilitacyjna stanowi uwieńczenie dorobku 

naukowego, którego wyniki znajdują swoje odzwierciedlenie w publika-

cjach Habilitanta. Stanowi oryginalne opracowanie twórcze, wnoszące 

nowe treści do nauki. Wieńcząc swoje dokonania naukowe rozprawą 

habilitacyjną, udowodnił, że należy postrzegać jego osobę jako jednego 

z niewielu ekspertów w tej dziedzinie.

dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
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Recenzja 3.

Pozytywnie oceniam podstawowe treści merytoryczne rozdziałów. Świad-

czą one o staranności oraz właściwym doborze i eksponowaniu istotnych 

zagadnień prezentowanego materiału. Po dokonaniu całościowej oceny 

rozprawy habilitacyjnej stwierdzam, iż jest ona opracowaniem spełniają-

cym przyjęte, w środowiskach naukowych, wymagania stawiane przed 

tego typu pracami promocyjnymi, zarówno w odniesieniu do wartości 

metodologicznej, jak i merytorycznej. W ocenie merytorycznej na uwagę 

zasługuje duża wartość teoretyczna i praktyczna rozprawy, co ma istotne 

znaczenie w procesie reformowania SZ RP. Treść rozprawy odpowiada jej 

tematowi i eksponuje istotne problemy korupcji jako zagrożenia systemu 

obronności Polski. Na uwagę i pozytywną ocenę zasługuje układ roz-

prawy, jest on przemyślany i starannie opracowany, sprawia to, że roz-

prawę charakteryzuje logiczne dochodzenie do wiedzy coraz pełniejszej 

i uzasadnionej naukowo.

Pozytywnie oceniam podstawowe treści merytoryczne rozdziałów. Świad-

czą one o staranności oraz właściwym doborze i eksponowaniu istotnych 

zagadnień prezentowanego materiału.

Do wartościowych merytorycznie części rozprawy zaliczyć należy 

materiał rozdziału czwartego, w którym zaprezentowane zostały wnioski 

w zakresie interpretacji i oceny wpływu przekupstwa w służbach mundu-

rowych i Wojsku Polskim w okresie 2002–2011 na bezpieczeństwo ogólne 

Polski. Materiał prezentujący analizy i oceny statystyk Naczelnej Prokura-

tury Wojskowej dotyczące przekupstwa w Siłach Zbrojnych RP, statystyk 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego przestępstw korupcyjnych popeł-

nionych w służbach mundurowych, statystyk Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dotyczących przestępstw korupcyjnych popełnionych 

w obszarach: społeczno-politycznym, ekonomicznym i bezpieczeństwa 

państwa polskiego oraz analizę szacunkową składników zjawiska korupcji 

w służbach mundurowych, przedstawiony jest w sposób w miarę szcze-

gółowy i odpowiednio udokumentowany. Pisząc „w miarę”, ulegam suge-

stii Habilitanta, który w konkluzji rozdziału pisze o „bałaganie informacyj-

nym i dezinformacji społeczeństwa polskiego”.

Wpływ korupcji w Polsce na bezpieczeństwo ogólne państw członków 

Unii Europejskiej to tytuł piątego rozdziału recenzowanej dysertacji. W opar-

ciu o analizę statystyk Transparency International i CBOS dotyczących 
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korupcji na świecie i w Polsce w latach 2002–2009 Habilitant dokonuje 

oceny miejsca Polski na tle innych państw korupcjogennych Unii Euro-

pejskiej oraz analizuje prognozowane kierunki rozwoju korupcji w Polsce 

i krajach Unii Europejskiej po 2010 roku godzące w ich bezpieczeństwo. 

Smutkiem napawa konkluzja rozdziału, iż „korupcja zjada i zjadać będzie 

nadal standardy bezpieczeństwa”. 

Postulowany model walki z korupcją w służbach mundurowych sta-

nowi kwintesencję przeprowadzonych badań, gdzie Habilitant zaprezen-

tował projekt pięcioblokowego modelu walki z korupcją w służbach mun-

durowych, ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych RP. W rozdziale 

tym (szóstym) prezentowane są aktualne wymagania formalno-prawne 

zapobiegania korupcji, uwzględniające uregulowania i działania między-

narodowe (w tym głównie UE) oraz krajowe, strategie rozwiązań antyko-

rupcyjnych oraz prognozy skuteczności wykorzystania modelu do zwal-

czania łapówkarstwa w siłach zbrojnych. Zgadzam się z Habilitantem, że 

„proces walki z korupcją musi być procesem ciągłym, zsynchronizowa-

nym, monitorowanym, kontrolowanym i ciągle unowocześnianym”. Po 

dokonaniu całościowej oceny rozprawy habilitacyjnej stwierdzam, iż jest 

ona opracowaniem spełniającym przyjęte, w środowiskach naukowych, 

wymagania stawiane przed tego typu pracami promocyjnymi, zarówno 

w odniesieniu do wartości metodologicznej, jak i merytorycznej.

dr hab. Zbigniew Kwiasowski 
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Zainteresowanie badaniem korupcji w Polsce zaczęło się w latach dzie-

więćdziesiątych ubiegłego wieku, po opublikowaniu raportów między-

narodowych na ten temat. Od kilku lat korupcja znajduje się w centrum 

debaty publicznej w Polsce. Zainteresowanie tym problemem wśród 

polityków oraz w środkach masowego przekazu jest pochodną pogar-

szania się pozycji Polski w rankingu publikowanym rokrocznie przez 

Transparency International, opartym na wskaźniku postrzegania korup-

cji (CPI). Przyczyny można się także dopatrywać w szeregu bardzo 

nagłośnionych skandali korupcyjnych, które silnie oddziałały na polski 

system polityczny i część elity politycznej. Korupcja jest fenomenem 

złożonym i wieloaspektowym, przyjmującym liczne formy i postacie. 

Trudno podać tu definicję uwzględniającą jej kompletność i tożsamość. 

W znaczeniu powszechnym przez korupcję rozumie się zafałszowanie 

jakiegoś stanu postrzeganego jako idealny i etycznie dobry. Korupcja, 

zjawisko tak stare jak historia ludzkości, nie wiąże się z jakąś szczególną 

formą systemu politycznego. Aby zmniejszyć skalę zjawisk korupcyj-

nych w Polsce, musimy zmienić swoje obywatelskie nastawienie w życiu 

codziennym, wprowadzić rozwiązania legislacyjne zapewniające przej-

rzystość procesów decyzyjnych.

Zjawisko korupcji nie ominęło także służb mundurowych i Wojska Pol-

skiego, przynosząc straty w setkach milionów złotych. Taki stan rzeczy 

zagraża życiu funkcjonariuszy i żołnierzom, szczególnie tym przeby-

wającym na misjach wojskowych, jak również bezpieczeństwu ogól-

nemu Polski. Nie można stać bezczynie i biernie patrzeć, jak skorumpo-

wani mundurowi przyczyniają się do osłabiania czy to bezpieczeństwa 

wewnętrznego, czy zewnętrznego naszego państwa. Ja jako obywatel 

Polski, który nigdy nie splamił się korupcją i łapówkarstwem, chcąc mieć 

swój wkład w walkę z tym niebezpiecznym zjawiskiem, postanowiłem, 

przeprowadzając szereg badań w różnych formacjach mundurowych, 

szczególnie wśród żołnierzy Wojska Polskiego, w sposób naukowy opra-
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cować postulatywny model walki z korupcją w służbach mundurowych, 

zwłaszcza w Silach Zbrojnych RP. W związku z powyższym napisałem 

tę oto rozprawę naukową. Ponadroczny proces mojego otwartego prze-

wodu habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii 

Obrony Narodowej w Rembertowie przebiegł pozytywnie, bez zastrzeżeń. 

Kolejne komisje oceniały mój dorobek naukowy, jak również rozprawę 

habilitacyjną nt. Korupcja zagrożeniem systemu obronności Polski jako 

temat godny dysertacji naukowej. Rozprawa przeszło rok krążyła z rąk 

do rąk między naukowcami z ww. Wydziału, którzy uznali ją za rozprawę 

naukową. Czterech recenzentów oceniło pozytywnie moją rozprawę 

habilitacyjną i tym samym spełniłem wymóg dopuszczenia mnie do kolo-

kwium habilitacyjnego. Teraz wiem, że temat dotyczący korupcji w Wojsku 

Polskim jest tematem bardzo niewygodnym, wręcz delikatnym. Spotkałem 

się z oburzeniem niektórych naukowców z Akademii Obrony Narodowej 

w stopniach pułkowników w stanie spoczynku z tytułami profesorskimi 

twierdzących, że ja obrażam Wojsko Polskie i oficerów starszych tym, że 

w badaniach wykazałem, iż to ta grupa (oficerowie starsi) była i jest grupą 

najbardziej skorumpowaną w Siłach Zbrojnych RP. Jeśli panów pułkow-

ników w stanie spoczynku tą pracą obraziłem, to bardzo ich przepraszam, 

ale wiem, że ogromna większość żołnierzy nie czuje się obrażona tym, co 

starałem się pokazać w tej rozprawie, a mianowicie korupcją w wojsku, 

wśród żołnierzy zawodowych. Obrażać się nie ma za co, wyniki badań 

same za siebie mówią, jaka jest skala korupcji w służbach mundurowych 

i Wojsku Polskim. Zarzucono mi, że moje badania są nieprawdziwe. Z góry 

byłem na pozycji przegranej, bardzo się zdziwiłem takim obrotem sprawy. 

Byłem bowiem przekonany, że zrobiłem coś „dobrego” dla wojska i nie 

tylko, a spotkałem się z „kubłem zimnej wody nasyconym jadem nienawi-

ści” ze strony tych, co powinni walczyć z korupcją. Moim zdaniem w Aka-

demii Obrony Narodowej jeszcze nie nastąpiła pokoleniowa wymiana 

kadry naukowej, trzymani są w wydziałach i katedrach emeryci, którzy są 

„z tamtego systemu” i nie są reformowalni. Czasy „komuny” się skończyły 

i takie powiedzenie skierowane do mnie: „jeżeli Pan obraża Wojsko Pol-

skie, to obraża Pan mnie, a ja mogę obrażać Pana”, jest niegodne profesora 

i naukowca tej uczelni. Tego typu „panów” w AON jest dużo więcej (wystar-

czy posłuchać studentów tej uczelni), zastanawiam się, co oni wnoszą 

nowego do nauki polskiej? Czas, aby Ministerstwo Obrony Narodowej 

przyjrzało się obsadzie etatowej AON i pokazało im, gdzie jest ich miej-
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sce, moim zdaniem – poza murami tej wspaniałej uczelni, w domu, na 

emeryturze. Jestem osobą, która nie poddaje się tak szybko, i w związku 

z zarzutami, że badania w mojej rozprawie są nieprawdziwe (szczegól-

nie te dotyczące wojska), poprosiłem Naczelną Prokuraturę Wojskową 

o ponowne przesłanie danych dotyczących korupcji w Siłach Zbrojnych 

RP za okres 2002–2011, takie dane otrzymałem i zamieściłem w tej pracy. 

Poprzednie dane również pochodziły z NPW, ale dotyczyły lat 2002–2009; 

niczym się one nie różniły od danych z ww. lat. Czytając tę rozprawę, sami 

Państwo do tego dojdziecie. Wystąpiłem do Ministerstwa Sprawiedliwości 

o dane dotyczące ukaranych żołnierzy Wojska Polskiego za przestępstwa 

korupcyjne w latach 2002–2011, dane te otrzymałem i zamieściłem w tej 

rozprawie. Racja, że najbardziej skorumpowaną grupą wśród żołnierzy 

Wojska Polskiego są oficerowie starsi, należała jednak do mnie. Dlatego 

też, panowie pułkownicy rezerwy, profesorowie, pracownicy AON (doty-

czy to tylko tych panów, o których wyżej pisałem), to ja mówiłem prawdę 

i racja była po mojej stronie. Dlatego nie było powodów do obrażania się. 

W rozprawie przedstawiałem szereg przykładów z życia, podałem przy-

kłady kilkunastu żołnierzy Wojska Polskiego (oficerów, w tym oficerów 

starszych i generałów) oskarżonych i skazanych za przestępstwa korup-

cyjne, dane czerpałem również z mediów, gdzie o przestępstwach korup-

cyjnych w służbach mundurowych i Wojsku Polskim udzielali wywiadów 

prokuratorzy, w tym prokuratorzy wojskowi, których bardzo cenię i powa-

żam. Myślę, że to zabolało, iż ktoś w końcu ma odwagę i pisze o korupcji 

w Wojsku Polskim, wytykając tych, którzy popadli w „macki korupcji”, nie 

zważając, kim są i jakie stanowiska piastowali czy też piastują do tej pory 

i czyimi są kolegami czy przyjaciółmi. Nie zaprzestanę walki z korupcją 

w służbach mundurowych, szczególnie w Wojsku Polskim, będę wytykał 

i pokazywał tych, którzy okradają armię, osłabiają bezpieczeństwo ogólne 

Polski, bez względu na ich stopień wojskowy i zajmowane stanowisko. 

Przez trzy lata walczyłem z nowotworem złośliwym i na obecną chwilę 

walkę tę wygrałem, niestraszny mi ból ani strach. Na tej skromnej rozpra-

wie nie poprzestanę, gdyż korupcja w służbach mundurowych i Wojsku 

Polskim niesie ze sobą osłabienie bezpieczeństwa wszystkich obywateli 

naszej Ojczyzny, a do tego nie wolno nam dopuścić. Aby zmniejszyć skalę 

zjawisk korupcyjnych w Polsce, musimy zmienić swoje obywatelskie 

nastawienie w życiu codziennym. 
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Serdeczne podziękowania kieruję do tych, którzy pomagali mi w napi-

saniu tej rozprawy. Dziękuję:

• Panu prof. dr. hab. Stanisławowi Śladkowskiemu z Akademii Obrony 

Narodowej,

• Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, Panu płk. Jerzemu Arty-

miakowi,

• Prokuratorowi, Panu płk. Dariuszowi Gabryszewskiemu z Naczelnej 

Prokuratury Wojskowej,

• Dyrektorowi Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 

Sprawiedliwości, Panu Wojciechowi Hajdukowi,

• Panu mgr. Adrianowi Rochnowskiemu, pracownikowi naukowemu 

Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, doktorantowi Akade-

mii Obrony Narodowej.

Aby zmniejszyć skalę zjawisk korupcyjnych w Polsce, musimy zmienić 

swoje obywatelskie nastawienie w stosunku do niej w życiu codziennym. 

Z korupcją należy walczyć, jednakże walczyć na serio. Sprawę powinno 

się załatwić ustawą wielkości jednej strony formatu A5. Korupcja nie jest 

uczciwa, więc ci, którzy jej ulegają, również. Trzeba pomyśleć nad naj-

dotkliwszą dla nich karą i ją zastosować bez wyjątków. Poważne uszczu-

plenie majątku „biorącego” oraz dożywotni zakaz pełnienia funkcji kie-

rowniczych skutecznie odstraszałyby od prób nielegalnego zwiększenia 

zawartości swego portfela, zwłaszcza że pozostaje jeszcze świadomość, iż 

każdy może donieść na nieuczciwego „człowieka trzymającego władzę”. 

Należy zadać sobie pytanie: w jakim kraju chcemy żyć? W kraju, gdzie 

wygrywa się, pracując na sukces, czy w kraju, w którym ten sukces można 

kupić? Obecnie korupcja ma się w Polsce niestety całkiem nieźle. Wpraw-

dzie do Nigerii nam jeszcze daleko, ale zawsze łatwiej się pogrążyć, niż 

odbić od dna… Chyba jednak warto próbować?
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Państwo (res publica) jest to rzecz ludu (res populi), a czynni-

kiem w najbardziej widoczny sposób integrującym go jako 

organizację okazuje się prawo, stojące na straży bezpieczeń-

stwa wspólnego bytowania.

Marcus Tullius Cicero (106–43 r. p.n.e.)

Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój 

honor, i swój interes. 

Michel de Montaigne

To nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy. 

John Steinbeck

Obywatel musi czuć się bezpiecznie w swoim domu, pracy i otoczeniu. 

Leży to w interesie państwa, bo zapewnienie bezpieczeństwa wyzwala 

tkwiący w obywatelach potencjał, ten z kolei wpływa na rozwój kraju, jego 

dochody, bazę podatkową. Państwo musi nadzorować zasadnicze sprawy 

bezpieczeństwa. Zadania związane z bezpieczeństwem państwa powinny 

być powierzone instytucjom całkowicie apolitycznym, profesjonalnym, 

stabilnym personalnie, wolnym od gier partyjnych. Muszą być one nasta-

wione na długofalowe kreowanie i dbanie o interesy państwa.

Korupcja to zjawisko uniwersalne, występujące w mniejszym lub 

większym stopniu praktycznie we wszystkich państwach świata, bez 

względu na miejsce położenia czy też sposób sprawowania władzy. 

Korupcja to nie takie sobie niewinne „podziękowanie” za załatwie-

nie sprawy. Jest ona jednym z przestępstw najbardziej demoralizują-

cych społeczeństwa, zagraża poczuciu legalności działania organów 

http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/1775
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/1775
http://www.zamyslenie.pl/autorzy/Montaigne,Michel,de
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/5318
http://www.zamyslenie.pl/autorzy/Steinbeck,John
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państwowych, jak i bezpieczeństwu obywateli. Zjawisko korupcji jest 

znane i obecne w Polsce od dziesięcioleci. Przed 1989 rokiem informa-

cje o tego rodzaju zachowaniach były ściśle reglamentowane i cen-

zurowane – pojawiały sie, ale jedynie wtedy, gdy była taka wola poli-

tyczna1. Obecnie korupcja w Polsce jest potępiana, jednocześnie jednak 

przyzwolenie na nepotyzm, łapówkarstwo i kumoterstwo wciąż jest 

powszechne, co gorsza zaś, bywa rozgrzeszane przez elity. Problem 

korupcji występującej w Polsce był od lat dostrzegany również poza 

granicami RP. Skala korupcji w Polsce, podobnie jak w innych krajach 

Unii Europejskiej, niepokoiła państwa członkowskie Unii, gdyż Polska 

stała się normalnym krajem wolnym, a w wolnym państwie trudniej 

zapobiegać nadużyciom wolności na szkodę innych. Większość Pola-

ków wiąże demokrację z państwem prawa i równością wobec prawa. 

Jednakże te właśnie zasady składające się na treść terminu „praworząd-

ność” nie są zazwyczaj w Polsce realizowane. Powszechnie panuje prze-

konanie, że administracja publiczna przedkłada interesy partykularne 

nad wspólne dobro. Takie stwierdzenia mogą być zaskoczeniem dla 

obywateli zatroskanych o dobro wspólne swojego kraju, ale też muszą 

budzić przede wszystkim zaniepokojenie społeczeństwa obywatelskiego 

poziomem urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości społecznej w pań-

stwie. By przekonać się, jak dramatycznie pogorszyła się ocena reputacji 

urzędników państwowych, wystarczy prześledzić treści i charakter infor-

macji zamieszczanych w mediach. To dzięki wolnym mediom wiadomo 

o licznych aferach i nadużyciach, o których dawniej wiedzieliby tylko 

nieliczni. W demokracji, zwłaszcza młodej, trudno zapobiegać wyborowi 

tzw. prymitywów, oszołomów, chuliganów albo eleganckich złodziei, 

a nawet przestępców bądź psychopatów, na stanowiska publiczne. Ale 

ich poczynania, w tym także życie prywatne, stały się jawne, choć nadal 

starają się oni roztaczać nad sobą parasole immunitetów i tajemnicy 

państwowej2.

Polacy są zasypywani na co dzień wzrastającą liczbą różnych informa-

cji dotyczących problematyki korupcji, czyli uprawnionego nadużywa-

nia władzy i bezprawnego czerpania korzyści wynikających z wadliwego 

funkcjonowania państwa. Spadek zaufania do państwa prawa postępuje 

1 Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce – próba analizy zja-
wiska, s. 1.

2 W. Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 14.
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od dłuższego czasu, dziś nieufność nie dotyczy jakiejś konkretnej insty-

tucji, lecz wszystkich kluczowych organów demokratycznego państwa, 

tj. sejmu, administracji publicznej, służb mundurowych i sądów. Dotyczy 

całej sfery publicznej, można więc mówić o narastającej delegitymizacji 

ustroju3. Powszechna korupcja to bardzo wyrażny znak, że społeczeństwo 

nie potrafi zarządzać swoimi zasobami dla dobra publicznego. W takiej 

więc sytuacji należy zadać zasadnicze pytanie: czy Polacy mają podstawy 

do poczucia sprawności i skuteczności funkcjonowania swojego pań-

stwa oraz budowania zaufania do poszczególnych jego organów, a także 

realizacji treści generalnej zasady ustrojowej zawartej w art. 2 Konstytucji 

RP, mówiącej, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pań-

stwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecz-

nej? Korupcja stanowi duże zagrożenie dla funkcjonariuszy służb mun-

durowych i żołnierzy Wojska Polskiego. Łatwy, szybki zysk stanowi dużą 

pokusę akceptacji działań sprzecznych z prawem. Panuje przekonanie, że 

w środowisku funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Wojska 

Polskiego pełniących wysokie funkcje publiczne częste są przypadki two-

rzenia sieci wzajemnych powiązań przez obsadzanie stanowisk krew-

nymi, znajomymi, kolegami, jak również łapownictwa oraz osiągania 

przez nich dochodów większych niż deklarowane4. 

Temat: Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski. Ana-

liza zjawiska w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP w latach 

2001–2011, jest tematem, którym należałoby się zająć w pierwszej kolej-

ności przy rozpatrywaniu zagrożeń bezpieczeństwa ogólnego państwa 

polskiego, gdyż jest to temat na czasie, bardzo niezręczny dla niektórych, 

szczególnie tych skorumpowanych, noszących mundury i czapki na głowie 

z „polskim godłem narodowym”. Zjawisko korupcji w służbach munduro-

wych okrywa ich hańbą, kwalifikowane jest na równi ze zdradą, to nie do 

pomyślenia, że ten, któremu dano do ręki broń, aby bronił swojego narodu 

i ojczyzny, staje się jego przyszłym najeźdźcą – zdrajcą idącym na układy 

z wrogiem. 

Korupcja jest zjawiskiem patologii władzy, zjawisko to niewątpliwie 

negatywnie wpływa na dochody kraju i wydatki z budżetu państwa oraz 

na jego ogólne bezpieczeństwo. Prowadzi do utraty zaufania obywateli do 

państwa, jego porządku konstytucyjnego, systemu politycznego i praw-

3 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Warszawa 2010, s. 6.

4 Internet, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?.=339 [dostęp: 12.11.2010].
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nego, a także przekonania o równości obywateli wobec prawa, zagraża 

bezpieczeństwu ogólnemu państwa. Długotrwałość i powszechność zja-

wiska korupcji degradującego życie społeczne powoduje, że równie długo 

podejmowane są różne działania mające, jeśli nie wyeliminować korupcję 

z życia społecznego, to przynajmniej w znaczący sposób ograniczyć jej 

występowanie i zminimalizować jej skutki. O ile przeciętni, porządni oby-

watele korzystają z wolności i swobód obywatelskich w dopuszczalnych, 

społecznie akceptowanych w granicach, to wszyscy inni, którzy wybie-

rają drogę życia na koszt innych podatników, czyli na koszt państwa, dążą 

do nadużywania wolności łącznie z okradaniem jego zasobów, również 

w formie korupcji. Państwo nie może godzić się na takie praktyki i ma 

obowiązek przeciwdziałania takim zachowaniom. Głównym problemem 

zwalczania korupcji i nepotyzmu w Polsce nie jest wcale brak odpowied-

nich instytucji, są przecież NIK, ABW, CBA, prokuratura, Żandarmeria 

Wojskowa. Gdyby polscy politycy naprawdę chcieli walczyć z tymi patolo-

giami, mają do tego niezbędne instrumenty.

Omawiając zjawisko korupcji w służbach mundurowych, szczegól-

nie w Siłach Zbrojnych RP, należy zacząć od poznania definicji korup-

cji. Każdy ma odczucie rozumienia terminu „korupcja” i posługuje się 

instynktownie swoją definicją korupcji. W powszechnej świadomo-

ści pojęcie korupcji oznacza czerpanie korzyści z zajmowanej pozycji. 

Początkowo nazwa korupcja oznaczała psucie, zepsucie, zgnicie, demo-

ralizację, uwiedzenie kogoś do złego (zwłaszcza do nierządu) (łac. cor-

ruptio). Słownikowo korupcja to nadużycie stanowiska publicznego 

w celu uzyskania prywatnych korzyści. Przyjmowanie przez pracownika 

instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej 

w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie prawa. 

Podejmowane są liczne próby dokładnego zdefiniowania korupcji, ale 

ich wyniki pozostawiają niedosyt. Zbyt wąskie rozumienie tego pojęcia 

pomija wiele kategorii korupcji, zbyt szeroka zaś definicja każde naduży-

cie zalicza do korupcji.

W historii państwa polskiego można odnaleźć wielowiekowe tradycje 

zjawiska korupcji. Wystarczy przypomnieć praktykę kupowania w okre-

sie Pierwszej Rzeczpospolitej urzędów publicznych, a nawet dostępu 

do samego stanu szlacheckiego. Wówczas system polityczny opierał się 

przeważnie na wielostronnych powiązaniach klientów, a prawie wszyst-

kie wybory polityczne na czele z elekcjami królewskimi były okazją do 
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wielkiego i masowego przekupstwa dokonywanego przez magnaterię 

i dwory państw europejskich. Tego typu spuścizna historyczna staje się 

poważnym obciążeniem przy próbach zwalczania korupcji we współ-

czesnej Polsce. Rok 1989 jest rokiem wielkich przemian ustrojowych 

w Polsce: legł komunizm, Polska wstąpiła na ścieżkę demokracji i pry-

watyzacji, odziedziczyła spuściznę po czasach komunistycznych wraz ze 

zjawiskiem korupcji, gdyż zjawisko to funkcjonowało i wtedy, tylko bar-

dziej ten fakt ukrywano, jednak trzeba przyznać, że korupcja wtedy była 

mniejsza. Od początku lat 90. rosła liczba osób przekonanych, że korupcja 

w Polsce jest dużym problemem. Z prowadzonych badań wynika, że prze-

stępczość korupcyjna najczęściej występuje w takich sferach życia gospo-

darczego i społecznego, jak: sektor bankowy, sektor ubezpieczeń, sektor 

przedsiębiorstw państwowych, służba zdrowia, administracja publiczna 

(zwłaszcza na szczeblu samorządowym). Inne obszary sprzyjające zja-

wisku korupcji stanowią instytucje kontrolno-nadzorcze oraz ogłaszane 

przetargi i zamówienia publiczne, szczególnie w służbach mundurowych. 

Korupcja w Polsce występuje bardzo często, „biorą” (zaznaczam, niektó-

rzy) sędziowie sportowi, lekarze, posłowie, policjanci, generałowie, ofi-

cerowie, podoficerowie i szeregowi wojska oraz urzędnicy administracji 

publicznej różnego szczebla. Skutki korupcji są dziś takie, że społeczeń-

stwo przyzwala na jej występowanie, przez co przybiera ona coraz szer-

szy zasięg. Korupcja zagraża bezpieczeństwu ogólnemu państwa, należy 

więc zacząć rozważania od słowa „bezpieczeństwo”. Słowo „bezpieczeń-

stwo” jest słowem używanym bardzo często, jest obiektem starań, troski 

i dążenia, pragnień oraz zabiegów5. Brak bezpieczeństwa traktowany jest 

jako zagrożenie, jest to proces groźny dla istnienia życia. Na temat bezpie-

czeństwa napisano bardzo wiele i wciąż się pisze, oczywiście w różnych 

aspektach, wymiarach oraz perspektywach. Współczesne pojęcie bezpie-

czeństwa jest polisemiczne, tzn. ma wiele znaczeń, a jego zakres ciągle jest 

rozszerzany. Zainteresowania bezpieczeństwem obecnie przybrały postać 

systematycznych badań oraz dociekań, gdzie kategoria bezpieczeństwa 

stała się kategorią centralną6. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego ogól-

nego w całokształcie kryteriów zajmuje pozycję pierwszoplanową, decy-

dującą o losach jednostek, narodów, społeczności lokalnych, jak również 

wspólnoty międzynarodowej. Na tę pozycję złożyło się wiele przyczyn, 

5 J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa 1999, s. 12.

6 Tamże, s. 13.
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z których najważniejsze należy uwzględnić, analizując problematykę 

bezpieczeństwa narodowego ogólnego Rzeczpospolitej Polskiej7. Bada-

cze zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i jego zagrożeniami są 

zgodni, że jego zakres pojęciowy systematycznie się poszerza w wyniku 

rozwoju państw o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia, jak rów-

nież o nowe środki i sposoby ich eliminowania8. Takim zagrożeniem jest 

korupcja w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych RP.

Celem niniejszej rozprawy jest poddanie naukowej analizie zagrożeń 

bezpieczeństwa ogólnego, szczególnie zagrożenia, jakim jest korupcja. 

Podstawowym założeniem metodologicznym przyjętym w rozprawie jest 

zbadanie wielkości oraz przyczyn korupcji w służbach mundurowych, 

szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, analiza prezentowanego zjawiska 

pod kątem danych statystycznych, przyczyn ich występowania; wypra-

cowanie postulatywnego modelu walki z korupcją w służbach munduro-

wych, szczególnie w Wojsku Polskim. Taki układ pozwoli na wykazanie, 

jak dużym zagrożeniem bezpieczeństwa ogólnego w Polsce jest korupcja 

w służbach mundurowych, a także wskazanie, która z grup służb mun-

durowych jest najbardziej korupcjogenna i dlaczego. Zagrożenia niemal 

zawsze posiadają pewną treść, w związku z tym i czynniki kształtujące 

oraz uwydatniające określone sposoby walki z tym zjawiskiem także 

podlegają zmianom9. Zapobieganie i postępowanie w sytuacjach zagro-

żeń zmieniają się w czasie oraz mają różnoraki charakter w zależności od 

sytuacji i kultury istniejącej w określonym czasie. Korupcja w służbach 

bezpieczeństwa i porządku publicznego jest w społecznym odczuciu 

zjawiskiem szkodliwym. Przestępstwa korupcyjne w latach 2002–2009 

(uzupełniono o dane z lat 2010 i 2011) stały się dość powszechne rów-

nież w Wojsku Polskim. Ustawiane przetargi, potężne zapłaty za prace 

budowlane, których nie było, gigantyczne łapówki – oto obraz korupcji 

w służbach mundurowych i Wojsku Polskim, to tylko niektóre z rodzajów 

przestępstw korupcyjnych. 

Walka z korupcją jest jednym z głównych wyzwań nowoczesnego pań-

stwa. Łapówkarstwo zaburza funkcjonowanie wolnego rynku, a więc nisz-

czy gospodarkę. W efekcie słabsze staje się samo państwo. Zyski z korupcji 

7 R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 17.

8 D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo Narodowe i międzynarodowe u schyłku 
XX wieku, Warszawa 1997, s. 8.

9 Tamże, s. 37.
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zasilają budżety wąskiej grupy osób. Dziś korupcja to gra ludzi o często 

nienagannych manierach. Łapówkę wpisują po prostu w wartość zawie-

ranego z państwem kontraktu. Korupcja to jedna z najgroźniejszych plag 

Polski. Mimo to wymiar sprawiedliwości traktuje ją nadzwyczaj łagodnie. 

W ciągu ostatnich trzech lat żaden oskarżony o łapówkarstwo nie został 

skazany na najwyższy przewidziany w kodeksie wymiar kary, czyli 12 lat 

więzienia. Tylko w jednym przypadku orzeczona kara wynosiła pięć lat. 

Najczęściej korupcyjni przestępcy w ogóle nie trafiają za kratki, w 90% 

przypadków sądy wydają wyroki w zawieszeniu. Te dane zaskakują, bo 

tolerowanie korupcji prowadzi nie tylko do patologii, ale także marno-

trawstwa środków i pozbawiania obywateli ich bezpieczeństwa.





Rozdział 1.
Korupcja 

a bezpieczeństwo 
ogólne państwa
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Korupcja a bezpieczeństwo 
ogólne państwa

Przyszłość Polski od Was zależy (…) Wolności się nie posiada, 

Wolność się stale zdobywa (…) Wolność łatwiej odzyskać, niż ją 

potem utrzymać (…)

Papież Jan Paweł II

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa 

wszystko jest niczym. 

K. Nauman 

Kto się raz sprzeda, tego zawsze kupisz. 

Antoni Regulski

W Polsce nie ma tygodnia, ba, nawet dnia, aby media nie informowały 

społeczeństwa o wykryciu kolejnej afery korupcyjnej – łapówkarskiej, 

w kolejnym sektorze gospodarki narodowej czy też w służbie zdrowia, czy 

już nawet przy budowie autostrad itd. Korupcja stała się jak „kleszcz w ciele 

człowieka”, którego po pewnym czasie, kiedy go wykryjemy, z obrzydze-

niem wyrywamy z miejsca, w którym siedział. Bardzo często słyszymy, 

że bez dania łapówki nic nie można załatwić, a mówią to przeważnie ci, 

którzy uczestniczyli w procesie korumpowania, są z tego wręcz dumni, 

gdyż szybko załatwili swoją sprawę. To znaczy, że większość obywateli nie 

jest przeciwna temu zjawisku. Czy tak powinno być w państwie demo-

kratycznym? Chyba nie. Ktoś odpowie, że Polska jest młodym państwem 

demokratycznym i winą obarczy komunistyczną przeszłość. Ale ta młoda 

demokracja ma już przeszło 20 lat! A proszę spojrzeć w raporty i statystyki 

(byłej już) Transparency International, gdzie zakwalifikowano nas jako 

jeden z czołowych krajów łapówkarskich. Czyż tak nie jest? Nie musimy 

1

http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/5322
http://www.zamyslenie.pl/autorzy/Regulski,Antoni
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się obrażać. W przeprowadzanych sondażach dotyczących zjawiska korup-

cji pytani respondenci jednoznacznie stwierdzają, że „korupcja jest złem, 

ale gdybym miał pilną sprawę do załatwienia, na co w normalnym czasie 

czekałbym miesiącami, to dałbym »w łapę«”. Myślenie prawidłowe, ale dla-

czego tak jest, dlaczego tak być musi, co jest pożywką dla rozrostu tego 

zjawiska? Kalkulacja uzasadniająca zachowania korupcyjne jest bardzo 

prosta, a to dlatego, że nie opłaca się być uczciwym w sytuacji, gdy koszty 

naruszenia norm są niższe niż koszty ich przestrzegania. Korupcja to 

zjawisko o głęboko zakorzenionej tradycji. Dzieje historyczne pokazują, 

że jest ona jeżeli nie tak stara jak ludzkość, to na pewno jest tak stara jak 

instytucje państwa. Rozkwitała w starożytności, średniowieczu, tak samo 

kwitnie w dzisiejszych czasach. Obecnie korupcja porównywana jest do 

choroby nowotworowej, wyniszczającej organizm, która uniemożliwia 

jego prawidłowe funkcjonowanie. Różnica pomiędzy nowotworem zło-

śliwym a korupcją jest taka, że ten pierwszy atakuje bez pardonu czło-

wieka, a ta druga żre państwo. Polacy mają kilka wieków doświadczeń, 

jak dawać, brać i załatwiać „po swojemu”. W rzeczpospolitej szlacheckiej 

korupcja była nawet zinstytucjonalizowana jako „jurgielt”, tj. roczna pensja 

płacona przez mocarstwa polskim politykom, by głosowali po ich myśli. 

Jednak prawdziwy renesans łapówka przeżyła w czasach PRL, gdy wraz 

z władzą ludową przyszedł obyczaj załatwiania spraw mniej oficjalnie. 

Dziś dajemy łapówki za wszystko: wizytę u lekarza, załatwienie sprawy 

w urzędzie czy zdanie egzaminu. Dlaczego? Bo w Polsce nie da się nic 

załatwić bez łapówki. „Łapówka dobrym lekiem jest na wszystko”, jakby 

to powiedział Pele w filmie Job, czyli ostatnia szara komórka. W Polsce 

jest przyzwolenie na łapownictwo, a wzór idzie z samej góry. Ministrowie, 

celebryci, posłowie, gwiazdy ekranu, redaktorzy, dziennikarze, policjanci 

i wojskowi. Wszyscy biorą i mają się dobrze. Znamy przecież ministra L., 

z PiS, który brał wszystko i niczym nie gardził, znamy „Mira” i „Rycha” itd. 

Można wymieniać w nieskończoność, tylu ich jest10. Przyczyn korupcji 

w Polsce można wymienić kilka, po pierwsze, w Polsce istnieje historyczna 

nieufność obywateli wobec państwa. Po drugie, ukształtowano kulturę 

prawną, w której istnieje przyzwolenie na korupcję i łagodne traktowanie 

tego negatywnego zjawiska. Elementem sprzyjającym korupcji jest rów-

nież nieefektywność administracji, np. pozwolenia na prace budowlane. 

Aby dogonić państwa zachodnie, konieczna jest praca na rzecz przeciw-

10 Internet, http://www.blogkupca.pl/handel-a-lapowka [dostęp: 30.09.2012].
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działania korupcji „od dołu”, czyli poprzez aktywność obywateli, jak 

i „z góry”, czyli przez działania państwa11.

Państwo ogarnięte korupcją staje się łatwym łupem do jego znie-

wolenia, do jego aneksji. Obywatel każdego państwa chce czuć się 

w swoim kraju bezpiecznie, a za to bezpieczeństwo odpowiada państwo. 

W Polsce o wolności i bezpieczeństwie obywatela mówi konstytucja. 

Ale jak tu można mówić o bezpieczeństwie państwa i obywateli, jeżeli 

w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, zako-

rzeniło się zło i jak „ośmiornica oplotło swymi mackami” poszczególne 

dziedziny i resorty w wojsku? Gdzie Siły Zbrojne zgodnie z Konstytucją 

mające zadanie bronić Ojczyzny, gdzie pozostałe służby mundurowe 

współuczestniczące w ochronie i obronie państwa polskiego? Ktoś mi 

odpowie, że wszędzie są złodzieje, w wojsku też. Ale proszę ponownie 

nie zrzucać tego, że tak się dzieje, na barki „komuny”, jej już nie ma prze-

szło 20 lat. W Siłach Zbrojnych RP wymiana pokoleniowa dokonała się 

najszybciej w kraju, jest wojsko zawodowe, jest kadra oficerska, jak i sze-

regowi żołnierze, o wysokim morale, żołnierze, którzy za swoją pracę 

pobierają godziwą zapłatę i służą w państwie demokratycznym. Skoro 

mają już wszystko, to dlaczego od generała po szeregowego zawodo-

wego biorą łapówki (oczywiście nie wszyscy), hańbią dobre imię żoł-

nierza polskiego? Wystarczy zapoznać się ze statystykami Naczelnej 

Prokuratury Wojskowej, przeciwko ilu skorumpowanym mundurowym 

toczą się postępowania prokuratorskie i za jakie przestępstwa. Korupcja 

w służbach mundurowych, szczególnie w polskiej armii, stwarza bardzo 

poważne zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego, 

a tym samym dla jego obywateli.

1.1. Etymologia pojęcia korupcji 

Korupcja to takie niewinne „podziękowanie” za załatwienie sprawy. Każdy 

z nas wie, jak to działa. Każdy z nas czasem musi dać tę kopertę lekarzowi 

czy pielęgniarce w szpitalu. Każdy wie, jakie triki stosuje drogówka, gdy 

„szkoda tych punktów karnych”. Każdy wie, jaki dowód wdzięczności 

należy się za „uprzejmość” urzędnika. Stare polskie powiedzenie mówi: 

11 Wyjaśnia Paweł Szałamacha – ekspert Instytutu Sobieskiego.
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„dasz – poznasz. Nie dasz – też poznasz”. Historyczne doświadczenie uczy, 

że skorumpowanie jest tym większe, im większa jest zależność jednostki 

od organów władzy, im bardziej rozbudowana jest administracja, im mniej 

wolności gospodarczej i rynku. Korupcja pojawia się tam, gdzie opłaca się 

kogoś przekupić po to, by osiągnąć zamierzony cel. Ocena tego zjawiska 

w ustroju demokratycznym, w państwie prawa, w gospodarce rynkowej 

jest jednoznacznie negatywna. Korupcja jest bowiem w takich warunkach 

łamaniem prawa przez dającego i przejawem degrengolady moralnej 

biorącego.

Zjawisko korupcji stało się obiektem zainteresowania, szczególnie 

współczesnej nauki. Ale o tym zjawisku rozprawiano już dużo wcześniej, 

w wielu pracach takich starożytnych filozofów, jak Platon, Arystoteles, 

jak również u Machiavellego w jego rozważaniach O duchu praw Mon-

teskiusza. Mędrcy ci odnosili się do sprawy korupcji raczej jako kondycji 

moralnej ówczesnego społeczeństwa niż do działań pojedynczego czło-

wieka, wskazując na wielką rolę, jaką odgrywa kondycja „cnoty” w tym 

zjawisku12. Odwołanie się do korzeni etymologicznych wyrazu „korup-

cja” pozwala na szersze określenie jego znaczenia niż to, które zostało 

opisane wcześniej w tej pracy. Pozwala ono postawić stwierdzenie, że 

korupcja jest jednym z wielu czynników mających na celu psucie oraz 

rozkład instytucji państwa i społeczeństwa. Chcąc poznać zjawisko 

korupcji od samych jego podstaw, należy zacząć od poznania jego defi-

nicji, jego znaczenia. Słowo „korupcja” pochodzi od angielskiego słowa 

corrupt, tzn. niszczyć, corruption, tj. zniszczenie i demoralizacja. Korup-

cja, z łac. corruptio, to znaczy przyjmowanie lub żądanie przez pracow-

nika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub oso-

bistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub za naruszenie 

prawa; przekupstwo, łapownictwo.

Istnieje bardzo wiele definicji korupcji, z których warto przytoczyć te 

najbardziej zrozumiałe.

W języku polskim „korupcja” oznacza odpłatne podejmowanie decy-

zji w urzędach publicznych przez pracowników tych urzędów lub takie 

12 A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globa-
lizacji, Warszawa 2004, s. 23.
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wpływanie ich na te decyzje, aby były korzystne dla tego, który za nie 

płaci13.

„Korupcja” to żądanie lub przyjmowanie korzyści finansowych lub 

majątkowych przez pracowników instytucji za naruszenie prawa lub 

wykonanie czynności urzędowych; pojęcia bliskoznaczne to łapówkar-

stwo, łapownictwo, korumpowanie, smarowanie łapy, dawanie w łapę, 

przemawianie do ręki, sprzedajność, przekupność i przekupstwo14.

„Korupcja” oznacza takie zachowania, w których ludzie wykorzystują 

możliwości stwarzane przez pełnione role społeczne i zajmowane pozycje 

do osiągania nieakceptowanych społecznie korzyści własnych15. 

„Korupcja” jest patologią społeczną, czyli takim zachowaniem instytu-

cji, czy też jakiegoś elementu systemu społecznego, który stoi w sprzecz-

ności ze światopoglądem i systemem wartości akceptowanymi w danej 

społeczności.

„Korupcja” to nic innego jak „zepsucie”, „psucie się” w szerokim rozu-

mieniu tego słowa, korupcję w tym znaczeniu można traktować jako 

zepsucie się społecznych układów i wypaczenie powszechnie przyjętych 

norm moralnych, jest ona dawnym synonimem łapówki, wyrasta z chci-

wości, to przedkładanie interesu własnego nad publiczny. 

„Korupcja” to demoralizacja w szerokim tego słowa znaczeniu. Korup-

cja to nie tylko zepsucie czy akt brania łapówek, ale także naruszanie róż-

nego rodzaju reguł społecznego systemu podziału dóbr, za których prze-

strzeganie – na różnych szczeblach – ponosi się odpowiedzialność16.

„Korupcję” należy widzieć jako rynek, na którym podaż uprawnień 

zderza się z popytem na nie. Jeśli uprawnień tych nie zapewniają rządy 

prawa, znajdą się zawsze zorientowani na rynek dostawcy. Korupcja jest 

dzieckiem systemów, w których niewielu jest władnych, by powiedzieć 

„tak”, ponieważ mają pióro albo karabin17.

„Korupcja” to nie tylko wręczenie i przyjęcie korzyści majątkowej czy 

osobistej, to także gotowość i możliwość dysponowania, posługiwania się 

13 A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski, Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałania, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 121.

14 Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, H. Zgółkowa (red.), Poznań 1998, s. 348.

15 K. Kiciński, Korupcja a struktura społeczna, w: Praca i uczciwość, A. Pawełczyńska (red.), 
Warszawa 1986, s. 160.

16 S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, przeł. P. Łuków, 
Warszawa 2001, s. 8.

17 P.F. Vacheron w liście do „Financial Times”, 10 lipca 2003 r.
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osobami skorumpowanymi do realizacji różnych bliższych sobie i dal-

szych celów, znacznie trwalsza niż tylko jeden przypadek zaprzedania, 

dyspozycyjności dla korumpujących18.

„Korupcją” według Banku Światowego są wszelkiego rodzaju działania 

typu: łapownictwo (przekupstwo), zakup zamówień-kontraktów i innych 

korzyści rządowych, koncesji czy decyzji sądowych, uchylanie się przed 

obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów, 

jak również kradzież. Świadome, niezgodne z prawem dysponowanie 

środkami budżetowymi i majątkiem będącym dobrem publicznym, 

faworytyzm, protekcja. Nepotyzm, kumoterstwo oraz kupczenie wpływami. 

Finansowanie wyborów lub partii politycznych w zamian za uzyskiwane 

wpływy19. 

„Korupcja” jest zjawiskiem obejmującym cały zbiór różnorodnych 

zachowań przestępczych, jak: łapownictwo, nepotyzm, płatne protekcje, 

jak również organizowanie przetargów w taki sposób, aby jeden wcześniej 

„ustawiony” biorący udział kontrahent w tym przetargu mógł go wygrać, 

wykorzystywanie swej pozycji społecznej, politycznej czy też ekonomicz-

nej do zapewnienia intratnych stanowisk dla popleczników, czy znajo-

mych wbrew interesom kraju i jego społeczeństwa20. W polskim systemie 

prawa karnego korupcja nie stanowi wyodrębnionej specyficznie przez 

ustawodawcę kategorii przestępczości, a to dlatego, że znamiona czynów 

zabronionych o tzw. charakterze korupcyjnym zostały opisane w róż-

nych rozdziałach Kodeksu karnego, na przykład w części dotyczącej 

przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, jak również 

samorządu terytorialnego w części dotyczącej przestępstw przeciwko 

obrotowi gospodarczemu. Jedynym kryterium wyodrębnienia prze-

stępstw o charakterze korupcyjnym jest ich kwalifikacja prawna doko-

nana z uwzględnieniem postanowień art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708 

ze zm.), gdzie określono, co należy rozumieć pod pojęciem korupcji. 

W świetle powołanego przepisu korupcją jest obiecywanie, proponowanie, 

wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio 

lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej 

18 P. Palka, M. Reut, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 8.

19 Bank Światowy – Raport „Korupcja w Polsce”, październik 1999.

20 A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski, Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziała-
nie…, dz. cyt., s. 57.
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lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie 

propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działania lub zanie-

chanie działań w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalno-

ści gospodarczej21. Ujmując korupcję w kategoriach moralnych, należy 

stwierdzić jednoznacznie, że jest ona zdradą, gdyż nadużywa zaufania. 

Aby mogła ona przyjąć formę zdrady, musi być przy tym trzecia osoba, 

czyli zleceniodawca. Tak więc zdradzający, łamiąc zasadę zaufania 

i lojalności, działa na korzyść zleceniodawcy i czerpie z tego korzyści. 

Korupcja, tak jak zdrada, jest sprzeniewierzeniem i pojawia się tam, gdzie 

jest miejsce na lojalność oraz zaufanie22. 

Korupcja to jedna z najpowszechniejszych metod płatniczych w Polsce. 

Została wymyślona, opracowana i wdrożona w postaci Ustawy o Wspie-

raniu Płatnej Protekcji, obowiązującej w latach 2005–2009. Zasadniczym 

celem korupcji, na który powoływał się autor ustawy, było skrócenie 

formalno-prawnego procesu wydawania decyzji w urzędach państwo-

wych. Niejako przy okazji mogła być ona wykorzystana jako sposób na 

dorobienie się dużych pieniędzy lub zdobywanie wysokich stanowisk. 

Skorumpowanych dzielimy na:

• biorców – inkasujących pieniądze w zamian za przepchnięcie 

ustawy,

• dawców – jednostki ofiarowujące sumy pieniężne,

• „dawców honorowych” – którzy proponują ogromne łapówki, zupeł-

nie bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian23.

Przestępstwo korupcji oraz zachowania okołokorupcyjne są zjawiskami 

kryminogennymi, cechującymi się brakiem ofiar oraz występowania 

przemocy fizycznej. W czynach tego rodzaju trudno jest wskazać sprawcę 

czy poszkodowanego z uwagi na to, iż obie strony są zainteresowane 

popełnieniem przestępstwa (przestępstwo korupcji może być również 

wynikiem wymuszania określonego zachowania). Dla zaistnienia prze-

stępstwa korupcji nie jest ważne, czy doszło do przekazania nienależnej 

korzyści, ani też jaki miała ona wymiar. Korzyścią może być zarówno 

kwota 20 zł, jak i suma 2 mln zł. O zaistnieniu omawianego przestępstwa 

21 Naczelna Prokuratura Wojskowa RP, Informacja o stanie przestępczości o charakterze 
korupcyjnym w Siłach Zbrojnych RP zanotowanej w 2009 r., Warszawa 2010, s. 1.

22 P. Dębinski, Korupcja jako symptom schorzenia systemu, Wrocław–Warszawa–Kraków 
2006, s. 57.

23 Internet, http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Korupcja [dostęp: 20.09.2012].
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decydują okoliczności jego popełnienia, które będą jednoznacznie wska-

zywać na element uzależnienia wykonania czynności od uzyskania 

korzyści. Mechanizmem korupcji jest zatem określony sposób działania, 

który zdeterminowany jest zachowaniami polegającymi m.in. na: akcep-

towaniu, wstrzymywaniu, odmawianiu, zaniechaniu czy też odmawianiu. 

Wystąpienie wymienionych zachowań zależeć będzie od następujących 

czynników:

• aktorów przestępstwa,

• okoliczności czynu,

• przedmiotu zainteresowania sprawców,

• wymiaru finansowego,

• zależności,

• znajomości,

• powiązań,

• możliwości.

Oczywistym jest, iż wskazane czynniki nie stanowią ścisłego zbioru zacho-

wań towarzyszących przestępczości korupcyjnej. Jak już wcześniej wspo-

mniano, omawiana przestępczość spowodowana jest obopólną chęcią uzy-

skania korzyści. Z jednej strony przedsięwzięcia występuje funkcjonariusz 

publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną lub inna osoba, która z mocy 

prawa władna jest do podejmowania decyzji, a z drugiej strony osoba prag-

nąca w jak najkorzystniejszy dla niej sposób załatwić swoje sprawy. Tak 

więc można wskazać, iż wspólnymi dla obu stron elementami są:

• pragnienie załatwienia sprawy,

• uzyskanie korzyści,

• utrzymanie w tajemnicy faktu korupcyjnej umowy,

• zapobieżenie uzyskaniu źródłowych środków dowodowych o popeł-

nieniu czynu przez organy ścigania.

Schemat popełniana przestępstw korupcyjnych oparty będzie również na 

słabościach systemu zarządzania państwem, który generuje okoliczności 

stanowiące podatny grunt pod popełnianie tego rodzaju przestępstw. 

Zatem mechanizmy korupcji są także odzwierciedleniem przyczyn jej 

powstawania24. 

24 J. Bil, Obszary, mechanizmy, skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym 
i gospodarczym oraz ewentualne kierunki ich ewolucji, Szczytno 2010, s. 26–28.
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Reasumując powyższe, należy przyznać, że historyczne przyczyny korup-

cji związane były z tym, iż Polska w ostatnich stuleciach była często pod 

okupacją obcych mocarstw, narzucających jej swoje prawa nierespekto-

wane przez Polaków, którzy je omijali. Z czasów okupacji niemieckiej wywo-

dzi się dobrze znana do dziś piosenka: „Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, 

masz górala, a mnie puść”. „Góral” to oczywiście kilkusetzłotowy banknot. 

Banknot wręczany dość często niemieckim żandarmom, co wskazywałoby 

na to, że korupcja funkcjonowała zawsze i z powodzeniem ponad wszelkimi 

podziałami. W polskim prawie korupcja jako pojęcie nie występuje, pojawia 

się zaś jego węższy pod względem znaczeniowym bliskoznacznik – „łapow-

nictwo”. Takich bliskoznaczników na gruncie prawa i moralności wyraz ten 

ma zresztą więcej i są to m.in. „przekupstwo”, „nepotyzm”, „kumoterstwo”, 

„płatna protekcja”, „sprzeniewierzenie cudzego mienia”, „defraudacja”, „mal-

wersacja” i in. Zgodnie z najbardziej wpływowymi współcześnie interpreta-

cjami, korupcja oznacza przede wszystkim nadużycie władzy publicznej dla 

prywatnych korzyści, jednostkowych lub grupowych, partyjnych, organi-

zacyjnych itd. Taką właśnie definicją korupcji posługują się obecnie ekono-

miści oraz socjologowie, Bank Światowy, a także antykorupcyjne organiza-

cje pozarządowe, jak (była) Transparency International oraz tacy sławni 

naukowcy, jak: Bartłomiej Kamiński, Vito Tanzi, Dick Pope, Jan Tomasz 

Gross czy Susan Rose-Ackerman.

1.2. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa 

Według słownika nauk społecznych bezpieczeństwo oznacza stan poczu-

cia spokoju oraz braku zagrożeń. Zapewnia zaspokojenie potrzeb, takich 

jak istnienie, przetrwanie lub posiadanie. W związku z tym brak bezpie-

czeństwa prowadzi do wszelkiego rodzaju niepokojów i lęków. Bezpie-

czeństwo każdego kraju jest bardzo istotnym elementem polityki funkcjo-

nowania państwa. Nie ma państwa na kuli ziemskiej (bez względu na jego 

wielkość czy też znaczenie na arenie międzynarodowej), które by nie 

uznawało zagadnienia bezpieczeństwa jako priorytetu w realizowanej 

przez siebie polityce, zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Jedną 

z najważniejszych i głównych funkcji państwa jest dążenie, by zapewnić 

swym obywatelom i podmiotom działającym zarówno na arenie między-

narodowej, jak i wewnętrznej jak najszerzej rozumianego bezpieczeństwa. 



38

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Dziś we współczesnym świecie minimalizację zagrożeń można osiągnąć 

tylko w ramach współpracy międzynarodowej, a to dlatego, że żadne poje-

dyncze państwo nie stawi czoła obecnym zagrożeniom25. Jedną z najważ-

niejszych potrzeb człowieka jest potrzeba szeroko rozumianego bezpie-

czeństwa, a więc: ekonomicznego, psychicznego, osobistego, militarnego, 

ekologicznego, energetycznego, informacyjnego i socjalnego. Potrzeba 

bezpieczeństwa wynika ze skłonności człowieka do życia we wspólnocie. 

Społeczeństwo do realizacji swoich celów utworzyło państwo jako podsta-

wową formę organizacji życia gospodarczego, politycznego oraz społecz-

nego. Państwem jest określony obszar terytorialny podporządkowany jed-

nemu suwerennemu ośrodkowi władzy politycznej, która jest władzą 

państwową. Głównym celem i motywem działania państwa jest zabezpie-

czenie interesów narodowych. Tworzy ono ramy organizacyjne życia 

narodu, eksponuje jego wartości, scala rozmaite grupy, by współdziałały 

dla jego dobra26.

Najczęstszym ze stosowanych pojęć w organizacji i funkcjonowaniu 

społeczeństwa oraz w nauce o bezpieczeństwie jest pojęcie bezpieczeń-

stwa narodowego, czyli stanu niezagrożonego spokoju. To potrzeba ist-

nienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, 

ochrony poziomu oraz jakości życia, ponadto odnosi się do zapewnienia 

integralności terytorialnej, suwerenności, swobody wyboru drogi poli-

tycznej, jak również warunków umożliwiających osiągnięcie dobrobytu 

oraz rozwoju27. Pragnienie pokoju jest jednym z najbardziej podstawo-

wych postulatów człowieka, można by rzec, jego pragnieniem natural-

nym. Bezpieczeństwo państwa to stan uzyskany w wyniku zorganizo-

wanej ochrony i obrony przed możliwymi zagrożeniami, wyrażony 

25 European defence – the role of naval power, dokument A/1813, Europejskie Międzyparla-
mentarne Zgromadzenie do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, Bruksela 2003.

26 J. Ostojski, System bezpieczeństwa, „Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie” 2007, 
nr 2, s. 5.

27 W literaturze polskiej, również w nazewnictwie konstytucyjnym, bezpieczeństwo naro-
dowe utożsamiane jest z bezpieczeństwem państwa. W art. 135 Konstytucji Rzeczypospolitej 
zawarto stwierdzenie, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym 
Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa. Dlatego też w niniejszej publikacji ter-
miny „bezpieczeństwo narodowe” i „bezpieczeństwo państwowe” będą stosowane zamien-
nie i traktowane jako synonimy. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 
Warszawa 2002; W. Grygolec, L. Kościuk, Bezpieczeństwo militarne państwa. Pojęcia, uwa-
runkowania, polityka, Warszawa 1998; J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzyna-
rodowego państwa – aspekty teoretyczne, w: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego 
państwa, Warszawa 2007, s. 34.
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stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń. W sferze zaintere-

sowania każdej władzy i administracji państwowej jest utrzymywanie 

bezpieczeństwa narodowego na możliwie najwyższym poziomie. Podob-

nie jest w Polsce, gdzie „nadsystem bezpieczeństwa narodowego” urze-

czywistnia najlepiej rozwój Polski. Przez „nadsystem bezpieczeństwa 

narodowego” Polski rozumie się najczęściej istniejący „zbiór koncepcji, 

założeń, zasad i ustaleń, a także możliwości, środków (nieorężnych i zbroj-

nych) oraz uregulowań prawnych, które współprzyczyniać się mają do 

niezagrożonego bytu i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej”28. Bezpieczeń-

stwo państwa jest najwyższą wartością i potrzebą narodu oraz głównym 

celem działań państwa. 

Według prof. Ryszarda Zięby z Uniwersytetu Warszawskiego, współ-

czesne pojmowanie bezpieczeństwa zwraca uwagę na interesy jednostek 

i społeczeństwa, a nie państwa jako instytucji. Bardzo często występuje 

konflikt między bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem i potrze-

bami jednostki, dla przykładu im więcej państwo wydaje na zbrojenia, tym 

mniej pomocy socjalnej może zaoferować obywatelom. Dawniej państwo 

wysyłało armię przeciw nadciągającej armii wroga, dziś musi dbać o bez-

pieczeństwo obywateli wobec zagrożeń godzących w interesy jednostek, 

np. terroryzm. Bezpieczeństwo jest kategorią abstrakcyjną i funkcjonuje 

wyłącznie w teorii oraz w mowie potocznej. W praktycznej działalności 

podmiotów bezpieczeństwa funkcjonuje z przymiotnikiem, określającym 

kogo personalnie lub jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo doty-

czy. Bezpieczeństwo jest jednocześnie „stanem” i „procesem”. Mówiąc 

o „stanie”, ma się na myśli jego wymiar, skalę trwałości, zasięg terytorialny 

itd. Natomiast „proces” to nieustanne kształtowanie i umacnianie bezpie-

czeństwa, określające zarazem jego dynamikę, o której najlepiej świadczy 

stale rosnący jego zakres podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny29. 

Bezpieczeństwo narodowe to ochrona wewnętrznych wartości jed-

nostki, każdej grupy społecznej, narodu i państwa oraz zapewnianie warun-

ków do realizacji zadań wynikających z tych wartości. Winno ono zapewnić 

m.in. ochronę takich wartości, jak: przeżycie ludności, system społeczno-

-gospodarczy, panująca ideologia, prestiż państwa w środowisku między-

narodowym, interesy własnych obywateli za granicą, postęp gospodarczy, 

28 B. Balcerowicz, Bezpieczeństwo narodowe, Warszawa 1997, s. 9.

29 K. Malak, Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne, „Piotrkowskie Zeszyty 
Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 91.
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standard życia ludności itd. Spośród wymienionych wartości większość 

badaczy wyróżnia cztery podstawowe: przetrwanie (dla tej wartości społe-

czeństwa są skłonne w określonych sytuacjach poświęcić inne), integral-

ność terytorialną, suwerenność, jakość życia. Poszczególne narody i pań-

stwa decydują indywidualnie o hierarchii wartości, które powinny być 

chronione w ramach narodowej polityki bezpieczeństwa, wybierając ade-

kwatne środki. Ich dobór zależy od rodzaju i skali zagrożeń oraz możliwości 

państwa, jego koncepcji polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej30. 

Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa, rosnąca współzależność podmio-

tów stosunków międzynarodowych w jego zapewnianiu skutkuje odchodze-

niem od modelu bezpieczeństwa, w którym podstawową rolę odgrywał 

czynnik siły, na rzecz innych czynników. Poszczególne podmioty, w tym 

państwa, zaczynają coraz silniej utożsamiać własne bezpieczeństwo z bez-

pieczeństwem innych podmiotów. Sprzyja temu proces uznawania i rozu-

mienia coraz większego wachlarza wartości jako uniwersalnych, wspólnych 

dla większości podmiotów bezpieczeństwa. Tym samym interesy związane 

z bezpieczeństwem narodowym coraz częściej i głębiej utożsamiane są 

z interesami innych państw, przez co rośnie poczucie pewności i zaufania 

w stosunkach międzynarodowych – państwa są coraz bardziej otwarte na 

współpracę, w tym w zakresie zapewniania bezpieczeństwa31. 

Przystępując do typologii zagrożeń bezpieczeństwa, należy zacząć od 

definicji pojęcia „zagrożenie”. Podchodząc do zagadnienia filozoficznie, 

można by, przeprowadzając odpowiednie wywody myślowe, stwierdzić, że 

są jedynie dwa źródła zagrożeń. Jednym jest sam człowiek, a drugim tzw. 

„siły wyższe”. Tak więc pod pojęciem zagrożenie należy rozumieć zakres 

zdarzeń, wywołanych celowo lub losowych, które wywierają negatywny 

wpływ na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, 

na warunki bytowania ludności oraz stan środowiska naturalnego. 

Zagrożenie również może być definiowane jako związek przyczy-

nowo-skutkowy między pojedynczym niebezpieczeństwem a rezultatem, 

czyli jako potencjalna szkoda powstała w wyniku prawdopodobieństwa 

pojawienia się niebezpiecznego zjawiska. Można przeprowadzić kilka 

typologii zagrożeń. Nie istnieje jedna standardowa typologia zagrożeń ani 

30 A. Ciupiński, Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyjnego, 
w: Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, T. Jemioła, K. Malak (red.), Warszawa 
2002, s. 23.

31 Tamże, s. 99.
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taka, która byłaby powszechnie podzielana przez badaczy. Typologię 

zagrożeń można zbudować w oparciu o kryterium, np. częstotliwość ich 

występowania, istotę źródła zjawiska niebezpieczeństwa, rozmiar i donio-

słość szkody wywołanej przez zagrożenie, zdolność radzenia sobie z tymi 

szkodami itd. Zagrożenia dzielimy na: militarne, ekonomiczne, społeczne, 

ekologiczne oraz terroryzm.

„Zagrożenia militarne” to użycie lub groźba użycia siły militarnej przez 

podmioty prawa międzynarodowego, do nich należy zaliczyć: demonstra-

cję sił, dywersje militarne, blokadę militarną, szantaż militarny, prowoka-

cję militarną, incydent graniczny, ograniczone użycie środków przemocy 

zbrojnej oraz zbrojne starcie graniczne.

„Zagrożenia ekonomiczne” dotyczą problematyki produkcji, wymiany 

i rozdziału różnych dóbr w państwie oraz racjonalnego nimi dysponowa-

nia, do nich należy zaliczyć: niskie tempo rozwoju gospodarczego, pogłę-

biające dysproporcje w rozwoju ekonomicznym w stosunku do innych 

państw, ograniczenie dostępu do rynku wewnętrznego innych państw, 

środków i zasobów naturalnych, utratę rynku zbytu, egoizm ekonomiczny 

rozwiniętych państw świata i międzynarodowych koncernów, niszczenie 

i zakłócanie pracy sieci informacyjnych, powstawanie stref głodu i ubó-

stwa oraz blokady gospodarcze i dyskryminację gospodarczą.

„Zagrożenia społeczne” odnoszą się do wszystkiego, co grozi utratą życia 

i zdrowia, tożsamości narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności, 

do nich należy zaliczyć: naruszenie praw człowieka, uprzedzenia kulturowe 

i religijne, szowinizm, ksenofobię, fundamentalizm religijny, patologie spo-

łeczne, masowe migracje, korupcję, alienację społeczną, dewaluację warto-

ści ludzkich oraz katastrofy i kataklizmy.

„Zagrożenia ekologiczne” odnoszą się do funkcjonowania żywej przy-

rody oraz warunków życia człowieka w środowisku i trwałego rozwoju 

narodu. Zagrożenia mogą być spowodowane zarówno przez działalność 

człowieka, jak i czynniki naturalne, do nich należą: niekontrolowana eksplo-

atacja zasobów narodowych, masowe zanieczyszczenie wody, powietrza, 

brak gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, stosowanie 

niebezpiecznych technologii przemysłowych, katastrofy naturalne i prze-

mysłowe oraz naruszenie stosunków wodnych w środowisku.

„Terroryzm” jest działaniem nieregularnym wykorzystywanym od dawna 

i tym samym stanowi sprawdzoną formę działań podejmowanych w trakcie 

konfrontacyjnych stosunków pomiędzy stronami.
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Przyczynami powstawania zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia lud-

ności oraz środowiska naturalnego mogą być: 

• katastrofy naturalne i awarie techniczne mogące być przyczyną 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 

• szczególne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, w tym spowodo-

wane działaniami terrorystycznymi, mogące być przyczyną wpro-

wadzenia stanu wyjątkowego, 

• zewnętrzne zagrożenia państwa, w tym spowodowane działaniami 

terrorystycznymi, mogące być przyczyną wprowadzenia stanu wo-

jennego. 

Dokonując analizy poszczególnych najbardziej realnych i mających 

potencjalnie największe negatywne skutki zagrożeń, określono w sposób 

matematyczny najbardziej prawdopodobne zagrożenia, którymi są: powo-

dzie, epidemie, skażenia radiologiczne, akty terroru, zbiorowe zakłócenia 

porządku publicznego oraz kryzysy polityczno-militarne. W dalszej kolej-

ności przeanalizowano, czy ewentualne skutki wytypowanych według 

powyższego kryterium zagrożeń mogą być powodem wprowadzenia 

stanu klęski żywiołowej oraz czy służby, inspekcje i straże posiadają odpo-

wiednie plany reagowania na te zagrożenia. Taka analiza pozwoliła wyty-

pować zagrożenia, a są nimi: zagrożenie powodziowe, epidemia ludzka 

oraz zagrożenia radiologiczne. 

Urząd Ochrony Państwa w ostatnim dziesięcioleciu odnotował szereg 

niekorzystnych zjawisk i tendencji, które w konsekwencji mogą mieć 

negatywny wpływ na ogólny stan bezpieczeństwa Polski. Do najistotniej-

szych z nich należą zagrożenia związane z aktywnością obcych służb spe-

cjalnych na terytorium RP. Polska nadal pozostaje celem operacji wywia-

dowczych różnych obcych służb specjalnych, zarówno z uwagi na pozycję 

polityczno-ekonomiczną w regionie, jak też ze względu na przynależność 

do NATO i związaną z tym faktem rolę militarną. Najbardziej aktywną 

działalność w tym zakresie wykazują służby rosyjskie. Widoczne staje się 

nasilenie prób wywiadowczej penetracji oficjalnych przedstawicielstw 

naszego kraju za granicą, a także rozpoznawania sytuacji w strategicz-

nych sektorach polskiej gospodarki oraz w administracji państwowej32. 

Polska należy do tych państw, które uważają, że uciekanie się do siły zbroj-

nej jest dopuszczalne tylko jako absolutna ostateczność, oczywiście po 

wyczerpaniu innych środków.

32 Internet, http://www.antyk.org.pl [dostęp: 13.09.2010].
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1.3.  Korupcja jako zjawisko społeczne –  
rodzaje 

Korupcja to problem ponadczasowy oraz ponadustrojowy. W histo-

rii Polski stawianie własnych korzyści ponad dobro ogólne, jak również 

wykorzystywanie stanowisk publicznych dla interesów osobistych, jest 

cechą, która zakorzeniła się głęboko w kulturze Polaków. Taki stan utrzy-

mywał się zawsze, czy to przed transformacją ustrojową, czy po niej, tj. po 

1989 roku. W pierwszych latach transformacji w Polsce zdecydowanie prze-

ważała interpretacja korupcji jako „produktu ubocznego” zmian systemo-

wych. W kolejnych latach polskiej demokracji niemoc państwa polskiego 

w walce z korupcją ciągle tłumaczona była i jest latami zgniłego socjalizmu 

i poprzedniego ustroju społecznego. Brak podziału własności na publiczną 

i prywatną oraz częste braki nawet podstawowych artykułów doprowadziły 

do rozpowszechnienia się korupcji, ale nie w takim tempie i takich obsza-

rach, jak to jest teraz. To właśnie w obecnych czasach korupcja rozkwitła, 

stała się częścią nowego ustroju państwowego zwanego demokracją, stała 

się elementem, który jest niezbędny do jego normalnego funkcjonowa-

nia. Tak więc korupcja jest jednym z największych problemów społeczno-

-politycznych i gospodarczych Polski, Europy i świata. Tak niedawne skan-

dale korupcyjne w Polsce, w które byli zamieszani zarówno politycy, jak 

i biznesmeni oraz wysocy urzędnicy administracji państwowej, doprowa-

dziły do tego, że zaufanie społeczeństwa do całej klasy, zarówno politycznej, 

jak i rządzącej, radykalnie zmalało. Przykładem niech będą rządy SLD, gdzie 

w 2001 roku zaufanie społeczne do tej partii wynosiło 41%, a zimą 2005 roku 

spadło do 11%, zaś 80% Polaków nie uczestniczyło w wyborach do Parla-

mentu Europejskiego33. 

Korupcja jest objawem słabości rządu, kiedy się umocni, słabość tę 

zwiększa. Korupcja zasadniczo przyczynia się do powiększania kosztów 

gospodarowania w państwie, pomimo że siła tego wpływu jest uzależ-

niona od przejrzystości oraz stabilności systemu korupcji. Dalej analizując 

korupcję jako zjawisko społeczne, należałoby przypomnieć, że Polska to 

kraj wysoce katolicki, a społeczeństwo jest wierzące. Tak więc należy 

33 M. Jarosz, Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 58.
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zadać pytanie, skąd takie zjawisko w tak wierzącym społeczeństwie? A co 

na temat korupcji i łapownictwa mówi Pismo Święte?

Korupcja i łapownictwo to czyny podłe, zakorzenione głęboko w historii 

ludzkości, nie ma czynów starszych i tak nagannych moralnie jak łapów-

karstwo. O problemie tym jest już mowa w poszczególnych wersetach 

i rozdziałach Pisma Świętego. Pismo Święte na początku potwierdza prze-

dziwną moc dyskretnie wręczonego podarunku. Zażegnuje on napięcie 

w relacjach: „dar po kryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet 

złość upominek z zanadrza” (Prz 21,14), ale również jest pomocny w zała-

twieniu różnych spraw: „Za kamień czarodziejski uchodzi dar w oczach 

tego, kto go daje; gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie” (Prz 17,8). 

„Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich” (Prz 18,16). 

W związku z powyższym rzeczywistość stała się taka: „Bezbożny przyj-

muje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa” (Prz 17,23). Chodzi 

tu o ludzi wysoko postawionych, gdyż oni szczególnie są narażeni na 

łapówkę: „Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, 

wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwo-

ści sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich” (Iz 1,23). Pan Bóg 

zabronił takich praktyk tym ludziom, którzy wierzą w Niego: „Nie będziesz 

naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż 

łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają 

słuszność” (5Mo 16,19). Powiedział też, że to, co zostało zdobyte za łapówki, 

jest nietrwałe: „Bo rzesza niegodziwych jest bezpłodna, a ogień trawi 

namioty postawione za łapówki” (Jb 15,4).

W dalszej części Pisma Świętego jest mowa, że łapownictwo uprawiają 

nie tylko narody pogańskie, ale korupcja ma duży wpływ na szeregi ludu 

Bożego, czyli wiernych: „Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, 

popełniając zbrodnię. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za 

łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pie-

niądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas? Nie 

spadnie na nas nieszczęście! Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany 

jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym 

wzgórzem” (Mi 3,10–12). Pismo Święte nakazuje wiernym odejście od tej 

sfery ich życia: „Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze 

grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obala-

cie w bramie. Przeto, kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to 

czas zły! Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastę-
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pów, był z wami tak, jak to mówicie” (Am 5,12–14). Pan Bóg daje w swej 

łasce jakąś obietnicę człowiekowi, mówiąc: „Kto postępuje sprawiedliwie 

i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, 

aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, 

kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokoś-

ciach” (Iz 33,15–16)34.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w dniach 2–8 kwiet-

nia 2009 roku na losowo wybranej próbie dorosłych Polaków, tj. 1094 oso-

bach, badanie omnibusowe na temat Co sądzi opinia społeczna o korupcji 

w Polsce. W przeprowadzonym sondażu, niezmiennie od lat, zdecydowana 

większość respondentów uznała korupcję w Polsce za duży problem (89%), 

patrz wykres 1, jedynie nieliczni badani, bo tylko 6%, ocenili to zjawisko jako 

rzecz mało istotną. Nieznacznie zmniejszył się odsetek osób przekonanych 

o dużej skali problemu, ale wzrósł odsetek tych, dla których korupcja ma nie-

duże znaczenie, w obydwu przypadkach o 4%. 

Wykres 1 przedstawia odpowiedź na zadane pytanie: „jak Pan(i) sądzi, czy korupcja 

w Polsce jest problemem dużym czy małym?” (dane są podane w %) 

Źródło: Opracowanie CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 2–8 kwietnia 2009 r., 

N=1094, pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć” 

Prawie połowa dorosłych Polaków, tj. 44%, wyraziła przekonanie o stałym 

poziomie korupcji na przestrzeni ostatnich dwóch lat, niemal ¹/₃ ankie-

towanych, tj. 30%, uznała, że zjawisko to rozszerza się. W opinii 14% 

34 Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Pismo Święte Nowego 
Testamentu, Warszawa 1980.
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respondentów zjawisko korupcji w Polsce maleje. Zdaniem responden-

tów, najbardziej korupcja szerzy się wśród polityków, działaczy partyj-

nych, radnych, posłów, senatorów, twierdzi tak aż 55%, w służbie zdro-

wia – 54% Ponad ¼ badanych wskazała na sądy i prokuraturę, tj. 29%, 

urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie (28%), oraz urzędy centralne 

i ministerstwa (27%). Według respondentów, korupcja występuje często 

także w policji (16%), w firmach państwowych (14%) oraz prywatnych (10%). 

Porównując edycję przedmiotowego badania w grudniu 2007 roku 

z rokiem 2009, nastąpił wzrost przekonań społecznych na temat korup-

cji wśród polityków o 11%. Wyraźnie zmniejszył się odsetek respondentów 

wskazujących na policję jako formację skorumpowaną – 12%35. 

Wykres 2 przedstawia odpowiedź na zadane pytanie: „co jakiś czas mówi się o korupcji 

w różnych dziedzinach naszego życia społecznego, w których z wymienionych dziedzin, 

Pana(i) zdaniem, korupcja występuje najczęściej?” (dane podane w %) 

Źródło: Opracowanie CBOS, badanie przeprowadzone w dniach 2–8 kwietnia 2009 r., 

N=1094 

Respondentom zadano także pytanie: „czy istnieje w Polsce polityczna 

wola zwalczania korupcji?”. Ponad połowa, tj. 52%, udzieliła odpowiedzi 

twierdzącej, zaś ¹/₃ badanych, tj. 35%, zaprzeczyła. 13% respondentów nie 

miało swojego zdania w tym temacie36. 

35 Raport OBOP, Opinia społeczna o korupcji w Polsce, 2009, s. 1.

36 Tamże, s. 2.
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Większość Polaków w 2011 i pierwszych miesiącach 2012 roku uważa, 

że korupcja w Polsce to duży problem – wynika z sondażu przeprowadzo-

nego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Jedynie 6% respondentów 

twierdzi, że korupcja stanowi mały problem. Aż 90% uczestników uważa 

natomiast, że zjawisko to jest bardzo znaczące. Co więcej, prawie ¹/3 Pola-

ków wyraża pogląd, że w ostatnich dwóch latach przed badaniem korup-

cja rozszerza się. Najbardziej skorumpowane dziedziny życia społecznego 

to, według respondentów, polityka oraz służba zdrowia. Ponadto, zdaniem 

ankietowanych, korupcja występuje często w sądach i prokuraturze, a także 

w urzędach państwowych37. 

Wykres 3 przedstawia dane (w %) dotyczące postawionego pytania: „czy korupcja w Polsce 

jest problemem małym czy dużym?” 

Żródło: opracowanie http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/Skorumpowana-

-Polska

Korupcja w Polsce jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Aż 27% 

biznesmenów przyznaje się, że dało łapówkę albo jest gotowych to zrobić. 

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Ernst&Young, w ciągu 

roku ta liczba wzrosła prawie o połowę. Wzrost korupcji w Polsce wiąże się 

przede wszystkim z kryzysem. Biznesmeni, by przetrwać trudne czasy, są 

jeszcze bardzie skłonni dawać łapówki, prezenty czy choćby zapraszać 

urzędników na kolacje. Ponadto polskie przepisy są w opłakanym stanie. 

37 Internet, http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/1642/Skorumpowana-Polska 
[dostęp: 13.09.2012].
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W efekcie Polska zajmuje w rankingu najbardziej skorumpowanych państw 

świata ósme miejsce. W pierwszej trójce tej niechlubnej klasyfikacji znala-

zły się Kolumbia, Ukraina i Brazylia. Jak twierdzi Mariusz Witalis, partner 

z Ernst & Young, „przedsiębiorstwa z trudem znajdują proporcje między 

wzrostem a etycznym postępowaniem. Poluzowanie standardów moral-

nych w firmach w okresie spowolnienia gospodarczego skutkuje zwięk-

szającą się tolerancją dla działań niezgodnych z przepisami prawa. Jest to 

trend, który będzie bardzo trudno odwrócić”38. Problem mają także infor-

matorzy – osoby, które chciałyby ostrzec przed korupcją. Linie telefo-

niczne dla informatorów to jedne z podstawowych narzędzi przeciw-

działania nadużyciom, łapownictwu i korupcji. Ponadto Witalis twierdzi: 

„jednak tak długo jak w Polsce informatorzy kojarzeni będą z donosicie-

lami, a firmy nie zapewnią swoim pracownikom bezpiecznych kanałów 

informowania o nadużyciach, tak długo większość nadużyć będzie wykry-

wana, gdy już będzie za późno lub nie będzie wykrywana wcale”39.

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badania dotyczącego gotowości do 

wręczania łapówek.

Badania Ernst&Young prowadzono od listopada 2011 do lutego 2012 

roku w 43 krajach. Przeprowadzono rozmowy z ponad 1,7 tys. przedsta-

wicieli największych przedsiębiorstw w każdym kraju. Wyniki zostały 

następnie omówione z dyrektorami wyższego szczebla renomowanych 

firm międzynarodowych40. 

Korupcja rodzi się z rozpadu wzorców i wartości moralnych na gruncie 

kłamstwa i strachu. To nowotwór, który żre organizm, niszczy człowieka, 

gospodarkę i całe państwo. A kiedy jest ujawniana, nabiera znamion 

wydarzenia niebywałej skali. Ale przeważnie nie chodzi o odkrycie prawdy, 

lecz tylko o sensację, aferę oraz awanturę między rządzącymi partiami 

i ludźmi przy władzy. W Polsce nikt nie szacuje skali korupcji. Ani jeden 

urząd nie ma wyliczeń, z których wynikałoby, na jaką kwotę opiewają tego 

typu zjawiska. W tłumaczenia, że nie da się tego określić, nie można uwie-

rzyć, bo są instytucje, które kwoty takie szacują w skali globalnej. Na całym 

świecie to koszt ok. 300 mld dolarów rocznie41. Powszechność zjawiska 

38 Wypowiedź Mariusza Witalisa, partnera z Ernst & Young.

39 Tamże.
40 Internet,  http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-polska-osmym-najbardziej-skorumpo- 

wanym-krajem-swiata  [dostęp: 13.09.2012].

41 A. Biernacki, Nie brać ale też nie dawać, Internet, https://dzisiajwswietlebiblii.blogspot.
com/search?q=nie+bra%C4%87+ale+te%C5%BC+nie+dawa%C4%87 [dostęp: 2.10.2021].

file://SERWER/Studio%20Graficzne/!!!%20prace/prace/Jagiello%c5%84ski%20Instytut%20Wydawniczy/2019_I/Korupcja_Wysocki/javascript:void(0)
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korupcji powoduje widoczny spadek obywatelskiego zaufania do państwa 

i jego struktur, wypaczając sensowność istnienia instytucji publicznych. 

Efektem jest upośledzenie więzów społecznych i malejące przywiązanie 

do ideałów demokratycznego państwa. Korupcja jest szczególnie atrak-

cyjna poprzez osobistą korzyść, narusza zasady społeczeństwa obywatel-

skiego. W konsekwencji kształtuje postawy swobodnego traktowania ele-

mentów życia społeczeństwa i relatywizmu zasad. Demoralizuje, odbiera 

nadzieję i wiarę w siebie, np. o karierze zawodowej nie decydują już 

umiejętności, ale znajomości. Obserwowane i potępiane patologie rze-

czywistości politycznej są w dużej mierze kształtowane przez zachowania 

i reakcje obywateli.

Jaka jest rzeczywista skala korupcji w Polsce? Ile publicznych pienię-

dzy pochłaniają co roku działania o charakterze korupcyjnym? Czy oprócz 

kosztów ekonomicznych państwo ponosi jeszcze jakieś inne koszty zwią-

zane z tym procederem? Straty spowodowane korupcją są olbrzymie i bez-

pośrednio przejawiają się w dwóch aspektach: ekonomicznym i społecz-

nym. Jeśli chodzi o koszty ekonomiczne korupcji w Polsce, to mają one 

Tabela 1. Wzrost gotowości do wręczania łapówek

Żródło: opracowanie http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/Skorumpowana-

-Polska
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mieć odzwierciedlenie w finansowych wynikach kontroli przeprowa-

dzanych przez NIK (Izba kontroluje bowiem szczególnie obszary państwa 

narażone na działania korupcyjne). I tak w 2010 roku nieprawidłowości 

ujawnione przez NIK przyniosły stratę sięgającą 14,5 mld zł. Na przestrzeni 

lat 2005–2010 straty państwa wyniosły aż 83,7 mld zł. Jest wysoce prawdo-

podobne, że spora liczba nieprawidłowości ujawnionych przez NIK, które 

przyczyniły się do tak olbrzymich strat polskiego państwa, jest wynikiem 

praktyk o charakterze korupcyjnym, które istotnie mogły wpłynąć na 

uszczuplenie przychodów budżetowych z tytułu podatków, ceł, sprze-

daży i najmu nieruchomości, prywatyzacji czy realizacji zamówień pub-

licznych42. Wskazane powyżej kwoty to tylko wierzchołek góry lodowej, 

bowiem kontrole NIK obejmują jedynie niewielki wycinek funkcjonowa-

nia państwa. Z uwagi na to rzeczywista wielkość kosztów finansowych 

ponoszonych przez państwo może być kilkukrotnie wyższa. Drugą formą 

występowania strat spowodowanych korupcją są tzw. koszty społeczne, 

które objawiają się przede wszystkim w niskim zaufaniu obywateli do 

polityków i instytucji publicznych. Warto zauważyć, że zgodnie z bada-

niami przeprowadzonymi przez CBOS w 2010 roku, aż 60% respon-

dentów było zdania, że korupcja występuje najczęściej wśród polityków: 

działaczy partyjnych, radnych, posłów czy senatorów. To przekonanie 

Polaków przełożyło się na przykład na rekordowo niski poziom zaufania 

do Sejmu, który w 2010 roku, zgodnie z badaniami CBOS, wynosił jedy-

nie 21%. Brak zaufania obywateli do polityków i instytucji publicznych 

skutkuje brakiem poszanowania dla prawa i norm moralnych, a w konse-

kwencji niską sterowalnością państwa. Powodami, dla których korupcja 

pozostaje w naszym kraju przestępstwem o małym ryzyku i dużej opłacal-

ności (przez co stworzone są idealne warunki do jej trwania i rozwoju), są 

niewydolność prokuratury oraz nadzwyczajna łagodność polskich sądów. 

Jeśli chodzi o prokuraturę, to bardzo duża liczba postępowań dotyczących 

korupcji jest przez nią umarzana. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy 

należy wskazać specyfikę przestępstw korupcyjnych, które szczególnie na 

etapie zbierania dowodów wymagają większego zaangażowania i kom-

petencji osób prowadzących śledztwa. Jeśli zaangażowania brakuje, naj-

łatwiej taką sprawę po prostu umorzyć lub ewentualnie w ogóle jej nie 

podejmować. Potwierdzeniem tego może być podejście prokuratury do 

42 Korupcja – cichy zabójca polskiego budżetu, Internet, http://niewygodne.info.pl/
korupcja_w_polsce_01.htm [dostęp: 21.03.2012].
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doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanych przez inne 

instytucje państwowe, takie jak: Regionalne Izby Obrachunkowe, Urząd 

Zamówień Publicznych czy Najwyższa Izba Kontroli. Dla przykładu – NIK 

w latach 2008–2010 złożyła do prokuratury 280 zawiadomień o podejrze-

niu przestępstwa, lecz tylko 11% spraw skończyło się sporządzeniem aktu 

oskarżenia. Jeszcze gorzej prezentują się statystyki sądowe – zdecydo-

wana większość osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne otrzy-

muje kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. W wyniku tego w latach 

2004–2010 tylko ok. 5% osób skazanych za korupcję trafiło do więzienia. 

Nieefektywność działania państwa w kwestii represji (zwalczanie korup-

cji za pomocą ścigania i karania), przejawiająca się w niewydolności pro-

kuratury i nadzwyczajnej łagodności polskich sądów, z pewnością przy-

czynia się do wielomiliardowych strat budżetu państwa. W tym kontekście 

niezwykle ważna jest polityka prewencji antykorupcyjnej rozumianej 

jako stanowienie i egzekwowanie odpowiednich przepisów i procedur43. 

Uważam, że korupcja w Polsce stanowi duży problem, zarówno dla jej 

gospodarki, jak i bezpieczeństwa ogólnego.

1.4. Patologiczne uwarunkowania korupcji

Na przestrzeni wieków wraz z kształtowaniem się norm obyczajowych 

i prawnych formowała się jednocześnie świadomość zachowań uzna-

wanych za społecznie szkodliwe. Na początku należałoby odwołać się 

do cytatu: próby definiowania patologii społecznej można podzielić 

na takie, które starają się dać określenie zachowań społecznie pato-

logicznych, i takie, które zmierzają do opisu procesów i stanów spo-

łecznych generujących zachowania społecznie patologiczne44. Czym 

jest patologia społeczna? Patologia społeczna, nazywana również spo-

łeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan 

zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie 

więzi społecznych, zachwianie systemu wartości oraz nieskuteczność 

43 M. Brennek, Walka z korupcją to miliardowy interes, Internet, http://www.rp.pl [dostęp: 
08.01.2012]. 

44 A. Krukowski, Patologia społeczna a przestępczość, w: Zagadnienia patologii społecznej, 
A. Podgórecki (red.), Warszawa 1976, s. 322.
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kontroli społecznej45. Ponadto patologią jest również nieskuteczność 

działania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także 

bierność społeczna wobec takich zjawisk. Do nich  zaliczyć należy 

korupcję, jest to zjawisko powszechne, jak również związane z wielolet-

nią tradycją. Niejedni twierdzą, że to proces szybkich przemian gospo-

darczych i politycznych doprowadził w Polsce do nasilenia się korup-

cji. Bo wszystko wskazuje na to, że w procesie transformacji ustrojowej 

nie udało się zbudować silnego oraz sprawnego aparatu państwowego. 

Już od dziesięcioleci większość Polaków dostrzega wielką skalę korup-

cji w kraju. Badania opinii publicznej wskazują jednocześnie rosnący 

odsetek osób, które uważają, że jest to znaczący problem. W 2001 roku 

93% osób ankietowanych przez CBOS uznało korupcję za bardzo duży 

problem. Kłopoty rodzi też upartyjnienie administracji, a także słabość 

mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności zarówno prawnej, 

jak i politycznej. Korupcja nasila się wskutek narastającego przeko-

nania o bezkarności skorumpowanych i korumpujących. Jednocześ-

nie nabiera siły opinia, że jak się zapłaci, to wszystko można załatwić. 

Powszechność tego zjawiska sprawia, że coraz więcej obywateli się 

w nie angażuje, a co najgorsze, zaczynają oni akceptować ten sposób 

rozwiązywania spraw, gdyż uważają, że jest to sytuacja normalna.

Wykres 4 przedstawia graficznie odpowiedź na pytanie: „czy zna Pan(i) osobiście kogoś, 

kto bierze łapówki?”

Żródło: Opracowanie OBOP-u

45 M. Filipiak, Socjologia zachowań dewiacyjnych, w: Przestępczość nieletnich. Źródła. 
Przejawy. Środki zaradcze, Lublin 1997, s. 11.
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W biednych, nierozwiniętych krajach przyczyną korupcji jest nieumie-

jętność oddzielenia sfery prywatnej od publicznej. Silnie odczuwane 

więzi przyjacielskie i lojalność rodzinna, tak niezbędne w życiu osobi-

stym, przeniesione w wymiar publiczny bywają źródłem poważnych 

problemów. Wtedy przekładają się one na faworyzowanie członków 

swojej rodziny czy przyjaciół przy przyjmowaniu do pracy, promocji czy 

przydzielaniu kontraktów i zamówień. Przekładając to na Polskę, żród-

łem korupcji będzie więc ta kultura, która pozwala na traktowanie zaj-

mowanego stanowiska jako swoistej synekury pozwalającej na działanie 

w imieniu i na korzyść swojej grupy politycznej czy rodziny. Co gorsze, 

sprawowanie władzy może pozwalać na częściową legalizację tego pro-

cederu dzięki np. wyznaczaniu zbyt wysokich wynagrodzeń dla pew-

nych grup czy znajdowaniu dla nich intratnych stanowisk. Polski model 

prywatyzacji pozwolił na przejęcie dużej części majątku przez osoby 

mające związki z władzą. Sytuacja ta doprowadziła do szybkiego boga-

cenia się jednostek oraz ich demoralizacji. Mamy do czynienia z upad-

kiem i rozpadem części obowiązujących dotychczas w społeczeństwie 

norm, a jednocześnie nie ukształtowały się jeszcze nowe. U źródeł pol-

skiej korupcji leżą też ciągle jeszcze wielkie obszary gospodarki kontro-

lowane przez państwo. Korupcji nie pozwala zwalczyć powolność i nie-

udolność działania wymiaru sprawiedliwości. Ogromna dysproporcja 

między zobowiązaniami rządu a skromnymi środkami na ich realizację 

doprowadziła do szerzenia się tego zjawiska. 

Wracając do zjawiska korupcji, należy wspomnieć o korupcji nazy-

wanej: białą, szarą i czarną. Korupcja biała to korupcja, która charak-

teryzuje się dużą pobłażliwością i tolerancją wobec niektórych zacho-

wań korupcyjnych. Korupcja szara to jest ta korupcja, która spotyka się 

z niejednoznaczną oceną społeczeństwa. Czarna zaś jest całkowicie i jed-

noznacznie potępiana przez ogół społeczeństwa. Ponadto w sferze życia, 

w której to zjawisko występuje, korupcję dzielimy na: urzędniczą, gospo-

darczą oraz polityczną. Urzędnicza charakteryzuje się tym, że występuje 

w różnych dziedzinach na różnych poziomach administracji publicznej 

– państwowej oraz samorządowej. Korupcja polityczna to nic innego jak 

postępowanie posła, senatora, osoby, która zajmuje stanowisko w admi-

nistracji publicznej – państwowej lub należącej do korpusu urzędniczego 

polegająca na naruszeniu obowiązków wynikających z zajmowanego sta-

nowiska, urzędu lub funkcji dla osiągnięcia korzyści lub za poparcie poli-
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tyczne. Korupcja gospodarcza ma na celu wywarcie wpływu na wydarze-

nia gospodarcze w państwie46.

Akty przekupstwa i sprzedaży, które mają miejsce w życiu gospodar-

czym państwa, nazywane są korupcją gospodarczą. Sektor gospodarki 

w szczególny sposób jest uzależniony od decyzji instytucji państwowych 

i społecznych, co sprzyja kwitnięciu korupcji. W przypadku takiego typu 

korupcji popełniane przestępstwo ma na celu zjednanie osoby pełniącej 

funkcję publiczną dla swoich celów, osiągnięcie zysków materialnych 

z działalności gospodarczej. Cechą tego typu korupcji jest jej „długo-

trwałość” – czas trwania działalności korupcyjnej jest uzależniony od 

czasu trwania współpracy między dającym i biorącym. To przestępstwo 

najczęściej jest dokonywane pod pozorem legalnych operacji gospo-

darczych, finansowych, handlowych. Zachodzące przekupstwo i sprze-

dajność w związku z wyborami do władz publicznych mające na celu 

wywarcie wpływu na sposób głosowania nazywane jest korupcją wybor-

czą. Korupcja administracyjna jest związana ze świadczeniem pozaeko-

nomicznych usług w zakresie oświaty, służby zdrowia, opieki społecz-

nej, występuje w różnych działach administracji publicznej. Przykładami 

tego typu korupcji są: wpływanie na treść decyzji administracyjnej, 

przyznanie kredytu, legalizacja pojazdów, wydawanie uprawnień i zda-

wanie egzaminów państwowych. Oferowanie stanowisk i korzyści dla 

polityków lub urzędników w sektorze powiązanym z gospodarką komu-

nalną i usługami na rzecz miast i gmin w związku z tym, iż większość 

spraw związanych z realizacją inwestycji czy obsługą mieszkańców jest 

załatwiana na szczeblu lokalnym, nazywana jest korupcją samorządową. 

Wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parla-

mentarzystów jest ściśle powiązane z lobbingiem, ale występuje tylko 

wówczas, gdy w zamian za poparcie konkretnych rozwiązań następuje 

określona forma zapłaty niezwiązana tylko z poparciem wyborczym 

(np. finansowa w naturze, poprzez specjalne usługi itp.), nazywane jest 

korupcją legislacyjną. Stwarzanie sztucznych barier w celu uzyskania 

korzyści, najczęściej jest to związane z wydawaniem decyzji administra-

cyjnych przy pozwoleniach, zezwoleniach, licencjach czy koncesjach. 

Dalej, stwarzanie tzw. „sztucznych” trudności ma za zadanie wytworzenie 

w umyśle petenta przekonania, że bez uzyskania „specjalnej pomocy” od 

urzędnika jest mało realne pozytywne załatwienie sprawy, taki stan jest 

46 B. Kurzępa, Kilka uwag o korupcji, „Prokurator” 2000, nr 3, s. 1–2.
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niczym innym jak korupcją koncesyjną. Sprzedawanie ważnych infor-

macji będących w posiadaniu władz publicznych, których wcześniej-

sze posiadanie przez biznes może umożliwić osiągnięcie specjalnych 

zysków, nazywane jest korupcją informacyjną. Oferowanie korzyści 

urzędnikom w zamian za uzyskanie zlecenia lub zamówienia nazy-

wane jest korupcją zamówień publicznych, może ona dotyczyć różnych 

faz procesu realizacji zamówienia publicznego. Korupcja występująca 

w kontaktach pomiędzy firmami prywatnymi nazywana jest korupcją 

w zakresie zamówień prywatnych47. Istnieje wiele prób teoretycznego 

wyjaśnienia pochodzenia korupcji, jej roli i przyczyn rozwoju. Żadna 

z nich nie ma jednak charakteru uniwersalnego, wyjaśniającego w pełni 

charakter tego zjawiska.

Problem polega więc na tym, aby zbudować ustrój niestwarzający 

okazji do korupcji, czyniący ją zbędną. Nie będzie to jednak łatwe w obli-

czu hierarchicznej struktury organów władzy i słabości ludzkiego charak-

teru. Nierówność materialna jest niezbędna jako bodziec aktywności, ale 

nie przekłada się to niestety na brak zawiści wobec tych, którzy mają 

więcej. Im gospodarka jest bardziej przejrzysta i stabilna, jaśniejsze i prost-

sze jej reguły, tym mniej okazji do przekupstwa. Dlatego nieprawdziwy jest 

pogląd, jakoby można było zwalczyć korupcję, rozbudowując aparat śled-

czy i zachowując jednocześnie korupcjogenne rozwiązania ustrojowe. 

Wzrośnie wtedy jedynie wysokość łapówek. Należy zauważyć, że nawet 

w skrajnie totalitarnych systemach nie udało się zlikwidować korupcji. 

Wiadomo, że odpowiednio wielkimi łapówkami przekupywano i uzyski-

wano w czasie II wojny światowej zgodę wysokich oficerów niemieckich 

takich służb, jak SS i gestapo, na wyjazd do Szwajcarii. Wiadomo, że co 

zamożniejsi mieszkańcy Lwowa „topili w kieszeniach” enkawudzistów 

całe majątki, by móc się przedostać przez granicę węgierską. Wtedy korup-

cja pomagała ratować życie, ale to nie powód do jej nobilitacji. Obecnie 

korupcja będzie ludziom towarzyszyć tym dłużej, im dłużej będzie się 

utrzymywać centralizm administracyjny, im później do świadomości 

urzędników wszystkich szczebli dotrze prawda, że władza to służba, a nie 

przewaga nad obywatelem. A czym jest makrokorupcja? Makrokorupcja, 

jak sama nazwa wskazuje, jest korupcją na większą skalę, jest to jedno 

z ulubionych narzędzi polityków niecierpiących na skrupuły w dążeniu 

do sukcesu, pełni władzy. Makrokorupcja to przekupywanie całych grup 

47 Internet, http://ceo-polska.eu/portal/mpk_materialy_schemat [dostęp: 30.08.2010].
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zawodowych i społecznych przez sprawujących władzę lub wywierają-

cych na nią przemożny wpływ. Gdy w wyniku obietnic wybranemu 

posłowi uda się zająć stanowisko umożliwiające wpływ na rozdział pie-

niędzy budżetowych, wówczas rozpoczyna się makrokorupcja. Stopień 

łatwości makrokorupcji zależy od stopy redystrybucji PKB. Im redystrybu-

cja jest wyższa, im większą część PKB przechwytuje fiskus w celu ponow-

nego podziału, im więcej państwa i centralizmu, tym łatwiej o makroko-

rupcję. Jest ona niezwykle kosztowna, gdyż psuje strukturę wydatków 

budżetowych. W pewnej mierze znajduje to odbicie w udziale tzw. wydat-

ków sztywnych w budżecie państwa, który osiąga w Polsce ok. 70%, oraz 

skutecznie wiąże ręce państwu jako gospodarzowi48 

Korupcję należy uznać za zjawisko całkowicie negatywne, obarczające 

swymi kosztami wszelkie płaszczyzny życia publicznego. Stanowi ona 

jeden z głównych hamulców rozwoju, szczególnie w państwach biednych 

i rozwijających się. Rejony jej oddziaływania podzielić można na dwie 

podstawowe płaszczyzny:

Po pierwsze, instytucje państwowe i publiczne:

• w polskich realiach korupcja stanowi bezpośrednie wyzwanie dla 

demokracji, zagrażając jej procedurom i zarządzaniu państwem; 

uderza w podstawy nowoczesnej państwowości – niezależne od 

siebie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą poddaje 

wspólnemu reżimowi indywidualnej korzyści,

• wpływa destrukcyjnie na instytucje ustawodawcze i administracyjne, 

wzmaga defraudacje oraz nieefektywność samorządów; potrzeba 

ukrycia działań korupcyjnych utrudnia kontakt z instytucjami 

i komplikuje procedury administracyjne.

Po drugie, ekonomia i poziom życia:

• działania korupcyjne stanowią jedno z największych obciążeń dzia-

łalności gospodarczej, wymuszając znaczne, nierejestrowane koszty 

przedsiębiorczości,

• poważne konsekwencje niesie zaburzenie konkurencyjności i pro-

mowanie firm z „układami”; faworyzowane, nieefektywne firmy 

otrzymują dostęp do publicznych środków kosztem uczciwych 

przedsiębiorców i podatników,

48 W. Wilczyński, 2x2=4. Sposób na korupcję, Internet, http://www.wprost.pl/ar/117490/2x24-
Sposob-na-korupcje [dostęp: 30.08.2010].
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• decyzje skorumpowanych urzędników zwiększają ryzyko ogólno-

społeczne poprzez obniżanie jakości usług, bezpieczeństwa produk-

tów i ochrony środowiska,

• tolerowanie korupcji przekłada się na pauperyzację społeczeństwa, 

którego interesy przegrywają z celami uczestników korupcyjnych 

działań; w największym stopniu dotyka to osób o najniższych docho-

dach, dla których koszty korupcyjne radykalnie obniżają jakość 

życia, rozwój korupcji wymusza bezprawne koszty opłacanych przez 

podatnika świadczeń i usług.

Powszechność zjawiska korupcji powoduje widoczny spadek obywatel-

skiego zaufania do państwa i jego struktur, wypaczając sensowność ist-

nienia instytucji publicznych. Efektem jest upośledzenie więzów społecz-

nych i malejące przywiązanie do ideałów demokratycznego państwa. 

Uznanie omawianej patologii za normę staje się bardzo niebezpiecznym 

procesem, prowadzącym do akceptacji zachowań de facto przestępczych. 

Korupcja, szczególnie atrakcyjna poprzez osobistą korzyść, narusza zasady 

społeczeństwa obywatelskiego. W konsekwencji kształtuje postawy swo-

bodnego traktowania elementów życia społeczeństwa i relatywizmu zasad. 

Demoralizuje, odbiera nadzieję i wiarę w siebie – np. o karierze zawodowej 

nie decydują już umiejętności, ale znajomości. Obserwowane i potępiane 

patologie rzeczywistości politycznej są w dużej mierze kształtowane przez 

zachowania i reakcje obywateli. 

Władze różnych szczebli, a w szczególności te z wyboru, powinny 

w związku z tym kierować się pełną jawnością przy podejmowaniu decy-

zji, unikać niejednoznaczności, przemilczeń lub sytuacji mogących osła-

biać ich wiarygodność. Z drugiej strony należy dążyć do kształtowania 

poprawnych postaw obywatelskich i zdecydowanego sprzeciwu wobec 

zjawisk związanych z korupcją. Niestety, ma miejsce również zjawisko, 

nieodłącznie związane z korupcją, polegające na uzasadnianiu zachowań 

korupcyjnych. W literaturze wskazuje się następujące spotykane uzasad-

nienia dla zjawiska korupcji:

• uzasadnienie powszechne: „wszyscy to robią”,

• uzasadnienie egzystencjalne: „na tym polega niestety dorosłe życie”,

• uzasadnienie humanitarne: „nie przeżyję z pensji”,

• uzasadnienie altruistyczne: „robię to dla rodziny, a nie dla siebie”,

• uzasadnienie z konieczności: „inaczej się nie da”,
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• uzasadnienie obronne: „jak nie będę taki jak wszyscy, to mnie 

zaszczują i zginę”,

• uzasadnienie solidarnościowe: „inni tak robią, nie będę się wyróż-

niać” (w Polsce bardzo nośne),

• uzasadnienie etatowe: „należy mi się godziwa płaca za odpowie-

dzialną/ciężką pracę”,

• uzasadnienie gry z wynikiem: „zarówno dający, jak i biorący coś 

zyskują, nikomu to nie szkodzi”,

• uzasadnienie filozoficzne: „skoro nie jest zabronione, to nie jest zaka-

zane, czyli dozwolone”.

Przykład – „brałem, bo wszyscy wokół brali – wyznaje wydalony ze służby 

celnik. – Na przykład za odprawianie mączki marmurowej, która tak 

naprawdę była lewym spirytusem. Przez 10 lat służby dorobiłem się na 

boku równowartości dwóch »wypasionych chałup«. Wpadłem, bo kumple 

wpadli i któryś mnie sypnął. Ale nie żałuję”…

Korupcja występuje zazwyczaj w źle funkcjonującym państwie i w nie-

właściwie zarządzanej gospodarce. Gdy się pojawia, jeszcze bardziej psuje 

państwo i gospodarkę. Skorumpowane państwo przestaje być wiarygodne 

i popada w stan społecznej alienacji. Korupcja jest czynnikiem, który 

zakłóca podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki, a to powo-

duje, że traci ona potencjał rozwojowy i nie rozwija się tak szybko, jak 

w sytuacji, gdy nie ograniczają jej sztucznie bariery stworzone przez nie-

uczciwych uczestników gry rynkowej. Korupcja niszczy lub poważnie 

narusza zasady, na których opiera się funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki. Świadomość, że pewne dochody pochodzą z łapownictwa, 

zmniejsza chęć do ciężkiej pracy i podnoszenia wydajności. Korupcja nie 

sprzyja wzrostowi edukacji i nie pobudza wysiłków mających na celu 

rozwój wiedzy i postaw innowacyjnych. Zniechęca do przestrzegania 

prawa, w tym prawa podatkowego, sprzyjając przesuwaniu się części 

działalności gospodarczej do szarej strefy. W konsekwencji prowadzi to do 

powstawania struktur mafijnych i zorganizowanej przestępczości. Opinia 

publiczna cyklicznie jest absorbowana aferami na szczeblu centralnym, 

wojewódzkim i terenowym. W zależności od możliwości i umocowania 

winnych korupcyjnych afer, finał jest na ogół bezbolesny i bohaterowie 

miękko lądują na nowych posadach49.

49 Internet, http://www.stopkorupcji.pl/dokumenty/deklaracja_paryska_tlumaczenie [dostęp:
23.08.2012].
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W Polsce istnieje podłoże społeczno-kulturowe, które daje przyzwole-

nie na zachowania korupcyjne. Funkcjonuje przyzwolenie na nepotyzm, 

„kolesiostwo”. Większość Polaków spotkała się z sytuacjami, gdy przymyka 

się oko na nieetyczne zachowania. Jeśli się przyjrzeć gminom, gdzie wójt 

czy burmistrz ma możliwość decydowania o lokalnym rynku pracy, to w 

takich miejscach urząd i jego przyległości, np. szkoły, są głównym praco-

dawcą. Możliwości wpływu na społeczność lokalną są więc ogromne. Jeśli 

ktoś jest niepokorny, to można go ukarać utratą pracy. Bo nie chodzi prze-

cież tylko o to, że iluś kolegów z tej samej partii co burmistrz dostało pracę. 

To później ma przełożenie na decyzje podejmowane przez daną instytucję. 

Jeśli urzędnik wie, że pracuje w danej instytucji dzięki znajomości 

z przełożonym, to siłą rzeczy nie będzie ujawniał nieuczciwych działań 

szefa50. Środowiskiem, które w kontekście łapówek rozpala największe 

emocje, są politycy – zarówno krajowego, jak i lokalnego szczebla. I nic 

w tym dziwnego, zważywszy na spektakularny charakter korupcyjnego 

procederu (wielkie możliwości – wielkie łapówki) oraz społeczne oczeki-

wania wobec roli polityka, który winien być nieskazitelny. Do niedawna 

jednak korupcja w tej grupie zawodowej była jak „mityczny yeti”, o którym 

każdy słyszał, ale nikt go nie widział. Nikogo nie złapano na gorącym 

uczynku, nikomu nie udowodniono, że wziął łapówkę. Nie zdarzyło się też, 

by skruszony polityk przyznał, że rzeczywiście dorobił się „na boku”. Układy 

i powiązania łączące tę grupę zawodową sprawiają, że nawet jeśli jeden 

nieuczciwy natknie się na innego (który wziął, a nic w zamian nie załatwił), 

to sprawa i tak zostaje ukryta. Owa nieprzeniknioność, jeśli idzie o dema-

skowanie korupcji, wynika również z prostego faktu – w świecie polityki 

przekupstwo nie jest tak łatwe, jak w przypadku lekarzy czy policjantów. 

Nie można ot tak przyjść do posła i wręczyć mu kopertę, przedstawiając 

swoje oczekiwania. 

50 P. Brzózka, Krewni i znajomi królika w służbie ojczyzny, czyli wszystkie odcienie korupcji 
w Polsce, Internet, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/627981,krewni-i-znajomi-krolika-
-w-sluzbie-ojczyzny-czyli-wszystkie, [dostęp: 23.08.2012].
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1.5.  Wpływ korupcji na bezpieczeństwo ogólne

Korupcja to proceder dostarczania człowiekowi takich nagród, by przyjmu-

jąc je, udawał, że nie dostrzega zagrożeń towarzyszących darowi, i zanie-

chał działań blokujących możliwość wyrządzenia szkody interesom spo-

łeczeństwa. Demokratyczna stabilność i bezpieczeństwo państwa muszą 

mieć solidne podstawy gospodarcze i cywilizacyjne, które z jednej strony 

są niezbędne do zapewnienia środków polityce bezpieczeństwa w jej 

zewnętrznym aspekcie, z drugiej zaś – wytwarzają konieczne składniki sta-

bilności państwa, jego narodowej tożsamości i cywilizacyjnej witalności 

oraz stanowią przesłanki jego międzynarodowej pozycji jako pożądanego 

sojusznika i partnera51. 

Korupcja wtedy zagraża państwu, gdy organizują ją „wyspecjalizo-

wane” kadry organizatorów. Korupcja w obszarach wchodzących w skład 

systemu obrony państwa wpływa na osłabienie zarówno bezpieczeństwa 

zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zatem zwiększa prawdopodobieństwo 

przeprowadzenia skutecznego zewnętrznego ataku militarnego przez inny 

podmiot państwowy (ale nie tylko, obecnie można wskazać rozmaite poza-

państwowe podmioty, które zagrażają strukturom państwa i zwykłym oby-

watelom, m.in. terroryzm). Chodzi więc o osłabienie bezpieczeństwa i zdol-

ności bojowej sił zbrojnych, która przekłada się na bezpieczeństwo państwa 

i obywateli. Ponieważ Siły Zbrojne są największym ogniwem odpowiadają-

cym za obronność państwa, przejawy korupcji występujące w tym obszarze 

w największym stopniu wpływają na osłabienie bezpieczeństwa. Dotyczy to 

zarówno korupcji w samych Siłach Zbrojnych, jak i na ich styku z innymi 

podsystemami społeczeństwa, np. biznesem (sektor zbrojeniowy) i polityką. 

Warto zaznaczyć, że najmniej przyjaznym obszarem, jeśli chodzi o jaką-

kolwiek formę kontroli, jest właśnie wojsko. Wynika to z zasadniczego 

podziału rzeczywistości społecznej, który polega na odróżnieniu sfery 

cywilnej od wojskowej. W codziennym funkcjonowaniu, z wyjątkiem 

ewentualnych wspólnych patroli Żandarmerii Wojskowej i policji oraz 

pomocy wojska w zakresie obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych, 

sfery te wydają się niezależne. Rezultatem tego jest zachowanie dystansu 

zwykłych obywateli do wojska, co może przejawiać się w zwiększonej tole-

rancji dla przypadków korupcji, które w nim zachodzą. Afery korupcyjne 

51 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
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ujawniane w Siłach Zbrojnych nie budzą takich emocji, jak te dotyczące 

polityków, sędziów czy policjantów. Z drugiej strony, do pewnego czasu 

wojsko było utożsamiane z falą52, alkoholizmem oraz narkomanią – zjawi-

skami, na których tle korupcja raczej nie zwraca tak dużej uwagi opinii pub-

licznej. Korupcja w tej sferze jest jednak wyjątkowo groźna, ponieważ deter-

minuje negatywne skutki dla bezpieczeństwa żołnierzy (nieodpowiednie 

uzbrojenie), całego narodu oraz naraża Skarb Państwa na straty finansowe. 

Występuje głównie na dwóch zasadniczych płaszczyznach: gospodarowa-

nia mieniem Sił Zbrojnych oraz zakupów sprzętu i wyposażenia dla armii. 

Głównymi aktorami biorącymi udział w transakcjach są żołnierze, pracow-

nicy agend nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz 

podmioty cywilne – firmy starające się o kontrakt lub/i zwykli obywatele. 

Zwłaszcza przetargi na uzbrojenie wojskowe nie są w takim stopniu przej-

rzyste, by społeczeństwo obywatelskie mogło podjąć próby kontroli. Jest to 

związane głównie z nieprzejrzystym systemem prawa, który tworzą nakła-

dające się na siebie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz decyzja nr 

291/MON Ministra Obrony Narodowej. W takim przypadku odpowiedzial-

ność biorą pozostałe firmy starające się o kontrakt, najwyżsi urzędnicy 

ministerstwa oraz wyspecjalizowane jednostki – Żandarmeria Wojskowa, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Oprócz przetargów można wyróż-

nić działania korupcyjne, w wyniku których sami żołnierze udostępniają 

osobom postronnym pewne elementy infrastruktury wojskowej. Chodzi 

przede wszystkim o paliwo oraz amunicję. Wykradanie amunicji i odsprze-

dawanie jej przedstawicielom świata przestępczego jest brzemienne w skut-

kach. Formą korupcji, która dominuje na tej płaszczyźnie, oprócz łapow-

nictwa, są rozbudowane sieci klientelistyczne wewnątrz samych struktur 

wojskowych. Jakąkolwiek formę korupcji by rozpatrywać, to w samym 

wojsku wpływa ona przede wszystkim na spadek morale żołnierzy – doty-

czy to łapownictwa, ale również kumoterstwa, klientelizmu oraz nepo-

tyzmu. W następstwie może doprowadzić do wykształcenia się różnego 

rodzaju klik, brudnych wspólnot i układów, które są oparte na zależnościach 

korupcyjnych, nie zaś merytorycznych, obiektywnych i relacjach profesjo-

nalnych. Kształtowanie się tego zjawiska występuje już na poziome poszcze-

gólnych jednostek, co można by nazwać korupcją pospolitą w wojsku, 

52 A. Dębska, Fala w wojsku po skróceniu zasadniczej służby wojskowej. Symptomy zmian, 
w: Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, J. Maciejewski (red.), Wrocław 2001, s. 22.
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na najniższym szczeblu. Dotyczy to łapówek za przepustki, nielegalnego 

obrotu mieniem53 czy petryfikowania relacji patron–klient podczas obsa-

dzania kluczowych stanowisk w jednostce. Oprócz upadku morale żołnie-

rzy – tych, którzy nie są uwikłani w patologiczne relacje – reprodukowanie 

scenariuszy korupcyjnych wewnątrz Sił Zbrojnych, nawet na tym najbar-

dziej podstawowym poziomie, w zależności od skali występowania, osła-

bia wydolność obronną państwa. Dzieje się tak, ponieważ podstawowym 

celem armii jest zorganizowanie dla zwycięskiej walki54, a zjawisko korupcji 

przez podważanie zasad efektywnej komunikacji i relacji między żołnie-

rzami oraz niegospodarność mieniem zmniejsza potencjał międzynaro-

dowy państwa, jak i zmniejsza efektywność ewentualnych działań obron-

nych w razie ataku przeciwnika. Kwestia niewłaściwego gospodarowania 

mieniem wojskowym dotyczy głównie korupcji administracyjnej w wojsku, 

charakteryzującej się tym, że żołnierze i urzędnicy średniego szczebla, pre-

ferując korupcyjne metody komunikacji i relacji z sektorem prywatnym, 

bezpośrednio uszczuplają budżet. Korupcja na poziomie administracyjnym 

(i politycznym) na płaszczyźnie zamówień dla wojska wpływa na jakość 

wyposażenia armii. Ograniczanie się do podmiotów wchodzących w nie-

formalne zależności i wykorzystywanie łapownictwa w trakcie zawierania 

kontraktów także osłabia zinstytucjonalizowane bezpieczeństwo państwa. 

Kierowanie się innymi kryteriami niż funkcjonalne potrzeby żołnierzy oraz 

zwiększenie efektywności lub/i bezpieczeństwa działań zarówno podczas 

misji zagranicznych, jak i tworzenia struktur obrony terytorialnej, z jednej 

strony, zagraża życiu żołnierzy, z drugiej natomiast – zmniejsza ogólną 

wydolność i efektywność systemu obronności państwa55. Trudno nie wspo-

mnieć także o skutkach dotyczących tak ważnej jej sfery, jak zaufanie łączące 

zwykłych żołnierzy i ich przełożonych56 – może dojść do faktycznego 

załamania się elementarnych interakcji i stosunków zawodowych. Do czego 

to może doprowadzić w strukturach zorganizowanych w taki sposób jak 

53 Na poziomie poszczególnych jednostek, bez powiązania z ogólnym, większym i bar-
dziej zorganizowanym systemem korupcyjnym, ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia 
już z korupcją administracyjną w wojsku albo nawet polityczną (w zależności od aktorów bio-
rących udział w transakcjach, wielkości sieci zależności oraz wartości mienia).

54 J. Wiatr, Socjologia wojska, Warszawa 1982, s. 32.

55 M. Jarosz, Władza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004, s. 222.

56 M. Zięba, Korupcja przeciw wolności, w: Klimaty korupcji, A. Kojder, A. Sadowski (red.), 
Warszawa 2002, s. 12.
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Siły Zbrojne, chyba nie trzeba tłumaczyć57. Do zakresu zinstytucjona-

lizowanego bezpieczeństwa, oprócz armii, zaliczać się będą również 

pozamilitarne komponenty systemu i realna zdolność obronna państwa. 

Wpływa to zarówno na bieżącą pozycję obronności państwa, w której skład 

wchodzą ogniwa ochrony państwa58, ogniwa gospodarczo-obronne oraz 

ochrony ludności59. Niektóre podmioty ochrony państwa będą jednocześ-

nie zaliczane do struktury wymiaru sprawiedliwości, tak jak na przykład 

policja, a kryterium powszechności, którego podstawowym wskaźnikiem 

jest częstotliwość kontaktów obywateli z określoną instytucją na poziomie 

życia codziennego, powoduje, że zaliczymy je do punktu przecięcia między 

bezpieczeństwem państwa (zinstytucjonalizowanym) a życiem codzien-

nym obywateli. 

Występowanie korupcji w niektórych sferach jest pewnym sympto-

mem obniżenia poziomu bezpieczeństwa, ponieważ patologia ta – jak 

mało która – jest elementem podstawowego instrumentarium dla wszel-

kiego rodzaju przestępczości, a zwłaszcza zorganizowanych grup prze-

stępczych. Korupcja stanowi główne narzędzie, najważniejszą technikę 

obłaskawiania organów ścigania i ewentualnych świadków. Jest także 

podstawowym mechanizmem wykorzystywanym do anektowania kolej-

nych podmiotów do przestępczego układu – sieci brudnych zależności. 

Już w tym kontekście wykrycie korupcji sygnalizuje, że mamy do czynie-

nia ze zjawiskami zagrażającymi elementarnemu bezpieczeństwu, i to nie 

tylko z perspektywy zwykłego aktora społecznego, lecz także zinstytucjo-

nalizowanego aparatu państwowego60.

Bez przesady można nazwać korupcję największym zagrożeniem bez-

pieczeństwa narodowego. Na szczytach władzy korupcja musi być trak-

towana równoważnie do największych zbrodni, takich jak szpiegostwo, 

czyli jako zdrada. Korupcja w strukturach władzy wykonawczej i sądow-

niczej jest najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Korup-

cja stanowi znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego z powodu 

57 Najgłośniejsze afery korupcyjne związane z Siłami Zbrojnymi, ujawnione w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku, opisał Artur Jagnieża w już wymienionej publikacji Korupcja jako 
zagrożenie dla obszaru obronności państwa.

58 Chodzi o cywilne służby specjalne, policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną itp.

59 K. Malak, Bezpieczeństwo i obronność państwa, Warszawa 1998, s. 79–89.

60 M. Ciesielski, Wpływ korupcji na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Analiza socjolo-
giczna, „Kwartalnik Bellona – Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej” 2011, nr 4, s. 75–81.
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destrukcyjnego wpływu na społeczeństwo, rozwój gospodarczy i wizeru-

nek kraju, a korupcyjne praktyki godzą w funkcjonowanie całego państwa 

i ograniczają konstytucyjne prawa obywateli. Korupcyjny klimat sprzyja 

próbom przeniknięcia zagranicznych służb specjalnych i firm do ważnych 

sektorów polskiej gospodarki. Niebezpieczeństwem jest także przeniknię-

cie do kraju kapitałów o niewyjaśnionym lub wręcz przestępczym pocho-

dzeniu. Innym wymienionym niebezpieczeństwem jest nabywanie nie-

ruchomości przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co zapewnia 

im prawo stałego pobytu w Polsce. Stwarza to możliwość zalegalizowania 

pobytu osób związanych ze światem przestępczym lub zagranicznymi 

służbami specjalnymi. Korupcja kwitnie i ciągle się rozwija, a licznym 

stratom, łapówkom i przywłaszczeniom nie widać końca. Korupcja prze-

żywa dzisiaj renesans. Korupcja w armii prowadzi do zmniejszenia zdol-

ności bojowej oddziałów i zacofania technologicznego, za co w praktyce 

armia płaci zdrowiem i życiem szeregowych żołnierzy. Korupcja w armii 

jest gorsza od „cywilnej”, ponieważ bezpośrednio grozi bezpieczeństwu 

państwa i życiu obywateli. W warunkach polskich wszelka przestępczość 

zorganizowana, a już najbardziej korupcja wśród elit władzy, musi być 

uznawana za podstawowe i największe zagrożenie dla bezpieczeństwa 

państwa, poza wybuchem wojny. Korupcja to jedna z najgroźniejszych 

plag Polski.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że państwo jako najwyższa 

forma organizacji społeczeństwa przyjęło na siebie wiele obowiązków 

dotyczących m.in. zagwarantowania ładu, bezpieczeństwa oraz prze-

strzegania prawa. We współczesnym świecie oprócz tradycyjnych już 

zagrożeń bezpieczeństwa – politycznych, militarnych, naturalnych itp. 

– pojawiło się nowe niebezpieczeństwo „niekonwencjonalne”, które real-

nie zagraża społeczeństwom, jest nim korupcja. Korupcja, zwana potocz-

nie łapownictwem, sprzedajnością, przekupstwem, występuje niemal we 

wszystkich państwach świata i dotyka życia społecznego, politycznego 

i gospodarczego. Stanowi ona obok przestępczości zorganizowanej naj-

większe zagrożenie dla legalności działania organów państwowych i bez-

pieczeństwa państwa, jego porządku konstytucyjnego i prawnego, a także 

wiary w równość wszystkich wobec prawa. Negatywny wpływ korupcji na 

interesy danego państwa jest oczywisty i nie podlega dyskusji. Niebezpie-

czeństwo korupcji polega na jej zwrotnym charakterze. Jej występowanie 

niszczy w sposób spiralny system i organizację państwa i społeczeństwa, 
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a źle funkcjonujący system i organizacja powoduje słabe przeciwdziała-

nie korupcji, a tym samym wzrost przestępczości korupcyjnej. W efekcie 

dochodzi do załamania podstawowych funkcji państwa, którego zadania 

zastępowane są przez nieformalne powiązania personalne i grupowe, 

ośrodki decyzyjne wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli lub częściej 

stają się fasadą ukrytych zupełnie gdzie indziej ośrodków decyzyjnych. 

Obywatel pozbawiony wpływu na funkcjonowanie państwa czuje się 

wyobcowany i osamotniony, kierując swoje niezadowolenie przeciwko 

instytucjom państwowym, zastanawiając się nad sensem funkcjonowa-

nia w „obcym” mu państwie. Jego frustracja przekłada się na więzi spo-

łeczne i na sens istnienia w tak funkcjonującym społeczeństwie i pań-

stwie. Poprzez niszczenie zaufania do państw korupcja burzy struktury 

państwowe i społeczne. Niszczy mechanizmy obronne demokracji, „neu-

tralizuje” wartości demokratyczne i zmienia sposoby ich funkcjonowa-

nia, osłabia i jednocześnie zagraża bezpieczeństwu ogólnemu państwa. 

Szczególnym wymiarem korupcji w służbach mundurowych jest naru-

szenie interesu publicznego, do którego dochodzi zawsze, gdy przedsta-

wiciel władzy działa na niekorzyść swojej instytucji i państwa.

Jako szczególnie niepokojące konsekwencje korupcji należy wskazać:

• zakłócenie procesów decyzyjnych w państwie,

• zakłócenie funkcjonowania mechanizmów rynkowych,

• deformowanie struktury wydatków publicznych,

• obniżanie dochodów państwa z uwagi na nieewidencjonowany prze-

pływ pieniędzy,

• zakłócenie funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawied-

liwości,

• zakłócenie procedur sprawdzeniowych i kontrolnych, odnoszących 

się do różnych sfer: poczynając od kontroli celnych i skarbowych, aż 

po wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń oraz 

przyznawanie koncesji,

• podważenie zaufania obywatela do państwa i prawa,

• obniżenie wiarygodności państwa na arenie międzynarodowej.

Najważniejsze warunki sprzyjające rozwojowi korupcji to:

• zbyt duża władza w rękach urzędników,

• skupienie władzy i mocy decyzyjnych w wąskich kręgach,

• ograniczona kontrola działań instytucji i administracji,
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• niejasność przepisów i regulacji prawnych na styku polityka – admi-

nistracja – gospodarka,

• dowolność w podejmowaniu decyzji oraz ograniczenie odpowie-

dzialności decydentów,

• wysokie budżety inwestycji publicznych,

• niskie zarobki urzędników i funkcjonariuszy państwowych,

• ograniczenia wolności wypowiedzi i mediów,

• przyzwolenie społeczne61.

Uzależnianie decyzji politycznych, społecznych oraz gospodarczych od 

korzyści osobistych wypacza mechanizmy funkcjonowania demokracji 

i wolnego rynku. Stwarza to istotne zagrożenie dla porządku konstytucyj-

nego i ładu ekonomicznego Polski62.

61 Internet, http://www.abw.gov.pl [dostęp: 12.09.2010].

62 Internet, http://www.abw.gov.pl/portal/pl/Zwalczanie_korupcji, [dostęp: 21.05.2011].
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Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, 

a nie będzie kradzieży.  

Konfucjusz

Wydarzenia historyczne potwierdzają, że Polak potrafi, potrafi też 

dać łapówkę. W jednej z pamiętnych scen, w przedziale kolejowym, 

z pierwszego polskiego filmu pt. Zakazane piosenki, pasażerowie skła-

dali się na łapówkę dla niemieckiego żandarma. Dzięki niej udało się 

uratować od katowni Pawiaka czy zsyłki do Oświęcimia wielu polskich 

przemytników rąbanki i schabu. Wtedy łapówka odgrywała bardzo 

ważną rolę, gdyż była przepustką do życia, ratowała życie drugiemu 

człowiekowi. W obecnych czasach większość Polaków sprzeciwia się 

korupcji, gdyż korupcja jest złem narodowym, ograbia ona ludzi z pie-

niędzy, dobrobytu i honoru. Większość z nich słuchała ze wzruszeniem 

słów wystąpienia Ojca Świętego Jana Pawła II w polskim parlamencie, 

kiedy mówił o dobru publicznym. Jednak jego słowa pozostały tylko 

słowami, które nie mają wpływu na rzeczywiste zachowania Polaków. 

Można wskazać na liczne przykłady, szczególnie z życia polityków i to 

obojętnie jakiej opcji politycznej, garnących się do Jego Świątobliwo-

ści, którzy daleko odbiegali od zasad etycznych formułowanych przez 

papieża. Albo ci ludzie są zaprzysięgłymi hipokrytami, albo nie zdają 

sobie sprawy z dystansu pomiędzy tym, co robią, a tym, co Ojciec Święty 

do nich mówił. Przyczyny korupcji związane są zawsze z kontekstem, 

zakorzenione są w polityce kraju, w tradycjach biurokratycznych, roz-

woju politycznym i historii społecznej. Motyw zachowania uczciwości 

może ulec dalszemu osłabieniu, kiedy wysocy urzędnicy państwowi, 

2
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przywódcy polityczni, pracownicy administracji publicznej i samorzą-

dów terytorialnych wykorzystują swoje stanowiska publiczne dla pry-

watnych korzyści. Należałoby zatem sformułować hipotezę o istnieniu 

swoistej „kultury korupcji” w Polsce, której przejawem jest codzienne 

doświadczenie uczestnictwa w praktykach korupcyjnych wielu grup 

społecznych, a mianowicie: w służbie zdrowia, w urzędach państwo-

wych, w służbach mundurowych63. 

W Polsce nadal trwa tzw. recentralizacja zarządzania publicznego, 

a najsilniejszą gwarancję centralizmu państwowego stanowi dziś system 

finansów publicznych. Rządzenie w Polsce nadal opiera się na dogmacie 

omnipotencji rządu – zamiast na mechanizmach współpracy: siecio-

wego współdziałania rządu z samorządami terytorialnymi, z biznesem, 

z instytucjami nauki i innowacji, ze światem organizacji pozarządo-

wych i licznych środowisk społecznych. Kolejne rządy nie wypraco-

wały nowoczesnej doktryny państwowej, w tym administracyjnej. 

Konsekwencją tego jest postępujące osłabienie efektywności systemu 

instytucji publicznych, i to wtedy, kiedy konieczna jest najwyższa kon-

centracja uwagi oraz wzrost skuteczności państwa i jego aparatu admi-

nistracyjnego. Korupcja w Polsce, na szczytach władzy i w samorządach, 

to jeden z największych problemów państwa. W Polsce nic się nie zmie-

nia na lepsze. Aby „normalnie funkcjonować”, trzeba wiedzieć, komu dać 

łapówkę. Oczywiście oficjalnie jest to nielegalne. Praktyka jednak mówi 

co innego. Uczymy się od rządu, który kradnie, sprzedaje dobra naro-

dowe. Dlaczego by nie nauczyć się, jak dać łapówkę policjantowi lub 

lekarzowi? Dlaczego nie mamy pływać w luksusach jak rząd? W Polsce 

łapówka to dobra „inwestycja”. Łapówka jest lepsza niż lokata w banku. 

Łapówka w Polsce zawsze przynosi korzyści dla obu stron. Łapówki 

w Polsce to konieczność i lepsze życie. Łapówki bierze każdy, a udowod-

nienie wzięcia łapówki jest bardzo trudne. Zgodnie z oficjalnymi danymi 

w 2012 roku dokonano w Polsce 13 938 przestępstw o charakterze korup-

cyjnym i łapówkarskim. Rzeczywistą liczbę trzeba by pewnie liczyć 

w milionach! Udowodnionych łapówek było zaledwie… kilka. „Sprawcy” 

zazwyczaj byli uniewinniani ze względu na „małą szkodę”. Grube ryby, 

takie jak niektórzy posłowie, byli zawsze uniewinniani – przez łapówki? 

Z korupcją – łapówkarstwem trudno jest walczyć, bo ci, którzy korzystają 

z korupcji, mają władzę, pieniądze i nieograniczone wpływy. Korup-

63 A. Kubiak, Korupcja w doświadczeniu codziennym, Warszawa 2001, s. 34.
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cja w Polsce zakorzeniła się również w służbach mundurowych, w tym 

Siłach Zbrojnych RP, a to zagraża znacznym osłabieniem systemu bez-

pieczeństwa ogólnego państwa polskiego. 

2.1.  Skala zjawiska przed i po transformacji 
ustrojowej w Polsce 

Za czasów stalinowskich złą obsługę i notoryczne kradzieże w sklepach 

władza uważała za polityczny sabotaż. W praktyce niewiele z tym robiła, 

ale to pozwoliło wygodnie zakamuflować problem. Potem zajęto się tzw. 

„mankami” w sklepach. Polska Rzeczpospolita Ludowa skonstruo-

wała system handlu, który koszty wszystkich swoich wad i niedociąg-

nięć gładko przerzucał na klientów. W 1959 roku wprowadzono prawo 

o współodpowiedzialności majątkowej pracowników handlu za niedo-

bory, która zakładała de facto grupowe domniemanie winy wszystkich 

sprzedawców. Stało się jednak jasne, że nadużyć w ten sposób nie zlikwi-

dowano, tylko ich koszty przerzucono z państwowego handlu na klien-

tów, którym ekspedienci np. notorycznie nie doważali sprzedawanego 

towaru, żeby zapełnić dziury w kasie. Osobista odpowiedzialność personelu 

spowodowała również, że sprzedawczynie bardziej zajmowały się pilno-

waniem towaru na stoiskach niż obsługą klientów i w efekcie w domach 

towarowych jedne stoiska były oblegane przez klientów, a na innych 

nudzili się bezczynni sprzedawcy, którzy tylko pilnowali towaru (według 

badań Instytutu Handlu Wewnętrznego z 1980 roku pochłaniało to im 

60% czasu pracy). Duża część gospodarki PRL-u grzęzła w szarej strefie, 

rozgałęzione były „spółdzielnie” kierowników, urzędników i robotników 

wyprowadzające „na lewo” towary z państwowych przedsiębiorstw, wiele 

spraw w życiu przeciętnego obywatela załatwiało się dzięki znajomoś-

ciom, a towary brano spod lady. Przecież według dzisiejszych norm wiele 

z tych sposobów to oczywista korupcja64. Sytuacja Polski pod koniec XX 

wieku uległa zasadniczej zmianie. Powiązania przyczynowo-skutkowe 

wydarzeń przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia są złożone. W latach 

90. o korupcji sygnalizowała opinia publiczna tak samo jak dziś. Poja-

64 M. Mazurek, Społeczeństwo i kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, 
Warszawa 2010, s. 23.
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wiały się afery, ale korupcja nie zajmowała istotnego miejsca w systemie 

rządzenia państwem. Wtedy jeszcze nie prowadzono polityki antyko-

rupcyjnej na szeroką skalę. Najważniejszym było stabilizowanie gospo-

darki oraz jak najszybsze wejście do Unii Europejskiej. Jednak przełom 

myślenia o korupcji dokonał się wcześniej, ok. 2000 roku. Bo właśnie od 

tego czasu instytucje międzynarodowe zaczęły wymagać od rządu pol-

skiego wyższych standardów życia publicznego i silniejszego zajęcia się 

walką z korupcją. Jedną z takich instytucji był Bank Światowy. Uznał 

on, że korupcja to główny hamulec wzrostu gospodarczego w krajach 

rozwijających się. Jego analitycy wyprodukowali mnóstwo publikacji 

i mierników, które ich zdaniem opisywały korupcję. Sformułowano też 

założenia ogólnej polityki antykorupcyjnej. One trafiły także do Polski, 

a to dlatego, że Polska była beneficjentem pomocy Banku. Trafiły rów-

nież do Brukseli. To właśnie nacisk tych instytucji okazał się dla polskich 

władz ważniejszy od opinii polskiego społeczeństwa, o czym świadczy 

chociażby to, że sprawozdania z realizacji polskiej strategii antykorup-

cyjnej z 2002 roku wysyłano najpierw do Brukseli. 

Zjawisko korupcji to zjawisko bardzo złożone. Z jednej strony to wiel-

kie interesy robione w oparciu o własność państwową, czyli uzależ-

nioną od polityków. Co innego korupcja w samorządach, przy przetar-

gach i tam, gdzie coś zależy od urzędnika, lub tam, gdzie wydawane są 

publiczne pieniądze. Wreszcie istnieje też pewna odmiana korupcji, gdy 

zwykły obywatel chce załatwić sprawę w urzędzie i z jakichś powodów 

jest mu to utrudniane. Nieraz musi zapłacić, a nieraz po prostu nic nie 

załatwi lub załatwi sprawę, ale z pewnym opóźnieniem. Czasami jeżeli 

nawet doprowadzi sprawę do końca, to bardzo często będzie musiał iść 

na jakiś kompromis. W końcu są też przypadki, kiedy w ogóle urzędnik 

nie chce łapówki i stara się, żeby petent był zadowolony, ale tak dzieje się 

przy małych sprawach niewielkiej wartości, nic nieznaczących. Prob-

lem korupcji ma swoje źródło w antynomii, która dotyczy funkcjonowa-

nia demokracji jako systemu opartego na równych prawach obywateli 

i wolnego rynku dokonującego ich nieprzerwanej stratyfikacji w opar-

ciu o zasoby materialne. Ponieważ wszelkie dobra oferowane na rynku 

mają swą cenę, rodzi się pokusa uzyskania szczególnych praw za cenę 

materialnej gratyfikacji. Problem korupcji dotyczy w pierwszym rzędzie 

sprawujących władzę, a więc tych, którzy w oparciu o mandat uzyskany 

od społeczeństwa są odpowiedzialni za funkcjonowanie państwa, doty-
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czy więc parlamentarzystów, urzędników państwowych, samorządo-

wych czy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Zakres działania 

korupcji jest jednak daleko szerszy i nie omija ani mediów odgrywają-

cych podstawową rolę w kształtowaniu opinii publicznej, ani gospo-

darki, ani organizacji pozarządowych, ani służb mundurowych, szcze-

gólnie sił zbrojnych. To wysokie koszty kampanii wyborczych czy też 

koszty prowadzenia, nawet najbardziej uzasadnionej, działalności spo-

łecznej, powodują potrzebę dostosowywania programów do wymagań 

sponsorów. To właśnie w taki sposób „pieniądz” ingeruje w instytucje 

demokratycznego państwa. Dodać należy, że korupcja nie zawsze musi 

mieć postać trywialnej łapówki, często przyjmuje ona postać wzajem-

nie świadczonych uprzejmości lub usług. Tak więc należy zająć się dużo 

łatwiej definiowalnym problemem działania funkcjonariuszy publicz-

nych w imię własnej korzyści materialnej65. 

Trzeba zastanowić się nad tym, co sprzyja szerzeniu się korupcji? 

Wszelkie gwałtowne przemiany ustrojowe, wdrażanie nowych ideologii, 

wymiana elit, niezależnie od tego, jak są słuszne i jak ważną rolę odgrywają 

w budowaniu nowych społeczeństw, prowadzą do rozrastania się sfery 

korupcji. Całkowita negacja dotychczasowego systemu, brak nowych 

usankcjonowanych społecznie wzorców zachowań, niekompetencja zwy-

cięskich elit, towarzyszący temu miraż niewyobrażalnych karier poli-

tycznych i wiara w swoje możliwości, sabotaż i oportunizm ze strony 

elit dawnych, których świat się załamał i które chcą już tylko wywalczyć 

miejsce dla siebie i swoich najbliższych, wszystko to stwarza klimat nie-

zwykle sprzyjający korupcji. Korupcja w krajach rządzonych autorytarnie jest 

naturalnym, immanentnym elementem systemu wywodzącym się z jego 

logiki. Stanowi swoistą rentę władzy. W zależności od zajmowanego sta-

nowiska wobec braku kontroli społecznej przysługuje tam nieformalne 

prawo do uzyskiwania odpowiednich dodatkowych dochodów. Nielojal-

ność wobec systemu lub przekroczenie przysługującego pułapu nadużyć 

może tego prawa pozbawić lub wręcz narazić na represje, ale jest to wtedy 

akt polityczny niemający nic wspólnego ze zwalczaniem korupcji. Korup-

cja jest przestępstwem ściganym przez prawo. W państwach o dłuższej 

tradycji demokratycznej zdołały się zrodzić stosowne normy obyczajowe 

i to raczej one niż doskonałość systemu prawnego odpowiadają za niższy 

65 Korupcja jako zagrożenie dla demokracji, referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji 
Praw Człowieka ONZ w Genewie 22 marca 2005 r.
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stopień korupcji. Obserwowana atomizacja społeczeństw i destrukcja 

norm obyczajowych wpływają na rozrastanie się korupcji również i w tych 

krajach. Rozwiązania liberalne promujące deregulacje i ograniczenie 

zakresu funkcjonowania państwa na pewno zmniejszają obszar korupcji, 

otwierają natomiast drogę do innych patologii. Naruszają one równowagę 

pomiędzy interesem jednostki a interesem wspólnoty. Brak poczucia bez-

pieczeństwa zapewnianego obywatelom przez państwo powoduje ich 

alienację i proces oligarchizacji i anarchizacji życia społecznego narasta. 

Przeciwdziałanie korupcji metodą tworzenia coraz to nowych, kazuistycz-

nych przepisów prawnych również nie jest rozwiązaniem, towarzyszy mu 

rozrost biurokracji i równolegle prowadzi do destrukcji systemu prawnego. 

Prawo przestaje tworzyć spójny system, a zaczyna być labiryntem często 

sprzecznych przepisów. Labirynt ten, niedostępny zwykłym obywate-

lom, staje się wylęgarnią oszustów i złodziei różnego gatunku. Demokra-

cja w Polsce, tak jak w innych krajach, mimo podejmowanych działań 

zmierzających do ograniczenia korupcji, przeżywa nadal poważny kryzys 

będący następstwem braku poszanowania dla wartości i norm etycznych. 

Waga tego problemu jest niezmiernie duża, korupcja występuje bowiem 

nie tylko jako łamanie przepisów prawnych. Znacznie poważniejsze jest 

tutaj zjawisko naruszania wartości i norm, które częstokroć nie są usank-

cjonowane w sposób formalno-prawny. Przykładem może być kodeks 

etyczny stosowany w określonych grupach zawodowych i normujący 

zasady etyczne, lecz nieposiadający unormowań prawnych. Niezmier-

nie ważkim problemem jest potrzeba szerszego ujęcia zjawiska korupcji, 

gdyż szeregu kwestii etycznych nie można obecnie zawrzeć w przepi-

sach prawnych. Wciąż bowiem w codziennym życiu mamy do czynienia 

z sytuacjami, kiedy zachowania powszechnie uważane za naganne nie są 

jednocześnie sprzeczne z prawem66. 

Korupcja utrudnia rozwój gospodarczy, przekreśla zasadę równości 

obywateli oraz wypełnianie przez instytucje publiczne przypisanych im 

funkcji. Jej koszty to zazwyczaj utrata przychodów (z podatków, ceł, pry-

watyzacji), a także zmniejszenie poziomu inwestycji i wzrostu gospo-

darczego. Podstawowym zagrożeniem dla demokracji jest korupcja 

władzy. Do rozwoju korupcji wśród polityków i administracji publicznej 

66 Internet, http://www.wolontariat.pigkrosno.pl [dostęp: 19.09.2010].
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w Polsce bardzo aktywnie przyczyniają się ludzie interesu oraz przestęp-

czość zorganizowana67.

W Polsce, jako państwie o podwyższonym poziomie zagrożenia prak-

tykami korupcyjnymi, prowadzone są akcje analityczno-badawcze. Zaj-

muje się tym Polski Oddział Banku Światowego, Najwyższa Izba Kontroli 

oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Korupcja ma swoje przełożenie na 

wskaźniki makroekonomiczne oraz jakość życia w danym kraju. Może 

skutkować niewydolnością struktur państwowych i zahamowaniem 

wzrostu gospodarczego. Korupcja ma nierozerwalny związek z jakością 

rządzenia w danym państwie. Nastawienie Polaków do korupcji jest dość 

ambiwalentne. Spośród trzech rodzajów postaw – akceptacji, przyzwole-

nia i dezaprobaty – najczęstsza jest postawa przyzwalająca. Nadużywa-

nie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści to 

chleb powszedni polityków każdego szczebla. Synonimem korupcji jest 

publiczne kłamstwo. Do nieuczciwych praktyk, które składają się na sze-

roko rozumianą korupcję, należą łapówkarstwo, nepotyzm, nieuczciwy 

lobbing. W opinii Polaków przyjmowanie łapówek za załatwienie sprawy 

(wykonanie określonych czynności służbowych lub odstąpienie od nich) 

jest zjawiskiem powszechnym wśród wysokich urzędników państwo-

wych i polityków.

Dla przykładu należy podać, że według badań OBOP w opinii społecz-

nej za najczęściej występujące formy korupcji uznano: 

• 77% badanych – wręczanie lekarzom publicznej służby zdrowia pie-

niędzy za zabiegi i opiekę nad chorymi, 

• 64% – wręczanie łapówki celnikom za nienaliczanie cła,

• 62% – wręczanie łapówki policjantom za niewypisanie mandatu,

• 60% – wręczanie łapówki urzędnikom za zlecenie,

• 59% – wręczenie łapówki urzędnikom za wygranie przetargu68.

Kończąc ten podrozdział, należy stwierdzić, że politycy i urzędnicy 

ulegają naciskom biznesu, firm, grup zawodowych i społecznych przy 

zawieraniu kontraktów, rozstrzyganiu zamówień rządowych69. W polskiej 

polityce istnieje „kultura kłamstwa i korupcji”. W pierwszych latach trans-

formacji politycznej państwa polskiego w dyskursie publicznym przeważała 

67 A. Marcol, Korupcja problem społeczno moralny, Opole 1992, s. 32.

68 Badania OBOP.

69 Korupcja, nepotyzm, nieuczciwy lobbing. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2004, s. 12.
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interpretacja korupcji jako nieodłącznego produktu ubocznego następu-

jących zmian ustrojowych70. 

Wszyscy znają doskonale powiedzenie „pierwszy milion trzeba ukraść”, 

powiedzenie ujawniające praktyki działania w sferze polityki i gospodarki. 

Dlaczego występują trudności w postępowaniu przeciwko zjawisku korup-

cji w środowisku władzy, gdy sprawa dotyczy osób zajmujących czołowe 

stanowiska państwowe? Dlatego, że osoby takie korzystają z szeregu przy-

wilejów, które przysługują im z racji pełnionego stanowiska oraz funkcji. 

Na przykład mają dostęp do tajemnicy państwowej lub sprawują kontrolę 

nad organami ścigania, posiadają wiadomości, które mogą skompromi-

tować kolejnych polityków. Wtedy o takich skorumpowanych pracowni-

kach nie mówi się na głos, tłumaczy się takie postępowanie dobrem pub-

licznym lub dobrem narodowym71. Jest to błąd i ukrywanie przestępców 

„w białych kołnierzykach”. Takie postępowanie jest zagrożeniem dla ist-

niejącego systemu bezpieczeństwa państwa. Dla przykładu należy podać, 

że najwyższą udowodnioną łapówkę w Polsce, tj. 13 mln zł, przyjęli dwaj 

szczecińscy radni, za co sąd skazał ich na ponad dwa lata więzienia. Pie-

niądze wzięli od biznesmena, który dał im łapówkę za „ustawienie” sprze-

daży miejskiego terenu, na którym zamiast osiedla mieszkaniowego sta-

nęły dwa hipermarkety.

Straty spowodowane korupcją są olbrzymie i bezpośrednio prze-

jawiają się w dwóch aspektach: ekonomicznym i społecznym. Jeśli 

chodzi o koszty ekonomiczne korupcji w Polsce, to mają one odzwier-

ciedlenie w wynikach kontroli finansowych przeprowadzanych przez 

NIK (Izba ze szczególnym uwzględnieniem kontroluje bowiem obszary 

państwa narażone na działania korupcyjne). I tak w 2010 roku niepra-

widłowości ujawnione przez NIK przyniosły stratę sięgającą 14,5  mld 

złotych. Na przestrzeni lat 2005–2010 straty państwa wyniosły aż 

83,7 mld zł! Jest wysoce prawdopodobne, że spora liczba nieprawidło-

wości ujawnionych przez NIK, które przyczyniły się do tak olbrzymich 

strat polskiego państwa, jest wynikiem praktyk o charakterze korup-

cyjnym, mogących istotnie wpłynąć na uszczuplenie przychodów 

budżetowych z tytułu podatków, ceł, sprzedaży i najmu nieruchomości, 

prywatyzacji czy realizacji zamówień publicznych. Wskazane powyżej 

kwoty to tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem kontrole NIK obej-

70 S. Popowski, Państwo za łapówkę, „Rzeczpospolita”, 22 maja 2002, s. 4.

71 Korupcja w życiu społecznym, J. Kurczewski, B. Łaciak (red.), Warszawa 1999, s. 9.
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mują jedynie niewielki wycinek funkcjonowania państwa. Z uwagi na 

to rzeczywista wielkość kosztów finansowych ponoszonych przez pań-

stwo może być kilkukrotnie wyższa. Drugą formą występowania strat 

spowodowanych korupcją są tzw. koszty społeczne, które objawiają się 

przede wszystkim w niskim zaufaniu obywateli do polityków i instytu-

cji publicznych. Warto zauważyć, że zgodnie z badaniami przeprowa-

dzonymi przez CBOS w 2010 roku, aż 60% respondentów było zdania, 

że korupcja występuje najczęściej wśród polityków: działaczy partyj-

nych, radnych, posłów czy senatorów. To przekonanie Polaków prze-

łożyło się na przykład na rekordowo niski poziom zaufania do Sejmu, 

który w 2010 roku, zgodnie z badaniami CBOS, wynosił jedynie 21%. 

Brak zaufania obywateli do polityków i instytucji publicznych skutkuje 

brakiem poszanowania dla prawa i norm moralnych, a w konsekwencji 

niską sterowalnością państwa.

2.2. Obszary przekupstwa w Polsce 

Korupcja w formie przekupstwa dotarła w obszar działania funkcjonariu-

szy administracji publicznej (nie wszystkich), jak również ludzi władzy 

ustawodawczej – posłów, senatorów; władzy wykonawczej – rządowej 

lub samorządowej; sądowej; a także przedstawicieli tzw. czwartej władzy, 

czyli mediów. Korupcja dotyka niemalże każdego aspektu życia w Polsce, 

począwszy od dóbr materialnych przez usługi, stanowiska, zachowania, 

charakteryzując się przy tym wielością form. Do obszarów najbardziej 

zagrożonych tym zjawiskiem należy prywatyzacja, działalność służb cel-

nych, funduszy celowych, a także sposób przydzielania kontyngentów 

i koncesji, działalność służb mundurowych, szczególnie wojska, doty-

cząca przetargów. Słabości państwa widać niemal na każdym kroku. Pol-

skie partie polityczne bardzo alienują się z życia publicznego, żyją włas-

nym życiem. Prowadząc „zaciekły bój” o swoje przywileje, dopuszczają się 

wielu nieprawidłowości. Szczególnie słabością tą objęte są działalności 

gospodarcze, które są dystrybuowane poprzez wydawanie koncesji, cała 

sfera społeczna, służba zdrowia, oświata. W tych obszarach potrzebny jest 

bardzo dobry system organizacyjny, wsparty mechanizmami nadzoru, 

ponieważ tu zaangażowane są ogromne publiczne pieniądze, pochodzące 
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z kieszeni podatnika. To są zawsze bardzo wrażliwe punkty. Następnie są 

to służby o charakterze policyjnym, tj. Straż Graniczna i policja72.

Źródeł korupcji jest wiele. Nadal jest dużo majątku publicznego, który 

ma bliżej nieokreślony status prawny,, jak choćby spółki Skarbu Państwa, 

agencje czy fundusze itd. Nadal też pozostały nieuregulowane sprawy 

własności odebranych po II wojnie światowej. I właśnie te niczyje (bo jak 

coś jest państwowe lub gminne, to faktycznie nie ma właściciela) majątki 

stanowią wielką pokusę. Innym źródłem korupcji jest majątek, który 

dostaje się w sieć układów politycznych. Następuje to dzięki rekrutacji 

ludzi do struktur administracyjnych nie według klucza umiejętności, lecz 

znajomości. W związku z tym ci, którzy dochodzą do władzy, przejmują 

kontrolę nad państwem i szybko zapominają, co obiecywali przed wybo-

rami. Takiemu podejściu do władzy służy blokowanie dostępu do infor-

macji publicznej, mimo że ustawa regulująca ten dostęp obowiązuje od 

trzech lat. Wszystkie wykryte afery pokazują, że gdyby była lepsza wiedza, 

gdyby prawa obywatelskie, do których należy też prawo dostępu do infor-

macji publicznej, były respektowane, to życie publiczne miałoby znacznie 

wyższą jakość73.

Skorumpowani rządzący faworyzują kapitałochłonne inwestycje pub-

liczne kosztem innych typów wydatków publicznych, a inwestycje pub-

liczne przedkładają nad inwestycje prywatne. Najczęściej wspierają pro-

jekty, których wartość dla rozwoju gospodarczego jest niewielka74. Taka 

działalność państwa prowadzi do obniżenia zdolności konkurencyjnej 

całej gospodarki narodowej. Otoczenie instytucjonalne wpływa w sposób 

zasadniczy na strategię firm. W miarę jak państwo staje się głównym 

aktorem gospodarczym na rynku narodowym, jakość jego instytucji 

decyduje w znacznym stopniu o charakterze bodźców, które oddziałują 

na firmy. Kiedy zamówienia publiczne przyznawane są firmom o naj-

wyższej wydajności pracy i innowacyjności, przedsiębiorstwa starają się 

rozwijać w sobie te cechy, lecz kiedy premiowane są zachowania korup-

cyjne, zwycięskie na rynku są firmy o tego rodzaju nastawieniu75. Efektem 

72 J. Pitera, O korupcji. Rozsmakowani w łapówkach – wywiad, s. 3.

73 Taż, Święta miłości kochanej ojczyzny, „Newsweek Polska” 2001, nr 10, s. 112.

74 Wiele konkretnych przykładów takich sytuacji podaje S. Rose-Ackerman, dz. cyt., s. 79.

75 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
1990, s. 79.
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korupcji jest więc ograniczenie zdolności rozwojowych gospodarki i mar-

notrawstwo środków.

Cennik łapówek, które na każdym kroku trzeba wręczać strażnikom, 

urzędnikom, politykom: 

• ustawa w Sejmie – 73,5 mln zł – tyle Lew R. w 2002 roku zażądał 

od Agory (według ówczesnego kursu dolara) za zmianę ustawy 

medialnej,

• sprzedaż działki w Warszawie – 1 mln zł – tyle ambasador Egiptu 

miał wziąć za sprzedaż ambasadzie Egiptu za 10 mln zł działki wartej 

4 mln zł,

• ubezpieczenie elektrowni – 500 tys. zł – tyle miała wziąć Aleksandra 

J. za załatwienie kontraktu na ubezpieczenie elektrowni w Opolu,

• pośrednictwo w sprzedaży działki – 250 tys. zł – tyle znany działacz 

Solidarności miał wziąć za pośrednictwo w sprzedaży działki w stolicy, 

•  pomoc w prywatyzacji – 100 tys. zł – tyle Weronika M. miała wziąć 

za pomoc w prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych,

• przetarg na zakup działki – 100 tys. zł – tyle była posłanka Beata S. 

miała wziąć za pomoc w ustawieniu przetargu na zakup działki na 

Helu, 

• umorzenie podatku – 50 tys. zł – tyle miał wziąć Andrzej Ż. z Mini-

sterstwa Finansów za umorzenie zaległości podatkowych byłemu 

senatorowi Henrykowi S.,

• zabieg ortopedyczny – do 35 tys. zł – tyle trzeba zapłacić, by nie czeka-

jąc w kolejce, wykonać zabieg ortopedyczny w krakowskim szpitalu, 

• wózek inwalidzki – 30 tys. zł – tyle za pozytywne rozpatrzenie wnio-

sku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego miała zażądać 

pracownica PFRON,

• przetarg na sprzęt medyczny – 22 tys. zł – tyle były wiceminister 

zdrowia Krzysztof G., gdy był jeszcze dyrektorem szpitala, miał wziąć 

za ustawienie przetargów na zakup sprzętu medycznego, 

• państwowa posada – 20 tys. zł – tyle były wiceprezydent Przemyśla 

Ryszard L. miał wziąć za pomoc w załatwieniu pracy w Straży Gra-

nicznej, 

• mieszkanie komunalne – do 12 tys. zł – tyle żądały urzędniczki 

z Gliwic za przyznanie mieszkań komunalnych, 
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• uchylenie aresztu – 10 tys. zł – taką łapówkę miał wziąć Grzegorz W., 

bielski sędzia, przed dwoma laty za uchylenie aresztu Ryszardowi 

Niemczykowi,

• korzystny wynik meczu – 5 tys. zł – tyle miał dostać sędzia Marek R. 

za ustawienie meczu piłkarskiego na korzyść Arki Gdynia,

• dotacja unijna – 4,5 tys. zł – tyle miał żądać mężczyzna z Dolnego 

Śląska za pomoc w uzyskaniu 40 tys. zł unijnej dotacji, 

• spotkanie u szefa CBA – 4 tys. zł – tyle miał wziąć Marek Ł., działacz 

społeczny z województwa łódzkiego, za umówienie spotkania z szefem 

CBA Mariuszem Kamińskim,

• przyspieszenie operacji – 4 tys. zł – tyle muszą płacić pacjenci, 

którzy nie chcą czekać w kolejce na zabieg w szpitalu w Kujawsko-

-Pomorskiem,

• wszczepienie stawu biodrowego – 3 tys. zł – tyle muszą zapłacić 

chorzy z Podkarpacia, którzy nie chcą czekać na wszczepienie stawu 

biodrowego nawet kilkanaście miesięcy,

• renta z ZUS – 2,7 tys. zł – tyle mieli brać pośrednicy ze Śląska za 

korzystną decyzję orzecznika ZUS w sprawie przyznania renty, 

• operacja oczu bez kolejki – 1,8 tys. zł – tyle muszą płacić pacjenci 

z Gdańska, którzy nie chcą czekać przez kilka miesięcy w kolejce na 

operację ratującą wzrok,

• przyjęcie na oddział onkologiczny – 1000 zł – by ominąć kolejkę, 

tyle muszą płacić pacjenci za przyjęcie na onkologię w Krakowie,

• niewypisanie raportów pokontrolnych – do 1000 zł – tyle inspektor 

Państwowej Inspekcji Pracy brał od przedsiębiorców za niewypisa-

nie raportów z uchybieniami,

• prawo jazdy – 700 zł – tyle muszą zapłacić osoby, które chcą dostać 

prawo jazdy bez względu na wynik egzaminu, 

• usunięcie kamieni nerkowych – 700 zł – tyle muszą płacić pacjenci 

z Łodzi, chorując na nerki, za usunięcie kamieni poza kolejką,

• fałszywe świadectwo – do 700 zł – tyle mieli żądać członkowie 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Rybniku za świadectwa od 

górników,

• znieczulenie przy porodzie – 400 zł – tyle muszą zapłacić kobiety 

w Gdańsku, które chcą dostać znieczulenie w czasie trwania porodu,

• zwolnienie lekarskie – do 300 zł – tyle żądają lekarze za wystawienie 

swoim pacjentom L4 na ich żądanie,
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• wizyta u specjalisty – do 250 zł – tyle muszą płacić pacjenci z Pozna-

nia, którzy nie chcą tygodniami czekać w kolejce na wizytę u lekarza 

specjalisty,

• niewypisanie mandatu – 200 zł – tyle miał wziąć od od kierowcy 

łamiącego przepisy drogowe policjant spod Zielonej Góry,

• przyspieszenie wizyty u specjalisty – do 150 zł – tyle muszą płacić 

pacjenci z Krakowa za szybszą wizytę u specjalisty,

• dodatkowe badania lekarskie – do 150 zł – tyle z portfela muszą 

wyjąć pacjenci z Łodzi, którzy chcą dostać od lekarza skierowanie na 

dodatkowe badania, 

• całodobowa opieka pielęgniarki – 100 zł – tyle chory musi zapłacić, 

jeśli chce, by przez całą dobę czuwała przy nim pielęgniarka,

• konsultacja specjalisty – 100 zł –tyle kosztuje porada lekarza specja-

listy w Kujawsko-Pomorskiem dla pacjentów spoza kolejki,

• zasiłek dla bezrobotnych – 100 zł – tyle musiały zapłacić osoby 

z Namysłowa, które chciały przedłużyć status osoby bezrobotnej,

• niewypisanie mandatu – 70 zł – tyle mieli żądać strażnicy miejscy 

z Trójmiasta za niewypisanie mandatu za złe parkowanie, 

• wypisanie recepty – od 50 zł – tyle muszą zapłacić pacjenci z Pozna-

nia, którzy chcą lek przepisywany na recepty,

• korzystna decyzja sanepidu – 60 zł – kosz słodyczy wart 60 zł miały 

dostać pracownice lubelskiego sanepidu za sfałszowanie raportu 

 z kontroli restauracji,

• odprawa bez kolejki – 30 zł – tyle mieli żądać polscy celnicy na gra-

nicy z Białorusią za odprawienie bez kolejki, 

• brak kary za jazdę bez biletu – 20 zł – tyle musi wręczyć kontrolerowi 

pasażer, który został przyłapany na jeździe bez ważnego biletu,

• spacer z pielęgniarzem – 15 zł – tyle musi zapłacić pacjent, który 

chce pospacerować po szpitalnych korytarzach z pielęgniarzem76.

Najnowsze dane z 2010/2011 roku kształtują się następująco:

• 20 tys. zł za załatwienie posady państwowej, a unijnej dotacji – za 

4,5 tys. zł,

• 2,7 tys. zł za przyznanie renty, 

• przyjęcie na oddział onkologiczny bez kolejki – 1000 zł,

76 Tak wręcza się łapówki w Polsce, Internet, http://www.fakt.pl/Tak-wrecza-sie-lapowki-w-
Polsce,artykuly [dostęp: 20.09.2010].
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• prawo jazdy – 1,6 tys. zł, 

• przyznanie zasiłku dla bezrobotnego – 100 zł, 

• 8 zł i karp (ryba) – za podbicie dowodu rejestracyjnego niespraw-

nego auta,

• poparcie uchwały Rady Miasta – 6000 zł – kwota przekazana 

radnemu w zamian za poparcie uchwały w sprawie przekształce-

nia terenu w Rewie,

• testy egzaminacyjne – 15 tys. zł – tyle kosztowało poznanie testów 

przed egzaminem na medycynę w Białymstoku, Lublinie, Łodzi 

i Warszawie, 

• ustawienie meczu piłkarskiego – 30 tys. zł – miał otrzymać sędzia 

piłkarski za „wydrukowanie” meczu Wisła Płock – Górnik Łęczna, 

• przyspieszenie odprawy na granicy – 60 tys. zł – łapówki w takiej 

wysokości brali od podróżnych celnicy z Dorohuska i Chełma za 

przyspieszanie odpraw i za przymykanie oka np. na przemycane 

papierosy czy alkohol, 

• pozytywne rozstrzygnięcie przetargu – 80 tys. zł – to kwota, którą 

wraz z innymi mężczyznami przyjął były burmistrz Bobolic w zamian 

za ustawienie przetargu na dokończenie budowy szkoły w podbobo-

lickiej Dargini. Przetarg opiewał na sumę 2,6 mln zł, 

• odpuszczenie meczu – 80 tys. zł – mieli dostawać do podziału pił-

karze klubu I-ligowego za odpuszczenie meczu,

• łapówki dla prezydenta – 100 tys. zł – łapówki na taką kwotę przyjął 

były prezydent Opola. Przedsiębiorcy płacili mu za przychylność 

przy przetargach, uzyskiwanie zgody na dzierżawę miejskiego lokalu, 

koncesję na sprzedaż alkoholu czy za przyspieszenie formalności 

urzędniczych,

• kontrakt dla spółdzielni – 347 tys. zł – tyle miał zapłacić przedsię-

biorca prezesowi spółdzielni mleczarskiej w Mońkach za możliwość 

wykonania prac budowlanych na rzecz spółdzielni, 

• pomoc w awansie do I ligi – 500 tys. zł – miał uzyskiwać prominen-

tny działacz piłkarski za pomoc Górnikowi Łęczna w awansie do naj-

wyższej klasy rozgrywkowej.

Jest to „lista hańby”, począwszy od lekarza, przez policjanta, do poli-

tyka. Tę przerażającą prawdę potwierdzają eksperci. Państwo nakłada 

sztuczne ograniczenia, a urzędnicy każą sobie ekstra płacić za to, że coś 

dla obywatela załatwią, są to słowa wypowiedziane przez pana Andrzeja 
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Sadowskiego, eksperta z Centrum im. Adama Smitha. Dajemy (i bierzemy) 

łapówki niemal za wszystko, co ułatwi i przyspieszy załatwienie sprawy 

i za co da się wyłudzić nielegalne korzyści. Jeśli ktoś nie potrafi zdobyć 

się na taki „gest” albo się boi, to są wyspecjalizowani załatwiacze, którzy 

bez oporów moralnych dadzą pieniądze urzędnikowi, oczywiście za odpo-

wiednią łapówkę. Załatwiacz na przykład umożliwił umorzenie przez 

prokuraturę za skromne 50 tys. zł śledztwa przeciwko Rudolfowi S., od lat 

poszukiwanemu listem gończym. 

Bardzo ciekawe jest też „racjonalne uzasadnienie” tego zjawiska stoso-

wane przez biorców i dawców, czyli uspokojenie siebie samego lub prze-

rzucenie winy na innego. I tak:

• „Wszyscy tak robią” – uogólnianie proste,

• „Na tym, niestety, polega życie” – uzasadnienie egzystencjalne,

• „Na tym, po prostu, polega życie” – uzasadnienie banalizujące,

• „Nie przeżyję z pensji” – uzasadnienie humanitarno-egoistyczne,

• „Nie przeżyjemy z pensji” – uzasadnienie humanitarno-wspólnotowe,

• „Nie robię tego dla siebie, ale dla rodziny” – uzasadnienie altruistyczne,

• „Sprawa była wyjątkowa, miałem dołek finansowy, żona straciła 

pracę…” – uzasadnienie ekskluzywne, quasi-moralne,

• „Inaczej się nie da” – uzasadnienie z konieczności,

• „Wszyscy tak robią, jak ja nie będę, to zginę, zaszczują mnie” – uza-

sadnienie obronne, związane z wymuszeniem,

• „Inni też tak robią, nie będę się wyróżniał” – uzasadnienie solidar-

nościowe (bardzo nośne w Polsce),

• „Robimy tylko to, co robią nasi przełożeni” – uzasadnienie z auto-

rytetu,

• „Bierzemy tylko przykład z polityków” – uzasadnienie cyniczne,

• „Co robić, skoro klienci sami dają” – uzasadnienie naiwne,

• „To taki wtórny podział dóbr” – uzasadnienie roztropnościowe,

• „To łatanie mankamentów sprawiedliwości” – uzasadnienie intelek-

tualistyczne,

• „To łatanie mankamentów prawa” – uzasadnienie legalistyczne,

• „W pracy panują układy i trzeba ich przestrzegać. Tak jest wszędzie” – 

uzasadnienie strukturalno-profesjonalne,

• „W kraju panuje korupcjogenny system związany z niskimi pensjami, 

to są jego konsekwencje” – uzasadnienie polityczno-opozycyjne77.

77 Internet, http://www.aferyprawa.com/korupcja [dostęp: 20.09.2010].
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Powyższe wyjaśnienia są najprostszymi stosowanymi w sytuacjach korup-

cyjnych. Mówi się na przykład o „właściwej alokacji dóbr”; „koniecznym 

wpływaniu na efektywność działań”, „zwiększaniu motywacji urzędników”, 

„usprawnianiu mechanizmów prawnych” lub „rynkowych”. „Uzasadniając” 

korupcję, można przywoływać również takie argumenty-instytucje, jak 

„sprawny lobbing” czy „zinstytucjonalizowane formy wpływania na legis-

lację”. Tak rozrośnięte łapownictwo decyduje bowiem nie tylko o tym, 

które prawa należy egzekwować, a których nie, ale również o tym, jakie 

prawa należy ustanawiać. 

2.2.1. Przewodnik korupcyjny po Polsce z przykładami

Jeszcze niedawno uczestnikom wycieczki na Helu przewodnik 

opowiadał: tu kościół, tu latarnia morska, a tu CBA zatrzymało posłankę 

S. podczas romantycznego przekazu kasy z agentem „Tomkiem”! Miejsca, 

które były świadkami afer czy zatrzymań, rzeczywiście zaczynają się 

z nimi kojarzyć. Wyobrażamy sobie, że to muszą być zadymione pomiesz-

czenia, że korumpowani oraz korumpujący dokładnie przed spotkaniem 

sprawdzają, czy nie ma podsłuchów. Tak naprawdę wszystko jest znacz-

nie bardziej prozaiczne. Każdemu wydaje się, że on na pewno nie wpad-

nie, więc nie bardzo się dba o konspirację. Tak było, gdy posłanka S. ujęta 

została na „gorącym uczynku”.

Statystycznie największą szansę na to, by stać się miejscem korupcji, mają 

duże miasta. Wprawdzie według danych policji w ostatnim roku spośród 

ponad 12 tys. stwierdzonych przestępstw korupcyjnych aż co trzecie zdarzyło 

się w miejscowościach mniejszych, ale biorąc pod uwagę, że metropolii jest 

tylko siedem, to właśnie w nich, w Warszawie, Krakowie, Łodzi, we Wrocła-

wiu, w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie, są największe atrakcje dla zwolenni-

ków turystyki korupcyjnej. Ale i dla miłośników podróży po Polsce prowin-

cjonalnej znajdzie się sporo ciekawych i nierzadko położonych w pięknej 

okolicy miejsc-świadków łapówkarstwa. Czeskie corrupt tour zaczyna się od 

Pragi i afer z praskiego ratusza, potem proponuję wycieczkę do Uścia nad 

Łabą, gdzie znajdują się kopalnie, o których powszechnie mówi się w kon-

tekście „złodziejskiej prywatyzacji”, a następnie willowe osiedle zamieszkane 

przez czeskich biznesmenów i lobbystów. Najprościej byłoby się przemieś-

cić do naszej stolicy na Wiejską: Sejm, Senat, hotel dla parlamentarzystów, 

korytarze oraz gabinety pobliskich ministerstw i innych urzędów central-
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nych były świadkami niejednego układu korupcyjnego. Potem Śląsk, tam-

tejsze kopalnie przez blisko dekadę bywały świadkami i ofiarami działania 

„mafii węglowej”. Fałszowanie świadectw jakości węgla oraz jego wyłudzenia 

z zakładów będących własnością Skarbu Państwa kosztowały budżet ok. 50 

mld zł. Zamiast osiedli willowych warto obejrzeć ponad 170 mieszkań komu-

nalnych w Szczecinie, które tamtejsi urzędnicy w ciągu dziesięciu lat przejęli 

od lokatorów i sprzedali na wolnym rynku jako swoje własne.

Wycieczkę po korupcyjnej Polsce można też rozpocząć od zwiedze-

nia stadionów, szatni piłkarskich oraz klubowych biur. Wielki przekręt 

w polskiej piłce nożnej objął swoim zasięgiem kilkanaście miast i miaste-

czek. Afera zaczęła się od klubu Polar z wrocławskiej dzielnicy Zakrzów. 

W 2004  roku właśnie tam wszczęto śledztwo, które dało początek fali 

aresztowań. Po rajdach dziennikarzy, którzy opisali niebezpiecznie bli-

skie kontakty „działaczy z innymi osobami”, przewodnik prowadził po 

drugoligowych grupach Polaru i Zagłębia Lubin. Rozpętała się burza. 

W procederze korupcyjnym brały udział 52 kluby sportowe. Do końca 2011 

roku oskarżono prawie 600 osób. Podróżując śladem afery, można więc 

zwiedzić praktycznie całą Polskę. Wersja minimum musiałaby oprócz 

Wrocławia objąć jeszcze Gdynię oraz Kielce, bo właśnie śledztwa w spra-

wie tamtejszych klubów (Arka oraz Korona) były najważniejszymi wątkami 

w całej sprawie. Przynajmniej do tej pory, bo wrocławska prokuratura 

nadal prowadzi śledztwo i stawia zarzuty kolejnym działaczom, sportow-

com i osobom związanym z piłką nożną. Praktycznie cały kraj obejmują 

też afery związane z uzyskiwaniem praw jazdy. Do tej pory zatrzymano 

w kilkunastu ośrodkach instruktorów, egzaminatorów, ale także zda-

jących, którzy za uprawnienie do jazdy płacili łapówki. W Tychach ska-

zano 47 osób za branie łapówek oraz odebrano ponad setkę nielegalnie 

zdobytych uprawnień, a kolejne 1,5 tys. osób jeszcze sprawdzają śledczy. 

W Katowicach stworzono tak sprawny system łapówkarstwa na egzami-

nach, że prawa jazdy na autobus lub ciężarówkę dostawały osoby, które 

nigdy nie siedziały za kółkiem lub nie potrafiły czytać i pisać. W Nowym 

Sączu podobnej treści zarzuty postawiono dyrektorowi ośrodka. Zatrzy-

mania w ośrodkach w Kielcach, Częstochowie, Pile i Ostrołęce nie należą 

do wyjątkowych. Podobnie szeroki zasięg ma rozwojowa sprawa korupcji 

przy administracyjnych przetargach informatycznych. Na razie główne 

lokalizacje to Warszawa (w tym Centrum Projektów Informatycznych na 

Ursynowie) oraz Wrocław, gdzie mieści się siedziba spółki NetLine. Były 
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szef CPI oraz prezes NetLine są głównymi podejrzanymi w tej sprawie. Ale 

śledczy nie ukrywają, że kolejne aresztowania są prawdopodobne; spraw-

dzane są przetargi z minionych lat dotyczące wielu rządowych agencji.

2.2.2. Polskie miasta korupcji

Są pojedyncze miejsca, które kojarzą się z korupcją bardziej niż inne. To 

Starachowice. W 2003 roku wyciekły do prasy tajne nagrania z podsłuchi-

wanego telefonu posła SLD Andrzeja J., wówczas miasto trafiło na czołówki 

wszystkich gazet i serwisów informacyjnych. Poseł Andrzej J. telefonował do 

radnych Sojuszu ze Starachowic i powołując się na informacje uzyskane od 

ówczesnego członka rządu, Zbigniewa S., ostrzegał ich o planowanych aresz-

towaniach tamtejszych działaczy samorządowych powiązanych z przestęp-

cami. W kilka dni to miasteczko, niegdyś znane jako siedziba fabryki najpo-

pularniejszych polskich samochodów ciężarowych Star – stało się symbolem 

niebezpiecznych związków polityków i przestępców. Właśnie rozpoczął się 

proces Wojciecha B., do niedawna prezydenta tego miasta. W 2006 roku wygrał 

wybory, bo obiecywał, że zmieni wizerunek miasta i wprowadzi jasne zasady 

pracy urzędników. W ubiegłym roku został zatrzymany w związku z zarzu-

tami o korupcję. Zarzuty: 96 tys. zł łapówek od lokalnych inwestorów! Grozi 

mu 10 lat więzienia. Wałbrzych też może być symbolem korupcji wyborczej, 

tej naprawdę niebezpiecznej, bo samorządowej. To miasto nie przebiło się tak 

mocno do świadomości publicznej jak Starachowice, ale zaskoczyło meto-

dami korupcji w wyborach z 2010 roku. Podczas nich, w pierwszej turze, dzia-

łacze PO wydali 8 tys. zł na kupno głosów, by kandydat tej partii Piotr K. został 

prezydentem miasta, a lokalni działacze Platformy dostali się do rady miasta 

i powiatu. Płacono 20 zł za głos, a w niektórych przypadkach mieszkańców 

Wałbrzycha przekupywano alkoholem lub produktami spożywczymi. Proce-

der powtórzono w drugiej turze; na zdobycie głosów wydatkowano kolejne 

5 tys. zł. Śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok. W tym czasie władze woje-

wódzkie PO zadecydowały o rozwiązaniu lokalnych struktur ugrupowania. 

Sąd nakazał powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich (K. jesz-

cze przed tą decyzją zrzekł się funkcji) i części wyborów do Rady Miasta. 

Wśród wsi na korupcyjną ikonę wyrósł Kleszczów koło Bełchatowa. To sie-

dziba najbogatszej gminy w Polsce oraz miejsce, w którym doszło do jednej 

z największych afer. Wójt Gminy od 1993 roku Kazimiera T. wraz z synem 

i synową została postawiona w stan oskarżenia o nielegalne wzbogacenie się 
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o 5 mln zł. Dzięki „niespodziewanej” decyzji Rady Gminy z 2007 roku działki 

rolne, które wcześniej zakupiła rodzina Kazimiery T., stały się budowlanymi. 

Następnie gmina odkupiła je od T., płacąc 35 zł za metr kwadratowy. Gdy 

Kazimiera T. przejmowała te grunty, metr kwadratowy kosztował ją 80 gr.

Najwięcej emocji budzą jednak miejsca, w których dochodziło do 

spotkań korumpowanych i korumpujących. Budynek Agory, wydawcy 

„Gazety Wyborczej”, choć od pamiętnego spotkania Lwa Rywina 

z naczelnym Adamem Michnikiem minęło prawie 10 lat, nadal kojarzy 

się ze słynną propozycją korupcyjną. A mieszkańcy Marcinowic pod 

Poznaniem po trzech latach wciąż wspominają zainteresowanie, jakie 

wzbudziła w całej Polsce informacja o tym, że to na ich małym cmen-

tarzu Ryszard Sobiesiak, współwłaściciel firmy hazardowej Golden Play, 

spotkał się z prominentnym politykiem PO Zbigniewem Chlebowskim. 

Podczas finalizacji interesu przestępcy zazwyczaj wybierają miejsca, 

które gwarantują im zachowanie pozorów normalności. To galerie han-

dlowe, zwykłe restauracje czy inne miejsca publiczne. Z zasady jednak 

nie ujawnia się opinii publicznej nazw hoteli czy restauracji, w których 

dochodziło do korupcyjnych wydarzeń. Powód jest prosty: niewinny 

właściciel lokalu mógłby ucierpieć z powodu czyjejś pazerności. Mimo 

to i tak miejsca najbardziej spektakularnych spotkań czy zatrzymań są 

powszechnie znane, jak w przypadku legendarnego 40. piętra w war-

szawskim hotelu Marriott, w efekcie świadomego nagłośnienia całej 

sprawy. Na multimedialnej konferencji prasowej w 2007 roku ówczesny 

zastępca prokuratora generalnego Jerzy Engelking dowodził, że za ostrze-

żeniem dla Andrzeja Leppera w tzw. aferze gruntowej mógł stać były szef 

MSWiA Janusz Kaczmarek. By to udowodnić, pokazał film, na którym 

Kaczmarek wprost od prezydenta RP udał się na 40. piętro Marriottu, do 

apartamentu zajmowanego przez biznesmena Ryszarda K. Wkrótce dołą-

czył do nich poseł Samoobrony Lech W. To spotkanie nagrane kamerami 

przemysłowymi miało być dowodem na przekazywanie przez polityka 

poufnych informacji na temat działań antykorupcyjnych. Kaczmarek 

został po latach uwolniony od oskarżeń, a dziś walczy o odszkodowanie 

za utratę dobrego imienia, ale i sam Marriott też mógłby o odszkodowanie 

zawalczyć, bo i on stracił na aferze, gdy zaczął być kojarzony z korupcją. 

Także podwarszawskiemu pałacykowi w Pęcicach, gdzie na początku lat 

90. właściciele słynnego Art-B Bogusław B. i Andrzej G. spotykali się z moż-

nymi świata biznesu i polityki oraz tworzyli pomysł słynnego oscyla-
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tora, taka sława nie przysporzyła biznesowego dobrobytu. Dwie dekady 

temu na hucznych przyjęciach, które odbywały się w kupionym przez 

Art-B pałacu, bywali wszyscy: od ministrów, posłów, po szefów banków. 

Jednak po ucieczce Bagsika i Gąsiorowskiego z Polski Pęcice podupadły. 

Próbowano w nich prowadzić pensjonat. Dziś pałacyk jest zamknięty na 

cztery spusty. Podobnie średnią reklamą były afery korupcje dla restau-

racji, w których odbywały się spotkania bohaterów tych wydarzeń. 

Restauracja Casa Nostra na warszawskiej Pradze, przed którą w 2001 

roku zamordowano byłego ministra sportu Jacka D., zamieszanego 

nie tylko w kontakty ze światem przestępczym, lecz także w niejasne 

układy korupcyjne, wkrótce zbankrutowała. Pomieszczenia przez dłuż-

szy czas stały puste. Później otwarto tam restaurację gruzińską, ale tylko 

na chwilę. Dopiero po latach powstała tam dziś popularna w Warszawie 

La Playa. Podobnie potoczyły się losy eleganckiej restauracji Biblioteka 

na Powiślu. Tam w 2007 roku odbyło sie spotkanie wiceministra zdro-

wia Bolesława Piechy z przedstawicielami farmaceutycznego giganta 

Servier, by w niejasnych okolicznościach na liście leków refundowa-

nych znalazła się produkowana przez koncern iwabradyna. Kiedy pod-

czas obrad komisji śledczej ds. afery hazardowej padła nazwa Pędzącego 

Królika, restauracji, w której Marcin Rosół, szef gabinetu ministra sportu 

Mirosława D., spotkał się z Magdaleną S., córką Ryszarda S., właścicielka 

tej uroczej restauracyjki na warszawskim placu Teatralnym wcale się nie 

ucieszyła. Lokal najechały media, by sfilmować miejsce, w którym doszło 

do przecieku, oraz klienci, by wypić kawę być może przy tym samym 

stoliku, przy którym miały być uzgadniane wielomilionowe kontrakty. 

Nawet niebo nad Polską nie jest wolne od korupcyjnych wydarzeń. 

W śledztwie prowadzonym od kilku lat w sprawie przyjmowania łapówek 

w zamian za zaliczenie egzaminu na licencję pilota zarzuty usłyszało 

40 osób. Oprócz egzaminatorów w „akcji” uczestniczyli przedsiębiorcy, 

rolnik, kompozytor, student oraz ci, którym zamarzyło się latanie. Niemal 

w powietrzu przeprowadzono zatrzymanie słynnego lobbysty Marka D. 

We wrześniu 2004 roku na lotnisku w krakowskich Balicach w saloniku 

dla VIP-ów już czekało na niego ABW, by zatrzymać go pod zarzutem 

korumpowania urzędników. Jednak pracownik lobbysty ostrzegł go, ten 

postanowił nie wysiadać z prywatnego samolotu i kazał pilotowi starto-

wać. Funkcjonariusze ABW zablokowali samolot samochodem. Negocja-

cje z D. trwały kilka godzin, a lobbysta zgodził się wysiąść, przekonany, że 
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wkrótce zostanie zwolniony. W więzieniu spędził jednak ponad trzy i pół 

roku. I ledwie wyszedł, ponownie został zatrzymany pod zarzutem korupcji 

i znowu w równie spektakularny sposób. ABW aresztowało go podczas 

posiłku w restauracji Dom Sushi położonej na malowniczym deptaku przy 

ulicy Monte Cassino w Sopocie. Jeszcze bardziej spektakularne było zatrzy-

manie w 1998 roku na płynącym do Szwecji promie „Rogalin” asystenta 

ówczesnego wiceministra obrony narodowej Romualda Szeremietiewa. 

Zbigniew F. został oskarżony o bezprawny dostęp do tajemnicy państwowej 

i praktyki korupcyjne. Z drugiego zarzutu został po latach oczyszczony.

W niektórych sprawach wciąż nie zostało wyjaśnione, czy na pewno 

do korupcji doszło. Tak jest choćby w przypadku mieszkań w Sopocie, 

które prezydent miasta Jacek Karnowski miał wymuszać od lokalnego 

przedsiębiorcy jako wynagrodzenie za zgodę na przebudowę kamienicy. 

Niewątpliwie wciąż dochodzą i będą dochodzić nowe miejsca związane 

z korupcją. Nieraz odnosi się wrażenie, że tych przestępstw jest mniej. Nie 

wybuchają już tak spektakularne afery kończące się komisjami śledczymi 

jak kilka lat temu. Nie oznacza to wcale, że ich liczba nie spada, co najwyżej 

zmienia się sama natura przestępstw korupcyjnych. Kiedyś była to „korup-

cja biała”, skupiająca się na zdobyciu dojścia do polityka czy urzędnika 

i przekupieniu go. Dziś to „korupcja czarna”, coraz bardziej skompliko-

wana, wykorzystująca specjalistyczną wiedzę o przetargach, wydawaniu 

środków unijnych, tworzeniu szczególnych przepisów prawa, niejako „na 

zamówienie”. Ta praktyka coraz częściej spotykana jest w samorządach. 

Pozostaje jeszcze sprawa wykrywalności. Dla potrzeb turystyki korupcyjnej 

można układać trasę za trasą. Gorzej dla państwa, w którym ogromne pie-

niądze są po prostu rozkradane, podatki nie trafiają do Skarbu Państwa, 

a przekonanie społeczeństwa o państwie prawa maleje78.

Korupcja i jej różnorodne przejawy umiejscowiły się we wszystkich 

gałęziach administracji. Jednak określone obszary są na nią szczególnie 

podatne. Są to w pierwszej kolejności te komórki, które udzielają zamó-

wień. Szczególnie dotknięta, jak do tej pory, jest administracja budowlana 

ze swoim po części bardzo dużym planem, w ramach którego wydawane 

są olbrzymie kwoty, a i możliwość osiągnięcia zysku przedsiębiorstw pry-

watnych jest odpowiednio duża. Właśnie tutaj w przeszłości wykryto naj-

więcej przypadków korupcji strukturalnej. Ponieważ tam, gdzie wydaje się 

78 Internet, http://www.polishupdate.com/pl/przewodnik-korupcyjny-po-polsce [dostęp:
12.09.2011].
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ogromne sumy, pokusa przestępstw korupcyjnych jest szczególnie duża, 

to i administracja zamówień publicznych wraz z jej dużymi zamówie-

niami jest w wysokim stopniu narażona79. Również urzędy wydające 

zezwolenia, ustanawiające zakazy, dysponujące nakładami czy po prostu 

udzielające zamówień na usługi, są instytucjami o podwyższonym ryzyku 

wystąpienia korupcji. To samo dotyczy administracji kontrolnej i wszyst-

kich tych obszarów, które odnoszą się do osób. Wreszcie trzeba, uogólnia-

jąc nawet, skonstatować, że w zasadzie wszystkie obszary administracji 

publicznej nadają się do tego, aby stać się celem korupcyjnych machina-

cji. Współcześnie łapówki stały się dla Polaka sposobem na życie. A obec-

nie, w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, ta forma załatwiania prob-

lemów wydaje się przeżywać renesans popularności. Zaczynają się nawet 

pojawiać poradniki, jak dać łapówkę.

Tak więc: 

• Przede wszystkim zachowaj spokój. 

• Zapamiętaj przydatne zwroty: „Może da się to jakoś inaczej załatwić”, 

„Potrafię się odwdzięczyć”, „Na pewno się dogadamy”. Ważne jest 

zachowanie odpowiedniej formy, np. dla lekarza w kopercie, dla poli-

cjanta w dowodzie rejestracyjnym, dla urzędnika w czekoladkach80.

2.2.3.  Instytucje administracji państwowej i samorządowej
 
Korupcja podważa podstawy demokracji nie tylko przez to, że rodzi nie-

rządność struktur państwa, ale także dlatego, że polega na zamianie prywat-

nego bogactwa na wpływ polityczny, zaprzecza podstawowej dla demokra-

cji zasadzie tzw. równości formalnej. Efektem tego jest tworzenie specjalnych 

przywilejów, co prowadzi do zmniejszenia otwartości konkurencji oraz 

zakłóca naturalne kształtowanie się relacji ekonomicznych. Tendencja ta 

nie tylko hamuje rozwój gospodarczy, lecz wywołuje petryfikację już istnie-

jącej struktury podziału bogactwa w społeczeństwie. Należałoby więc przy-

jąć, że związana z wyżej wymienionymi zjawiskami nieskuteczność oraz 

79 Por. Bannenberg, Korruptionsstrukturen – zwischen Kooperation und Korruption: 
Ergebnisse der Habilitationsschrift einer bundesweiten Strafaktenanalyse zur Korruption, in: 
Unerträglich aber unvermeidlich? – Korruption in der öffentlichen Verwaltung und Strategien 
zu ihrer Bekämpfung, Dokumentation der Fachtagung der DBB Akademie am 2000, s. 31, 35.

80 B. Sielicka, Pokaż figę łapówkarzom, Internet, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Pokaz-fige-lapowkarzom-2096593.html, [dostęp: 23.02.2010].
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niesprawność struktur państwa doprowadzić może w efekcie do osłabienia 

dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego państwa81. 

Wiadomo jest od dawna, że kodeks karny, opisując przestępstwo łapow-

nictwa, używa sformułowania: „kto pełniąc funkcję publiczną, przyjmuje 

korzyść majątkową”. Aby zrozumieć treść tego przepisu, należy odpowie-

dzieć sobie na takie pytanie: czy funkcja publiczna jest równoznaczna 

z funkcją pełnioną przez funkcjonariusza publicznego? W latach 70. XX 

wieku polski Sąd Najwyższy przyjął bardziej rozszerzoną interpretację 

dotyczącą pełnienia funkcji publicznej. Funkcja publiczna obejmowała 

wtedy stanowiska np. konduktora pociągu i kierownika sklepu. Obecnie 

komentatorzy Kodeksu karnego twierdzą, że funkcję publiczną może 

pełnić tylko funkcjonariusz publiczny. A kto nim jest, mówi art. 115 § 13 k.k. 

Funkcję taką pełnią pracownicy administracji rządowej i samorządowej. 

Można spotkać się z takimi komentarzami które przyjmują rozszerzającą 

interpretację tego przepisu. Realia społeczne i gospodarcze, w których 

powstawał nowy Kodeks karny, są odmienne od obowiązujących w latach 

70. Intencją dzisiejszego prawa jest ochrona instytucji państwowych 

i samorządowych, a nie ochrona wszystkich form życia społecznego 

i publicznego82. Każda osoba uprawniona do wydawania decyzji admini-

stracyjnych, a takie podlegają zaskarżeniu do NSA, jest w ramach tych 

decyzji traktowana jak funkcjonariusz publiczny. Taka osoba nie musi być 

wymieniona w Kodeksie karnym jako funkcjonariusz publiczny. Rektor 

szkoły wyższej czy też przewodniczący komisji egzaminacyjnej, który 

bierze łapówkę w zamian za przyjęcie na studia, podlega odpowiedzialno-

ści karnej tak samo jak funkcjonariusz publiczny. Według Kodeksu kar-

nego funkcjonariuszem publicznym jest również osoba zajmująca kie-

rownicze stanowisko w instytucji państwowej. Instytucją państwową 

może być przedsiębiorstwo państwowe, bo taka forma własności jeszcze 

istnieje. Dyrektor takiego przedsiębiorstwa i jego zastępcy będą uznawani 

za funkcjonariuszy publicznych. W dobie dynamicznych przekształceń 

własnościowych do każdej sprawy trzeba jednak podchodzić indywidual-

81 A.Z. Kamiński, Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagro-
żenie dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski, „Zeszyty Centrum im. Adama Smitha” 
1997, nr 29, s. 12.

82 Łapówki, czyli kto jest funkcjonariuszem państwowym, rozmowa z sędzią Wojciechem 
Dziuban, wizytatorem ds. karnych Sądu Okręgowego w Krakowie, Internet, https://archiwum.
rp.pl/artykul/230123-Lapowki-czyli-kto-jest-funkcjonariuszem-panstwowym.html [dostęp: 
20.09.2010].
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nie. Sprawy związane z łapownictwem są bardzo kontrowersyjne i trudne, 

jednak polskie sądy dają sobie świetnie radę z nimi, karząc bezwzględnie 

łapówkarzy.

Dla przykładu można podać, że zakończył się proces opolskich łapów-

karzy i 14 września 2010 roku. Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok w tej 

bulwersującej sprawie urzędników administracji państwowej. Omawia-

jąc ten przykład, należy zacząć od początku, od ujawnienia tej afery, i tak: 

oskarżony Stanisław D., profesor ekonomii, były przewodniczący Rady 

Miasta Opola, nazywał łapówki „oddaniem pożyczki czy należnością za 

umowę-zlecenie”. Jednak nigdzie nie znaleziono śladu po tym, by takie 

pieniądze pożyczał i by taką umową był związany – twierdziła pani pro-

kurator. Prokurator stwierdzała również, że inwestycje w mieście docho-

dziły do skutku, ale tylko wtedy, kiedy inwestorzy zabezpieczyli najpierw 

prywatny interes głównych oskarżonych. Ucierpiał przez to wizerunek 

województwa, przedsiębiorcy nie chcieli tu inwestować, bo wiadomo było, 

że wiąże się to z łapówką. Rządy oskarżonych były zaprzeczeniem tego, co 

demokratyczne i wolnorynkowe, prywata była ich pryncypium, a korupcja 

wizytówką, mówiła. Oskarżony Leszek P. powtarzał bardzo często: „nasze 

miasto”, ale chyba właściwszym określeniem byłoby: „prywatne miasto”. 

Oskarżeni przyjmujący łapówki naśmiewali się z dających, mówiąc do 

nich: „bankrucie, nie stać cię na nas”. Podczas tych kilku lat dorobili się 

ogromnych fortun, jak choćby wille na osiedlu „Wiarus” warte 1,5 mln zł. 

Podczas dokonanego przez policję przeszukania w mieszkaniu Leszka P. 

znaleziono 60 tys. w gotówce. Na koncie bankowym zgromadził 500 tys. zł. 

Tak bardzo nie chciał się przyznać do tego, że ma konto, iż swoją pensję 

odbierał osobiście, twierdziła pani prokurator. Przedsiębiorcy obecni na 

ławie oskarżonych działali dzięki kupowaniu przetargów, bo nie można 

ich nazwać przetargami wygranymi. Konieczność pozostawania w korup-

cyjnym układzie była dla wielu z nich kwestią być albo nie być. Bali się 

przyznać komukolwiek, że dawali, wstydzili się tego, przyznała pani pro-

kurator. Fundowanie bankietów, prezentów, wycieczek było normalnym 

zachowaniem wobec notabli. Bez kupowania nie było pracy w mieście. 

Oskarżeni notable brali fortuny, myśląc, że sprawa nie wyjdzie na jaw, bo 

dającym również zależy na dyskrecji. Bardzo dobrze znali się prywatnie, 

wiedząc o swoich sekretach, jak np. wypady z paniami do hotelu w Barano-

wie itd., wskazywała pani prokurator83. 

83 Internet, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1  [dostęp: 20.09.2010].
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Sąd Okręgowy w Opolu zakończył trwający blisko dwa lata proces „ratu-

szowy” i wydał wyrok: Leszk P., były prezydent Opola i wojewoda opolski: 

siedem lat więzienia, 270 tys. zł grzywny i 10-letni zakaz sprawowania 

stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej. Musi 

również oddać 114 tys. zł łapówek, których wzięcie mu udowodniono. 

Remigiusz P., były naczelnik wydziału przetargów: pięć lat więzienia, 

200 tys. zł grzywny, 10-letni zakaz zajmowania stanowisk w administra-

cji. Będzie musiał zwrócić 71 tys. zł łapówek. Piotr K., były wiceprezydent 

Opola: trzy lata pozbawienia wolności, 108 tys. zł grzywny, siedmioletni 

zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji. Musi oddać 

50 tys. zł, które były łapówkami. Stanisław D., były przewodniczący rady 

miasta: trzy lata więzienia, 75 tys. zł grzywny i trzyletni zakaz pracy na sta-

nowiskach kierowniczych w administracji. Musi także zwrócić 20 tys. zł, 

które wziął jako łapówki. Oskarżeni powinni zdawać sobie sprawę z tego, 

że byli na świeczniku. Szkoda, jaką wyrządzili społeczeństwu Opola, jest 

ogromna, mówił sędzia Andrzej Głowacz, uzasadniając wyrok. Nie jest tak, 

jak mówił Leszek P., że za jego prezydentury miasto kwitło, a teraz wlecze 

się w ogonach rankingów. Wszyscy wiedzą, że w Opolu była korupcja 

i dlatego nikt nie pcha się teraz z inwestycjami. Tutaj nie dało się wejść, 

bo trzeba było się opłacać. Nikt nie może mieć wątpliwości, że w urzędzie 

miasta źle się działo84. 

Następny przykład dotyczy „afery węglowej” na Śląsku, gdzie w wyniku 

zatrzymania posłanki Barbary Blidy doszło do jej śmierci. Na przeło-

mie 2005 i 2006 roku ówczesny prokurator krajowy Janusz Kaczmarek 

powołał specjalny zespół do sprawy mafii węglowej. Jak twierdził, było 

to możliwe, gdyż kilka osób zdecydowało się ujawnić kulisy interesów 

na Śląsku, wśród nich, jak pokazały dalsze wydarzenia związane z samo-

bójstwem Barbary Blidy, był Ryszard Zając, w latach 1993–1997 poseł 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To dzięki niemu miano poznać inną 

twarz niegdysiejszej potentatki na rynku węglowym, która w 1997 roku 

była notowana na 52. miejscu listy „Wprost” wśród najbogatszych ludzi 

w Polsce, Barbary Kmiecik, zwanej Alexis. Według Janusza Kaczmarka 

osoby, które poszły na współpracę, zaznaczyły jednak, że będą się przy-

glądać, czy rzeczywiście jest wola wyjaśnienia afery węglowej. Do tej pory 

były tylko pojedyncze śledztwa. Teraz ma być to dochodzenie przypomi-

nające śledztwo dotyczące mafii paliwowej, zapewniał w swoim gabine-

84 Internet, http://bip.strzelceopolskie.pl/serwis/index [dostęp: 20.09.2010].
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cie w 2006 roku Kaczmarek. Musiało to być rzeczywiście jedno z bardziej 

tajnych śledztw, skoro nie wiedziano o nim ani o żadnym specjalnym 

zespole w Centralnym Biurze Śledczym. Jeden z wysokich funkcjonariu-

szy CBŚ mówi: „Na pewno nie działał taki w CBŚ. Jestem pewien, że nie 

było specjalnego zespołu. Na przestrzeni od 2000 roku do chwili obecnej 

był może jakiś odprysk sprawy związanej z węglem, szczególnie w zakre-

sie opóźnionych płatności za węgiel pobrany z Kompanii Węglowych, ale 

nie można takiej ewentualnej sprawy określić mianem afery. Jest pewien 

element związany z tymi sprawami, który wystąpił po śmierci Blidy, ale to 

temat na komisję śledczą. Jak wskazuje zatrzymanie Barbary Blidy przez 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tam została 

ulokowana specjalna grupa śledcza, którą nadzorowała Prokuratura Okrę-

gowa w Katowicach. Katowicka prokuratura była najbardziej zaufaną pro-

kuraturą ministra sprawiedliwości i szefa ABW”85.

Powołanie specjalnej śledczej komisji do sprawy zbadania tragicznej 

śmierci Barbary Blidy poza medialnym pokazaniem, że afera węglowa 

istnieje, nie przełoży się na ściganie jej beneficjentów. Potencjalni świad-

kowie już wiedzą, że lepiej milczeć. Organom ścigania nie uda się zebrać 

wystarczającego materiału dowodowego, by zaciągnąć jakiegokolwiek 

barona węglowego pod sąd, co najwyżej jakąś „płotkę”. Jest to parę 

z tysięcy, a może i więcej, przykładów korupcji w polskiej administracji 

publicznej.

Aktualnie w Polsce korupcja znajduje się w centrum debaty pub-

licznej. Ogromne zainteresowanie tym problemem można zauważyć 

wśród polityków oraz w środkach masowego przekazu, jest to pochodną 

pogarszania się pozycji Polski w rankingu publikowanym rokrocznie 

przez Transparency International, opartym na wskaźniku postrzega-

nia korupcji (CPI). Przyczyny można się także dopatrywać w szeregu 

bardzo nagłośnionych skandali korupcyjnych, które silnie oddziałują 

na polski system rządzenia państwem. Charakterystyczne dla praktyk 

korupcji w urzędach państwowych jest przede wszystkim nadużywanie 

funkcji urzędowej oraz uzyskiwanie względnie dążenie do (osobistych) 

korzyści przy, z reguły jednoczesnym zatajaniu takich sposobów dzia-

łania. Zagrożone bezprawnym lub nieuczciwym wywieraniem wpływu 

są w szczególności te obszary (również w organizacjach samodzielnych 

pod względem organizacyjnym, jak spółki córki), w których udziela się 

85 Internet, http://www.latkowski.com/obszar/cente [dostęp: 20.09.2010].
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zamówień, przyznaje się subwencje, środki finansowe w celu wsparcia 

czy dotacje, wydaje się decyzje w sprawie koncesji, zezwoleń, nakazów 

i zakazów lub wydaje się inne akty administracyjne, ustala się lub ściąga 

daniny publicznoprawne, opłaty, wykonuje się czynności kontrolne, 

zbywa się lub nabywa składniki majątku (np. nieruchomości) oraz 

mają miejsce częste kontakty zewnętrzne. Polscy naukowcy twierdzą, 

że polscy urzędnicy pomimo formalnego określenia obowiązków sto-

sunkowo rzadko identyfikują się ze swą publiczną misją i nader często 

podlegają naciskom zewnętrznych grup interesu. Według uczonych, 

prof. Heywooda i dr. Sahlinga, upolitycznienie obsady najwyższych 

kadr urzędniczych, które nastąpiło po zmianach rekrutacji w służ-

bie cywilnej w 2006 roku, prowadzi do zbyt częstej rotacji personelu 

urzędniczego, a to z kolei przekłada się na uzależnienie przedstawicieli 

administracji od układów politycznych. Sytuacja ta osłabia motywa-

cję urzędników do przestrzegania zasad uczciwości i praworządności. 

Jeżeli przypatrzyć się dobrze, w jaki sposób zmieniają się urzędnicy 

w kolejnych rządach, to od razu widać, że ta wymiana jest coraz więk-

sza. Nie dotyczy ona już tylko ministrów czy wiceministrów, ale także 

obejmuje stanowiska dyrektorów oraz wicedyrektorów poszczegól-

nych departamentów. Takie upolitycznienie w administracji może być 

jedną z głównych przyczyn wzrostu korupcji, a nie jej zmniejszenia.

2.2.4. Instytucje administracji centralnej 

Korupcja występująca w strukturach administracji publicznej wiązana 

jest na ogół ze świadomym omijaniem bądź łamaniem obowiązującego 

już prawa w celu osiągnięcia nielegalnych korzyści przez funkcjona-

riuszy publicznych86. Rządowe strategie walki z łapówkarstwem urzęd-

ników okazują się mało skuteczne i pomimo powziętych działań ryzyko 

korupcji rośnie – taki wniosek płynie z debaty nad najnowszym rapor-

tem opublikowanym w ramach programu Ernst & Young Sprawne Pań-

stwo. Mimo że urzędnicy mają przeważnie sformalizowane obowiązki 

w dziedzinie stanowienia polityki, to jednak osoby zajmujące wysokie 

stanowiska są przekonane o swojej dużej autonomii oraz, co za tym 

idzie, o dużym zakresie swobody w określaniu własnych funkcji, i tu 

86 C. Trutkowski, Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2006, s. 7–8.
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może się pojawić ryzyko korupcji, tj. w trakcie zarządzania procesem 

stanowienia polityki. Osoby zajmujące wysokie stanowiska podlegają 

naciskom ze strony konkurujących ośrodków koordynacyjnych 

wewnątrz rządu i muszą uwzględniać zobowiązania wynikające 

ze sprawowania władzy w układzie koalicyjnym oraz w mniejszym 

stopniu zasady ustroju półprezydenckiego. Takie rozdrobnienie rządu 

tworzy układ złożonych podległości i to jest kolejna strefa zagrożenia 

korupcją, na które narażeni są urzędnicy biorący udział w procesie sta-

nowienia polityki na poziomie ministerialnym. Istnieje silna korelacja 

pomiędzy spadającymi wskaźnikami jakości rządzenia w obu wymia-

rach zarządzania w administracji rządowej a pogarszającymi się noto-

waniami kraju w rankingach dotyczących poziomu korupcji. Korela-

cję tę dodatkowo wzmacnia stosunkowo ścisły związek przyczynowy 

pomiędzy obu wskazanymi wymiarami zarządzania w administracji 

rządowej a zagrożeniem korupcją. W łańcuchu przyczynowym silnie 

powiązane są zwłaszcza dobór kadr, stanowienie polityki i tworzenie 

prawa oraz poziom korupcji na wysokich szczeblach władzy i zawłasz-

czanie państwa87.

Najbardziej korupcjogenne mechanizmy w sektorze administracji pub-

licznej to:

• nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika,

•  brak przejrzystych kryteriów załatwienia sprawy,

•  lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości,

• słabość kontroli wewnętrznej,

• nierówność w dostępie do informacji,

• nadużywanie formy kolegialnego podejmowania decyzji,

• nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych (doradzanie i eks-

pertyzy),

• uchylanie się przed kontrolą państwową – niektóre jednostki admini-

stracyjne rozmyślnie unikają kontroli, kwestionując podstawy prawne 

kontrolującego. 

Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach dotyczących zjawiska 

korupcji w Polsce określa główne obszary zagrożenia korupcyjnego, 

a także mechanizmy jego powstawania. Do takich obszarów niewątpliwie 

należą: sfera zamówień publicznych, działalność administracji wszyst-

87 P. Heywood, J.H. Meyer-Sahling, Występowanie stref korupcji w zarządzaniu polską 
administracją rządową, Warszawa 2008, s. 2.
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kich szczebli i samorządów lokalnych, proces prywatyzacji, działalność 

funduszy i agencji pozabudżetowych, pełne niejasności przepisy podat-

kowe, działalność służby zdrowia. Raporty NIK-u nie ujawniły wielkich 

afer prywatyzacyjnych, wskazały jednak na liczne nieprawidłowości, 

jak w przypadku prywatyzacji Domów Towarowych Centrum i FSM lub 

doboru firmy doradczej przy prywatyzacji TP SA. To dlatego, że procesy 

prywatyzacyjne trudno oceniać, ponieważ obowiązująca procedura nie 

przewiduje określania celów prywatyzacji, nie można więc orzec, czy 

zostały osiągnięte i w jakim stopniu. Niejasność i nieprzejrzystość wynika 

też z braku systemu weryfikacji wycen prywatyzowanego majątku. Taka 

sama sytuacja jest z gospodarowaniem majątkiem państwowym. Brak jas-

nych reguł postępowania w tej dziedzinie może prowadzić do nadużyć, 

jak w wypadku słynnych „trójkątów Buchacza”. Rzecz nabiera szczegól-

nego znaczenia, ponieważ w swym exposé premier zapowiadał politykę 

inwestycyjną polegającą na wspólnych przedsięwzięciach kapitału pań-

stwowego i prywatnego.

Licznych przykładów nieprawidłowości dostarcza działalność pań-

stwowych funduszy celowych i agencji, takich jak PFRON czy woje-

wódzkie FOŚ. W działalności samorządów ciągle notuje się liczne przy-

padki naruszania ustawy o zamówieniach. Truizmem jest stwierdzenie, 

że korupcji sprzyja wciąż znaczna liczba koncesji i kontyngentów, przy-

znawanych mniej lub bardziej arbitralnie, a także nierówny dostęp do 

informacji urzędowych. Największe zastrzeżenia NIK ma co do sposobu 

podejmowania decyzji w administracji publicznej. Zbyt często odpowie-

dzialność rozmywa się w ciałach kolegialnych. W niedostatecznym stop-

niu wykorzystuje się jednak zasadę „wielu oczu”, polegającą na tym, że 

procedury decyzyjnej nie powierza się tylko jednemu urzędnikowi, lecz 

kilku osobom wzajemnie się kontrolującym. To brak należytej kontroli 

wewnętrznej jest zdaniem NIK jedną z największych słabości administra-

cji publicznej88.

Należy też przypomnieć korupcję w Ministerstwie Finansów. W dniu 

18 maja 2006 roku aresztował pięcioro zatrzymanych pod zarzutem korupcji 

urzędników Ministerstwa Finansów. Według ówczesnego ministra spra-

wiedliwości zatrzymani mieli utworzyć w resorcie w latach 1994–2004 

tzw. przestępczy układ i za łapówki załatwiali zwolnienia podatkowe dla 

firm. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości „układ” działał na styku biznesu, 

88 Internet, http://new-arch.rp.pl/artykul/373767_Korupcja [dostęp: 20.09.2010].
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urzędników i przestępców. Prokurator krajowy stwierdził wtedy, że „był 

jeszcze jeden element tego układu”, ale go nie ujawni, bo mogłoby to 

zaszkodzić śledztwu, które jest „wielowątkowe i wieloosobowe”. Na liście 

osób, którym pomagali zatrzymani urzędnicy z MF, są politycy i biznes-

meni, a wśród nich „jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, znany polityk 

lewicy ze wschodniej Polski, właściciel olbrzymiej firmy spożywczej, 

i mafiosi związani z gangiem pruszkowskim”. Prokurator Kaczmarek 

potwierdził, że w jednym z wątków w związku z rozbiciem korupcyjnego 

układu w Ministerstwie Finansów pojawia się nazwisko biznesmena, 

byłego senatora Henryka S. Do „układu” należeli m.in. Andrzej Ż. – były 

dyrektor departamentu systemu podatków, a potem dyrektor departa-

mentu podatków bezpośrednich; Hanna K. – naczelnik wydziału ds. doradz-

twa podatkowego; Sławomir M. – główny specjalista i były szef departa-

mentu podatków bezpośrednich, oraz Jerzy W., były kierownik referatu ds. 

kontroli urzędów skarbowych89.

Kolejnym przykładem korupcji na „wysokich szczeblach” może być 

głośna w Polsce „afera gruntowa”, która miała miejsce w Ministerstwie 

Rolnictwa za rządów Andrzeja Leppera. Według prokuratury doszło do 

przestępstwa płatnej protekcji, bo oskarżeni podjęli się załatwienia sprawy. 

Powoływali się na wpływy w instytucji państwowej – Ministerstwie Rolni-

ctwa. Zapewniali biznesmena Andrzeja Sosnowskiego (był to agent CBA), 

że mają takie możliwości. Proces wykazał, że oskarżeni istotnie mają wpływy 

w resorcie. Mimo że nie doszło do przekazania pieniędzy, doszło do prze-

stępstwa – bo wystarczy samo powoływanie się na wpływy, co potwierdza 

wyrok Sądu Najwyższego z 1984 roku. W sierpniu 2009 roku warszawski 

sąd rejonowy skazał na dwa i pół roku więzienia Rybę, byłego dziennika-

rza TVP, związanego potem z Samoobroną. Drugim skazanym w sprawie 

na wyrok grzywny był rekomendowany przez PiS na wiceprezesa teleko-

munikacyjnej firmy Dialog Andrzej K. W pierwszej instancji obaj zostali 

uznani za winnych płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy 

w kierowanym przez Andrzeja Leppera resorcie rolnictwa i podjęcia się 

za 6 mln zł łapówki (zredukowanych potem do 2,7 mln zł) załatwienia 

w ministerstwie odrolnienia 40 ha ziemi na Mazurach90. 

89 Internet, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci [dostęp: 20.09.2010].

90 Tamże.
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Prawie 14 tys. przypadków korupcji wykryły służby w 2010 roku. 

W 2009 było ich niemal 3 tys. mniej. Co piąte przestępstwo popełnili 

urzędnicy. 

Polacy korumpują inspektorów budowlanych, lekarzy, kontrolerów 

biletów, pisze „Fakt”. Za co i ile płacimy? Na podstawie wyroków sądów tab-

loid publikuje korupcyjny cennik.

• Okazuje się, że za kupienie ustawy trzeba zapłacić 10 mln zł – na tyle 

szacuje wysokość koniecznych łapówek Bank Światowy w raporcie 

„Korupcja w Polsce”.

• Aby zdobyć angaż u ministra, trzeba mieć 340 tys. zł – tyle zapłacił 

Henryk D., były poseł BBWR, za stanowisko w gabinecie politycznym 

ministra Jacka Dębskiego dla swojego zięcia (za przestępstwo został 

skazany w 2011 roku).

• 347 tys. zł ma kosztować kontrakt dla spółdzielni (tyle wręczył ska-

zany prawomocnie prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach).

• Przejęcie pałacu kosztuje 80 tys. zł (pałac w Oleśnie, w sprawie został 

skazany były dyrektor Departamentu Mienia i Inwestycji Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie). Podobną kwotę kosztowało ustawie-

nie przetargu na dokończenie budowy szkoły w Dargini (skazany 

były burmistrz Bobolic Ireneusz K.).

• Kupienie meczu to 10 tys. zł (tyle chciał zapłacić skazany piłkarz Dol-

cana Ząbki Marcin W.), a przyjęcie uchwały przez miejskich radnych 

– 6 tys. zł (za wręczenie takiej łapówki skazano byłego radnego 

gminy Kosakowo).

• Według informacji „Faktu” łapówki wręczamy też w bardziej codzien-

nych sprawach, takich jak załatwienie zwolnienia lekarskiego (50 zł– 

–2 tys. zł przyjmował skazany dyrektor szpitala w Dęblinie), przyję-

cie do szpitala (200–300 zł brał skazany lekarz Edward M.)91. 

Wiele przykładów wskazuje na to, że korupcja występuje również wśród 

polityków, a to szczególnie niepokoi opinię społeczną. I mimo że raport 

Banku Światowego, według którego w polskim parlamencie kupuje się 

ustawy, zyskał opinię gołosłownego, słabego metodologicznie i niewartego 

papieru, na którym go sporządzono, nazwał jednak po imieniu to, czego 

można się było jedynie domyślać. Zarówno władza wykonawcza, jak i usta-

wodawcza zapoznaje się z wnioskami ze sprawozdań i raportów NIK zbyt 

91 IAR, Coraz więcej korupcji w Polsce. Biorą lekarze urzędnicy, Internet, http://www.pol-
skieradio.pl/5/3/Artykul/488719 [dostęp: 26.07.2012].
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opieszale. A to właśnie z raportu Izby inicjatorzy nowej ustawy antykorup-

cyjnej wysnuli wniosek, że obowiązująca dotychczas ustawa z 1997 roku, 

która stanowiła pierwszy krok w tej dziedzinie, zawiera uregulowania nie-

spójne i co najmniej kilkanaście furtek pozwalających na jej omijanie. Naj-

bardziej istotne jest jednak to, że administracja państwowa i samorządy 

odrzuciły ustawę jak obce ciało i wrogi akt. Nie realizowały jej więc ani 

ministerstwa, ani samorządy, od gminnych po wojewódzkie, i to niezależ-

nie od tego, jaki układ polityczny w nich panował. Nawet w Kancelarii Pre-

miera nie odbierano oświadczeń majątkowych od osób zajmujących kie-

rownicze stanowiska. Nie wiadomo zresztą, kto miałby to robić; pomysł, aby 

podwładni odbierali oświadczenia od przełożonych, był skazany na niepo-

wodzenie. Choć w ustawie przewidywano sankcje za składanie fałszywych 

oświadczeń, zabrakło jednak sankcji za ich nieskładanie. Nie istniał zresztą 

żaden mechanizm weryfikowania oświadczeń majątkowych92. 

W tym miejscu należy przypomnieć słowa premiera Marka Belki wypo-

wiedziane w exposé: „polityka i administracja muszą mieć jasno wydzie-

lone pole działania. Instytucje państwa nie mogą być podporządkowane 

interesom poszczególnych osób, grup finansowych czy partii politycznych. 

Uważam za potrzebne rozszerzenie liczby stanowisk, których zajmowanie 

wiąże się z publikowaniem deklaracji majątkowych. Podzielam pogląd, że 

uzasadnione jest zmniejszenie liczebności Rad Nadzorczych Spółek 

Skarbu Państwa oraz podawanie do wiadomości publicznej nazwisk 

przedstawicieli Skarbu Państwa we wszystkich spółkach”93. Korupcyjnym 

czynnikiem, który trawi polską administrację, są złe mechanizmy naboru 

kadr do administracji publicznej. Na całym świecie są to cenione miejsca 

pracy, u nas – towar polityczny, często dla tych, którzy z braku kwalifikacji 

nie mają innych propozycji. Nie jest prawdą, że jedyną drogą zwiększenia 

urzędniczego prestiżu jest radykalne zwiększenie pensji. Wszędzie w fir-

mach prywatnych zarabia się znacznie więcej niż w ministerstwach, 

mimo to praca w służbie cywilnej jest tam niezwykle ceniona. Wysokością 

oferowanej pensji urząd nigdy biznesu nie przebije. Powinien jednak ofe-

rować posadę cenioną, stabilną, pewną i dającą możliwości szybkiego 

awansu. Wszystkie trzy podstawowe władze w Polsce – ustawodawcza, 

wykonawcza, sądownicza, są poważnie dotknięte lub wręcz przeżarte 

92 Tamże, s. 2.

93 Exposé Prezesa Rady Ministrów Marka Belki z dnia 24.06.2004, Warszawa 2004, s. 3.
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korupcją. Tak samo ma się dziać w instytucjach pracy oraz w redakcjach, 

instytucjach „czwartej władzy”.

2.2.5. Podmioty administracji terenowej 

Korupcja we władzach samorządowych ma swój wymiar społeczny znacz-

nie ważniejszy niż podobne zjawiska w innych instytucjach. Prowadząc 

rozważania nad korupcją w administracji samorządowej, należałoby na 

samym początku przypomnieć, co to jest samorząd? Tak więc samorząd, 

jak sama nazwa wskazuje, „samo-rządzi, samodzielnie się rządzi”, decy-

duje o wspólnych sprawach danej społeczności. Jednostka samorządu 

terytorialnego jest elementem władzy publicznej. W odczuciu polskiego 

społeczeństwa, czego dowodem są badania opinii publicznej, korupcja 

przeniknęła do wszystkich sfer zinstytucjonalizowanego życia w naszym 

kraju, również do samorządów. Samorządy jeszcze niedawno mogły liczyć 

w Polsce na powszechne uznanie społeczne. Jednak obecnie społeczna 

ocena władz lokalnych zmieniła się diametralnie. Prasa donosi niemal 

codziennie informacje – często prawdziwe, ale zawsze krytyczne, doty-

czące korupcji w samorządach na szczeblu gminnym czy powiatowym, 

rzadziej na szczeblu wojewódzkim. 

Przykładem głębokiego zepsucia władz samorządowych były wydarze-

nia, które miały miejsce w Starachowicach. Starachowiccy samorządowcy 

zostali już osądzeni i doczekali się wyroków, również zakończył się proces 

posłów, którzy mieli ostrzec ich przed akcją Centralnego Biura Śledczego. 

Za próbę wyłudzenia odszkodowania za rzekomo skradziony samochód 

rok więzienia dostał starosta Mieczysław S. Z kolei były wiceprzewodni-

czący Rady Powiatu Marek B.otrzymał w sumie wyrok 14 miesięcy więzie-

nia za wyłudzenie odszkodowania i łapówkarstwo. Prokuratura zarzucała 

grupie przestępczej, z którą mieli być powiązani starachowiccy samorzą-

dowcy: handel narkotykami, bronią, amunicją i materiałami wybucho-

wymi, wymuszanie haraczy i okupów. 

Kolejnym przykładem dotyczącym łapówkarstwa w samorządach jest 

sprawa związana z łapownictwem dwóch prezydentów dużych polskich 

miast. Opolski sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące byłego 

prezydenta miasta Piotra S. Przedstawione przez prokuraturę zarzuty mają 

związek z przyjmowaniem łapówek oraz przestępstwami urzędniczymi 



102

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

polegającymi na działaniu na szkodę gminy. Będąc prezydentem Opola, 

Piotr S. miał przyjąć kilkaset tysięcy złotych łapówek w zamian za wydawa-

nie koncesji i zwolnienia od płacenia podatku od nieruchomości. Podobna 

sprawa dotyczy Waldemara M., prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, który 

jest podejrzany o przyjmowanie łapówek w latach 1999–2000, gdy pełnił 

funkcję marszałka województwa łódzkiego. 

Sprawą korupcji w samorządach zajmuje się minister Julia Pitera, prezes 

Transparency International Polska. W wywiadzie dla Radia Zet Julia Pitera 

przyznała, że korupcja w Polsce zżera nie tylko centralne urzędy i ośrodki 

najwyższej władzy, ale i samorządy. Najczęściej wymieniane powody wrę-

czania łapówek urzędnikom samorządowym to:

• przyjmowanie do pracy, awansowanie, obsadzanie różnych stanowisk, 

• przyspieszenie załatwiania różnych spraw urzędowych, wydawanie 

dokumentów, zaświadczeń, zezwoleń,

• wydawanie pozwoleń na budowę, zmiany warunków zabudowy, 

• sprzedaż gruntów, mienia komunalnego, 

• wydawanie zezwoleń, koncesji na prowadzenie różnorakiej działal-

ności gospodarczej,

• przetargi – ustalanie ich warunków i terminów.

W większości przypadków urzędnik administracji nie sugeruje potrzeby 

przyjęcia łapówki w celu załatwienia sprawy. Jednak wielu Polaków 

w przekonaniu o takiej potrzebie oferuje pieniądze, podtrzymując korup-

cyjne związki i demoralizując kolejnych urzędników, lekarzy, policjantów 

czy celników. W Polsce mnożą się sytuacje, w których funkcjonariusze 

publiczni zamieszani w niejasne sprawy o charakterze korupcyjnym dalej 

sprawują swoje funkcje (często bronieni przez przełożonych), argumentu-

jąc, że trudno orzec o winie przed prawomocnym wyrokiem. W efekcie 

takiego podejścia wikłanie się w sytuacje, które mogą być interpretowane 

jako korupcyjne, nie obciąża funkcjonariusza publicznego.

2.2.6. Podmioty administracji celnej i skarbowej 

Korupcja, jak również system celny państwa, są zjawiskami co najmniej 

tak starymi jak instytucja samego państwa. System celny państwa jest 

szczególnym obszarem życia społeczno-gospodarczego państwa, w którym 

występują różnorodne mechanizmy i zjawiska patologiczne będące od-
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zwierciedleniem pewnego syndromu zwanego korupcją. System celny 

państwa jako swoisty obiekt oddziaływania korupcji jest związany przede 

wszystkim z funkcjonowaniem w gospodarce tzw. grup interesów. W każ-

dej gospodarce występują bowiem określone grupy społeczne, polityczne, 

gospodarcze o zróżnicowanych oraz rozbieżnych interesach. Celnictwo 

jest także swoistym generatorem i akceleratorem zjawisk korupcyjnych, 

w szczególności chodzi tutaj o sferę funkcjonowania administracji celnej 

państwa, która, jak wskazuje praktyka, jest aktywnym podmiotem nie 

tylko podatnym na zjawiska patologiczne ale także sama czynnie je kre-

uje. Wśród różnych typów korupcji, jakie mają miejsce w administracji 

celnej, można wyróżnić: 

• korupcję w placówkach celnych zewnętrznych (granicznych), 

• korupcję w placówkach znajdujących wewnątrz kraju, 

• korupcję wśród kierownictwa administracji celnych, 

• korupcję wśród szeregowych pracowników, 

• korupcję w procesie decyzyjnym postępowania administracyjnego, 

• korupcję podczas dokonywania odpraw celnych towarów. 

Szczególnie ten ostatni typ korupcji jest bardzo rozpowszechniony 

w pracy celników. Tak więc każdy z etapów procedury odprawy celnej 

może stanowić okazję do działania korupcyjnego. W służbie celnej 

wyróżnia się trojakiego rodzaju korupcję, a więc: korupcję zwykłą, 

tj. prywatni przedsiębiorcy wręczają łapówki w celu uzyskania nor-

malnego lub przyspieszonego zakończenia czynności celnych; korup-

cję oszukańczą, tj. przedsiębiorcy starają się zapłacić mniejsze cło niż 

należne lub w ogóle go nie płacić, poprzez dokonanie w sposób niepra-

widłowy czynności odprawy celnej. Wręczają oni łapówki, aby celnicy 

przymykali oko na te działania lub aby nakłonić ich do czynnego uczest-

niczenia w tych działaniach. Trzecim typem jest korupcja kryminalna, 

tj. przedsiębiorcy wręczają łapówki, aby uzyskać pozwolenie na całko-

wicie nielegalną, dochodową czynność (przemyt narkotyków, kwalifiko-

wanie przy eksporcie stawek preferencyjnych itp.)94. 

Do form zachowań korupcyjnych wśród funkcjonariuszy celnych 

należy zaliczyć takie formy, jak: udział i pomoc w przemycie towarów, fał-

szowanie dokumentacji celnej i poświadczanie nieprawdy mające na celu 

uszczuplenie dochodów budżetowych, zaniechanie bądź niedokładność 

94 G. Mosiej, Korupcja w systemie celnym państwa – przyczyny i konsekwencje, „Monitor 
Prawa Celnego i Podatkowego” 2007, nr 3 (140), s. 2.
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działań kontrolnych, kupczenie informacją, ustawianie przetargów oraz 

nepotyzm95.

Skorumpowani celnicy współdziałają ze zorganizowanymi grupami 

przestępczymi, umożliwiając im przemyt spirytusu, elektroniki, broni, 

narkotyków oraz ludzi poprzez tzw. bramki. Fałszują dokumenty odpraw 

celnych, dopuszczając do zalewu rynku dwu- lub trzykrotnie tańszymi 

towarami z importu i uniemożliwiając sporządzenie rzeczywistego 

bilansu obrotów z zagranicą. Skorumpowani celnicy utrudniają albo boj-

kotują działania policji celnej, powołanej do ścigania przemytników, jak 

również zwalczania korupcji w służbach celnych. Nie udostępniają poli-

cji celnej zapisów z zainstalowanych na przejściach granicznych syste-

mów monitoringu. Funkcjonariusze Generalnego Inspektoratu Celnego 

nie mają dostępu do baz danych Głównego Urzędu Ceł, a zanim otrzy-

mają potrzebne informacje, znika ślad zarówno po przemycanym towa-

rze, jak i po firmach, do których on dotarł. Żądają, by uprzedzano ich 

o inspekcjach i kontrolach. Powoli państwo zaczęło tracić kontrolę nad 

służbami celnymi, a jak wiadomo, odpowiadają one za trzecią część 

dochodów w budżecie, pochodzących z ceł oraz podatków granicznych. 

Łącznie chodzi o 45 mld zł. 

Dla przykładu należy przytoczyć wspólną akcję poznańskiej delegatury 

byłego UOP oraz Regionalnego Inspektoratu Celnego w Poznaniu, wymie-

rzoną w skorumpowanych celników z Gubina. Zgromadzono dokumenty 

potwierdzające udział celników w przemycie i przyjmowanie przez nich 

łapówek za odprawianie towarów o drastycznie zaniżonej wartości. Łącz-

nie podejrzanych było 20 osób, akt oskarżenia trafił do sądu w Zielonej 

Górze. Zarzuca się im fałszowanie dokumentów, przyjmowanie korzyści 

materialnych, ułatwianie przemytu. Sprawa zaczęła się od tego, że pra-

cownik operacyjny policji celnej dowiedział się, że przez przejście w Gubi-

nie przejeżdżały tiry z elektroniką wartą 100–120 tys. marek (cło wynosi 

wówczas ponad 50 tys. zł), a na fakturach figurowały tanie elementy do 

montażu anten, od których cło wynosi 350–400 zł. Mechanizm przestęp-

stwa był prosty: kierowca tira dysponował dwoma zestawami dokumen-

tów celnych (SAD), które przekazywał uczestniczącym w procederze cel-

nikom. Jedne zawierały prawdziwe dane o ładunku, drugie – fałszywe. 

Tira odprawiano i czekano na informację, czy bezpiecznie dotarł on do 

celu, czyli odbiorcy towaru. Jeśli tak, celnicy niszczyli dokumenty zawie-

95 Tamże, s. 3.
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rające prawdziwe dane. W ten sposób płacono cło 100–150 razy niższe od 

należnego. W przestępstwie pomagały osoby zatrudnione w księgowości 

urzędu celnego. Zastosowany w Gubinie mechanizm przestępstwa nie był 

nowy. Nigdy jednak nie udało się znaleźć dokumentów mogących służyć 

jako dowody.

Kolejny przykład korupcji w służbie celnej – 64 celników z przejścia 

granicznego w Medyce zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej 

grupie przestępczej zajmującej się przyjmowaniem łapówek. Akt oskar-

żenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do 

tamtejszego sądu, siedem osób wyraziło chęć dobrowolnego poddania 

się karze. Uzgodnili z prokuraturą kary od roku do dwóch i pół roku pozba-

wienia wolności w zawieszeniu na okres od trzech do pięciu lat, a także 

przepadek uzyskanych korzyści i grzywny. Prokuratura zabezpieczyła na 

poczet kar mienie i ruchomości oskarżonych na łączną kwotę 404 tys. zł. 

Jak ustaliła prokuratura, oskarżeni celnicy brali od jednej osoby drobne 

kwoty: 20, 50, 100, a czasem 500 zł, m.in. w zamian za „przymykanie oka” 

na przemyt, głównie alkoholu, papierosów, a także za przychylniejsze 

traktowanie podróżnych podczas odprawy celnej. Zdarzało się, że nie-

którzy z nich mogli w ten sposób zarobić nawet 2 tys. złotych dziennie. 

Zdarzało się także, że dzielili się przyjętymi od podróżnych pieniędzmi 

między sobą. Uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu. 64 oskar-

żonych celników usłyszało łącznie 171 zarzutów. W sumie w tej sprawie 

oskarżonych jest już 100 osób, w tym celnicy i kierownicy zmian. Wśród 

oskarżonych znalazły się osoby, które wielokrotnie wręczały celnikom 

łapówki za „przychylność” podczas odpraw na przejściu w Medyce96. Zja-

wisko korupcji uniemożliwia właściwe zarządzanie sprawami publicz-

nymi i prowadzi do wypaczenia interesu publicznego. Z tego powodu 

niezwykle istotne wydają się strategie walki z korupcją wypracowane 

przez struktury administracji publicznej. Pracownicy urzędów skarbo-

wych również zaliczani są do grupy ryzyka zagrożenia korupcją. Pejora-

tywny oddźwięk przekupstwa pracowników i urzędników administracji 

podatkowej ma jednak znaczący wpływ na wiele czynników, do których 

należy zaliczyć m.in. wysokość wpływów podatkowych, spowolnienie 

rozwoju gospodarczego, zagrożenie sprawnego funkcjonowania admi-

nistracji publicznej i etyki w sektorze prywatnym. Można również wska-

96 Internet, http://nasygnale.pl/kat,1023499,title,Wielka-afera-celnicy-przymykali-oko-za-
-lapowki,wid  [dostęp: 20.09.2010].
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zać na pośrednie szkodliwe skutki dla demokracji, praworządności, two-

rzenia się kryzysów ekonomicznych i politycznych97. Kolejne przykłady 

korupcji: siedmiu celników z przejścia w Kostrzynie odpowie za fikcyjne 

odprawy celne kradzionych samochodów. Za każdy brali 1500 zł łapówki, 

policja wykryła 30 takich aut.

Jako przykład korupcji w Urzędach Skarbowych należy podać 

Urząd w Wołominie, łącznie 19 osób usłyszało już zarzuty w śledztwie 

dotyczącym korupcji w tym Urzędzie. „Sprawa dotyczy ustawiania postę-

powań karnoskarbowych przeprowadzanych przez urząd”, zatrzymani 

usłyszeli w sumie 37 zarzutów, na poczet przyszłych kar Biuro Antykorup-

cyjne zabezpieczyło ponad 220 tys. zł. Wśród dotychczas zatrzymanych 

znależli się m.in. oskarżyciel skarbowa z urzędu – Elżbieta Z. oraz poborca 

skarbowy Krzysztof K. Kobieta w zamian za łapówki miała przekraczać 

swoje uprawnienia w toczących się postępowaniach, umarzając je bądź 

prowadząc do zmniejszenia odpowiedzialności podatnika; mężczy-

zna wyłudził kilkadziesiąt tysięcy złotych, wystawiając prywatne pokwi-

towania odbioru pieniędzy zamiast pokwitowań urzędowych. Oprócz 

tego zatrzymani zostali poborca skarbowy Adam C. oraz podwarszawscy 

biznesmeni, którzy usłyszeli zarzuty wręczania korzyści majątkowych lub 

fałszowania dokumentów. Ponadto jedna z zatrzymanych osób usłyszała 

zarzut posiadania amunicji do broni palnej bez wymaganego zezwolenia. 

Śledztwo w sprawie od kilku miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa 

Warszawa-Praga. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, 

poręczenia majątkowe oraz zawieszenie w czynnościach służbowych. 

W ubiegłym roku także zarzuty korupcyjne usłyszeli urzędnik wołomiń-

skiego Urzędu Skarbowego Krzysztof C. oraz podwarszawski biznesmen 

Dariusz O. Biznesmen, powołując się na wpływy w urzędzie skarbowym, 

podjął się korzystnego załatwienia sprawy karnoskarbowej osobie, prze-

ciwko której było prowadzone postępowanie. Według ustaleń prokuratury, 

podczas spotkania Dariusza O. z urzędnikiem Krzysztof C. miał zobowią-

zać się do przyjęcia 30 tys. zł łapówki w zamian za niezgodne z prawem 

zmniejszenie wymiaru grzywny98.

97 Internet, http://www.bip.o12.pl [dostęp: 18.09.2010].

98 Internet, http://praca.wp.pl [dostęp: 18.09.2010].
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2.3.  Organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, 
więziennictwo

Korupcja w sądownictwie to nic innego jak nadużycie powierzonej władzy 

dla własnych korzyści, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, np. 

realizowania ambicji politycznych i zawodowych. Do korupcji w sądow-

nictwie zalicza się każde niepożądane wywieranie przez kogokolwiek 

wpływu na bezstronność procesu sądowego. Bez względu na swoją wiel-

kość każdy akt korupcji w życiu społecznym jest pogwałceniem moralno-

ści i dobrych obyczajów, a także wystąpieniem przeciwko państwu oraz 

jego prawu99.

Każdy akt korupcji, czy to duży czy mały, jest wyzwaniem rzuconym 

społeczeństwu, całej społeczności obywatelskiej oraz każdemu z człon-

ków społeczeństwa z osobna. Dwoma rodzajami korupcji, które dotyczą 

sądownictwa w największym stopniu, są ingerencja polityczna w postę-

powania sądowe, zarówno przez wykonawczą, jak i ustawodawczą część 

rządu, oraz korupcja. Polskie sądownictwo poddawane jest surowej kry-

tyce od wielu lat. Posądzano je, między innymi, o przewlekanie postępo-

wań oraz korupcję. Ginęły teczki spraw, a sprawy stawały się przedaw-

nione jeszcze przed wokandą. Orzeczenia sądowe często opierały się 

na fałszywych dowodach. Za łapówki dokonywano kwalifikacji prawnej 

czynów, zwalniano przestępców, przesuwano ustalone terminy grzywien 

czy też wydawano pobłażliwe wyroki. W ciągu ostatnich kilku lat media 

pokazywały rozmaite skandale korupcyjne, związane z wyżej wspomnia-

nymi wykroczeniami, obejmujące sędziów, prokuratorów oraz obrońców. 

Ogólne niezadowolenie z funkcjonowania systemu prawnego wyrażane 

jest, między innymi, niską reputacją pracowników sądowych w oczach pol-

skiego społeczeństwa100. Głównymi mechanizmami sprzyjającymi korupcji 

w sądownictwie są: wadliwe funkcjonowanie nadzoru sądowego pro-

cesów przygotowawczych; niezadowalający system poradnictwa praw-

nego; brak znormalizowanych zasad dostępu do teczek przy postępo-

waniach prawnych i administracyjnych nieskuteczność sądownictwa 

administracyjnego, wynikająca z braku możliwości wydawania orzeczenia 

99 A. Kojdera, A. Sadowski, Klimaty korupcji, Warszawa 2002, s. 83.

100 Korupcja w przededniu zmiany politycznej, TNS OBOP, 2005 r. oraz Hierarchia zawo-
dów ze względu na postrzeganą uczciwość i rzetelność, 2006 r. Oba sondaże zostały przepro-
wadzone na próbce reprezentacyjnej polskiego społeczeństwa.
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o sednie sprawy przez sąd administracyjny; brak realnych możliwości 

usunięcia stronniczego sędziego z rozprawy. Do najbardziej skorumpo-

wanych obszarów w polskim systemie sądowniczym należą: działania 

biegłych sądowych, świadczenia usług prawnych uczestnikom postępo-

wania, spisywanie protokołów oraz działalność sądów dyscyplinarnych 

odnośnie do zawodów prawniczych101. Za najbardziej skorumpowanych 

uważa się biegłych sądowych, adwokatów, pracowników obsługi sądowej 

i przedstawicieli sądownictwa dyscyplinarnego zawodów prawniczych. 

Biegli czują się bezkarni, gdyż brak jest realnej odpowiedzialności za 

przedstawienie nieprawdziwej opinii. Często dochodzi do „kupowania” 

korzystnych opinii. Przykładem jest głośna sprawa biegłego Sławomira R., 

który wystawił fałszywą opinię o stanie zdrowia Lwa R. To jednak jeden 

z niewielu przypadków, gdzie nieuczciwy biegły został oskarżony. Wśród 

biegłych istnieje też silna „solidarność zawodowa”. Biegli rzadko wysta-

wiają przeciwne opinie, nawet jeśli opinia kolegi zdaniem innego eksperta 

była wadliwa. Wśród mechanizmów korupcjogennych obejmujących 

działalność biegłych sądowych zostały wskazane: brak realnych możliwo-

ści weryfikacji fachowości biegłych, nienależyte sprawowanie nadzoru 

nad działalnością biegłych – brak realnej odpowiedzialności biegłego za 

postawienie nieprawdziwej opinii, uzależnienie od decyzji sędziego czy 

prokuratora możliwości zasięgnięcia opinii biegłego, co jest pogwałce-

niem równości stron postępowania sądowego. Wśród mechanizmów 

korupcjogennych obejmujących organizację i działanie korporacji praw-

niczych, świadczących pomoc prawną, można wymienić: sprzeniewie-

rzanie się interesom klientów w celu osiągnięcia korzyści finansowych, 

pełnienie przez adwokatów i radców prawnych, w ramach „Polski powia-

towej”, pośrednictwa pomiędzy różnymi ogniwami lokalnego układu 

korupcyjnego: sędziami, ławnikami i prokuraturą. Raport zajmuje sie 

także czynnikami sprzyjającymi korupcji w tej sferze i mechanizmami 

korupcjogennymi, dotyczącymi procedur postępowania sądowego, 

działaniami pracowników obsługi sądowej oraz czynnikami związanymi 

z wadliwie funkcjonującym sadownictwem dyscyplinarnym w zakresie 

zawodów prawniczych102.

Negatywne skutki skorumpowanego sądownictwa są niezliczone: 

niszczy ono zdolność wspólnot międzynarodowych do walki z przestęp-

101 Tamże.

102 M. Wojewódka, Korupcja w sądownictwie a prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 2.
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stwami i terroryzmem na skalę międzynarodową; zmniejsza handel, 

wzrost gospodarczy i rozwój ludzki oraz, co najważniejsze, uniemożliwia 

bezstronne rozstrzyganie sporów z sąsiadami oraz władzami. W ostatnim 

z wymienionych przypadków skorumpowany system sądownictwa przy-

czynia się do podziałów społecznych poprzez podtrzymywanie poczucia 

krzywdy spowodowanego niesprawiedliwym traktowaniem i stronniczą 

mediacją. System sądowniczy zżerany przez korupcję nadszarpuje zaufa-

nie do rządzących poprzez sprzyjanie szerzeniu się korupcji we wszyst-

kich sektorach rządu, nie omijając przy tym samych sterów władzy. Na 

korupcję w sądownictwie mogą mieć wpływ inne obszary systemu spra-

wiedliwości. W sprawach karnych korupcja może pojawić się już zanim 

trafią one do sądu. Stanie się tak, jeżeli policja sfałszuje materiał dowo-

dowy dla aktu oskarżenia lub gdy prokurator nie zastosuje standardowych 

kryteriów dotyczących składania zeznań stworzonych przez policję. 

W krajach, w których jedynie prokurator ma prawo wnieść oskarżenie, 

skorumpowani prokuratorzy mogą skutecznie blokować dokonanie się 

zadośćuczynienia prawnego. Do korupcji w sądzie zalicza się również 

niewłaściwe wykorzystanie nielicznych funduszy państwowych, które 

większość rządów chce przydzielić sądom, choć z punktu widzenia dzia-

łań politycznych nie są one wcale najważniejsze. Sędziowie mogą na 

przykład obsadzić stanowiska w sądzie lub biurach członkami swoich 

rodzin i manipulować umowami dotyczącymi wyposażenia sądów i ich 

budynków. 

Korupcja w sądownictwie obejmuje szeroki zakres działań, tj. od czyn-

ności przedprocesowych, przez procesowe aż po ostateczne regulacje 

w kwestii wykonania decyzji egzekutora sądowego. Postępowanie apela-

cyjne pozornie stanowi istotną drogę do zadośćuczynienia w przypadku 

błędnego wyroku, jednak w rzeczywistości jest kolejną okazją do korupcji 

w sądzie. W sytuacji, gdy panujące siły polityczne kontrolują mianowanie 

starszych sędziów, odwoływanie się do mniej stronniczej instancji jest 

jedynie złudzeniem. Nawet gdy mianowano właściwych sędziów, sku-

teczność postępowania apelacyjnego jest znacznie mniejsza, jeśli weryfi-

kacja wniosków o przesłuchanie nie podlega przejrzystym regułom lub 

jeśli natłok spraw skutkuje latami oczekiwań na przesłuchanie. Sądy apela-

cyjne mają w zwyczaju faworyzować strony o „grubszym portfelu”. Ozna-

cza to, że stronie dysponującej ograniczonymi środkami, jednak walczą-
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cej w słusznej sprawie, może nie udać się doprowadzenie sprawy przed 

sąd pierwszej instancji.

Kolejnym przykładem korupcji w sądownictwie może być uchylenie 

immunitetu gdańskiemu sędziemu Rafałowi S., którym miał zająć się Sąd 

Najwyższy w Warszawie. Do rozprawy nie doszło, bo S. trafił do szpitala. 

Na pozbawienie sędziego immunitetu czekają prokuratorzy badający 

korupcję w gdańskim sądownictwie. Sprawa S. związana jest z toczą-

cym się od kilku miesięcy śledztwem w sprawie korupcyjnych powiązań 

między gdańskimi sędziami, prokuratorami i adwokatami. Dotychczas 

prawomocnie uchylono immunitet sędzi Magdaleny P., która podejrzana 

jest o „ustawianie” wyroków i niestosowanie aresztu na prośbę zaprzyjaź-

nionego adwokata. Trwa procedura uchylania immunitetu wobec dwóch 

prokuratorów – byłego prokuratora rejonowego w Pruszczu Gdańskim 

Bogusława J. i zastępcy szefa Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Południe 

Waldemara D. Na wniosek prowadzących śledztwo prokuratorów z Bia-

łegostoku od 30 kwietnia w areszcie przebywa adwokat Piotr P. Biało-

stoccy prokuratorzy przesłuchali w charakterze świadka sędziego Leszka 

M., byłego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Chodzi o domnie-

mane nieprawidłowości związane z usunięciem z pracy asesora sądowego 

Macieja S. M. również zagrożony jest prokuratorskim wnioskiem o uchy-

lenie immunitetu. Kolejny przykład korupcji: od października 2009 roku 

w krakowskiej prokuratorze apelacyjnej toczy się śledztwo dotyczące 

podejrzenia korupcji wśród sędziów Sądu Najwyższego – dowiedzieli 

się dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej”. Ich zdaniem, to badając 

tę właśnie sprawę, śledczy z prokuratury oraz agenci Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego wpadli na trop słynnej afery hazardowej. Szczegóły 

tego śledztwa zna tylko wąska grupa osób, dlatego że jego przedmiot jest 

bezprecedensowy. Dotąd sędziowie Sądu Najwyższego byli poza jakimi-

kolwiek podejrzeniami. Z informacji gazety wynika, że o przebiegu tego 

śledztwa ogólną wiedzę mają posłowie z komisji śledczej badający aferę 

hazardową. Na specjalnym, utajonym posiedzeniu wtajemniczyli ich były 

już szef Prokuratury Krajowej Edward Zalewski i nadzorujący do niedawna 

tę sprawę wiceszef krakowskiej prokuratury apelacyjnej Marek Wełna. „To 

największa afera korupcyjna w historii Polski”, powiedział gazecie jeden 

z rozmówców z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
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2.3.1. Korupcja w prokuraturze

Jak stwierdza większość Polaków, prokuratura to bastion kontrower-

syjnych układów, powiązań i nieformalnych porozumień, zarówno 

przestępczych, jak i ze światem biznesu i polityki. Szczególnie z przed-

siębiorcami, którzy są gotowi zapłacić za wszczęcie śledztwa, mogące 

doprowadzić do zniszczenia konkurencji. Niewykluczone, że tak było 

właśnie w przypadku bezpodstawnego, jak się okazało, zatrzymania 

i wielomiesięcznego przetrzymywania w areszcie śledczym prezesów 

poznańskiego Bestcomu, co w efekcie zaowocowało upadkiem firmy. 

Jeszcze z czasów jednego z prokuratorów (prokuratora K.) we Wrocła-

wiu funkcjonuje układ biznesu z prokuraturą. Jedne firmy są wspierane, 

inne są niszczone, mówił jeden z czołowych wrocławskich gangsterów-

-przedsiębiorców. Natomiast z gangsterami i przedsiębiorcami, którzy 

są gotowi zapłacić za korzystne dla nich działania śledczych, wrocławska 

prokuratura wiele lat żyła w znakomitej symbiozie.

Przykładem korupcji wśród prokuratorów jest sprawa prokuratora 

Krzysztofa W., w pełni zasługuje ona na zajęcie trzeciej pozycji na „liście 

czarnych symboli” polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po pierwsze: 

Krzysztof W. to prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jest to 

jedna z najważniejszych prokuratur w Polsce. Po drugie: jak pisze prasa, 

w 2007 roku policjanci zatrzymali Krzysztofa W. po tym, gdy ten przyjął 

300 tys. łapówki od agentów CBŚ udających gangsterów. To nie wszystko. 

To byłoby zbyt mało, aby trafić na „czarną listę”. Prokurator Krzysztof W. 

wkrótce po aresztowaniu został zwolniony do domu z uwagi na chroniący 

go immunitet. Kilka dni później ponownie aresztowano go przy próbie 

wręczenia łapówki policjantom przedstawiającym się jako pełnomocnicy 

jednego z posłów, którym próbował wręczyć 25 tys. zł. oraz obiecywał 

wręczenie kolejnych 500 tys. zł. za nieuchylenie mu immunitetu w spra-

wie, w której został aresztowany po raz pierwszy103.

Kolejnym przykładem korupcji w prokuraturze niech będzie ta oto 

sprawa: lubelscy prokuratorzy i policjanci pomagali gangsterom i tuszo-

wali przestępstwa. Policjanci współpracują z przestępcami, prokuratorzy 

ukrywają niekorzystne dla podejrzanych wyniki śledztw! „Właściwie już 

nie wiadomo, kto pilnuje przestrzegania prawa, a kto je łamie”, mówił o lubel-

103 Źródło: PAP.
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skich organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości Włodzimierz Blajer-

ski, były prokurator krajowy, a zarazem były prokurator apelacyjny w Lub-

linie. To na polecenie Blajerskiego wszczęto tajne śledztwo w sprawie 

przestępstw popełnionych przez przedstawicieli lubelskiego wymiaru 

sprawiedliwości, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. 

Sprawą tą zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Mimo że ABW zgromadziła świetnie udokumentowany materiał proce-

sowy, od roku dochodzenie tkwi w martwym punkcie. Śledztwo to rozka-

wałkowano na wiele części, doprowadzając do zamazania obrazu całości. 

Jeszcze przed jego zakończeniem awansowano prokuratorów, których 

objęło postępowanie sprawdzające. Osobą, która zdecydowała o awan-

sach, był Grzegorz J., prokurator apelacyjny w Lublinie, gdzie do niedawna 

był pierwszym doradcą ministra sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka. 

Były prokurator krajowy Włodzimierz Blajerski napisał notatkę służbową 

do ówczesnego ministra sprawiedliwości (Barbary Piwnik). Znalazło się 

tam m.in. zdanie: „w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości ist-

nieje nieformalny układ oparty na więziach szantażu i korupcji, który 

uzurpuje sobie prawo do wyręczania tych organów w ich konstytucyj-

nych i ustawowych uprawnieniach”. Dalej następował opis napadu rabun-

kowego w Trzcińcu koło Lublina, który naprowadził na trop korupcyjnej 

afery. Rozwikłanie tej sprawy zmierzało do określenia odpowiedzialności 

karnej prokuratorów Jacka K. (ówczesnego naczelnika wydziału ds. prze-

stępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Lublinie), Andrzeja M. 

(ówczesnego naczelnika wydziału nadzoru nad postępowaniami przy-

gotowawczymi w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie) i Cezarego M. 

(ówczesnego prokuratora okręgowego w Lublinie). Trzy miesiące później 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłała do lubelskiego Sądu Okrę-

gowego akt oskarżenia dotyczący matactw w sprawie napadu rabunko-

wego w Trzcińcu. Z uzasadnienia wynikało, że w owe matactwa zamie-

szany jest m.in. wysoki oficer CBŚ (pracował przy sprawie najbardziej 

znanego lubelskiego gangstera – „Ciola”), przedstawiciele lokalnego estab-

lishmentu i kilku lubelskich prokuratorów. Funkcjonariusz CBŚ został 

aresztowany. Ewentualny udział w tej sprawie prokuratorów stał się przed-

miotem czynności sprawdzających104.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie prowadzi zakrojone na szeroką 

skalę śledztwo w sprawie korupcji we wrocławskim wymiarze sprawiedli-

104 Internet, http://www.wprost.pl [dostęp: 20.09.2010].
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wości. Jednak opinia publiczna do dziś nie wie nic o jego efektach. W demo-

kratycznym państwie prawa tak być nie powinno. Śledztwo prowadzone 

przez V Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 

Apelacyjnej w Krakowie jest tak tajne, że o jego przebiegu opinia publiczna 

nie miała pojęcia przez trzy lata. Sprawa wyszła na jaw w maju, gdy we 

Wrocławiu zatrzymany został mężczyzna, który powołując się na wpływy 

we wrocławskim wymiarze sprawiedliwości, w zamian za załatwienie 

korzystnego wyroku miał przyjąć 100 tys. zł. łapówki. Kilka dni później 

gruchnęła jeszcze większa bomba: „Rzeczpospolita” ujawniła stenogramy 

z podsłuchów, które CBA założyło na telefonach dwojga wrocławskich 

adwokatów – Agnieszki G. i Ryszarda B. – oraz szefowej Prokuratury Rejo-

nowej Wrocław Krzyki-Zachód Anny M. Wynikało z nich, że M. mogła być 

zamieszana w ustawienie korzystnego rozstrzygnięcia sądowego dla 

klienta adwokatów. Miała za to otrzymać 100 tys. zł. Nagrania są bardzo 

sugestywne: oto G. mówi do B.: „Chciałam ci tylko powiedzieć, że Monia 

chyba jest w bardzo pilnej potrzebie. Tak zwany wiatr w kieszeniach jest”. 

Sprawę stawia jasno: „Ona [Molik – przyp. red.] nic nie zrobi, dopóki nie 

będzie »hajsu«! Powiedz mu [to o kliencie – przyp. red.], że jest frajerem, 

bo mógłby mieć to w tym tygodniu załatwione”. Innym razem: „Najpierw 

siano, później załatwimy”. Od tego czasu minęły ponad trzy miesiące. Od 

rozpoczęcia śledztwa znacznie więcej. Ale nadal nie mamy jasności, o co 

w całej sprawie chodzi. Nie wiemy nawet, czego konkretnie dotyczy śledz-

two, bo jedyne, na co dotychczas zdobył się rzecznik prokuratury, to przy-

znanie, że takie śledztwo w ogóle jest! Po trzech latach! Dużo problemów 

muszą mieć śledczy, że przedłużali je już tyle razy (zgodnie z przepisami 

czynności trwać mogą trzy miesiące). Ale opinia publiczna ma prawo wie-

dzieć, jakie są efekty pracy, szczególnie gdy chodzi o tak ważną sprawę jak 

uczciwość stróżów prawa. Czy jedynym efektem śledztwa jest zatrzymany 

mężczyzna, który ponoć przyznał się do winy? Czy są inni? Co z prokura-

tor M. i zarzutami pod jej adresem? O jej winie bądź niewinności zdecy-

duje oczywiście sąd, ale skoro istnieją stenogramy mogące świadczyć, że 

mogła być zamieszana w „ustawienie” wyroku, to dlaczego dotychczas nie 

postawiono jej zarzutów? Dlaczego nie wystąpiono o pozbawienie jej 

immunitetu? Czy to oznacza, że jest niewinna? Że została w całą sprawę 

wrobiona? Czy może tylko tyle, że nikt nie potrafi udowodnić jej winy? Co 
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mają myśleć ludzie, którzy byli przez nią oskarżani? Jak ma funkcjonować 

ona sama?105

Kolejny przykład korupcji prokuratora: czy rzeszowski prokura-

tor za łapówki przekazywał przestępcom tajne informacje ze śledztwa 

w gigantycznej aferze kredytowej? Jego przełożeni chcą mu postawić 

zarzuty korupcyjne. Są podstawy, by prokuratora pociągnąć do odpo-

wiedzialności karnej106. To właśnie ta prokuratura wystąpiła o uchyle-

nie immunitetu Bartoszowi R., prokuratorowi Prokuratury Rejonowej dla 

miasta Rzeszów. W połowie stycznia zabrano stamtąd „potężne śledz-

two w tzw. aferze kredytowej, w której zarzuty ma postawionych już 

113 osób i liczba podejrzanych może dobić nawet do 300. Przeniesiono 

je do wydziału przestępczości zorganizowanej i korupcji rzeszowskiej 

apelacji. Śledztwo dotyczy wyłudzenia z trzech banków co najmniej 

5,5 mln zł, a poszkodowanych może być kolejnych siedem banków. 

Decyzję o zmianie prokuratury tłumaczono charakterem sprawy – to 

zorganizowana grupa przestępcza, która żyła z wyłudzonych kredytów, 

a do tropienia takich ludzi wyspecjalizowani są prokuratorzy z popularnych 

»prezentów«. Nie tylko to zdecydowało o przeniesieniu śledztwa, lecz to, 

że prokurator Bartosz R., który był zaangażowany w śledztwo na poziomie 

»rejonu«, jest podejrzewany o branie łapówek od przestępców, którzy 

w aferze kredytowej mają postawione zarzuty. Za pieniądze przekazywał 

im informacje ze śledztwa”107. Jak śledczy na to wpadli? Przeniesienie 

śledztwa zbiegło się z wizytą w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rze-

szowa 41-letniego Sławomira R., który jest zamieszany w aferę kredy-

tową. To on miał przekazać informacje, że inny podejrzany w aferze 

opłaca prokuratora R., by przebieg śledztwa wyciekał do gangsterów. 

Rewelacje gangstera śledczy z apelacji potwierdzili operacyjnymi meto-

dami. Natychmiast wstrzymano planowany awans Bartosza R. Sprawa 

jest bardzo poważna108. Prokuratorowi mają być postawione zarzuty 

korupcyjne109.

105 Internet, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12330169,Dziwne_sledztwo_w_sprawie
_korupcji_w_prokurature [dostęp: 20.09.2010].

106 Wypowiedź Anny Habało, szefowej rzeszowskiej Prokuratury Apelacyjnej.

107 Wypowiedź jednego z rzeszowskich prokuratorów.

108 Internet, http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,7572765,Prokurator_podejrzany_ 
o_wspolprace_z_gangiem  [dostęp: 20.09.2010].

109 Wypowiedź Roberta Kiliańskiego, szefa Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
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Następny przykład: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, wspólnie 

z CBA, prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia o korupcję wśród trój-

miejskich śledczych i ludzi z wymiaru sprawiedliwości. W tej sprawie 

oprócz dwóch prokuratorów pojawia się postać Dariusza R. Sprawa szefa 

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku jest podobna do sprawy prezydenta 

Sopotu Jacka K. Prokuratorzy z Trójmiasta nie szczędzili środków, by 

udowodnić, że K. kupił auta za tanio i dał się skorumpować. Tymcza-

sem drugą sprawę, kolegi prokuratora, odpuścili. O problemach szefa 

prokuratury w Gdańsku wie także od miesięcy Prokuratura Generalna. 

Na pewno od ubiegłego tygodnia, po lekturze tygodnika „Wprost”, pro-

kurator generalny jest tego również świadomy. Sprawy jednak nawet nie 

skomentował. Nadal nie odsuwa R. od nadzorowania najgłośniejszego 

śledztwa w kraju. Jeśli doda się do tego postacie innych prokuratorów 

z Trójmiasta, wobec których sam prokurator generalny zgłosił wniosek 

o wotum nieufności, postulując zwolnienie jednego z nich, a wobec 

pozostałych wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, dziwne jest, że 

prokurator generalny pan Andrzej Seremet nie rozważa przekazania 

śledztwa do innej apelacji, poza Trójmiastem. Jeśli się tak nie stanie, 

rację będzie miał jeden z byłych prokuratorów z Gdańska, obecnie adwo-

kat: który powiedział: „nie bądźcie naiwni, służby i prokuratura nie są po 

to, by wyjaśnić takie sprawy, ale by je przykryć. Gdyby nie »pismacy«, 

dawno byłoby po sprawie”110. Na wykresie 5 i 6 przedstawiono wyniki 

sondażu przeprowadzonego przez OBOP wśród Polaków, dotyczącego 

korupcji w prokuraturze. Aż 43,6% badanych stwierdziło że polska proku-

ratura jest skorumpowana, jest to bardzo duży procent, powinien to być 

niepokojący sygnał dla najwyższych szefów polskiej prokuratury oraz 

ministerstwa sprawiedliwości. 

Poniższy wykres 2 przedstawia, jak polskie społeczeństwo ocenia prace 

polskiej prokuratury, i tak w 2001 roku źle oceniło pracę prokuratorów aż 

53% badanych, w 2003 roku ta liczba się zmniejszyła o 5% i wynosiła 48% 

badanych, jest to wynik zastraszający: blisko połowa polskich prokurato-

rów w tym okresie źle pracowała, tak ocenili badani. Dobrze pracę proku-

ratorów oceniło tylko 26% badanych.

Wymiar sprawiedliwości kojarzy się nam z powagą, rzetelnością, spra-

wiedliwością .Tymczasem ciągle się słyszy o nadużywaniu władzy, korup-

110 S. Latkowski, M. Majewski, Przenieść śledztwo z Trójmiasta, Internet, http://www.wprost.
pl/ar/346731/Skaner [dostęp: 20.09.2012].
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cjach i kumoterstwie. Korupcja jest postrzegana nie tylko jako łapówkar-

stwo, ale także wykorzystywanie układów, znajomości towarzyskich czy 

zawodowych do załatwiania osobistych interesów. Przyczyną korupcji jest 

m.in. ingerencja władzy w działalność sądów, zbyt niskie wynagrodzenia 

sędziów oraz przyzwolenie społeczne na przyjmowanie łapówek. Korup-

cji w polskich sądach sprzyjają źle funkcjonujący nadzór nad postępowa-

niem przygotowawczym czy brak realnych możliwości usunięcia z pro-

cesu stronniczego sędziego. Najgorzej oceniana jest działalność biegłych 

sądowych. Obecne unormowania nie zapewniają w pełni doboru facho-

wych, odpowiedzialnych i bezstronnych osób. Wyboru biegłych dokonuje 

prezes sądu okręgowego, który z reguły nie posiada dostatecznej, facho-

wej wiedzy w danej dziedzinie. Mimo to on ocenia, czy przedstawione 

dokumenty w dostateczny sposób potwierdzają wiedzę. Ponadto wielu 

biegłych liczy na wymierne korzyści z pełnienia takiej funkcji w sądzie. 

Brak jest realnych możliwości weryfikacji poziomu fachowości tych osób, 

gdyż jedyną formą sprawdzenia ich umiejętności jest zasięgnięcie opinii 

z ich zakładu pracy lub organizacji zawodowej i posiadanie odpowied-

nich dokumentów. Biegli czują się bezkarni, gdyż brak jest realnej odpo-

Wykres 5. Skorumpowanie w polskiej 

prokuraturze

Żródło: Opracowanie OBOP

Wykres 6. Ocena pracy prokuratury

Żródło: Opracowanie OBOP
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wiedzialności za przedstawienie nieprawdziwej opinii. Często dochodzi 

do „kupowania” korzystnych opinii. Przykładem może być głośna sprawa 

biegłego Sławomira R., który wystawił fałszywą opinię o stanie zdrowia 

Lwa R. To jednak jeden z niewielu przypadków, gdzie nieuczciwy biegły 

został oskarżony. Wśród biegłych istnieje też silna „solidarność zawodowa”. 

Biegli rzadko wystawiają przeciwne opinie, nawet jeśli opinia kolegi zda-

niem innego eksperta była wadliwa. 

Był pomysł antykorupcyjny, aby zamrozić płace w sądownictwie i pro-

kuraturze, jednak zamrażanie płac sędziów i prokuratorów jest bardzo 

złym pomysłem. Doprowadzi to do większej korupcji. Blisko 30% Polaków 

uważa, że wymiar sprawiedliwości jest zagrożony korupcją. „Przykro sły-

szeć, że obywatele nie mają zaufania do sędziów”, tak na badania CBOS rea-

guje sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądow-

nictwa. Tłumaczy, że na ten brak zaufania wpływają nie tylko negatywne 

cechy samych sędziów, ale i złe prawo czy trwające latami procesy. 

Uważam, że w prokuraturze i sądownictwie istnieje patologia korup-

cji. Ale także występuje kumoterstwo i koleżeństwo wpływające na 

wynik spraw. Korupcja jest najbardziej widoczna w opiniach biegłych 

sądowych. Często opinie te są niekontrolowane przez sąd i prokura-

turę, a w późniejszych procesach lub postępowaniu karnym i cywilnym 

są dowodem w sprawach. Na tych fałszywych opiniach sąd się opiera, 

wydając wyroki, które stają się w ten sposób fałszywe. Biegli podlegają 

prezesom sądów okręgowych, którzy praktycznie nie są w stanie skon-

trolować tych opinii, a sędziowie przyjmują te opinie także bez kontroli 

swojego doświadczenia życiowego uzyskanego w różnych sprawach. 

Dlatego często strony niezadowolone z wydanych opinii biegłych chcą 

powołania nowych biegłych sądowych, lecz sąd w celu nieprzeciągania 

procesu lub niezawyżania jego kosztów nie powołuje nowych biegłych, 

a opiera się na opiniach już sporządzonych. Udowodnić winę biegłemu 

sądowemu, że działał przy sporządzaniu opinii stronniczo z korzyś-

cią majątkową, jest tak trudno, jakby ktoś chciał udowodnić przyjęcie 

łapówki przez lekarza. Żaden biegły sądowy nie podważy opinii innego 

biegłego sądowego, gdyż ten tak samo mógłby podważyć jego opinię. 

Dlatego te nowe opinie stają się mgliste i nie wskazują na istniejący błąd 

w pierwszej opinii lub celowe, fałszywe poświadczenie nieprawdy w tej 

opinii. To powoduje właśnie przekonanie społeczeństwa, że wymiar 

sprawiedliwości jest skorumpowany.
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Transparency International (TI) ustaliło, że średnia kwota łapówek 

w sądownictwie wynosi 2049 KM [ok. 4446 zł – przyp. red.]. Na drugim miej-

scu znajdują się celnicy, którzy otrzymują średnio ok. 1250 KM [ok. 2712 zł 

– przyp. red.], a dalej prywatni przedsiębiorcy, lekarze i policjanci. W kwestii 

problemów z wymiarem sprawiedliwości obywatele najczęściej skarżą się 

na długi czas trwania procesu, a pojawiły się również doniesienia związane 

z korupcją i naruszeniem procesu postępowania sędziów111. Najnowsze 

badania Transparency International (TI) ujawniły, że korupcja, zaraz po 

bezrobociu, jest obecnie najpoważniejszym problemem. 

2.3.2. Korupcja w policji

Policjanci to kolejna grupa uważana za najbardziej skorumpowaną. Sami 

mundurowi nie mają wątpliwości – na ich wizerunek przez lata pracowała 

drogówka. Dziś jednak, choć nadal jej przedstawiciele stanowią większość 

z ponad 100 ujawnianych rocznie policyjnych łapówkarzy, sen z oczu sze-

fostwu policji spędzają inni funkcjonariusze – z jednostek operacyjnych. 

W policji mówi się nawet o pladze przecieków z najpilniej strzeżonymi 

informacjami. Przykłady: przed gliwickim sądem toczy się właśnie proces 

w sprawie napadu na zabrzański Makro Cash and Carry, w wyniku którego 

ze skarbca hurtowni wyniesiono 1,3 mln zł. Wśród dziesiątków tomów akt 

znajdują się m.in. zeznania zastrzelonego przez mafię gangstera, który był 

policyjnym informatorem i obiecał wyjawić nazwiska sprawców napadu 

na Makro. Zanim to zrobił, został zastrzelony. Wszystko wskazuje na to, że 

wystawili go skorumpowani przez mafię oficerowie śląskiej policji. Inny 

przykład: na początku października 2004 roku pod zarzutem współpracy 

z bandytami BSW zatrzymało trzech oficerów Stołecznego Stanowiska 

Kierowania – miejsca, gdzie trafiają informacje o wszystkich zaplanowa-

nych na dany dzień akcjach czy rozlokowaniu patroli. Niemal sztanda-

rowy jest już przykład oficera KGP, który sprzedał informacje o akcji CBŚ 

przeciwko producentom amfetaminy. Tak zwane wziątki w każdym z tych 

przypadków nie sięgały więcej niż kilka tysięcy złotych. A w wyniku prze-

cieków na marne szły często wielomiesięczne zabiegi policjantów i pro-

kuratorów, warte setki tysięcy złotych. 

111 BiH: problem korupcji wciąż nierozwiązany, Internet, http://balkanistyka.org/wp/bih-
-problem-korupcji-wciaz-nierozwiazany [dostęp: 25.08.2012].
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Łódzcy policjanci zabrali pieniądze zmarłemu, okradli straszą panią 

i pijaka śpiącego na ławce. Brali łapówki od pijanych kierowców i han-

dlarzy trefnymi papierosami. Przed łódzkim sądem stanie trzynastu poli-

cjantów – w większości z sekcji zabezpieczenia miasta łódzkiej komendy. 

Lista przestępstw, jakich mieli się dopuścić stróże prawa, jest długa: 

łapówkarstwo, kradzieże, włamania, paserstwo, wyłudzenie odszkodowań 

komunikacyjnych, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, składa-

nie fałszywych zeznań, a nawet ograbienie zwłok. Oskarżeni są nie tylko 

o przestępstwa związane z ich służbą, ale także o pospolite czyny kry-

minalne112. Tymczasem wspomniane przykłady, jakkolwiek oburzające, 

mogą zblednąć, jeśli potwierdzą się informacje, że wyciekły dane z rejestru 

świadków koronnych. Wówczas bowiem, za sprawą niezbyt wygórowanej 

łapówki, zagrożony będzie program ochrony świadków wart kilkadziesiąt 

milionów. Na razie KGP dementuje wiadomości na ten temat krążące 

w środowisku stołecznych dziennikarzy. I oby miała rację… Przyczyn 

korupcji wśród policjantów należy się dopatrywać w ich stanie moralnym 

i ekonomicznym w tej grupie pracowników państwowych. Czynnik eko-

nomiczny pozostaje dominującym przykładem zjawiska korupcji pośród 

tej grupy. Niezaspokojone potrzeby generują potrzebę zysku i skłaniają do 

poszukiwania usprawiedliwienia dla własnego postępowania. Ale jedno-

znacznie stwierdzić trzeba, że właśnie sytuacja finansowa to zasadnicza 

i jedyna przyczyna korupcji wśród naszej policji, są bowiem grupy zawo-

dowe, które pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w tym finansowej nie 

wyciągają reki po łapówkę i nie ulegają pokusie nielegalnego dorabiania 

i bogacenia się113. Możliwości tzw. legalnego dorobienia się w ramach 

służby są bardzo rzadkie, niedobory finansowo-gotówkowe powodują że 

policjanci po prostu za niewielkie kwoty się korumpują114.

Stare powiedzenie mówi, że „mundury policyjne nie powinny w ogóle 

mieć kieszeni”. W najbardziej potocznym rozumieniu korupcją jest przyj-

mowanie lub żądanie korzyści majątkowej bądź osobistej w związku z peł-

nieniem funkcji publicznej (funkcjonariusza policji), co koresponduje ze 

znamionami przestępstwa łapownictwa z art. 228 k.k., a także płatną pro-

112 A. Kołakowska, A. Urazińska, Okradli zmarłego, brali łapówki. Policjanci, Internet, 
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,6733964,Okradli_zmarlego__brali_lapowki__Policjanci.
html [dostęp: 25.08.2012].

113 J. Kurczewski, B. Łaciak, Korupcja w życiu społecznym, Warszawa 2002, s. 4.

114 Tamże, s. 106.
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tekcją (art. 230 k.k.), działania na szkodę interesu publicznego bądź pry-

watnego przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, 

tj. art. 231 k.k. Tak też zapewne korupcję policjantów rozumiały osoby 

poddane badaniu. Jednym z najbardziej zagrożonych korupcją obszarów 

działania policji jest służba prewencji, gdzie funkcjonariusze mają bezpo-

średni kontakt z obywatelami. W przeciwieństwie do policjantów służby 

kryminalnej, są inicjatorami i organizatorami sytuacji prowokującej do 

wręczenia łapówki. Osoby dające łapówkę nie są z zasady „zawodowymi 

przestępcami”. Często są to osoby przypadkowe, uwikłane w konfliktową 

sytuację związaną z naruszeniem przepisów prawa (porządkowych, 

z zakresu ruchu drogowego), którzy tą drogą usiłują uniknąć kłopotów. 

Policjanci służby prewencji przyjmują zatem zwykle stosunkowo małe 

łapówki, korzystając z nadarzających się okazji bądź je prowokując. Przyj-

mowanie przez policjantów korzyści materialnych od kierowców w toku 

kontroli drogowych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych 

jest najbardziej rozpowszechnioną i znaną formą przyjmowania łapó-

wek w policji. Łapówki przyjmowane są przez policjantów za wszelkiego 

rodzaju wykroczenia drogowe, za które policjant ma prawo ukarać kie-

rowcę grzywną w formie mandatu. Po przyjęciu łapówki mandat nie jest 

wypisywany w ogóle bądź jest wymierzana grzywna w minimalnej wyso-

kości. Wówczas policjant przywłaszcza sobie różnicę. Kontrole prowadzą 

zarówno policjanci służby drogowej, jak i służby prewencji, niemający 

uprawnień do przeprowadzania rutynowych kontroli drogowych. Roz-

poznanie dokonane przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych 

KGP wskazuje na jeszcze jeden sposób postępowania z mandatami kar-

nymi, stosowany przez przełożonych różnego szczebla, polegający na ich 

„anulowaniu”. Po przyjęciu łapówki lub obietnicy jej wręczenia, czasem 

chodzi o korzyść osobistą, przełożony wymusza na policjancie zniszcze-

nie, tj. przerobienie dokumentacji, albo załatwia sprawę za jego plecami. 

Na przykład anulowany mandat jest dołączany do bloczku zwróconego 

przez policjanta po wykorzystaniu. Urzędy wojewódzkie po przekazaniu 

im bloczków z kopiami mandatów nie badają ani formalnej, ani mery-

torycznej zasadności anulowania. Z uwagi na kurczące się możliwości 

zarobkowania, w tym również w sektorze prywatnym, w ostatnim czasie 

zaostrzyła się konkurencja między firmami prowadzącymi podobną dzia-

łalność gospodarczą. Szczególnie stała się ona widoczna między osobami 

zajmującymi się zawodowo holowaniem uszkodzonych samochodów. 
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Osoby te oczekują na wezwania w strategicznych punktach miasta, pro-

wadząc nasłuch na policyjnych częstotliwościach radiowych. Jednym ze 

sposobów zapewnienia sobie w pierwszej kolejności informacji o miejscu 

kolizji czy wypadku, a także innego zdarzenia drogowego powodującego 

konieczność holowania pojazdu, jest porozumienie się z policjantami 

ruchu drogowego lub dyżurnymi jednostek policji. Do zadań policjantów 

służby prewencji i ruchu drogowego należy również dokumentowanie 

zdarzeń drogowych, czyli wypadków, kolizji, a także kradzieży samo-

chodów, co w późniejszym czasie stanowi podstawę dla firm ubezpie-

czeniowych do wypłaty odszkodowań za powstałe straty. W większości 

postępowań firmy, o których mowa, opierają się jedynie na materiałach 

policyjnych, nie próbując ich weryfikować czy też zebrać innych dowo-

dów. Sytuacja ta rodzi pokusę fabrykowania lub fałszowania do celów 

odszkodowawczych dokumentacji nieistniejących kolizji, kradzieży, po 

to, by zawyżyć szkody, zmienić miejsce i czas zdarzenia, ukryć winę – 

nietrzeźwość – uczestników itp. Samochody zgłoszone jako skradzione są 

następnie cięte na części i sprzedawane lub palone. Kolejnym obszarem 

funkcjonowania policji zagrożonym w sposób istotny korupcją jest praca 

operacyjna policjantów służby kryminalnej w środowisku przestępczym. 

Grupy przestępcze, często w sposób przemyślany, opracowują i pozyskują 

do współpracy wytypowanych policjantów na podstawie materiałów 

kompromitujących (zdjęcia, nagrania, przebite numery w samochodach 

kupionych z niepewnego źródła lub podstawionych przez grupę), a także 

przez proponowanie korzyści materialnych bądź osobistych. Każda więk-

sza grupa przestępcza dąży do pozyskania policjanta (policjantów) w jed-

nostce, na terenie której działa, a jego zadaniem jest: uprzedzanie o pla-

nowanych działaniach; docieranie i przekazywanie wiedzy o sprawach 

operacyjnych i procesowych; ustalanie osób i pojazdów; przewożenie lub 

konwojowanie nielegalnych towarów; kradzież i przekazywanie grupom 

wyposażenia policyjnego, tj. samochodów, mundurów, kamizelek kulood-

pornych, radiostacji; uczestniczenie w przestępstwach z wykorzystaniem 

legitymacji służbowej, tj. wyposażenia policyjnego; typowanie i korum-

powanie kolejnych policjantów, tj. organizowanie imprez z udziałem pro-

stytutek i dostarczanie narkotyków; podstawianie „atrakcyjnych” kontaktów 

operacyjnych. Policjanci prowadzący dochodzenia, a także inni przełożeni 

mający dostęp do dokumentacji, ujawniają osobom poddanym czynnoś-

ciom, podejrzanym, informacje objęte co najmniej tajemnicą służbową, 
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za co są odpowiednio gratyfikowani. Osoby podejrzane są uprzedzane 

o planowanych przesłuchaniach, zatrzymaniach, przeszukaniach czy 

innych czynnościach procesowych. W ostatnim czasie skuteczne dzia-

łania policji są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem kompu-

terowych systemów informatycznych, gromadzących policyjną wiedzę. 

Systemy, o których mowa, są budowane zarówno na szczeblu central-

nym, lokalnym, jak i w poszczególnych komórkach organizacyjnych. 

Zbierane i magazynowane są dane o zdarzeniach, miejscach, rzeczach, 

osobach podejrzanych, pojazdach itp. Działalność przestępcza, jak każda 

w nowoczesnym świecie, wymaga dostępu do wiedzy, do najbardziej 

aktualnych informacji. Stąd determinacja tego środowiska w ich pozyski-

waniu. Obecnie, w daleko większym stopniu niż w przeszłości, świat prze-

stępczy dysponuje środkami finansowymi i intelektualnymi, aby swoje 

potrzeby w tym zakresie zrealizować. Mnogość systemów powoduje, że 

mimo zabezpieczeń stosowanych w przypadku rejestracji informacji nie-

jawnych, dostęp do nich nie może być ściśle reglamentowany. Korzystają 

z nich policjanci służb kryminalnych, ale obsługują, tj. administrują, funk-

cjonariusze służb wspomagających. W dużej części do nich są kierowane 

propozycje ujawnienia informacji z systemów policyjnych, w zamian za 

stosowną gratyfikację115. 

Jednym z przykładów korupcji w policji niech będzie następująca 

sprawa: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie prowadziła śledztwo doty-

czące podejrzeń o korupcję w najtajniejszej części policji: Wydziale 

Techniki Operacyjnej w Komendzie Stołecznej116. Funkcjonariusze WTO 

zajmują się obserwacją, instalowaniem podsłuchów, ale także np. zarzą-

dzaniem mieszkaniami do poufnych spotkań z policyjnymi informato-

rami. Minimum 300-osobowy wydział jest tak tajny, że informacji o jego 

istnieniu nie ma nawet na stronach internetowych policji. To jedyne 

miejsce w całej policji, gdzie wszystkich zakupów dokonuje się z pomi-

nięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Tu właśnie „od ręki” można 

kupić np. BMW X5 dla funkcjonariuszy pracujących pod przykryciem. 

Sygnał o nieprawidłowościach, polegających na zażyłości funkcjonariu-

szy z biznesmenem sprzedającym policji drogi sprzęt, dotarł kilka mie-

sięcy temu do warszawskiej prokuratury. Śledztwo podjęła Prokuratura 

115 Na podstawie materiałów z BSW KGP, OBOP o korupcji w policji, „Gazeta Policyjna” 
2004, nr 13, s. 3.

116 „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 235, s. 2.
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Apelacyjna. Jest tajne. Jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów, ale 

dwie osoby straciły stanowisko. Chodzi o szefa warszawskiego WTO 

i jednego z jego zastępców. 

Kolejny przykład korupcji w policji: od kilku miesięcy do opinii pub-

licznej docierają informacje, a w zasadzie strzępy informacji, o wielkiej 

aferze korupcyjnej związanej z informatyzacją policji i administracji. 

Sprawę należy do końca wyjaśnić, bo państwo polskie straciło na tym setki 

milionów, a nawet miliardy złotych. Wiele projektów, które miały ułatwić 

obywatelom kontakt z urzędami, nadal nie funkcjonuje. Ofiarami tego 

procederu są budżet państwa i miliony obywateli, którzy nadal zamiast 

przez internet, wiele spraw muszą załatwiać bezpośrednio w urzędach. 

Sprawa musi być wyjaśniona do końca, tzn. odpowiedzialność karną 

powinni ponieść wszyscy bez względu na zajmowane stanowiska. Media 

informują, że w kręgu osób zamieszanych w aferę mogą być także poli-

tycy. W proceder korupcyjny zamieszani są wysokiej rangi funkcjona-

riusze w Komendzie Głównej Policji, czyli w samej centrali, niemalże 

pod okiem Komendanta Głównego Policji. Co więcej, korupcja nie była 

czymś jednostkowym. Nie chodzi tu o jedną łapówkę wziętą przez szere-

gowego policjanta. Tutaj mamy do czynienia z całym systemem korup-

cyjnym, w który było zamieszanych wiele osób z policji, Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i firm informatycznych. Z pełnym przekonaniem 

można powiedzieć, że to był układ. Układ, w który włączeni byli wyso-

kiej rangi funkcjonariusze policji, urzędnicy, biznesmeni, a wszystko 

wskazuje na to, że także politycy. „Układ”, słowo wyśmiewane przez lata, 

w tym wypadku najlepiej oddaje skalę tego procederu korupcyjnego. Za 

ogromne łapówki firmy informatyczne otrzymywały lukratywne kon-

trakty, na których zarabiały dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. Ta 

sprawa ma wiele aspektów, które muszą być wyjaśnione. Należy zwrócić 

uwagę na kilka z nich. Dyrektorzy wielkich firm z branży informatycz-

nej płacili ogromne łapówki, idące w setki tysięcy, a w sumie opiewające 

na miliony złotych, za wygranie przetargów. Oczywiste jest, że nie pła-

cili z własnych pieniędzy. Szef CBA w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” 

tak odpowiada na pytanie, skąd mogły pochodzić łapówki: „Gdybym ja 

był takim dyrektorem, nie płaciłbym z własnych pieniędzy. Tyle mogę 

powiedzieć”. Trzeba poznać odpowiedź, czy w polskich oddziałach wiel-

kich firm informatycznych istniały specjalne fundusze na łapówki? Ile 

o łapówkach wiedziały centrale tych firm? Polska prokuratura powinna 
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domagać się obszernych wyjaśnień od władz tych firm, złożonych pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. Firmy, których oddziały są zamie-

szane w proceder korupcyjny, powinny mieć świadomość, że bez udzie-

lenia wszelkiej pomocy polskim organom ścigania w wyjaśnianiu afery 

korupcyjnej, w Polsce nie mają czego dłużej szukać. Na razie wiadomo, 

że zatrudniły firmy PR-owskie, co wskazuje, że bardziej nastawione są na 

dbanie o swój wizerunek, a nie pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Inna kwe-

stia, która musi być wyjaśniona, to dlaczego tak długo trwał ten proceder 

korupcyjny w samym sercu Policji? Gdzie było Biuro Spraw Wewnętrz-

nych Policji? Co robiły osoby odpowiedzialne za kontrole prawidłowości 

przetargów? Mowa jest tu o wielu przetargach opiewających w sumie na 

miliardowe kwoty. Nasuwa się pytanie, czy Komenda Główna Policji nie 

jest instytucją zbędną, wymagającą już nie reformy, a likwidacji? Media 

informują, że na zatrzymanych dotąd urzędnikach, policjantach, dyrek-

torach firm informatycznych afera się nie kończy117. Ostatnim przykła-

dem niech będzie ta oto sprawa: generał Gromosław Cz., były szef Urzędu 

Ochrony Państwa, został zatrzymany przez uzbrojonych agentów Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura podejrzewa go o udział 

w korupcyjnej aferze przy prywatyzacjach spółek energetycznych i linii 

lotniczych LOT. Śledczy niewiele zdradzają, ale według nieoficjalnych 

informacji w grę wchodzą wielomilionowe kwoty i pranie brudnych pie-

niędzy na wielką skalę. Generał usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi 

mu aż osiem lat więzienia. Sprawę rozpracowywała specjalna grupa pro-

kuratorów, oficerów Centralnego Biura Śledczego i agentów CBA. Gro-

mosław Cz., były szef UOP, usłyszał zarzuty związane z nieprawidłowoś-

ciami w procesie prywatyzacji LOT-u i STOEN-u118. Jaką dokładnie rolę 

w aferze odgrywał Gromosław Cz., nie wiadomo – prokuratura na razie 

nie chce ujawnić szczegółów sprawy. Gromosław Cz., który w połowie lat 

90. przestał piastować stanowisko szefa UOP, mocno udzielał się w bizne-

sie. Sam prowadził kilka firm doradczych i lobbingowych, przewinął się 

przez wiele firm z różnych dziedzin biznesowej aktywności. Z danych 

Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że jego nazwisko związane jest 

117 M. Mastalerek, Do kogo zaprowadzi afera korupcyjna przy informatyzacji? „Korupcja 
kwitła nie na małym posterunku ale w Komendzie Głównej Policji”, Internet, https://wpolityce.
pl/polityka/132943-do-kogo-zaprowadzi-afera-korupcyjna-przy-informatyzacji-korupcja-
-kwitla-nie-na-malym-posterunku-ale-w-komendzie-glownej-policji [dostęp: 15.07.2012].

118 Wypowiedź rzecznika katowickiej prokuratury Leszka Goławskiego.
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z ponad 20 firmami i spółkami. Zasiadał też w radach nadzorczych m.in. 

zakładów lotniczych w Mielcu, LOT-u i BRE Banku. Z aresztu wyszedł za 

kaucją w wysokości 1 mln zł. Czekamy na wyniki śledztwa.

Kolejnym przykładem korupcji, nepotyzmu i mobbingu w policji niech 

będzie ta sprawa: policjanci czują się bezkarni, przekraczają prędkość, 

mogą zabić, okraść, zgwałcić, biorą łapówki, likwidują konkurencyjne 

gangi, które im nie płacą, a chronią tych przestępców którzy im płacą, 

handlują narkotykami, kradzionym towarem, chronią ich, a nie obywateli. 

Agent „Tomek”, jadąc służbowym autem 150 km/h po mieście, na czerwo-

nym świetle zabił kobietę, wjechał na skrzyżowanie, uderzając w inny pra-

widłowo jadący samochód. Jechał nie na sygnale, lecz w celu prywatnym 

(po służbie na zakupy), ze swoją dziewczyną, która ledwo przeżyła i zosta-

wiła go po tym wypadku. Dzięki m.in. wujkowi policjantowi nie wyrzu-

cono go dyscyplinarnie z pracy i nie trafił do więzienia. Czy policjanci 

gwarantują bezkarność tym, którzy im płacą? Bez przestępców byliby bez-

robotni! Należałoby zapytać Komendanta Głównego Policji, dlaczego tylu 

młodych policjantów, zdolnych i chętnych do pracy, odchodzi na wcześ-

niejsze emerytury. Mobbing, tortury psychiczne, upokarzanie, odbieranie 

nagród, nieawansowanie, w ten sposób zmusza się ich do odejścia, żeby 

zrobić miejsce przyszłym zięciom, synowym i znajomym. 

W 2011 roku policja odnotowała nieznacznie mniej (o 2,4%) przestępstw 

korupcyjnych niż rok wcześniej. Ale nie ma powodów do zadowolenia, bo 

są kategorie, w których nastąpił wzrost, stwierdza „Rzeczpospolita”. Jak 

wyliczają dziennikarze, było o ok. 25% więcej przypadków wręczania łapó-

wek, czyli tzw. łapownictwa czynnego, oraz płatnej protekcji, czyli powo-

ływania się na wpływy. Najbardziej zauważalny skok dotyczy korupcji 

wyborczej – w 2010 roku stwierdzono tylko 18 takich przypadków, w 2011 

roku – aż 157. Według policyjnych analiz korupcja rośnie tam, gdzie 

urzędnik spotyka się z obywatelem, np. na styku z prywatnym biznesem, 

a także przy egzaminach na prawo jazdy i w służbie zdrowia. Pojawiają się 

też przypadki korupcji związane z uzyskiwaniem dotacji unijnych119.

119 Wypowiedź Grażyny Puchalskiej z Komendy Głównej Policji. 

http://wiadomosci.wp.pl/query,korupcja,szukaj.html
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2.3.3. Korupcja w Straży Granicznej

Ochrona granicy państwowej to podstawowa funkcja państwa, mająca 

zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne kraju. Za ochronę granicy pań-

stwowej na lądzie i morzu oraz za kontrolę ruchu granicznego odpo-

wiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie ochrony 

naszych granic, morskich i lądowych, oraz kontroli ruchu granicznego 

powierzone zostało Straży Granicznej, która otrzymała uprawnienia 

ustawowe 12 października 1990 roku, a swoje funkcjonowanie rozpo-

częła 16 maja 1991 roku120. W jej strukturach jednostką powołaną do roz-

poznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz 

ścigania ich sprawców w zakresie swej właściwości, a w szczególności 

przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popeł-

nionych przez funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Straży 

Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jest 

Zarząd Spraw Wewnętrznych. Korupcja wśród funkcjonariuszy Straży 

Granicznej jest patologią społeczną, czyli takim zachowaniem, które 

stoi w sprzeczności ze światopoglądem i systemem wartości akcepto-

wanymi w danej społeczności. Korupcją w służbach granicznych mogą 

być zarówno różnorodne działania, jak i sytuacje społeczne i stosunki 

interpersonalne. W zachowaniach korupcyjnych zawsze mamy do czy-

nienia z dwiema stronami: „dawcą i biorcą”. W celu przeciwdziałania 

korupcji zaostrzone zostały unormowania dotyczące funkcjonariu-

szy, którzy nie będą przestrzegać prawa. Nastąpi zwolnienie ze służby 

i utrata prawa do mieszkania bądź pomocy finansowej na takie miesz-

kanie w przypadku skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 

ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykony-

waniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątko-

wej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu 

karnego, lub w przypadku funkcjonariusza, wobec  którego orzeczono 

prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za prze-

stępstwo lub przestępstwo skarbowe121.

120 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2005 r., nr 234, poz. 
1997 z późn. zm.

121 J. Tracz-Dral, Prawa i zadania funkcjonariuszy Straży Granicznej w świetle nowelizacji 
ustawy, Warszawa 2007, s. 2.
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A oto przykład korupcji w SG: 45 funkcjonariuszy Straży Granicz-

nej z przejścia granicznego w Korczowej (Podkarpackie) zostało oskar-

żonych o korupcję. Akt oskarżenia w tej sprawie został już wysłany do 

rzeszowskiego sądu. Zarzuty postawione przez prokuraturę dotyczą 

przyjmowania łapówek od Ukraińców przekraczających granicę, żąda-

nia łapówek od nich oraz przyjmowania i wręczania pieniędzy między 

funkcjonariuszami. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Oskarżeni stano-

wią ok. 75% wszystkich funkcjonariuszy przejścia granicznego z Ukra-

iną w Korczowej. Wśród nich są kontrolerzy ruchu, kierownicy zmian.  

44 z nich jest funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Gra-

nicznej, zaś jeden Karpackiego. Obecnie oskarżeni są zawieszeni w czyn-

nościach służbowych. Według prokuratury oskarżeni pogranicznicy przy-

jęli łącznie od kilkudziesięciu zł do ok. 100 tys. zł łapówek. Pieniądze brali 

od Ukraińców w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służ-

bowych, polegających m.in. na kontroli autentyczności i ważności wiz, 

ustalaniu tożsamości przekraczającego granicę na podstawie paszportu, 

sprawdzaniu, czy przekraczający granicę jest poszukiwany przez policję. 

Ich zwierzchnicy, tj. oficerowie i podoficerowie, godzili się na łapówkar-

ski proceder i uczestniczyli w zyskach. Pieniądze dla nich pochodziły 

z tzw. zrzutki skorumpowanych pograniczników. Pierwsze zatrzymania 

podejrzanych o korupcję funkcjonariuszy Straży Granicznej z Korczowej 

nastąpiły w kwietniu 2004 roku. Wówczas służby wewnętrzne Straży Gra-

nicznej zatrzymały 23 kontrolerów ruchu granicznego. Większość z nich 

zatrzymano podczas specjalnie zorganizowanego szkolenia na temat 

walki z korupcją. Pozostałych zatrzymano w miejscu pracy w Korczowej 

i w mieszkaniach. Kolejne zatrzymania były w maju, a ostatnie w 2005 

roku. Akta sprawy liczą 55 jawnych tomów oraz 134 kasety wideo, na któ-

rych widać przyjmowanie pieniędzy przez funkcjonariuszy. Uzasadnie-

nie aktu oskarżenia jest tajne, gdyż zawiera materiały operacyjne służb 

wewnętrznych Straży Granicznej122.

Kolejnym przykładem korupcji w SG niech będzie sprawa, w której 

śledztwo prowadzi Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokura-

tury Okręgowej w Szczecinie. Prokuratorskie zarzuty dotyczą okresu 

sprzed wejścia Polski i do Unii Europejskiej. Chodzi o korzyści majątkowe 

wręczane funkcjonariuszom w zamian za niedopełnienie obowiązków 

służbowych, czyli umożliwianie przemytu – przekazała prok. Anna 

122 Internet, http://polska.mil.pl [dostęp: 20.09.2010].
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Gawłowska-Rynkiewicz, rzecznik prasowy szczecińskiej prokuratury 

okręgowej. Z ustaleń wynika, że na przejściu granicznym funkcjonowała 

stawka 600 zł za busa wyładowanego towarem. W grę wchodziły artykuły 

spożywcze i przemysłowe. Śledztwo jest wciąż rozwojowe, nie zdradzamy 

szczegółów. W tej samej sprawie wcześniej zatrzymano jednego pogra-

nicznika i sześciu przemytników, sprawę jednak utajniono. Łącznie 

w sprawie podejrzanych jest więc 16 osób, w tym siedmiu funkcjonariuszy 

SG. Nieoficjalnie wiadomo, że niektórzy z pierwszych aresztowanych w tej 

sprawie poszli na współpracę z prokuraturą. Za korupcję grozi do 10 lat 

więzienia123. 

Koleiny przykład korupcji w Straży Granicznej: wielki skandal w Straży 

Granicznej. Kontrola wykazała, że gdzieś zniknął sprzęt komputerowy 

wart kilkanaście milionów złotych. Specjalna komisja ma sprawdzić, czy 

urządzenia faktycznie zgubiono, czy ktoś je „sprywatyzował”. Między paź-

dziernikiem 2011 roku a styczniem 2012 roku w Biurze Łączności i Infor-

matyki Komendy Głównej Straży Granicznej (BŁiI KGSG) doszło do, prze-

prowadzanej co cztery lata, tzw. pełnej inwentaryzacji. Jak dowiedział się 

„Puls Biznesu”, w jej trakcie nie zdołano znaleźć sprzętu za ponad 17,8 mln 

zł. Sprawę miały wyjaśnić dwa specjalnie powołane zespoły. Ich ustale-

nia mówią o znacznych błędach w prowadzeniu ewidencji materiałowej 

i przekazywaniu sprzętu między poszczególnymi biurami KGSG. Ale 

udało się też odnaleźć część sprzętu. Niedobory wciąż jednak przekra-

czają 10 mln zł. Powołane zespoły będą pracować do momentu wyjaśnie-

nia wszystkich niezgodności w ewidencji. Prowadzimy czynności wery-

fikujące ustalenia komisji inwentaryzacyjnej. Ich realizacja ma na celu 

wskazanie, czy uzasadnione będzie podejrzenie o możliwości popełnienia 

przestępstwa124.

2.3.4. Korupcja w Żandarmerii Wojskowej 

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą 

wchodzącą w skład Sił Zbrojnych RP, wykonującą czynności procesowe 

w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu 

123 A. Zadworny, Korupcja w straży granicznej, Internet, https://szczecin.wyborcza.pl/
szczecin/1,34939,2318309.html [dostęp: 20.09.2010].

124 Wypowiedź Justyny Szmidt-Grzech, rzecznika komendanta głównego Straży Granicznej.
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karnym i karnym skarbowym. Zadania Żandarmerii Wojskowej reguluje 

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Wojskowej Żandarmerii i wojsko-

wych organach porządkowych (Dz. U. z 2001 r., nr 123, poz. 1353 z późn. 

zm.). Szczegółowo określono w niej m.in. właściwości, zadania oraz 

obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych 

RP. Dzięki niej służba jest sprawna, skuteczna i jasno określona przepi-

sami. Żandarmeria Wojskowa nigdy nie wykonywała zadań fikcyjnych.. 

Każda czynność, każde zadanie jest prawdziwe, jedyne w swoim rodzaju 

i musi mieć bezwzględne oparcie w literze prawa. Stąd też podstawową 

troską i wyznacznikiem kierunków działania komendantów wszystkich 

szczebli jest profesjonalizm podwładnych, sprawność organizacyjna, nie-

zawodność sprzętu i wysokie standardy etyczne żandarmów. Jawność 

działań, klarowność zadań, ścisłe współdziałanie z dowódcami wszystkich 

szczebli i bezkompromisowość w wywiązywaniu się z ustawowych zadań 

to po latach nieustannego kształtowania i wdrażania wyróżniki żandar-

mów i żandarmerii jako integralnej części Sił Zbrojnych RP. Na podstawie 

wiarygodnych materiałów z Centralnej Prokuratury Wojskowej do obec-

nej chwili nie stwierdzono przypadków korupcji w tego rodzaju służbie. 

To świadczy o misji, do jakiej żandarmeria poczuwa się nie tylko wobec 

żołnierzy, ale i całego społeczeństwa. Do obecnego katalogu przestępstw 

ściganych przez Żandarmerię Wojskową dodano np. przypadki zabójstw 

żołnierzy, zamachu na wojsko, nielegalnego handlu bronią czy porwa-

nia samolotu – dodano m.in. korupcję, celową niegospodarność, dzia-

łania hakerów, znęcanie się nad żołnierzami, zmuszanie do prostytucji, 

podrabianie pieniędzy czy handel organami ludzkimi, o ile w jakikolwiek 

sposób dotyczą wojska. Żandarmeria Wojskowa chciałaby też dostępu do 

podsłuchów telefonicznych, tajemnicy bankowej oraz PIT-ów żołnierzy, 

żeby weryfikować prawdziwość ich oświadczeń majątkowych w celu 

wykrywania korupcji.

Zjawisko korupcji nie omija również Sił Zbrojnych, co więcej także i tutaj 

odnotowujemy jej wzrost. I tak w 2004 roku wszczęto lub przejęto do dal-

szego prowadzenia przez Żandarmerię Wojskową 39 spraw korupcyjnych, 

w 2005 – 53, w 2006 – 62, w 2007 – 81, w 2008 – 82, w 2009 – 83 i w 2010 

– 69 (dane te nie obejmują postępowań prowadzonych przez prokuratury 

wojskowe).Stwierdzić jednak należy, że z roku na rok skuteczność działań 

Żandarmerii Wojskowej wzrasta, co widoczne jest w wartości ujawnionych 

korzyści majątkowych, które w 2004 roku wynosiły 658 164,52 zł, w 2005 
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– 1 566 120,19 zł i 1000 USD, w 2006 – 4 735 991,32 zł i 250 USD, w 2007 – 

1 850 203,18 zł, w 2008 – 1 013 268,18 zł, w 2009 – 958 015,63 zł, a w 2010 

– 3 353 973,34 zł. Przedstawione wielkości ujawnionych korzyści mająt-

kowych wskazują na skalę problemu, zwłaszcza że pamiętać musimy 

o „czarnej liczbie” nieujawnionych dotąd przestępstw. Żandarmeria Woj-

skowa jednak, we współdziałaniu z innymi organami ochrony porządku 

publicznego, zmierza do ograniczenia w jak największym stopniu zjawi-

ska korupcji w Siłach Zbrojnych RP125.

Na 468 ujawnionych przestępstw ok. 40%. stanowią grupy zorgani-

zowane z udziałem żołnierzy zawodowych. Rośnie udział przestępstw 

o charakterze narkotycznym. Korupcja to dla ŻW największe wyzwa-

nie. Nowelizacja Kodeksu podstępowania karnego z 2009 roku bardzo 

utrudniła realizację zadań Żandarmerii Wojskowej. Ponadto w ramach 

tzw. tarczy antykorupcyjnej to Służba Kontrwywiadu Wojskowego 

jest na pierwszej linii frontu walki z korupcją w wojsku, a nie Żandar-

meria Wojskowa126. Żandarmeria Wojskowa powinna być głównym 

narzędziem w walce z korupcją w wojsku, ale jak widać, nie jest, bo 

albo żandarmi jeżdżą na misje, albo stoją pod bramami jednostek 

z alkomatami i narkotestami i czyhają na nietrzeźwych żołnierzy 

i pracowników. Widocznie brakuje w żandarmerii przygotowanych 

specjalistów do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą. Profe-

sjonalizacja polskiej armii wymaga od Żandarmerii Wojskowej dosto-

sowania się do nowego rodzaju zagrożeń. Konieczne jest rozbudowa-

nie i wzmocnienie pionu dochodzeniowo-śledczego oraz rozszerzenie 

współpracy z policją, prokuraturą i innymi służbami, by skutecznie 

walczyć z przestępczością w szeregach armii.

2.3.5. Korupcja w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej 

Podmiotem łapownictwa czynnego, tzw. przekupstwa, może być każda 

osoba, która wręcza – daje, bądź obiecuje udzielić łapówki w zamian za 

załatwienie interesującej ją sprawy w urzędzie czy instytucji przez 

osobę przyjmującą korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. 

Podmiotem łapownictwa biernego (sprzedajności) może być funkcjo-

125 W. Kubica, Obszary i specyfika zagrożeń korupcją w Siłach Zbrojnych RP, „Przegląd 
Antykorupcyjny” 2011, nr 1, s. 51. 

126 Internet, http://promilitaria21.org/fresh/showpage [dostęp: 15.07.2012].
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nariusz publiczny, lub osoba niebędąca funkcjonariuszem publicznym, 

ale pełniąca funkcję publiczną, przyjmująca (biorąca) łapówkę. Funk-

cjonariuszem publicznym – stosownie do treści art. 115 § 13 kk. – jest 

funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa pub-

licznego, jak policja, ABW, Straż Graniczna albo funkcjonariusz Służby 

Więziennej127.

W dniu 30 sierpnia autor rozprawy wysłał do dyrektora generalnego 

Służby Więziennej pana płk. Kajetana D. prośbę dotyczącą udziele-

nia informacji jawnych niezbędnych do napisania rozprawy naukowej. 

Cytuję: „uprzejmie proszę Pana o umożliwienie przekazania mi danych 

statystycznych będących w posiadaniu Pana podwładnych, a dotyczą-

cych wykrytego i ujawnionego przestępstwa korupcji – łapówkarstwa 

w polskiej Służbie Więziennej w latach 2002–2009. Prośbę swą moty-

wuję tym, że jestem w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej na temat: 

»Korupcja zagrożeniem systemu bezpieczeństwa ogólnego Polski«, 

rozdział drugi tej pracy dotyczy sfer korupcji w systemie państwowym, 

zaś rozdział trzeci pracy to »Interpretacja i ocena wpływu przekupstwa 

w służbach mundurowych i Wojsku Polskim w okresie 2002–2009 na 

bezpieczeństwo ogólne Polski«. Bez wiarygodnych danych praca ta nie 

będzie miała sensu. Nadmieniam, że nie są mi potrzebne dane opera-

cyjne, lecz jedynie dane czysto statystyczno-opisowe, które będę mógł 

wykorzystać w pracy, tworząc tabele i inne potrzebne wskaźniki. Celem 

mojej dysertacji jest wypracowanie postulowanego modelu walki 

z korupcją w służbach mundurowych, przez co wzrośnie bezpieczeń-

stwo ogólne państwa polskiego”.

Po długim okresie oczekiwania w dniu 21 września 2010 roku listem 

poleconym otrzymałem odpowiedź od Zarządu Służby Więziennej. Biuro 

dyrektora generalnego Służby Więziennej w Warszawie w osobie dyrek-

tora biura płk. Włodzimierza P. odpowiedziało na pismo z dnia 30 sierp-

nia 2010 roku w sprawie udostępnienia danych dotyczących ujawnio-

nych przestępstw korupcji w Służbie Więziennej: „informuję, że statystyka 

w przedmiotowym zakresie aktualnie nie jest prowadzona. Planowane 

jest jej rozpoczęcie w bieżącym roku. Dane obejmujące rok 2010 będą 

dostępne na początku przyszłego roku”, nieczytelny podpis. Oznacza to, 

że SW nie prowadzą statystyki. A co na to szef Służby Więziennej, w jaki 

sposób składa wobec tego raporty dotyczące korupcji? 

127 Podmioty przestępstwa korupcji w sektorze publicznym (art. 228–231 kk.).
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A oto przykład korupcji w więziennictwie: przed Sądem Rejonowym 

w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął się proces byłego szefa śląskiego więzien-

nictwa płk. Włodzimierza W. i innych oskarżonych, którym prokuratura 

zarzuca przestępstwa korupcyjne. Sprawa ruszyła po pięciu wcześniej-

szych nieudanych próbach. Pierwsze posiedzenie sądu wyznaczono 

jeszcze w marcu. Kolejne terminy spadały z wokandy, najczęściej 

z powodu nieobecności części spośród 10 oskarżonych. Akt oskarżenia 

trafił do sądu w marcu 2008 roku. Katowicka prokuratura oskarżyła Wło-

dzimierza W. m.in. o korupcję i przekroczenie uprawnień. Wraz z nim 

aktem oskarżenia objęto dziewięć osób, którym zarzucono poświad-

czanie nieprawdy i pośrednictwo we wręczaniu łapówek. Oskarżonym 

postawiono w sumie 41 zarzutów. Dziewięć z nich dotyczy Włodzimie-

rza W. Po zatrzymaniu został on odwołany ze stanowiska szefa śląskiego 

więziennictwa. To najwyższy rangą funkcjonariusz Służby Więziennej, 

jaki trafił do aresztu128. 

Kolejny przykład korupcji w więziennictwie: 27-letni strażnik wię-

zienny jednego z tarnowskich zakładów karnych jest podejrzany o udział 

w siedmioosobowej grupie przestępczej, która zajmowała się handlem 

narkotykami. Strażnik został aresztowany i osadzono go w celi więzie-

nia, ale nie tego, w którym od czterech lat był zatrudniony. Kiedy 27-letni 

strażnik został zatrzymany przez policję, w prokuraturze usłyszał trzy 

bardzo poważne zarzuty. „Strażnik więzienny podejrzany jest o udział 

w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień oraz 

udzielanie nieustalonym osobom środków odurzających i psychotropo-

wych, a także ułatwianie im zażywania tych substancji” – mówi Bożena 

Owsiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. 

Dowody są mocne, skoro sąd na wniosek śledczych umieścił strażnika 

w tymczasowym areszcie. „Po postawieniu zarzutów funkcjonariusz 

został automatycznie zawieszony w obowiązkach służbowych”, mówi 

Luiza Sałapa, rzecznik prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Jak mówi, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego uwarunkowane 

jest wydaniem prawomocnego wyroku sądowego. Jak często więzienni 

funkcjonariusze w Małopolsce wchodzą w tak poważne kolizje z prawem? 

Tarnowski przypadek, według Andrzeja Knapika, rzecznika prasowego 

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, który swoim 

128 mkw, Ruszył proces b. szefa śląskiego więziennictwa, Internet, https://wiadomosci.
onet.pl/slask/ruszyl-proces-b-szefa-slaskiego-wieziennictwa/qkwdlzs [dostęp: 17.09.2010].
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zasięgiem obejmuje 11 aresztów i zakładów karnych, jest jedynym na 

przestrzeni ostatniego roku. W kraju przypadki postawienia zarzutów 

funkcjonariuszom służby więziennej nie są monitorowane na bieżąco. 

Szacunkowe dane za rok ubiegły mówią o ok. 20 osobach129. Więc ktoś 

kłamie, autorowi pracy przekazano na piśmie, że nieprowadzone są sta-

tystyki skorumpowanych pracowników więziennictwa w Polsce! Czy 

rzeczywiście będą prowadzone dopiero na koniec 2010 roku?

Kolejny przykład nepotyzmu, lobbingu i korupcji w służbie więzien-

nej: zakład karny jako jednostka penitencjarna, budżetowa, powinna prze-

strzegać przepisów, praworządności oraz aktów prawnych, charakteryzo-

wać się jednolitością w całym kraju, niestety tak nie jest, począwszy od 

samej „góry”, czyli od dyrektora, poprzez niektórych kierowników dzia-

łów, dowódców czy poszczególnych funkcjonariuszy, w zależności od 

humoru czy też jego braku łamane są wszelkie zasady pracy. Stan fizyczny 

czy psychiczny funkcjonariuszy jest wielokrotnie poddawany kontrolom, 

ale widać mało skutecznie. Niektórzy czują się bezkarnie w swoich poczy-

naniach, a wystarczyłoby tylko wprowadzić kadencyjność na kierowni-

czych, dyrektorskich stanowiskach, tak jak to się odbywa w firmach czy 

spółkach budżetowych. Niestety ustawodawca o tym nie pomyślał. A oto 

przykład tego, o czym powyżej napisano. Jeden z pracowników zakładu 

karnego w Wierzchowie Pomorskim przedstawił kilka takich sytuacji, 

oczywiście tylko te, o których było mu wiadomo. 

• „Największym zaskoczeniem dla mnie jest fakt przyjmowania 

korzyści materialnych w postaci pieniędzy, drogich alkoholi 

czy prezentów w zamian za zatrudnienie w zakładzie. Mowa tu 

o dyrektorze i kadrowej oraz o kierowniku. Niestety nie ma tu 

żadnego usprawiedliwienia, a przykład w takiej służbie powinien 

wypływać z góry. Morały, jakie prawione są nam podczas odpraw 

służbowych, nie mają żadnego przełożenia na sposób postępo-

wania. »Załatwienie« pracy za 3 tys. zł nigdy nie powinno mieć 

miejsca, już nie mówiąc o niedozwolonych kontaktach z rodzi-

nami osadzonych”;

• „w związku ze złożonymi wnioskami oraz deklaracjami funk-

cjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne wystąpiła 

konieczność zabezpieczenia etatów poszczególnych stanowisk. 

129 A. Skórka, Klawisz z Tarnowa w narkotykowym gangu, Internet, https://gazetakrakow-
ska.pl/klawisz-z-tarnowa-w-narkotykowym-gangu/ar/40448 [dostęp: 21.09.2010].
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Został ogłoszony nabór wniosków, szkoda tylko, że fikcyjny, bo 

z góry już było wiadomo, kto znajdzie zatrudnienie w zakładzie, 

a 150 osób, które złożyły swoje CV, zostało odprawione z »kwitkiem« 

pomimo większych kwalifikacji zawodowych, po raz kolejny »kole-

siowskie układy« pokazały wyższość znajomości nad wyszkoleniem 

zawodowym czy wykształceniem”;

• „etaty, jakie zostały zwolnione, mogły być uzupełnione przez funk-

cjonariuszy już pracujących w jednostce, jednak według przeło-

żonych nie ma osób z odpowiednimi kwalifikacjami, a do tego po 

prostu się nie nadają, co kompletnie nie ma uzasadnienia. Osoby, 

jakie zostały zatrudnione, nie mają żadnego pojęcia o pracy w jed-

nostkach penitencjarnych i z cech charakteru czy też fizycznych 

nigdy nie powinny znaleźć tu zatrudnienia”; 

• „przetargi, jakie mają miejsce na zakup artykułów żywnościowych 

czy też budowlanych, są przeprowadzane w sposób niewłaściwy 

i niezgodny z obowiązującymi przepisami. Są ustawione oferty kon-

kurencji i ich cen, krążą po firmach zaprzyjaźnionych biznesme-

nów. Co oczywiście wiąże się z konkretnymi profitami”;

• „największe nieprawidłowości związane są z postępowaniem 

przełożonych wobec swoich podwładnych. System urlopowy, 

nadgodzinowy czy też sprawy czysto ludzkie, losowe, są bagate-

lizowane, wyśmiewane. Próby udzielenia urlopu okolicznościo-

wego z tytułu śmierci czy narodzin graniczą z cudem, a najlepiej, 

żeby w ogóle nie brać wolnego, bo to strasznie zaburzy system 

myślowy kierownika ochrony U., który jest niby odpowiedzialny 

za książkę przebiegu służby, którą zawsze pisze i tak inny funkcjo-

nariusz. Kierownik ochrony jest osobą wysoce ambitną, zadufaną 

w sobie i żyje w poczuciu wysokiej wartości, jaką reprezentuje (tak 

przynajmniej się jemu wydaje). Jednak »nos zwiesił się mu«, jak 

dowiedział się, że nie zostanie zastępcą dyrektora zakładu kar-

nego w Wierzchowie. Władza absolutna była już w zasięgu ręki. 

Oby nigdy nie była”;

• „tenże sam kierownik ochrony nasyła dowódcę zmiany, żeby 

»ustrzelić« tego lub innego funkcjonariusza. Na przykład porucz-

nik S., wysoce chamski, nieokrzesany, gburowaty dowódca bez 

przeszkolenia zawodowego. W swojej służbie wielokrotnie karany, 

upominany. Swoją naganną postawę oraz zachowanie reprezen-
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tuje na każdej swojej służbie przy każdej odprawie. Nagminnie 

narusza obowiązujące przepisy, nie przestrzega regulaminów, nie 

raz zdarzyło się uderzyć osadzonego i to przy świadkach, ale każdy 

boi się odezwać, bo i tak wszystko zostanie zatuszowane, tak jak 

choćby podczas uroczystości z okazji nadania sztandaru, porucz-

nik podczas interwencji kolejny raz uderzył osadzonego i znowu 

bezkarność górą. Sytuacje, w których ubliża funkcjonariuszom 

oraz osadzonym, są na porządku dziennym. Wielokrotnie ustnie 

upominany przez przełożonych, nie wyciąga wniosków ze swo-

jego postępowania. W przeszłości funkcjonariusz, który był pod-

władnym, napisał na ww. dowódcę skargę i musiał w niedługim 

czasie się zwolnić. Następnie skarga zbiorowa zmiany utknęła 

u kierownika ochrony na biurku bez żadnego echa. Take sprawy 

muszą znaleźć w końcu ujście w OISW, a jeżeli nie, to w CZSW czy 

mediach”; 

• „nagrody oraz dodatki, które od trzech lat są marne, przydzielane 

w innych jednostkach na zasadach stanowisk, w naszej jednostce 

udzielane są w sposób uznaniowy, jak zresztą wszystko, co wiąże 

się z dodatkowymi finansami, wywołują zawsze emocje i nerwową 

atmosferę. Uznaniowo, czyli dostają poplecznicy, osoby współpra-

cujące (donoszące), ale tego nie muszę tłumaczyć, bo jest to proce-

der tak wszystkim znany, że nie wymaga większego komentarza. 

Nasza jednostka ma najniższe dodatki w okręgu. Za to kierownictwo 

ma zawsze najwyższe”; 

• „awanse to jedna wielka kpina i farsa. Osoby bez stażu zawodowego 

otrzymują etaty kierownicze, co w konsekwencji prowadzi do pato-

logicznych wręcz pomysłów. Wdrażanie ich w życie penitencjarne 

nie ma żadnego uzasadnienia i konieczność stosowania mija się 

z celem. Każdy funkcjonariusz wie, że w takiej specyficznej pracy bez 

doświadczenia jest się po prostu bezbronną, bezsilną osobą, która 

bez wsparcia »kolegów« wystawiona jest na ataki, manipulacje ze 

strony osadzonych, jak i niestety także innych »kolegów« z branży. 

Zaczynając pracę, ogromnie ważne jest przeszkolenie zawodowe na 

każdym szczeblu, począwszy od funkcjonariusza pełniącego służbę 

na posterunku uzbrojonym, po oddziałowego. Te newralgiczne sta-

nowiska są największym obciążeniem dla organizmu pod wzglę-
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dem fizycznym, jak i psychicznym. A także najlepszym sprawdzia-

nem dla funkcjonariusza, czy nadaje się do tej pracy”;

• „sytuacja związana z koneksjami rodzinnymi czy też zmianami 

stworzonymi specjalnie pod pewne grupy ludzi to już szablon. 

Rodziny się nie wybiera, mówi pewne przysłowie, ale żeby na jednej 

zmianie, która liczy ok. 14 osób, pięć było z jednej rodziny to już 

absurd. Poprzez dowódcę zmiany, wychowawcę i oddziałowych. Jak 

w takich warunkach można pracować, już nie wspomnę o komento-

waniu pewnych zdarzeń. Wiąże się to z konsekwencjami w później-

szym czasie”;

• „dalej idąc w tym kierunku, funkcjonariuszy »szlifuje« się poprzez 

wytwarzanie różnych sytuacji. Jednak nie wszyscy będą mieli 

taką samą drogę kariery zawodowej. Polecenia od przełożonych 

przekazywane są dla dowódców, którzy muszą »ustrzelić« takiego 

delikwenta na czymkolwiek bez dyskusji. Nadmieniam, że nie 

jest to problemem w naszej służbie. Przy ciągłej nagonce prze-

łożonych, wymyślnych pomysłach osadzonych, zmęczeniu to 

kwestia czasu. Niektórzy mówią, że trzeba być elastycznym. Jest 

to problem, jak jednych funkcjonariuszy traktuje się po maco-

szemu pomimo zachowań niezgodnych z przepisami, a drugich 

nagminnie się karze, ponieważ mieli własne zdanie. A w tej jed-

nostce nie można mieć własnego zdania, dialog pomiędzy funk-

cjonariuszami zawsze znajdzie ujście u przełożonego. Taka mała 

teoria spiskowa, ale takie są realia, a funkcjonariuszy nagradza się 

następnie podczas awansów czy nagród. Brak kompletnie jakiej-

kolwiek pomocy czy zrozumienia”;

• „najgorzej sytuacja wygląda w dziale ochrony, tu prawie wszyscy 

patrzą na siebie z pogardą i nieufnością. Stosowane tu na zasadzie 

kija i marchewki donosicielstwo stało się procederem powszech-

nym. Funkcjonariusze pomimo 15-letniego stażu nie awansują, 

a nowo przyjętych po koneksjach awansuje się pomimo nagannej 

służby”; 

• „zaniedbania i nieprawidłowości, wymuszenia i zastraszania można 

się doszukać w każdym dziale, wystarczy tylko dobrze przejrzeć 

dokumentację, porozmawiać dyskretnie z pracownikami, przejrzeć 

dokładnie nagrania ze stosowania i zasadności użycia środków 

przymusu bezpośredniego, monitoringu kamer rozmieszczonych 
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w zakładzie. Wprawdzie są przeprowadzane inspekcje, kontrole, 

lecz to tylko »odfajkowanie« i najważniejsze to imprezka zakra-

piana alkoholem”; 

• „sprawy dotyczące postępowania z osadzonymi są odrębną kartą. 

Nie chciałbym poświęcać na to czasu, bo uważam, że osadzony to 

osadzony i musi ponieść karę za to, co zrobił, a w zależności od 

charakteru popełnionego przestępstwa, a także, co jest niezmiernie 

ważne, sposobu odbywania kary oraz zachowania, kara ta powinna 

być surowsza i bardziej dotkliwa”; 

• „odrębnym wycinkiem jest zachowanie funkcjonariuszy na różnych 

szczeblach. Sposób zwracania się, skracanie dystansu, a nierzadko 

przyjęcie korzyści za napisanie pozytywnej opinii przez wycho-

wawcę lub przyniesienie czegoś z zewnątrz przez oddziałowego czy 

wystąpienie o warunkowe przedterminowe zwolnienie przez dyrek-

tora. Rodzice z pobliskich miejscowości wstawiają się za swoimi 

synami i »załatwiają« pracę w zakładzie. Takie sytuacje przez osa-

dzonych są natychmiast wykorzystywanie i spirala się nakręca, że 

nie ma już odwrotu”;

• „nadużycia, jakie stosuje się wobec osadzonych, w nielicznych 

przypadkach są tak niebezpieczne, że gdyby można było to udo-

wodnić i udokumentować, to niejeden funkcjonariusz stanąłby po 

drugiej stronie. Skazani są zastraszani, wymusza się często na nich 

zeznania obciążające innych skazanych lub funkcjonariuszy. Nie 

zapewnia się odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa. Warunki 

socjalno-bytowe to już kpina. Stosowanie środków przymusu bez-

pośredniego jest bezzasadne. I nie zawsze nagrywane! Zastraszanie, 

wymuszanie zeznań, rezygnowanie z pisania skarg, nieprzestrze-

ganie regulaminów i zapisów z Kodeksu karnego wykonawczego to 

rutyna, potwierdzi to każdy osadzony”;

• „wychowawcy często przekazują korespondencję, w sposób niele-

galny kontaktują się z rodziną, nie informują osadzonych o treści 

sporządzonych opinii, dokumentacji, nagminnie wypisują wnio-

ski o wymierzenie kary dyscyplinarnej, zazwyczaj udziału w zaję-

ciach sportowych czy kulturalno-oświatowych, a także w drugą 

stronę, widzenia bezdozorowe lub w odrębnym pomieszczeniu nie 

dla wszystkich, tylko dla tych, co dobrze zapłacili. Przez co skazani 

23 godziny na dobę przesiadują w celi bez możliwości kontaktu 
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z rodziną. A kontakt telefoniczny czy też poprzez widzenia jest 

bardzo ważnym elementem w resocjalizacji”;

• „w zależności, do czego ma później służyć dokumentacja, jest tak 

często fałszowana przez kierowników, dowódców, oddziałowych, 

wychowawców, że aż dziw bierze, że do tej pory nikt nie został z tego 

powodu zwolniony dyscyplinarnie. Funkcjonariusze nagminnie są 

karani. Pozbawiani awansów i nagród. Utrudnia im się udzielenie 

urlopów, nadgodzin, wolnego okolicznościowego”; 

• „odrębną sytuacją, którą można by się zająć, jest funkcjonowa-

nie związków zawodowych, które to już od wielu lat borykają się 

z korupcją i malwersacjami finansowymi. Od początku działania, czyli 

od roku 1999, zarząd trwonił pieniądze na delegacje, imprezy, prywatne 

zakupy, nagrody. Jedna ze spraw znalazła zakończenie w sądzie, 

a przewodniczący musiał zwrócić niestety część skradzionych pie-

niędzy i zwolnić się ze służby. Następny zarząd wcale nie był inny, 

a jego przewodniczący także przywłaszczył sobie pieniądze związ-

kowe pochodzące ze składek członkowskich oraz z zysku z przywię-

ziennego sklepu. Teraz wydawałoby się, że będzie trochę lepiej, ale 

pożyjemy zobaczymy, czy chciwość wygra z uczciwością”.

Tenże pracownik twierdzi, że opisane powyżej sytuacje to tylko wierz-

chołek góry. Po naprawdę wnikliwej kontroli i rozmowach z funkcjo-

nariuszami na jaw mogą wyjść poważniejsze zdarzenia, jakie miały 

miejsce w jednostce penitencjarnej. Posiada on kilka fizycznych, 

namacalnych dowodów na łamanie przepisów, naruszenie nietykalno-

ści cielesnej osadzonego, ubliżanie i zastraszanie, a także fałszowanie 

dokumentacji. Dowody te posłużą w celu częściowego udowodnie-

nia opisanych powyżej punktów. Poczeka on na rozwój wydarzeń. Ma 

tylko nadzieję, że po zmianie dyrektora oraz części kadry kierowni-

czej będzie troszeczkę więcej szacunku i zrozumienia dla pracownika. 

A pan mjr B. zrobi wnikliwą własną analizę nowych podwładnych i nie 

będzie sugerował się koligacjami, jak to miało miejsce przez ostatnie 

lata. Tak pokrótce wygląda atmosfera w prywatnym zakładzie karnym 

w Wierzchowie Pomorskim130. 

Kolejny przykład korupcji w Służbie Więziennej: o przyjmowanie 

łapówek w zamian za pozytywne opinie o produktach lub usługach, 

130 PAP, Były funkcjonariusz więziennictwa oskarżony o korupcję, Internet, https://lublin.
tvp.pl/5490404/byly-funkcjonariusz-wieziennictwa-oskarzony-o-korupcje [dostęp: 17.10.2011].
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które wykonywać miały firmy na zlecenie Służby Więziennej, oskarżyła 

lubelska prokuratura byłego funkcjonariusza Okręgowego Inspektoratu 

Służby Więziennej w Lublinie Janusza S. Prokuratura postawiła Janu-

szowi S. dziewięć zarzutów o charakterze korupcyjnym. Do przestępstw 

miało dochodzić w latach 2006–2009. W tym okresie Janusz S. pracował 

w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowi-

sku specjalisty. Nadzorował pracę jednostek penitencjarnych w zakresie 

szeroko rozumianej teleinformatyki i wydawał opinie dotyczące produk-

tów lub usług, które następnie miały być wykupywane przez Służbę Wię-

zienną. Chodziło o usługi teleinformatyczne, m.in. z zakresu monito-

ringu i wizualizacji. Według prokuratora w zamian za przychylne opinie 

na temat oferowanych usług Janusz S. od przedstawicieli różnych firm 

przyjmował łapówki131. Były to pieniądze – poszczególne kwoty wahały 

się od kilku tys. do 55 tys. zł – lub wartościowe przedmioty – m.in. telewi-

zor, telefony komórkowe, markowe pióra, a także inne korzyści w postaci 

sfinansowania wyjazdów do Niemiec, Austrii, Korei czy nieodpłatnego 

użytkowania mieszkania. Łączna wartość przyjętych przez oskarżonego 

korzyści to ok. 120 tys. zł. Januszowi S. zarzucono też wyłudzenie 1 tys. 

zł zwrotu kosztów delegacji za wyjazd służbowy do Ried w Austrii pry-

watnym samochodem. Według prokuratury w dokumentacji Janusz S. 

wykazał, że pojechał do Austrii swoim samochodem, a tymczasem fak-

tycznie dojechał do Leszna, a następnie innym samochodem z inną 

osobą pojechał do Salzburga. O pomocnictwo w tym wyłudzeniu oskar-

żony jest też były dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 

w Lublinie Jerzy N., który – według prokuratora – zatwierdził ewiden-

cję przebiegu pojazdu Janusza S., mimo iż wiedział, że jest sfałszowana. 

Janusz S., major Służby Więziennej, został zatrzymany przez CBA pod 

koniec października ub. roku132. Był tymczasowo aresztowany, ale odwo-

łał się od tej decyzji sądu. Sąd Okręgowy w Lublinie pozwolił mu opuścić 

areszt po wpłaceniu 20 tys. zł kaucji. Początkowo Janusz S. przyznawał 

się do winy, ale potem odmówił składania wyjaśnień. Tym samym aktem 

oskarżenia objętych zostało także pięcioro przedstawicieli różnych firm, 

którzy wręczali łapówki. Są to mieszkańcy Lublina, Krakowa, Kielc i woje-

wództwa wielkopolskiego. Dwoje z nich przyznało się do stawianych im 

zarzutów i złożyło wnioski o wymierzenie im kar więzienia w zawiesze-

131 Wypowiedź rzeczniczki prokuratury w Lublinie Beaty Syk-Jankowskiej.

132 Tamże.

http://www.dziennik.pl/tagi/pieniadze
http://wiadomosci.dziennik.pl/wiadomosci/inne
http://www.dziennik.pl/tagi/mieszkania
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niu oraz grzywien, bez przeprowadzania procesu. Pozostali przyznali się 

do udzielania różnych korzyści, ale albo utrzymują, że nie była to korup-

cja, albo twierdzą, że byli do tego przymuszani przez Janusza S.133

Kolejny przykład korupcji w Służbie Więziennej: o dostarczanie osa-

dzonym w zakładzie karnym m.in. telefonów komórkowych i narkoty-

ków w zamian za łapówki i nieoprocentowane pożyczki podejrzany jest 

Marek M. – funkcjonariusz Służby Więziennej w zakładzie we Włoda-

wie (Lubelskie). Oddziałowego z zakładu karnego we Włodawie zatrzy-

mali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego134. Mężczyzna został 

zatrzymany na parkingu we Włodawie, chwilę po przyjęciu „kontrolo-

wanej” łapówki135. Prokuratura Okręgowa w Lublinie postawiła Markowi 

M. trzy zarzuty korupcji. Dotyczą one lat 2010–2011, polegają na przyj-

mowaniu korzyści majątkowych i osobistych w zamian za zachowania 

stanowiące naruszenie prawa136. 

2.4. Siły Zbrojne RP

Jednym z najbardziej istotnych zagadnień dotyczących funkcjono-

wania Polski jest bezpieczeństwo i obronność państwa, gdyż obydwa 

te zagadnienia dotyczą żywotnych kwestii zachowania suwerenności 

oraz nienaruszalności terytorium i granic państwowych, szczególnie 

zachowania bezpieczeństwa jego obywateli, ochrony dóbr i zasobów 

oraz gwarancji rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak również utrzy-

mania wysokiej noty wśród państw w świecie137. Aby państwo mogło się 

skutecznie bronić, musi mieć opracowany system zwany powszechnie 

systemem obronności państwa. W Polsce system obronności (system 

obrony narodowej) jest tworzony przez całość sił i środków przezna-

czanych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie obronności, 

133 Tamże.

134 PAP, Korupcja w więzieniu. Funkcjonariusz wnosił komórki, pendrive’y, narkotyki, Internet, 
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/347445,funkcjonariusz-sluzby-wiezien-
nej-podejrzany-o-korupcje.html [dostęp: 25.07.2011]. 

135 Wypowiedź rzecznika prasowego CBA Jacka Dobrzyńskiego.

136 Wypowiedź rzeczniczki prokuratury w Lublinie Beaty Syk-Jankowskiej.

137 Z. Lach, J. Skrzyp, A. Łaszczuk, Problemy obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 
wynikające z tego konflikty i ograniczenia rozwoju przestrzennego, Warszawa 2008, s. 506.
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odpowiednio do tych celów zorganizowanych, utrzymywanych i przy-

gotowywanych. Tak więc polski system obronności opiera się na całym 

potencjale narodowym Rzeczpospolitej Polskiej i jest ściśle sprzężony 

z sojuszniczym systemem bezpieczeństwa NATO, zwłaszcza w wymia-

rze militarnym. System obronności (obrony narodowej) Polski składa się 

z trzech podsystemów (elementów), którymi są: podsystem kierowania 

(organy kierowania obronnością), podsystem militarny (Siły Zbrojne 

RP) oraz podsystem pozamilitarny (pozamilitarne ogniwa obronne)138.

 Podsystem militarny, którym są Siły Zbrojne, to podstawowy, wyspe-

cjalizowany element systemu obronności państwa oraz główny – obok 

dyplomacji – instrument realizacji Strategii bezpieczeństwa RP. Siły 

Zbrojne, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, służą ochronie 

niepodległości RP i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnieniu bez-

pieczeństwa i nienaruszalności jej granic. Wykonują zadania wynikające 

ze Strategii bezpieczeństwa, a skonkretyzowane w stosownych narodo-

wych i sojuszniczych planach reagowania kryzysowego i obrony pań-

stwa. Siły Zbrojne RP zachowują neutralność w sprawach politycznych 

oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli139. 

Wojsko Polskie stoi na straży suwerenności narodu polskiego oraz 

jego bezpieczeństwa i pokoju. W ramach zmian systemu polityczno-

-gospodarczego w Polsce po 1989 roku, restrukturyzacja objęła również 

Siły Zbrojne RP. Jednym z jej zadań było zmniejszenie stanu liczebnego 

armii prawie o połowę. Pod koniec 2009 roku Siły Zbrojne RP osiągnęły 

stan ewidencyjny do 100 tys. żołnierzy, w tym około 2,5 tys. kandydatów 

na żołnierzy zawodowych, natomiast na koniec 2010 roku mają liczyć 

do 100 tys. żołnierzy służby czynnej i kandydatów na żołnierzy zawodo-

wych oraz do 10 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych140. W dniu 

5 sierpnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła Program profesjonaliza-

cji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010. Zgodnie 

z tym dokumentem celem profesjonalizacji armii jest podwyższenie jej 

138 Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, System obrony państwa, Warszawska 2007, s. 12.

139 Strategia Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta na posiedzeniu Rady 
Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 roku.

140 Informacja o planowanych zmianach dyslokacyjnych wynikających z programu rozwoju 
Sil Zbrojnych RP w latach 2007–2012, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2009, s. 14.
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zdolności operacyjnych i potencjału poprzez zmianę struktury osobowej 

oraz wprowadzenie zawodowych rodzajów czynnej służby wojskowej141. 

A jak jest to realizowane w rzeczywistości, niech pokaże ten oto przy-

kład: generał dywizji Makarewicz (aktualne w rezerwie na emeryturze) 

w swoim blogu tak opisuje postacie niektórych generałów Wojska Pol-

skiego, którzy służą w polskiej armii: „postać generała broni Mieczysława 

G. – I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. Pisał już o tym oficerze 

w tygodniku »Przegląd« (nr 38 z dn. 26.09.2010 r.) w artykule Genera-

łowie zza biurka. Właśnie wspomniany pan G. to wręcz akademicki 

przykład takiego generała. W »linii« dowodził co najwyżej batalionem 

i osiągnął poziom szefa pionu szkolenia brygady. Nigdy nie dowodził ani 

pułkiem, ani brygadą, ani dywizją, nie mówiąc już o wyższych szczeb-

lach. Tylko sztaby, sztaby i jeszcze raz sztaby. Jako pułkownik trafił do 

Sztabu Generalnego w styczniu 2007 roku i w tym samym roku, 15 sierp-

nia, został awansowany na stopień generała brygady jako szef Zarządu 

Analiz Wywiadowczych. Niecałe dwa lata później, 3 maja 2009 roku, 

jako szef Zarządu Planowania Strategicznego, zostaje awansowany do 

stopnia generała dywizji. Jako szef tego Zarządu był głównym autorem 

wszelkich zmian organizacyjno-etatowych, owych wszystkich planów 

przenosin, łączenia, restrukturyzacji i likwidacji jednostek oraz całych 

garnizonów, a więc tego, co łatwo zaplanować za biurkiem, a w tere-

nie budzi kontrowersje i wywołuje tyle emocji. Pamiętajmy bowiem, 

że za tymi biurkowymi planami, zapisami i tabelami generała G. kryją 

się żywi ludzie – żołnierze i pracownicy oraz ich rodziny, czyli ich całe 

życie. To na biurku tego pana zapewne urodził się pomysł, aby dywi-

zje przestały być związkami taktycznymi, a stały się grupami brygad. 

Widocznie w uznaniu tych zasług minister wyznaczył generała G. na 

wyższe stanowisko i od października 2010 roku generał jest I zastępcą 

szefa Sztabu Generalnego WP, a od 15 sierpnia 2011 roku będzie genera-

łem broni. Tak więc, nie dowodząc niczym więcej niż batalionem, służąc 

w jednej i tej samej instytucji, w ciągu czterech lat pan G. był trzykrotnie 

awansowany na kolejne stopnie generalskie i w tym okresie »przebył« 

drogę od pułkownika do generała broni. Doprawdy, wstrząsające tempo 

i kariera. Ustępuje jedynie błyskawicznej karierze gen. Tłok-Kosow-

skiego – obecnego jeszcze szefa Inspektoratu Wsparcia SZ (trwającego 

141 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,  Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Warszawa 
2010, s. 11.
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na stanowisku pomimo »ciepłych« zapisów na temat Inspektoratu 

w raporcie Millera), który drogę od podpułkownika do generała dywizji 

pokonał w jedyne osiem miesięcy. Należy pamiętać, że gen. G. ze swoim 

»bogatym« doświadczeniem dowódczym będzie dowodził Siłami Zbroj-

nymi w czasie nieobecności szefa Sztabu Generalnego WP. Pamiętamy 

i inne tego typu kariery wojskowe, choćby nieżyjącego generała broni 

Andrzeja Błasika. Takie kariery w wojsku to oczywista nieprawidłowość, 

do tego groźna w skutkach. Pamiętamy przecież wiele komentarzy, 

szczególnie po opublikowaniu raportu ministra Millera, jak szkodliwe 

i niecelowe są takie szybkie kariery w wojsku, które mogą mieć również 

tragiczny koniec. Niestety, o tym wszystkim już, albo nadal, nie pamię-

tają decydenci i politycy. Nadal obserwujemy niezasadnie i nielogicznie 

przyspieszony rozwój oficerów, który może zaowocować nieobliczal-

nymi konsekwencjami. Nie pomogą żadne reformy i programy naprawy 

Sił Zbrojnych, jeżeli polityka kadrowa (o ile taka w ogóle jest) nie wróci na 

logiczne i zgodne z obowiązującymi ustawami tory”142.

Generał Makarewicz przedstawia następnego generała, który powi-

nien siedzieć w domu na emeryturze, a nie służyć w armii. „W 2009 roku, 

gdy generał dyw. B. został przeniesiony w stan spoczynku, minister Klich 

»zatrudnił« tego emeryta wojskowego na stanowisku… dyrektora Depar-

tamentu Kontroli. Pobierać emeryturę generała dywizji i pensję dyrektora 

departamentu każdy by chciał. Chciał i pan B., dlatego nie jeździły do 

jednostek inspekcje, żeby nie martwić niskimi ocenami pryncypała. Nie 

pojechała też żadna inspekcja ani kontrola za rządów generała/pana B., to 

jest od kwietnia 2006 roku do kwietnia 2010 roku, do 36 specjalnego pułku 

lotnictwa transportowego, a tam »hulaj dusza, piekła nie ma« – to, co się 

działo, pokazał dopiero raport komisji Millera. Minister Klich zaś mówił 

potem, że o niczym nie wiedział. Nie wiedział, bo nie chciał wiedzieć i nie 

zarządzał inspekcji i kontroli. W takiej sytuacji pan dyrektor B. nie chciał 

się oczywiście wychylać i tracić połowy dochodów, więc siedział cicho, 

a tam ginęli ludzie. Kończ więc waść, dyrektorze, i wstydu oszczędź!”143. Po 

słowach pana generała Makarewicza należałoby się zastanowić, czy opi-

sani przez niego (a jest on fachowcem i bardzo lubianym w środowisku 

wojskowym generałem) panowie są w stanie walczyć z korupcją, nepoty-

142 P. Makarewicz, Życzenia świąteczne i nie tylko, Internet, http://makarewicz-53.blog.onet.
pl/1,AR3_2011-08_2011-08-01_2011-08-3, Życzenia świąteczne i nie tylko [dostęp: 24.09.2012].

143 Tamże.
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zmem i kolesiostwem w polskiej armii oraz modernizować ją? Myślę, że 

odpowiedź jest prosta – nie.

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to proces niezbędny do zapew-

nienia bezpieczeństwa Polsce oraz do wywiązywania się z przyjętych 

przez Polskę zobowiązań sojuszniczych. W dniu 11 lutego 2009 roku 

weszła w życie zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłada ona profesjonalizację polskich Sił 

Zbrojnych i likwidację armii z poboru. Profesjonalizacja Sił Zbrojnych 

wymaga olbrzymich nakładów na modernizację przestarzałych techno-

logii, zakup nowej broni, szkolenia. Restrukturyzacja oraz modernizacja 

polskiej armii, tak jak restrukturyzacja wielu gałęzi gospodarki narodo-

wej, przynosi pomimo dobrych zjawisk również szereg negatywnych. 

Jednym z tych drugich jest jest korupcja w armii. Zjawisko to w ostat-

nich latach przybiera na sile. Szczególnie korupcja opanowała prze-

targi w wojsku jako rzecz nową, funkcjonującą od niedawna. Fałszywe 

przetargi ustawiane pod zaprzyjaźnione firmy, łapówki w zależności od 

wysokości kontraktu, fałszowanie dokumentacji, przekraczanie upraw-

nień i ustawianie postępowań przetargowych to główna bolączka pol-

skiej armii. Korupcję uprawiają zarówno generałowie, oficerowie starsi, 

jak i szeregowcy oraz pracownicy wojska144. Korupcji oczywiście nie da 

się wyplenić w 100% (podobna to walka jak z prostytucją, choć ta jest 

u nas legalna), ale trzeba ją minimalizować. Widziano przez dziesię-

ciolecia dużo przejawów korupcji, zepsucia moralnego, upadku oby-

czajów. Co ciekawe, zjawisko to w PRL, tj. w czasach Ludowego Wojska 

Polskiego, występowało w zdecydowanie mniejszym wymiarze, choć 

wówczas w większym nasileniu pojawiał się problem alkoholowy. Od 

1989 roku wraz z III RP zaczęły się wyścigi, kto więcej przed emeryturą 

weźmie dla siebie. Ten przeniósł się z góry poszedł w dół i trwa na zasa-

dzie zarazy juz kilkanaście lat. Druga sprawa to przyzwolenie polityczne 

na taki stan rzeczy, a w ślad za tym bezkarność i świadomość, że takie 

zachowanie jest nie tylko akceptowane – to norma. Niby mamy ŻW, PW, 

CBA, a nawet Biuro Antykorupcyjne w MON, można zadać pytanie – co 

z tego? Niewiele, bo nie zmieniła się świadomość i nadal brak jest woli 

144 Gupta, de Mello i Sharan (2000) dowodzą, że sektor obrony narodowej jest szczególnie 
podatny na zjawiska korupcyjne, i wykazują empiryczną dodatnią zależność pomiędzy pozio-
mem korupcji a poziomem wydatków na obronę narodową. Zob. L. Pellegrini, R.Gerlagh, 
Corruption’s Effect on Growth and its Transmission Channels, „Kyklos” 2014, vol. 57, s. 431.
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zmian, a przede wszystkim egzekucji prawa. Czy jest więc szansa na sku-

teczną walkę korupcją w MON? A może trzeba się przyzwyczajać i w sto-

sownym momencie... przyłączyć, bo tylko człowiek naiwny nie korzysta, 

kiedy może.

Tytułem przykładu należy podać następujące zdarzenia: jedną z naj-

większych afer korupcyjnych w polskiej armii jest afera dotycząca usta-

wiania przetargów na miliardy złotych. W ten proceder są zamieszani 

wojskowi najwyższych szczebli, między innymi ze Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński poinformował, że 

osoby, które miały ustawiać przetargi na wyposażenie wojska, to zor-

ganizowana grupa przestępcza, która chciała zmonopolizować polski 

rynek. Układali się oni między sobą tylko po to, żeby wygrać przetargi na 

kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów złotych. Pułkownik Mikołaj Przy-

był z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że 

śledztwo w tej sprawie trwało od roku i było prowadzone pod nadzorem 

Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej. Na terenie Sztabu Gene-

ralnego zostało zabezpieczonych wiele dokumentów, trwa ich weryfika-

cja. Jak doszło do wybuchu afery? Tak więc afera zaczęła się półtora roku 

temu. Wtedy, jak pisała „Gazeta Wyborcza”, kilku biznesmenów z Lubu-

skiego poskarżyło się prokuraturze i CBA, że przetargi na ochronę woj-

skowych obiektów w całym kraju wygrywa jedna firma, bo jej właściciel 

daje łapówki za ustawianie przetargów. Wskazali firmę Hertz Systems 

z Zielonej Góry. Prokuratorzy i funkcjonariusze CBA stopniowo odkry-

wali gigantyczną sieć powiązań. W śledztwie najpierw wpadały płotki, 

tzn. dwaj inspektorzy budowlani, którzy za łapówki odbierali obiekty dla 

wojska. Miał je płacić również Hertz. Prokuratura zaczęła wnioskować 

i podejrzewać, że ta firma informacje o przetargach dostawała od kogoś 

z wojska. CBA założyło podsłuchy. Jeden z nich został założony na tele-

fonie szefa Hertza, Zygmunta T. Już po pierwszych rozmowach uzyska-

nych z podsłuchów prokuratorzy zorientowali się, że sprawa jest o wiele 

poważniejsza, gdyż jednym z rozmówców szefa Hertza był płk Marek 

G. ze Sztabu Generalnego, doradca gen. Andrzeja Kaczyńskiego, szefa 

zarządu planowania systemów dowodzenia i łączności P6 (P6 odpowia-

dał za wprowadzenie nowoczesnych systemów łączności). Pułkownik 

G. był też szefem polsko-amerykańskiego komitetu, który ma wdro-

żyć strategiczny system łączności „Link 16” w polskiej armii. W Polsce 

posługują się nim tylko piloci F-16. Pozwala on widzieć pełny obraz pola 
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walki, dzięki niemu można precyzyjnie namierzyć pozycję pojedyn-

czego żołnierza. System stosują już inne kraje NATO. W przyszłości ma 

go używać cała nasza armia. Przetarg na „Link 16” jest wart 2 mld zł. Hertz 

miał dostać część tego zlecenia na 300 mln zł, między innymi z zakupu 

środków łączności dla piechoty. Pułkownik Marek G. w nagranych roz-

mowach (za pomocą zainstalowanego u niego podsłuchu) instruował 

szefa Hertza, jak wygrać przetarg, informując o warunkach oraz firmach 

konkurencyjnych. Twierdził on też, że „dobrze, iż był wypadek w Afgani-

stanie, bo to pozwoli na uzyskanie więcej pieniędzy”. Chodziło o śmierć 

kpt. Daniela Ambrozińskiego, który zginął w zasadzce w sierpniu 2009 

roku. Wadliwie działał wówczas system rozpoznania terenu. MON odwo-

łał inny przetarg na ten system z powodu wysokich kosztów. Jak to było 

możliwe, że firma ochroniarska, którą reprezentował Hertz, oferuje naj-

nowocześniejszy sprzęt wojskowy? Hertz chwalił się na swojej stronie 

internetowej, że współpracuje z amerykańskimi producentami sprzętu 

do „Link 16”. CBA i Żandarmeria Wojskowa zatrzymały szefa Hertza oraz 

płk. Marka G. Pierwszy nie przyznał się do winy, został aresztowany na 

trzy miesiące. Pułkownik Marek G. wyjawił, że forował Hertza. W zamian 

jeździł na koszt firmy za granicę, naprawiał auto, dostał telefon z wyso-

kim limitem połączeń. Firma zatrudniała jego córkę. CBA sprawdza, jak 

pułkownik dorobił się pokaźnego majątku. Gdy na tajnym posiedzeniu 

decydowano o aresztowaniu pułkownika – zatrzymano go na trzy mie-

siące, płk Marek G. „rozkleił się”. Powiedział, że nie czuje się winny, bo 

popierał polską firmę. Prokuratura zatrzymała jeszcze kilka innych osób, 

zarówno wojskowych, jak i cywilów. Oficerowie Sztabu Generalnego, 

którzy usłyszeli zarzuty w aferze korupcyjnej, mają być, jak podało radio 

RMF FM, przeniesieni do rezerwy kadrowej. Potem najprawdopodobniej 

zostaną usunięci z szeregów Wojska Polskiego145. 

Następnym negatywnym przykładem korupcji w wojsku niech będzie 

ta oto sprawa: w dniu 8 kwietnia 2010 roku Wojskowa Prokuratura Okrę-

gowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko podej-

rzanemu o korupcję kmdr. por. Włodzimierzowi S. Szef wydziału budow-

nictwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wojskowej w Szczecinie jest 

oskarżony o fałszowanie dokumentacji, przekraczanie uprawnień i usta-

wianie postępowań przetargowych. Wraz z kmdr. por. Włodzimierzem 

S. pod koniec 2009 roku CBA zatrzymało również Andrzeja G., który był 

145 Internet, http://www.tvn24.pl [dostęp: 20.09.2010].
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szefem szczecińskiego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wojskowej. 

Zatrzymania mają związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości 

w realizacji postępowań o zamówienia publiczne, prowadzone przez tę 

placówkę. Sprawa ta dotyczyła „dorabiania postępowań przetargowych” 

do wykonanych już prac z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji na 

szkodę RZI Szczecin oraz innych podmiotów gospodarczych. Poinfor-

mował o tym szef Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Wojsko-

wej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Mikołaj Przybył, doniósł on 

również o tym, że kmdr por. Włodzimierz S. przyznał się do zarzucanych 

mu przestępstw, złożył szczere wyjaśnienia oraz wniosek o dobrowolne 

poddanie się karze. Podczas tego śledztwa wykryto nieprawidłowo-

ści przy przetargach na inwestycje realizowane przez armię na terenie 

Szczecina, Glewic, Mirosławca i Świnoujścia. Ustawione przetargi opie-

wały na kwoty od 100 tys. do 3 mln zł146. Za zarzucane przestępstwa obu 

oficerom grozi kara do 10 lat więzienia.

Następny przykład skorumpowanego przełożonego, tym razem w szli-

fach generalskich, to sprawa byłego dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji 

Zmechanizowanej gen. Andrzeja M. Tak wysoki rangą polski oficer nie 

stanął przed sądem od 1998 roku. Akt oskarżenia przeciwko genera-

łowi M. trafił jednak już do Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Proces może się rozpocząć jeszcze w tym roku. Gen. Andrzej M. dowo-

dził w latach 2007–2009 także ostatnią, 10. zmianą polskiego wojska 

w Iraku. Od kiedy prokuratura postawiła mu zarzuty, szef MON przeniósł 

go do tzw. rezerwy kadrowej wojska. Andrzej M. dostaje pensję, ale nie 

pełni żadnej funkcji w armii, podkreśla ppłk Zbigniew Rzepa z Naczelnej 

Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Śledztwo poznańskiej prokuratury 

wojskowej trwało prawie rok, akta sprawy to cztery tomy. W akcie 

oskarżenia czytamy, że gen. Andrzej M. w 2002 roku, kiedy był dowódcą 

12 Brygady Zmechanizowanej, wybudował w Szczecinie dom, a prace, 

warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, wykonała firma, która wkrótce 

potem wygrała trzy przetargi dla 12 BZ. Chodziło o przetargi na dostawy 

materiałów i sprzętu, mówił rzecznik Wojskowej Prokuratury Okręgowej 

w Poznaniu. Śledczy ustalili, że firma wykonała prace przy budowie domu 

za darmo i dlatego wygrała przetargi na terenie jednostki. Sprawa gene-

146 PAP, Dwóch oficerów ze Szczecina podejrzanych o korupcję, Internet, https://wiado-
mosci.wp.pl/dwoch-oficerow-ze-szczecina-podejrzanych-o-korupcje-6031913386209921a 
[dostęp: 07.10.2010].
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rała Andrzeja M. to tylko odprysk znacznie większego śledztwa w armii, 

które także prowadzi poznańska prokuratura wojskowa. Oba śledztwa 

łączy ze sobą nazwisko przedsiębiorcy, który budował dom generała M. 

Chodzi o tzw. „sprawę stargardzką”, ze Stargardu Szczecińskiego pocho-

dzi przedsiębiorca. Prokuratura postawiła już zarzuty 30  osobom – od 

byłych dowódców jednostek z całego Pomorza Zachodniego po cywil-

nych magazynierów. Stargardzki przedsiębiorca K. wygrał kilkaset prze-

targów w jednostkach wojskowych w latach 1999–2006. Był on świetnie 

rozeznany co do rynku wojskowego w regionie. Zakładał firmy pod kon-

kretne przetargi. Trzeba było zrobić remont – zakładał firmę budowlaną, 

dostawę – firmę transportową, wyżywienie – firmę cateringową. I był 

hojny dla dowódców. Albo wręczał gotówkę, albo wykonywał nieodpłat-

nie różne usługi. Przedsiębiorca K. zaczął w śledztwie „sypać” i dlatego 

„sprawa stargardzka” stała się największą aferą korupcyjną w polskiej 

armii. Ta sprawa na pewno zakończy się aktami oskarżenia. Generałowi 

Andrzejowi M. grozi osiem lat więzienia za „przyjęcie korzyści majątko-

wej w związku z pełnieniem funkcji publicznej”, jest on oficjalnie oskar-

żony o korupcję147. 

Według MON w sprawach korupcji dochodzenia prowadzone są prze-

ciwko ośmiu generałom i 23 pułkownikom. Wśród nich są m.in. dowódcy 

z Iraku: gen. Paweł L., Mieczysław B., Piotr Cz. W sprawie tego ostatniego 

według poznańskiej prokuratury wojskowej materiał dowodowy może 

wskazywać na przekroczenie uprawnień dowódczych poprzez przyjęcie 

korzyści majątkowej w latach 2003–2004. Powyższe przykłady świadczą, 

że nie patrząc na konsekwencje, bez względu na stopień i stanowisko, 

chęć zysku, oczywiście zysku nielegalnego, kusi, są to przykłady godne 

pożałowania.

Kolejnym przykładem „rozmywania się” postępowań karnych wobec 

osób w mundurach i tolerancji zjawiska korupcji, niech będzie opisana 

poniżej sprawa. Żandarmeria Wojskowa wielokrotnie chciała postawić 

zarzuty w „aferze bakszyszowej” generałom Mieczysławowi B. i Andrze-

jowi E. (pisał o tym „Newsweek”). W sprawę mają być też zamieszani 

oficerowie, dowódcy GROM-u. Prowadzący śledztwo w sprawie ira-

ckich malwersacji żandarmi wielokrotnie wnioskowali o postawienie 

147 M. Górka, Generał i pół armii oskarżeni o korupcję, Internet, https://szczecin.wybor-
cza.pl/szczecin/1,34939,7300827,General_i__pol_armii__oskarzeni_o_korupcje.html 
[dostęp: 07.09.2010].
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zarzutów oficerom i dowódcom polskich kontyngentów, są to dowódcy 

Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku, generał Mieczy-

sław B., obecnie wysoki urzędnik wojskowy w NATO, i generał Andrzej 

E., do niedawna zastępca dowódcy Wojsk Lądowych. Żandarmeria 

domagała się także zarzutów dla płk. Piotra P. (obecnie generał bry-

gady), podczas II zmiany PKW szefa Batalionowej Grupy Bojowej, czy 

ppłk. WSI Grzegorza B., szefa oddziału Narodowej Komórki Wywiadow-

czej podczas III zmiany w Iraku, i dla całego szeregu niższych rangą 

oficerów. Z dowodów zebranych przez żandarmów i przedstawianych 

prokuraturze ma wynikać, że system malwersacji finansowych zbu-

dowała nie oskarżona już w sprawie czternastka, lecz oficerowie WSI 

wykorzystujący fundusze CIMIC (Centralna Grupa Wsparcia i Współ-

pracy Cywilno-Wojskowej, przekazująca amerykańskie miliardy dola-

rów na odbudowę Iraku) na swoje tajne operacje. Według tygodnika, 

odbywało się to za wiedzą, zgodą, a czasem przy udziale najwyższych 

dowódców wojskowych. Wśród zarzutów wobec generałów i pułkowni-

ków są: brak nadzoru, poświadczanie nieprawdy, preparowanie doku-

mentacji finansowej, przekraczanie uprawnień i działanie na szkodę 

interesu publicznego. Postawienie zarzutów najwyższym dowódcom 

wywołałoby skandal międzynarodowy, bowiem fundusze zarządzane 

przez CIMIC pochodziły z kieszeni amerykańskiego podatnika. Proku-

ratorzy naciskali, by wymienionych oficerów przesłuchiwać nie jako 

podejrzanych, lecz świadków, a wątki udziału w malwersacjach ofice-

rów WSI prokuratura wyłączyła – wbrew protestom żandarmów – do 

osobnych, do dziś ślimaczących się postępowań. Śledztwo w sprawie 

„afery bakszyszowej”, czyli korupcji i malwersacji finansowych żołnie-

rzy i pracowników stacjonujących w Iraku, rozpoczęło się w 2005 roku. 

Cała sprawa wyszła na jaw, gdy w lutym tamtego roku u dwóch ofice-

rów wracających z Iraku znaleziono 90 tys. dolarów – sumę wielokrot-

nie przekraczającą ich wynagrodzenie. Dotychczas aktem oskarżenia 

objęto szefa grupy CIMIC podczas III zmiany Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego w Iraku, 13 cywili i mniej znaczących wojskowych grupy 

CIMIC – jednostki koordynującej współpracę cywilno-wojskową i pro-

jekty odbudowy Iraku. Postawiono im zarzuty przyjmowania łapówek 

od arabskich przedsiębiorców i fałszowania dokumentacji przy prze-

targach na odbudowę irackich prowincji. W sumie mieli wziąć ponad 

800 tys. dolarów, a ile wzięli naprawdę, tego nie wie nikt, gdyż wiel-
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kość zasądzonej kary zależała od wielkości przyjętych łapówek148. 

Dowódca dywizji w Iraku miał do dyspozycji wszelkie instrumenty, 

by ustalić, sformułować i stosować takie procedury, które wyklucza-

łyby nie tylko możliwość rzucenia jakiegokolwiek cienia podejrzenia 

na własną osobę, ale powinny ustrzec innych przed taką ewentualnoś-

cią. Jeżeli tego nie zrobił, bo nie miał takiej wyobraźni, to nie powi-

nien tam pojechać, a jego przełożeni, którzy go tam wysłali, też pono-

szą w pewnym sensie odpowiedzialność za tego typu nieprzyjemne dla 

wojska oskarżenia. Jeżeli bez szczegółowego zbadania sprawy dzien-

nikarz pisze: gen. B. musi odejść, śledztwo wykaże, czy jest zamieszany 

w »aferę bakszyszową«, to dla wielu żołnierzy i nie tylko taka informa-

cja oznacza wiele pytań. Autopromocja, dawanie złego wzoru młod-

szym żołnierzom, upolitycznienie, brak profesjonalizmu i wątpliwości 

dotyczące udziału w „aferze bakszyszowej” – to zarzuty, jakie były szef 

BBN skierował przeciw generałowi Bieńkowi, który przejmie obowiązki 

polskiego przedstawiciela przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii 

Europejskiej. W liście śp. Aleksander Szczygło, były szef MON, prosił 

Bogdana Klicha o „ponowne rozważenie zasadności wyznaczenia gen. 

broni Mieczysława B. na stanowisko Polskiego Przedstawiciela Woj-

skowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli”. Jego 

zdaniem, dotychczasowa postawa oraz wypowiedzi generała „nie gwa-

rantują, iż jest to najlepszy kandydat” na to stanowisko. Jeżeli czytamy 

wypowiedzi byłego wiceministra, że nie wierzy on w prawdziwość tych 

zarzutów, to można tylko zapytać: na jakiej podstawie wypowiada takie 

pewniki? To, że nie dochodziły z tego dalekiego kraju żadne sygnały, 

nie jest dowodem, ponieważ, jak się dowiadujemy, służby wysłane do 

osłony tych spraw same miały być uwikłane w ten interes. Czytając na 

stronach internetowych różnego rodzaju negatywne wypowiedzi na 

temat żołnierzy biorących udział w tych wojnach, pamiętajmy, że na 

taką postawę piszących niewątpliwie wpływa informacja o korupcji 

i irackich bakszyszach, i tysiącach dolarów, jakie nielegalnie zarabiają 

żołnierze i ich dowódcy. Jeden z byłych żołnierzy Wojska Polskiego tak 

interpretuje tę całą aferę: „skoro takie informacje podaje się publicznie, 

to muszą istnieć jakieś dowody i ja wierzę w to, iż wiem, jak było na 

misjach z MON, przekręt za przekrętem. Wszystko można zrozumieć, 

148 G. Indulski, Nietykalni w lampasach. Generałowie zamieszani w aferę bakszyszową, 
„Newsweek” 2007, nr 28.
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iż każdy z nas »orze jak może, raz lepiej, raz gorzej«, ale to osoby pub-

liczne, które cieszą się zaufaniem opinii publicznej itd. Jak taki czło-

wiek, »goląc się przed lustrem«, może sobie śmiało spojrzeć w twarz 

– brak słów. 

• Gdzie honor oficerski (chyba przepadł, mamona robi swoje),

• gdzie poczucie odpowiedzialności (brak w wykonaniu tych ludzi),

• gdzie przykład dla podwładnych (już coś takiego nie istnieje), 

• gdzie wiarygodność tych ludzi (też już brak), 

• gdzie poczucie własnej godności (chyba też już nie ma). 

Dlaczego: 

• dlaczego tacy ludzie nadal piastują swoje stanowiska służbowe,

• dlaczego nie traktuje się ich w taki sam sposób jak szeregowych  

i podoficerów w MON, czyli zgodnie z literą prawa, a dlatego, iż 

prawo nie obejmuje i nie dotyczy generałów i ludzi zamożnych, iż 

zawsze są w stanie załatwić »bardzo dobrą papugę« i nic z tego, jak 

było, tak będzie, a miało być lepiej. 

Wstyd mi za tych ludzi jako byłemu żołnierzowi Wojska Polskiego. 

Sprawa domniemanej korupcji w polskim kontyngencie w Iraku wciąż 

niezakończona. A generałowie Wojska Polskiego bezkarni w »aferze 

bakszyszowej«149. 

Następny przykład korupcji popełnionej przez wojskowych, który doty-

czy generalicji i oficerów starszych. Generał broni Ryszard O., były 

dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. Wybitny pilot, 

wychowawca i były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 

w Dęblinie znalazł się na celowniku prokuratury. Zaskoczeni są jego przy-

jaciele, znajomi oraz podwładni. Według wojskowych śledczych, zajmują-

cych się przestępczością zorganizowaną w szeregach sił zbrojnych, 

Ryszard O. przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej. Czynu zarzucanego generałowi nie zakwalifikowano jednak 

jako łapówki, nie można więc mówić o typowej korupcji. Sprawa wyszła 

na jaw w związku ze śledztwem dotyczącym ustawiania przetargów 

w 6  Bazie Lotniczej w Dęblinie. Do nieprawidłowości miało dochodzić 

tam w latach 1998–2004, kiedy dowódcą jednostki był pułkownik 

Ryszard R., późniejszy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lubli-

nie, a dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju – generał 

149 Internet, http://fakty.interia.pl/prasa/news/generalowie-pod-lupa-prokuratury [dostęp: 
07.09.2010].
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broni Ryszard O. To właśnie z tego okresu wziął się zarzut dotyczący gene-

rała. Nie wiąże się on jednak bezpośrednio ze sprawą korupcji w dębliń-

skiej Szkole Orląt, lecz według nieoficjalnych informacji, jest jedynie 

przejawem tzw. „specyficznych relacji służbowych”, zachodzących między 

obydwoma wysokiej rangi oficerami. Chodzi o wydanie pułkownikowi 

Ryszardowi R. niezgodnego z prawem polecenia służbowego przez gene-

rała Ryszarda O. W wyniku jego wykonania podejrzany osiągnął korzyść 

majątkową o wartości 7 tys. zł. Generał nie przyznał się do zarzutu i złożył 

obszerne wyjaśnienia – mówi zastępca szefa do spraw przestępczości 

zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wątek 

Ryszarda O. wyszedł na jaw niedawno. Ale tajne śledztwo w sprawie bazy 

w Dęblinie toczy się już od ponad dwóch lat. Byłemu szefowi jednostki 

płk. R. zarzucono korupcję przy przetargach. W zamian za ustawienie ich 

pod konkretne firmy wojskowy miał przyjąć łapówki w kwocie 200 tys. zł. 

Obu oficerom grozi do 10 lat więzienia. Nie wiadomo jednak, dlaczego 

sprawy generała nie wyłączono z głównego postępowania, za czym prze-

mawiają nie tylko względy ekonomiki procesowej, lecz również brak 

udziału byłego szefa WLiOPK w opisywanym skandalu korupcyjnym. A tak 

wątek ten może jeszcze długo pozostać jedynie prokuratorskim przepi-

sem na medialny sukces, który skompromituje się w sądzie150.

A oto przykład świadczący o uszczuplaniu wojskowego budżetu 

i narażania państwa na straty. W październiku 2010 roku, w związku 

z zabójstwem jednego i zranieniem drugiego pracownika jednego z biur 

poselskich, kilkunastu posłów RP otrzymało ochronę BOR-u, tj. specjal-

nej wojskowej formacji mundurowej. Mało które państwo stać na takie 

przywileje dla swoich posłów, a już na pewno nie stać na to biednej 

Polski. Czy stać BOR na takie podarki?. Dla przypomnienia należy podać, 

że tzw. operacja krakowska w dniach 15–20.04.2010 pochłonęła na 

wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy ponad 256 tys. zł. To nic 

w porównaniu z tym, jakie koszty poniesie BOR z powodu dużej liczby 

podróży i noclegów polskich posłów. Bardzo ciekawe jest to, kto pokie-

rował lub czym kierowało się kierownictwo BOR, ponosząc tak ogromne 

finansowe obciążenie151.

150 Informacja od: marcin.kozarski@tygodnikpodlaski.pl.

151 D. Szyller, M. Święchowicz, Chroń się kto może w BOR-ze, „Przekrój” 2010, nr 44
(3410), s. 12.
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W czasie kiedy w Polsce jest tzw. dziura finansowa, zaciskanie pasa, 

czy stać nasz kraj na takie dodatkowe niepotrzebne wydatki? Tą sprawą 

powinien zająć się prokurator, CBA i ABW, gdyż to jest sprawa mająca 

znamiona korupcji. Uważam, że powyższe działania należy podciąg-

nąć pod następujące paragrafy Kodeksu karnego dotyczące korupcji: 

art. 231 §2 kk. i art. 296a. Najwyższa Izba Kontroli, gdy skontrolowała 

wojskowe nieruchomości, wysłała aż osiem zawiadomień do organów 

ścigania, w tym trzy do prokuratury, gdzie poinformowała o niegospo-

darności, łamaniu prawa oraz niebezpieczeństwie i zagrożeniu korup-

cją. Zwrócono uwagę na prawdopodobieństwo występowania korupcji 

szczególnie przy przetargach na inwestycje oraz remontach wojsko-

wych nieruchomości. Prawie wszystkie wojskowe zarządy infrastruktury 

(oprócz lubelskiego i krakowskiego) przy wyborze wykonawców naru-

szały Prawo zamówień publicznych. W trzech postępowaniach (Gdynia, 

Olsztyn, Wrocław) na 42 zbadane aż w 18 przypadkach, tj. 43%, zlecono 

roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki, chociaż można 

było je przewidzieć na etapie planowania. W Gdyni kontrolerzy natrafili 

na przypadek bezprawnego podzielenia zamówienia na części, w Zie-

lonej Górze niewłaściwie prowadzono zaś dokumentację przetargową. 

W pięciu zarządach, tj. Bydgoszcz, Kraków, Olsztyn, Wrocław, Zielona 

Góra, prace budowlane prowadzone były w niewłaściwej kolejności, 

z opóźnieniami. W Bydgoszczy kontrolerzy natrafili też na przypadek, 

gdy nie wykorzystano nowo wybudowanego obiektu. Główni księgowi 

w czterech zarządach, tj. Bydgoszcz, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, 

opóźniali rozliczenia i płatności, nieprawidłowo kwalifikowali wydatki 

albo płacili wykonawcom więcej bez uzasadnienia. Dlatego w tej sprawie 

zawiadomiono prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicz-

nych152. Ale czy coś z tego będzie? Czy ktoś zostanie ukarany, czy sprawa 

zostanie nazwana po imieniu – korupcją? Zapewne nie!

Kwoty z budżetu państwa, które były niewłaściwie spożytkowane, 

zdefraudowane lub stanowiły szkodę powstałą w mieniu Wojska Polskiego, 

mogą sięgać setek milionów złotych strat. Częstym sposobem na wyłu-

dzanie pieniędzy z budżetu MON było organizowanie całkowicie fik-

cyjnych postępowań przetargowych. Pieniądze były dzielone pomiędzy 

przedsiębiorcę i żołnierzy zawodowych. W ustalonych przypadkach bez 

skrępowania podmieniano dokumentację, w tym umowy, ze znacznym 

152 Internet, http://www.nik.gov.pl/nik-o-korupcji [dostęp: 07.09.2010].
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zawyżeniem wartości inwestycji, antydatowano dokumenty, tworzono 

fikcyjne protokoły odbioru prac rzekomo wykonanych153.Tylko 4 mln zł 

odzyskał Skarb Państwa w wyniku działań prokuratorów wojskowych 

badających sprawy niewłaściwie przeprowadzonych przetargów w armii, 

poinformował zastępca wojskowego prokuratora okręgowego w Pozna-

niu płk P. Straty prokuratura szacuje na setki mln zł154.

W tym miejscu należałoby zadać następujące pytanie: czy w Siłach 

Zbrojnych RP jest naprawdę tak niska korupcja, jak wykazują wojskowe 

statystyki? Zapewne nie jest ona dużo wyższa, niż podają dane. Za przy-

kład niech posłużą poniższe informacje, które autor tej rozprawy uzy-

skał od oficerów Wojska Polskiego, którzy służbę swoją pełnią w różnego 

rodzaju jednostkach wojskowych na terenie województwa pomorskiego 

i kujawsko-pomorskiego. Jest rzeczą normalną, że dowódcy (niektórzy) 

jednostek (szczególnie tych typu logistycznego) wyróżniają swoich pod-

władnych nagrodami pieniężnymi, lecz te pieniądze nigdy do nich nie 

trafiają, a przeznaczane są na imprezy „suto zakrapiane alkoholem”, jakie 

organizują (niektórzy) dowódcy swoim przełożonym lub kontrolującym 

ich jednostki. Proceder ten ma miejsce od lat, stosowany był za czasów 

tzw. „komuny” i trwa do dziś. Kolejna sprawa to przetargi w tychże jed-

nostkach. Oczywiście komisje przetargowe składają się z żołnierzy zawo-

dowych i pracowników wojska, powołane są przez dowódców jednostek 

ogłaszających przetargi. Przetargi prowadzone przez te komisje to wielka 

fikcja mimo poprawności dokumentów, gdyż one są dla osób kontrolują-

cych z zewnątrz, a jak jest naprawdę? Wcześniej następuje porozumienie 

z firmą, która ma w tym interes, i po rozmowie „przedstawicieli” robi się 

pod nią tzw. specyfikację, i ta firma wygrywa, jest to tak zwane „działanie 

pod kontrahenta”, oczywiście za odpowiednie „wynagrodzenie”. Podpi-

suje się umowy z firmami, jednak te nie dostarczają towaru w terminie 

podanym w umowie, nie żąda się od takich firm odsetek ani kar umow-

nych, oczywiście dzieje się tak za odpowiednie „profity” dla niektórych 

wojskowych. Kolejnym przykładem niech będzie taka oto sprawa: jedna 

z jednostek wojskowych wysyła do naprawy skrzynię biegów, koszt tej 

naprawy wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, mimo że taka sama skrzy-

153 Wypowiedź jednego z prokuratorów wojskowych, płk P.

154 W wyniku działań prokuratorów wojskowych z Wydziału ds. Przestępczości Zorga-
nizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, nieuczciwe przetargi naraziły 
budżet MON na milionowe straty.
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nia biegów, tylko że nowa, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Wracając 

do tej skrzyni biegów, którą dano do naprawy. Oczywiście za jej naprawę 

zapłacono kilkadziesiąt tysięcy złotych, skrzynia wraca do jednostki 

i okazuje się wadliwa. Więc osoba, która zgłosiła wcześniej skrzynię do 

naprawy, stara się ją przeklasyfikować, czyli po prostu wyrzucić na śmiet-

nik, jednak tym razem trik ten był za ryzykowny, skrzynia biegów pozo-

staje w jednostce wojskowej wadliwie naprawiona, ale dziesiątki tysięcy 

złotych za jej naprawę zostały zmarnowane, nikt nie interweniuje. „Zmorą” 

jest tzw. przekazywanie sprawnego sprzętu z jednostek wojskowych do 

Agencji Mienia Wojskowego, podczas gdy jednostka przekazująca może 

sama sprzedać ten sprzęt za duże pieniądze, ale nie, sprzęt ten przeka-

zany zostaje za cenę złomu do AMW, gdzie umówiony kupiec za poro-

zumieniem ze skorumpowanym wojskowym nabywa przeklasyfikowany 

sprzęt, z legalną, zgodną z prawem dokumentacją. Niestety, ale traci woj-

sko. Dobrze można zarobić na fikcyjnym prowadzeniu tzw. „wybrakówek 

sprzętu” w jednostkach wojskowych, sprzęt zamiast być niszczony po takiej 

akcji jako sprzęt całkowicie nieprzydatny do użytku, trafia do „kupców”, 

mowa tu o sprzęcie technicznym, elektronicznym (w tym lampy, złączki 

lampy, które posiadają w swym składzie elementy złote) oraz o sprzęcie 

kołowym. Przeważnie wybrakowywany jest sprzęt, którego już od dawna 

nie ma w jednostce. „Kontrahent” po takim cichym zakupie odzyskuje 

złoto, a w pozostałym zakupionym sprzęcie dokonuje drobnej renowa-

cji, przeważnie przemalowania na inny kolor, po czym sprzęt ten zostaje 

sprzedany na rynku cywilnym, niekiedy po cenie tysiąckrotnie wyższej 

niż kupiec zapłacił za niego w jednostce, wliczając w to łapówkę. Kolejne 

niedozwolone działania to niegospodarność środkami finansowymi 

przez niektórych dowódców jednostek niemających pojęcia o ekonomii, 

o zasadach obowiązujących w gospodarce rynkowej, a dzieje się to w taki 

oto sposób: stawia się zadania ludziom niemającym pojęcia o technice 

oraz ekonomii, aby wykonali oni plany, zapotrzebowania na finanse, nie 

mając pojęcia, co i ile kosztuje na rynku. Jednostka otrzymuje pieniądze 

i budżet na następny rok będzie zmniejszony o kwotę taką lub większą, 

jaką by się zwróciło, a więc pod koniec roku wydaje się te pieniądze na róż-

nego rodzaju niepotrzebne rzeczy, aby się ich pozbyć. O zgrozo, jest to tak 

zwane łatanie dziury budżetowej, szukanie oszczędności w wojsku. Wielu 

dowódców jednostek pochodzi z przypadku, nie posiadają wykształcenia 

typowo ekonomiczno-menadżerskiego, liczą na kolejne wysokie stano-
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wiska po to, aby dostać wysokie emerytury. Skandalem jest sprawa doty-

cząca niektórych dowódców pożyczających pieniądze od swoich pod-

władnych, zamawiających u nich różne rzeczy materialne i niepłacących 

im za to, lub wchodzących w układy – zamawiają coś do wykonania 

(np. pomniki na cmentarz), za co płacą podwładni. Nigdy nie otrzymują 

oni tych pieniędzy i boją się o nie upomnieć. Częściowo długi są spłacane 

nagrodami za dobrą służbę i pracę, oczywiście z puli jednostki, nie z włas-

nej kieszeni, lub urlopami tudzież dniami wolnymi od pracy. W obecnej 

dobie restrukturyzacji i tworzenia nowych jednostek wojskowych ci sami 

dowódcy obiecują ludziom zatrudnienie, okłamując ich, a zatrudniają 

kogoś innego, bo są dowódcami i mają takie prawo. Bliżej przyglądając 

się tym zatrudnieniom, można dojść do wniosku, że zatrudnieni są ludzie 

wygodni, u których ma się długi lub którzy mogą w przyszłości w czymś 

pomóc. Zauważa się nepotyzm i kumoterstwo. Ludzie wykształceni, mło-

dzi, posiadający dużą wiedzę, zwalniani są z restrukturyzowanych jedno-

stek, ale do nowo formowanych nie są już przyjmowani. Armia to tysiące 

ludzi. Zawsze pomiędzy taką rzeszą znajdą się tacy, którzy zachowują się 

niewłaściwie. Liczba spraw korupcyjnych w wojsku z roku na rok wzra-

sta. Skarb Państwa stracił ponad 4,7 mln zł w wyniku korupcji w wojsku 

– donosiło „Życie Warszawy”. Łapówkarze przyłapani w 2006 roku „doro-

bili” do pensji blisko 400 tys. zł. Tak wynika z poufnego raportu Komendy 

Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wojskowa prokuratura prowadzi dwa 

śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy przetargach na wyposażenie 

polskiego kontyngentu w Afganistanie. Zamówiony sprzęt do dziś nie 

dotarł do żołnierzy. Mowa o kontraktach, które łącznie opiewały na prawie 

150 mln zł. Chodzi o podejrzenie niedopełnienia obowiązków lub przekro-

czenia uprawnień przez żołnierzy z komórek MON w toku realizowania 

zamówień publicznych na dostawy sprzętu wojskowego dla kontyngentu 

w Afganistanie. Za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia155. 

Śledztwo wszczęto 23 maja 2011 roku po doniesieniach medialnych. Kilka 

miesięcy wcześniej w programie TVN24 podano, że wojsko miało dostać 

zupełnie inny system rozpoznania i dozorowania na bazie transporterów 

Rosomak niż zamawiany oraz że większość parametrów technicznych nie 

zgadzała się ze specyfikacją. Karę umowną za niewywiązanie się z kon-

traktu miano zamienić z 15% wartości umowy na 5%. Wielokrotnie miano 

też zmieniać termin odbioru sprzętu. Wartość tego kontraktu wynosiła 

155 Wypowiedź płk. Ireneusza Szeląga, szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

http://wikipedia.wp.pl/wiki/KTO_Rosomak
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45 mln zł. Zamawiany sprzęt miał trafić do wojska latem 2011 roku. Ale 

tak się nie stało. Drugi przetarg dotyczył systemu ochrony własnej, który 

miał w Afganistanie chronić śmigłowce przed wystrzelonymi rakietami. 

Umowa opiewała na 100 mln zł. Także ten sprzęt do dziś nie znalazł się 

na wyposażeniu żołnierzy w Afganistanie. Oba śledztwa mogą być długo-

trwałe i skomplikowane. Są one oddzielne, bo dotyczą różnych zamówień 

z 2010 roku i występują w nich inne osoby156. 

Najważniejsze warunki sprzyjające korupcji:

• niejasność przepisów i regulacji prawnych na styku polityka – admi-

nistracja – gospodarka,

• dowolność w podejmowaniu decyzji oraz ograniczenie odpowie-

dzialności decydentów,

• skupienie władzy i mocy decyzyjnych w wąskich kręgach i ograni-

czona kontrola działań,

• ograniczenia wolności wypowiedzi i mediów i przyzwolenie spo-

łeczne. 

W MON mamy z jednej strony biuro do zwalczania korupcji, a z drugiej 

zaufany współpracownik ministra, jako szef AMW, oszukuje w instytucji, 

o której od dawna wiemy, że od początku swego istnienia ma korupcję 

wypisaną na sztandarach. 

Zbyt często dotychczasowe przepisy i procedury funkcjonują tak, jakby 

ich celem było stworzenie okazji do tych bezprawnych działań. Obrońcy 

tych zjawisk zbyt często przegłosowują oskarżających. Opinia publiczna 

regularnie informowana jest o powtarzających się negatywnych zjawi-

skach w wojsku. Przekroczenie uprawnień, prywata, lub mówiąc wprost, 

korupcja w Siłach Zbrojnych, stały się znakiem rozpoznawczym naszej 

armii. W ciągu ostatnich lat trudno odnotować pozytywne dokonania, 

a jednocześnie rośnie liczba oskarżonych i zakres przestępczych działań. 

Jeżeli bowiem w Siłach Zbrojnych brak regularnej działalności szkolenio-

wej, a jedyna uwaga skupiona jest na przygotowaniu kontyngentu afgań-

skiego, to sztaby i instytucje wojskowe w ramach dodatkowej działalno-

ści interesują się zabezpieczaniem własnych interesów. O polskich Siłach 

Zbrojnych pisze się z rzadka, bo przecież nie ma o czym pisać. To, że nasze 

wojsko nie szkoli się i ciągle podpiera się hasłami, wtajemniczeni dobrze 

wiedzą, a odpowiedzialni za stan obronności, przeświadczeni o potędze 

swojej władzy, nie zawracają sobie głowy szczegółami, bowiem zajęci są 

156 Tamże.

http://wiadomosci.wp.pl/query,sprz%EAt,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,przetarg,szukaj.html
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głównie poprawianiem wyników sondażowych. Jednak od czasu do czasu 

skorumpowani wojskowi posuwają się za daleko i wówczas wiadomo, że 

mamy kolejną aferę w szeregach żołnierskich. Można nawet odnieść wra-

żenie, że jest to zaplanowana operacja, której celem jest przypomnienie 

istnienia naszego wojska. Korupcja w armii obejmuje wszystkie rodzaje 

wojsk i służb, włączając żandarmerię i prokuraturę. Czasami winę za 

wykroczenia przypisuje się niekompetencji, niewiedzy itp., ale wszy-

scy dobrze wiedzą, jaka jest prawda. Dowodem na to może być program 

TVN o wojskowym wymiarze sprawiedliwości. Niektórzy żołnierze byli 

obserwatorami tych zacieranych wykroczeń i przestępstw, które zostały 

stwierdzone przez inspektorów kontroli gospodarczej, funkcjonariuszy 

ŻW, a nawet Prokuratury Wojskowej. Bywa tak, że ogrom przewinień, 

wykroczeń, a nawet przestępstw, jest tak duży, że kolejne powiadamiane 

służby boją się zająć tą sprawą. W tym leniwym tłumie nawet prokurator 

wojskowy (przy właściwym podejściu) zamienia się w obrońcę, tłumacząc 

wszystkie wykroczenia oraz rozumiejąc niedopatrzenia, prowadząc sprawę 

tak, aby nic nie zrobić. Korupcję w armii powinno się wytępić za wszelką 

cenę, zaczynając od tych służb, które mają stać na straży respektowania 

ustaw, rozporządzeń i przepisów. Fałszerstwa, dziwne zlecenia, ustawiane 

przetargi – wojskowi prokuratorzy prowadzą coraz więcej śledztw. Do 

wielu przestępstw dochodzi w jednostkach rozsianych po całym kraju. 

Często dotyczą niewielkich inwestycji. Jednak przez to, że proceder trwa 

latami, armia traci miliony złotych. Dane statystyczne mogą sugerować, 

że wojsko jest bardziej podatne na korupcję157. Obszary związane z woj-

skiem oraz zamówieniami dla armii są zagrożone korupcją i łapówkar-

stwem. Wszędzie tam, gdzie są duże pieniądze i inwestycje, tam pojawiają 

się oszustwa. W wojsku zagrożenie jest większe, ponieważ w związku 

z tajnym charakterem działań wiele zamówień jest prowadzonych z omi-

nięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Pojawiają się 

więc nieprawidłowości. W malwersacje finansowe zamieszani byli żołnie-

rze niemal wszystkich stopni wojskowych, a także cywile. Skandal w pol-

skiej armii – przekręty na setki milionów złotych158.

157 Wypowiedź płk. Jerzego Artymiaka z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. 

158 Wypowiedź prokuratora płk. Przybyła w rozmowie z Wirtualną Polską.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że jednym ze znaczących problemów Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest korupcja i wyłudzanie pieniędzy159. 

Prokuratury wojskowe prowadzą szereg postępowań w takich sprawach160, 

a sądy wojskowe karzą żołnierzy i cywilów161. Są to jednak w stosunku do 

kwoty przekazywanej przez państwo na obronność sprawy mało znaczące. 

Nie radzą sobie z nią przeznaczone do tego instytucje kontrolowane przez 

Ministra Obrony Narodowej (Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwy-

wiadu Wojskowego), co pokazuje skalę problemu i/lub brak determinacji 

MON i NPW do zwalczania przestępstw tego rodzaju162. MON ma budżet 

równy 1,95% PKB RP, co stwarza olbrzymie możliwości wyłudzeń.

2.5. Służby specjalne 

Nie ma krajów na świecie, które nie organizują w ramach własnych struk-

tur administracji publicznej służb specjalnych. Również Polska posiada 

takie służby, jak wywiad wewnętrzny, który odpowiada za wewnętrzne 

bezpieczeństwo państwa, wywiad zagraniczny, który działa za granicą i zdo-

bywa, gromadzi i analizuje wiadomości dotyczące podmiotów, strate-

gicznych informacji gospodarczych i ekonomicznych innych państw 

i przekazuje je ośrodkom decyzyjnym w kraju. Polskie służby specjalne 

mają wyspecjalizowane i bardzo jasno określone cele swojej działalności. 

Jedną z najbardziej znanych służb specjalnych w Polsce jest Centralne 

Biuro Antykorupcyjne. CBA ma za zadanie zwalczenie korupcji w struktu-

rach biznesowych, politycznych oraz ogólnie rzecz biorąc, na wysokich 

szczeblach państwowości163.

159 (Lau), W armii były przekręty? „Ustawiane” przetargi, Internet, https://pomorska.pl/w-
-armii-byly-przekrety-ustawiane-przetargi/ar/7249514 [dostęp: 08.10.2011].

160 Prokuratura bada kontrakty za ponad 100 mln złotych, Internet, http://rp.pl [dostęp: 
08.10.2011].

161 Są wyroki w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę WP, Internet, http://www.
glos.com.pl/?option=com_content&task=view&id=2260&Itemid=76 [dostęp: 08.10.2011].

162 PAP, CBA zajmie się korupcją w armii, Internet, https://www.polskieradio.pl/5/3/
Artykul/427454,CBA-zajmie-sie-korupcja-w-armii [dostęp: 08.10.2011].

163 Polskie służby i ich agentury – czym bawią się politycy – Rozmowa z Piotrem Niemczykiem, 
byłym dyrektorem Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa (1990–1993), następnie 
zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, ekspertem Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych 
(1998–2001) oraz doradcą ministra spraw wewnętrznych Marka Biernackiego (2000–2001).

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria_Wojskowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Kontrwywiadu_Wojskowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Kontrwywiadu_Wojskowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelna_Prokuratura_Wojskowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/PKB
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Jednakże i w służbach specjalnych, wśród ich funkcjonariuszy, wystę-

puje korupcja, o czym świadczą poniższe przykłady, choćby jednej z  naj-

poważniejszych afer korupcyjnych w istniejących od 2006 roku nowych 

wojskowych służbach specjalnych. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że 

od sierpnia 2009 roku Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie pro-

wadzi śledztwo w sprawie poważnych nieprawidłowości przy wydawa-

niu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego świadectw bezpieczeństwa 

przemysłowego. To dokument pozwalający przedsiębiorstwom i placów-

kom naukowo-badawczym na dostęp do tajnych dokumentów. Bez nich 

nie mogą m.in. ubiegać się o kontrakty w instytucjach podległych MON 

i w wojsku. Pułkownik Zbigniew Rzepa z Prokuratury Wojskowej poin-

formował „Rzeczpospolitą”, że śledztwo toczy się z zawiadomienia płk.  

Janusza Noska, szefa SKW. Nieprawidłowości wykryto bowiem w ramach 

wewnętrznej kontroli. Nikomu jeszcze nie postawiono w tej sprawie zarzu-

tów, zaznaczył płk Rzepa. Nie chce jednak zdradzić szczegółów śledztwa. 

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, niektórzy oficerowie SKW wydawali świade-

ctwa firmom, które nie spełniały ustawowych warunków. Prokuratura ma 

materiały wskazujące, że funkcjonariusze SKW w zamian za świadectwa 

mieli przyjmować łapówki. To bardzo poważna sprawa, ponieważ firma, 

która otrzymała takie świadectwo bez odpowiedniego sprawdzenia, może 

być nieprzygotowana do ochrony informacji niejawnych. W efekcie mogą 

one wyciekać na zewnątrz. Z informacji gazety „Rzeczpospolita” wynika, 

że po skandalu z SKW odszedł ppłk Artur B., kierujący pionem odpowiada-

jącym m.in. za wydawanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego164. 

Następny przykład, tym razem z kręgów CBA. Jeden z kluczowych nie-

gdyś oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego miał brać łapówki od 

biznesmenów, a może nawet dekonspirować agentów tej służby165. Maciej 

D. został aresztowany już wcześniej. Centralne Biuro Antykorupcyjne trzy-

mało to w tajemnicy. Maciej D. był jednym z założycieli CBA. Kiedy za czasów 

rządów PiS w Kancelarii Premiera powołano zespół, który przygotowywał 

powstanie nowej instytucji zwalczającej korupcję, Agencja Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego oddelegowała do niego właśnie Macieja D. Po powo-

łaniu w 2006 roku CBA był jednym z pierwszych 20 ludzi, którzy znaleźli 

zatrudnienie w centrali nowej służby. Został wicedyrektorem kluczowego 

164 Internet, http://www.rp.pl [dostęp: 20.09.2010].

165 C. Gmyz, Zdrajca w szeregach CBA, Internet, https://www.rp.pl/artykul/294576-
-Zdrajca-w-szeregach-CBA.html [dostęp: 22.04.2009].

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=PiS
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=ABW
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=ABW
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zarządu operacyjno-śledczego, który nadzoruje wszystkie najważniejsze 

śledztwa. Na Podkarpaciu zajmował się śledztwem dotyczącym korum-

powania lokalnej elity przez jednego z przedsiębiorców. Inspektorat 

wewnętrzny podejrzewał tymczasem, że D. sam brał łapówki od biznes-

menów, z którymi nawiązał lub odnowił kontakty (część znał wcześniej, 

bo jego rodzina pochodzi z tych stron)166. Sąd aresztował D. na trzy mie-

siące (dziś jest już na wolności). Ciążą na nim cztery zarzuty: przyjęcia 

korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiąz-

ków oraz powoływania się na wpływy. D. miał przyjąć co najmniej 18 tys. 

zł łapówki, laptop oraz telefon komórkowy167.

Kolejny przykład chęci szybkiego dorobienia się pochodzi z jednostki 

specjalnej GROM.

W skandal w elitarnej jednostce specjalnej mogą być zamieszani naj-

ważniejsi oficerowie Dowództwa Wojsk Specjalnych. Sprawę od półtora 

roku bada Żandarmeria Wojskowa i Wydział Przestępczości Zorganizo-

wanej warszawskiej Prokuratury Wojskowej. W efekcie już 12 osób ma 

zarzuty, a śledczy odkrywają kolejne, coraz poważniejsze wątki. Wszystko 

zaczęło się we wrześniu 2008 roku, kiedy przed wysoką na kilka metrów 

bramą jednostki GROM zatrzymała się wielka ciężarówka, wypełniona 

po brzegi kurtkami z goreteksu. Było to już po godzinach pracy, tymcza-

sem wartownicy nie wiedzieli, że ma nadejść taki transport. Kierowca nie 

miał żadnych dokumentów przewozowych, zrobiła się awantura, towar 

został złożony w garażu, do czasu aż sprawa zostanie wyjaśniona. Wyniki 

doraźnej kontroli były zaskakujące. Okazało się, że według dokumenta-

cji towar od dwóch miesięcy był nie tylko zapłacony, ale leżał w maga-

zynie. Tymczasem kurtki jak gdyby nigdy nic leżały w garażu, zrzucone 

tam prosto z ciężarówki. Mogło to oznaczać tylko jedno: w magazy-

nie ktoś sfałszował dokumenty. Po tej kontroli, wiosną 2009 roku, płk Z. 

zawiadomił Żandarmerię Wojskową o podejrzeniu popełnienia przestęp-

stwa. Prokuratura nie udziela informacji na temat toczącego się postę-

powania. Jednak redaktorom udało się ustalić, że podejrzanych jest już 

12 osób. Mają zarzuty niegospodarności i fałszowania dokumentów. Na 

razie śledztwo koncentruje się wokół ppłk. Artura K., który w GROM był 

odpowiedzialny za zamówienia mundurów i wyposażenia dla żołnierzy. 

Redaktorom śledczym udało się ustalić, że w magazynach brakowało 

166 Ujawnił rozmówca z CBA.

167 Wypowiedź rzecznika warszawskiej Prokuratury Okręgowej Mateusza Martyniuka.
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sprzętu, a braki kamuflowane były dzięki fałszowaniu dokumentów. Żeby 

ukryć nieprawidłowości, fałszowane były dokumenty dotyczące wyposa-

żenia dla żołnierzy. W protokołach Artur K. i jego podwładni wpisywali, 

że jakieś wyposażenie trafiało do żołnierzy, a po trzech miesiącach, jako 

zużyte, było komisyjnie niszczone. Tymczasem wszystko było. Artur K. 

mieszka w eleganckim domu na obrzeżach Warszawy. Mimo przedsta-

wienia zarzutów nie został aresztowany. Redaktorom śledczym udało się 

z nim porozmawiać. Potwierdził, że ma zarzuty, nie chciał jednak rozma-

wiać na tym etapie. Jest na emeryturze, próbuje obecnie sprzedać dom, 

który w jednym z internetowych serwisów ekonomicznych oferuje za 

1,3 mln zł168.

2.6. Gospodarka kraju 

Kiedy korupcja i łapownictwo stają się częścią kultury narodowej, to wyczyn 

ten należy nazwać dramatem narodowym. To dziedzictwo to m.in. mecha-

nizmy proceduralne, instytucjonalne i kulturowe, które są swoistym zaląż-

kiem zachowań korupcyjnych. Na rysunku 1. przedstawiono graficznie 

sprzężenie zwrotne korupcji i systemu instytucjonalnego.

Kiedy klęska żywiołowa niszczy dorobek całego życia, to jeszcze 

można się z tym pogodzić, lecz gdy skorumpowany urzędnik państwowy 

w majestacie prawa świadomie i z premedytacją niszczy polskie przed-

siębiorstwo, jest to zbrodnią. Bezkarność w wydawaniu lub niewyda-

waniu decyzji doprowadza polskie rodzinne firmy do ruiny. Natomiast 

168 MK, Afera finansowa w GROM-ie, Internet, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-finan-
sowa-w-grom-ie/f69p1 [dostęp: 04.10.2010]. 

Rysunek 1. Sprzężenie zwrotne: 

korupcja – system instytucjo-

nalny

Źródło: opracowanie M. Lęcz-

nar, Funkcjonowanie instytucji 

a wzrost gospodarczy – wybrane 

aspekty, „Nierówności Społeczne 

a Wzrost Gospodarczy” 2007, 

z. 10, s. 315–329.
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bezkarność czyni ich w zamysłach „bogami”. To nie pospolici złodzieje 

niszczą gospodarkę narodową, a czynią to skorumpowani urzędnicy 

państwowi w majestacie prawa.

Korupcja wpływa pośrednio negatywnie na wzrost gospodarczy, oddzia-

łując bezpośrednio (ujemnie) na czynniki wzrostu gospodarczego, takie 

jak np.: inwestycje, edukacja, polityka handlowa (stopień trwałości gospo-

darki), stabilność polityczna, otoczenie instytucjonalne, co przedstawiono 

na rysunku 2.

Korupcja bardzo negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy pań-

stwa, a to dlatego, że podwyższa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, 

ograniczając głównie ich skłonność do inwestowania, a często zmusza-

jąc do tzw. „kreatywnej księgowości” w celu ukrycia wręczanych łapó-

wek. Korupcja zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, 

powoduje redystrybucję dochodów. Na korupcji tracą uczciwi przedsię-

biorcy. Korupcji sprzyja masowe zjawisko wyprowadzania zarobionych 

w ten sposób pieniędzy z kraju, np. na tajne, zagraniczne konta bankowe. 

Korupcja odstrasza międzynarodowych inwestorów, którzy wybierają 

Rysunek 2. Kanały oddziaływania korupcji na stopę wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie M. Lęcznar, Funkcjonowanie instytucji a wzrost gospodarczy – 

wybrane aspekty, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2007, z. 10, s. 315–329.
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alternatywne lokalizacje inwestycji, tzn. uciekają do innych krajów. Przez 

korupcję promowane są przedsiębiorstwa nieuczciwe, a karze się te, które 

usiłują uczciwie prowadzić interesy. Utrudnia ona lub wręcz uniemożliwia 

sprawne funkcjonowanie administracji publicznej i usług publicznych, 

np. edukacji, wymiaru sprawiedliwości, rozbudowy infrastruktury. Sko-

rumpowana administracja utrudnia z kolei rozwój gospodarczy, obniża-

jąc konkurencyjność gospodarki. Korupcja jest poważną barierą rozwoju 

gospodarczego, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych. 

Niezwykle groźnym zjawiskiem jest tzw. korupcja korporacyjna, rozu-

miana jako stały, nieopodatkowany dochód danej grupy zawodowej. 

Przykładem tego gatunku korupcji jest sprawa łódzkiego pogotowia, pole-

gająca na przekazywaniu informacji o zgonach pacjentów i dzieleniu 

między całą załogę pogotowia uzyskanych w ten sposób z naruszeniem 

prawa korzyści majątkowych. Na podstawie rozpoznania organów kon-

troli i ścigania oraz dostępnych opracowań analityczno-kierunkowych, 

aktualnie i w perspektywie do obszarów zagrożeń i stref korupcjogennych 

w gospodarce państwa należy zaliczyć: gospodarowanie majątkiem pub-

licznym, w tym funduszami celowymi i subwencjami Unii Europejskiej, 

procesy prywatyzacyjne i komercjalizację, działalność administracji skar-

bowej i finansowej, działalność administracji celnej i służb granicznych, 

działalność wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, działalność 

administracji centralnej, terenowej i samorządowej, działalność służby 

zdrowia, szkolnictwa wyższego, działalność instytucji finansowych, ban-

kowych, fundacji oraz rynek kapitałowy.

Reasumując, należy stwierdzić, że korupcja obciąża finansowo poje-

dynczych obywateli, a tym samym budżet państwa, ma wpływ na obni-

żenie dochodu narodowego. Bywają też sytuacje, gdy staje się doraźnym 

i akceptowanym powszechnie rozwiązaniem problemów gospodarczych 

kraju. Za czasów socjalizmu korupcja była naturalną reakcją obronną 

ludzi i rynku na zdeformowaną gospodarkę. Wtedy to popyt przewyższał 

podaż i aby mogło dojść do transakcji, obowiązywała dwuznaczna for-

muła: „idźmy sobie na rękę”. Jeden drugiemu świadczył jakieś usługi poza 

kontrolą państwa, dochodziło wtedy do transakcji bezgotówkowych 

i tak rozwinął się rynek alternatywny, działają według normalnych zasad. 

Obecnie w Polsce niektóre dziedziny gospodarki, jak służba zdrowia czy 

edukacja, nadal działają według zasad socjalistycznych i właśnie korup-

cja powoduje funkcjonowanie u nas rynku alternatywnego. Okazuje się, 
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że korupcja bywa jedynym sposobem, by obywatel wyegzekwował swoje 

prawa. A przestępstwa popełnione dla tej korzyści stają się ogólnie akcep-

towaną normą i koło się zamyka. Takie postrzeganie problemu korupcji 

jest przyczyną społecznego przyzwolenia na jej narastanie, z takim widze-

niem sprawy należy walczyć, by wyeliminować to zło. Korupcja deformuje 

strukturę wydatków publicznych, przesuwając środki, mające podtrzymać 

bieżące operacje, na nowe przedsięwzięcia. Niekiedy można spotkać się 

z inwestowaniem w podniesienie komfortu biur administracji, wyposa-

żaniem ich w drogie, a zbędne sprzęty, stosowaniem kosztownych mate-

riałów wykończeniowych. A wszystko pod płaszczykiem spełniania norm 

budowlanych, sanitarnych czy potrzeb reprezentacyjnych. Korupcja znie-

kształca strukturę wydatków publicznych, pochłaniając środki potrzebne 

na edukację i ochronę zdrowia, i nie tylko. Wręczanie łapówek za przyjęcie 

dziecka do szkoły i nielegalne pobierane opłaty w trakcie trwania nauki. 

Korupcja, wiążąca się z ustalaniem kanonu podręczników szkolnych, 

przetargów podczas budowy czy remontu szkół, obciąża budżet edukacji, 

utrudnia dzieciom pobieranie nauki i sprawia, że wychowują się w nie-

przyjaznej atmosferze. Korupcja dotkliwie daje się we znaki podczas rekru-

towania i awansowania nauczycieli, gdy przyjmowane są osoby o niskich 

kwalifikacjach i motywacji. Słabo wykształcona kadra to mało wydajna 

gospodarka i niski dochód budżetu. Dużym niebezpieczeństwem jest 

utrwalenie w młodych ludziach braku zaufania do prawa, gdyż mogą oni 

uwierzyć, że łapówka to normalna droga załatwiania interesów, i zechcieć 

kierować się tą zasadą w dorosłym życiu. Skorumpowany sektor edukacji 

niewątpliwie stanowi poważne zagrożenie dla dobra narodowego, którym 

jest wykształcenie społeczeństwa. Łapówki „dawane w ukryciu” stano-

wią nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, nieobciążony podatkiem, 

obniżający dochody państwa, co w konsekwencji powoduje, że podatki 

w pełnej wysokości płacą tylko niektórzy i to oni utrzymują skorumpo-

wanych i nieskorumpowanych urzędników administracji publicznej. 

A korumpujący i korumpowani bogacą się bezkarnie na nielegalnych 

transakcjach169. 

169 A. Lewicka-Strzałecka, Indywidualny i społeczny wymiar korupcji, Internet, www.
cebi.pl; Jak problem zagrożenia korupcją w Polsce był postrzegany przez międzynarodowe 
organizacje w 1999 r. i obecnie, Internet, www.batory.org.pl; S. Michalkiewicz, Korupcja, 
Internet, www.prawica.net.
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Na powyższe przykładem może być to oto korupcyjne zdarzenie: 

Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Leszek Goławski powie-

dział Polskiej Agencji Prasowej na konferencji, że w związku z toczącym się 

od 2009 roku śledztwem ostatnio sformułowano postanowienie o przed-

stawieniu zarzutów kolejnym 10 osobom (wcześniej usłyszało je dziewięć 

innych). Aktualnie w prokuraturze trwają przesłuchania części podejrza-

nych, dotyczy to lat 2004–2007, między innymi dyrektorów kopalń i pra-

cowników spółek węglowych. Zasadniczo chodzi o „przyjmowanie korzy-

ści majątkowych za sprzyjanie różnym firmom, czyli czyny nieuczciwej 

konkurencji”. Mowa tu o preferowaniu konkretnych firm – wcześniejszym 

wypłacaniu im należności czy zapewnieniu ciągłości dostaw. Kwoty, jakie 

przyjęły te osoby, oscylowały od 2 tys. do ponad 600 tys. zł., powiedział 

Rzecznik. Podejrzanym grozi do pięciu lat więzienia. Wśród osób, które 

mają usłyszeć zarzuty, jest urzędujący prezes KHW, poza szefem KHW 

wśród podejrzanych są byli dyrektorzy kopalń, były prezes Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej (JSW) Leszek J. i były szef nieistniejącej już Ryb-

nickiej Spółki Węglowej Franciszek N. Już wcześniej korupcyjne zarzuty 

w tym samym postępowaniu katowicka prokuratura postawiła dziewię-

ciu osobom, którym zarzuciła przyjmowanie łapówek w zamian za pre-

ferowanie wybranych firm dostarczających kopalniom usługi i materiały, 

między innymi specjalistyczne kleje przemysłowe. Wśród podejrzanych 

są: były dyrektor kopalni „Szczygłowice” Adam K., któremu zarzucono, że 

w latach 2004–2008 przyjął 109 tys. zł łapówek; były dyrektor kopalni „Sta-

szic” Janusz S. (528 tys. zł) i były dyrektor kopalni „Wieczorek” Artur K. (56 

tys. zł). Zostali zobowiązani do wpłaty poręczenia majątkowego. W grud-

niu 2009 roku zatrzymano dyrektora kopalni „Staszic” Stanisława L. Posta-

wione mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy pełnił funkcję wiceprezesa KHW, 

a potem dyrektora też należącej do tego holdingu kopalni „Murcki”. Obok 

Stanisława L. zatrzymano Stanisława M., który był jedną z osób zarzą-

dzających logistyką w JSW. Zarzuty usłyszeli też wtedy Adam R., główny 

księgowy w JSW, i Bogumił Ś., były dyrektor należącej do JSW kopalni 

„Borynia”. Według śledczych podejrzani mieli faworyzować wybrane 

firmy kooperujące z kopalniami, w zamian za wielotysięczne łapówki. 

Kontrahenci, którzy wręczali korzyści majątkowe, byli preferowani przy 

przetargach i w realizacji płatności170. 

170 Internet, http://gielda.onet.pl/10-kolejnych-osob-podejrzanych-w-sprawie-korupcji, 
[dostęp: 05.10.2010].

http://gielda.onet.pl/10-kolejnych-osob-podejrzanych-w-sprawie-korupcji%5b05.10.2010
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Dla gospodarki narodowej tak samo szkodliwe jest przekupstwo funk-

cjonariuszy publicznych, jak i przekupstwo w sektorze prywatnym. Funk-

cjonariusze publiczni są przekupywani przez osoby, firmy prywatne. Sprze-

dajność i łapownictwo w sektorze prywatnym zagraża praworządności 

społecznej, wypacza konkurencję oraz hamuje zdrowy rozwój gospodar-

czy. Korupcja szkodzi zarówno właścicielowi firmy otrzymującemu, jak 

i wręczającemu łapówkę (koszty bezpośrednie, wzrost cen, przestępstwa 

wtórne), powoduje straty większe od korzyści, prowadzi do utraty renomy 

oraz utraty zleceń, a także powoduje szkody wtórne (wady jakościowe, rosz-

czenia zwrotne, kary umowne, odszkodowania). Zakłóca funkcjonowanie 

rynkowego mechanizmu konkurencji. Możliwość uczciwego wygrania 

przetargu, zdobycia zamówienia poprzez nawiązanie „dobrych układów” 

z odpowiednimi władzami, urzędnikami, sprawia, że firmy przestają zabie-

gać o efektywność i innowacyjność. Redukuje to poziom prywatnych 

inwestycji, co jest zasadniczym utrudnieniem inwestowania. Korupcja spo-

walnia wzrost gospodarczy171.

2.7. Korupcja w różnych zawodach 

Korupcja jest w Polsce zjawiskiem powszechnym, dzisiaj niejako wpi-

sanym już w zasady. Stare przysłowie mówi, że „ryba psuje się od głowy”. 

W tygodniku „Wprost” redaktor Michał Zieliński opisał mechanizm, w jaki 

pieniądze z budżetu trafiają do najróżniejszych agencji i holdingów pań-

stwowych, dzięki czemu kilkuset powiązanych politycznie działaczy obsa-

dzonych na kierowniczych stanowiskach zapewnia nie tylko sobie, ale już 

swoim wnukom odpowiedni status finansowy. Ten korupcyjny system 

tworzy tajny, niemal mafijny układ powiązań świata polityki, zarządców 

państwowych przedsiębiorstw, działaczy związkowych oraz żerujących 

na obrzeżach sektora publicznego oszustów. Gdyby już na etapie tworze-

nia i legislacji aktów prawnych przepisy były jasne i precyzyjne, nie byłoby 

niedomówień i możliwości dowolnej interpretacji oraz możliwości brania 

łapówek. Łapówki dawane są w celu uzyskania dodatkowych korzyści. 

Gdyby nie było takich możliwości, nie byłoby łapówek. Z tego wynika, że 

system korupcyjny jest tworzony głównie przez rządzących tym krajem. 

171 M. Lęcznar, Funkcjonowanie instytucji a wzrost gospodarczy – wybrane aspekty, 
Rzeszów 2008, s. 320.
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W ostatnich latach zmienia się nastawienie środowisk społecznych do 

przedstawicieli biznesu, parlamentarzystów, samorządowców, a także wszel-

kich elit władzy. Tworzą się lobby i grupy kuluarowych nacisków, które 

wysyłają do sprawowania władzy swoich przedstawicieli. A czynią tak po 

to, by stworzyć sobie warunki korzystne do prowadzenia własnych inte-

resów. Oto dlaczego rozbrzmiewa dziś wołanie o wybór ludzi sumienia, 

o wybór ludzi odpornych na korupcję i szantaż, o wybór ludzi o silnych 

charakterach i zdrowych zasadach moralnych. Na nic się zdadzą surowe 

przepisy i kary, gdy sami wyborcy nie będą rozliczać swoich przedstawi-

cieli, tj. posłów, senatorów, radnych, z ludzkiej uczciwości, z wykorzysty-

wania otrzymanych mandatów do celów prywatnych. 

W sondażu z 1999 roku zapytano o postrzeganą intensywność zja-

wisk korupcyjnych w zawodach potocznie posądzanych o przekupstwo. 

Zapytano o to ponownie w 2005 roku, co pozwala na porównania danych. 

W tabeli przedstawiono wyniki z roku 1999 i 2005. Zawody uporządkowane 

są według malejącego odsetka badanych, którzy w 2005 roku stwierdzili, 

że w danym zawodzie korupcja występuje bardzo często; odpowiedzi 

„trudno powiedzieć” zostały w tabeli pominięte. Dane w tabeli 2. przedsta-

wiono w procentach (%).

Tabela 2. Skala zjawisk korupcyjnych w poszczególnych zawodach

Jak często, Pani/Pana zdaniem, występuje w Polsce zjawisko korupcji wśród osób 

wykonujących następujące zawody: 

 
Bardzo 

często 

Raczej 

często 

Raczej 

rzadko 

Bardzo 

rzadko 

 1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005 

sędziowie sportowi – 52 – 30 – 5 – 1 

lekarze 43 48 35 38 8 8 3 2 

posłowie 15 42 31 37 14 8 6 3 

policjanci 28 35 38 40 11 16 4 2 

prokuratorzy 18 33 31 36 15 15 6 5 

sędziowie 17 32 29 36 17 14 8 6 

urzędnicy ministerstw lub in-

nych urzędów centralnych 
19 29 28 40 13 11 4 4 

urzędnicy urzędów gminnych 17 28 30 40 18 14 6 5 

radni 12 27 26 39 19 14 9 6 

urzędnicy urzędów powiato-

wych 
15 25 27 40 18 13 5 4 
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Jak często, Pani/Pana zdaniem, występuje w Polsce zjawisko korupcji wśród osób 

wykonujących następujące zawody: 

 
Bardzo 

często 

Raczej 

często 

Raczej 

rzadko 

Bardzo 

rzadko 

 1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005 

urzędnicy urzędów wojewódz-

kich 
16 24 27 40 15 14 5 3 

urzędnicy urzędów skarbowych 13 16 23 31 20 19 8 12 

urzędnicy bankowi 8 13 19 24 23 25 13 17 

nauczyciele 1 6 11 22 28 37 35 20 

Źródło: Opracowanie TNS OBOP, 2005

Na wykresie 7. graficznie przedstawiono najbardziej skorumpowane 

zawody w Polsce (średnia z lat 1999 i 2005)

Zgodnie z raportem CBOS opracowanym w 2009 roku, najbardziej sko-

rumpowaną grupą zawodową według Polaków są politycy. I tak 55% bada-

nych uważa, że wśród działaczy partyjnych, radnych, posłów i senatorów 

korupcja występuje najczęściej. Zdaniem ponad połowy badanych, tj. 52%, 

klimat polityczny wokół problemu korupcji w Polsce sprzyja walce z tym 

zjawiskiem. Działania rządu w walce z korupcją odbierane są jednak nie-

jednoznacznie. Opinie negatywne minimalnie przeważają nad pozytyw-

nymi: odpowiednio 42% i 39%. W korupcyjnym rankingutuż za politykami 

Wykres 6. Najbardziej skorumpowane 

zawody w Polsce

Źródło: Opracowanie TNS OBOP, 2005
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znalazła się służba zdrowia, 54% respondentów określa placówki służby 

zdrowia jako miejsca, w których najczęściej występuje zjawisko korupcji. 

Sądy i prokuratura są natomiast wymieniane przez 29% Polaków, zajmują 

trzecie miejsce na liście. Od grudnia 2007 roku nieufność wobec policji 

zmniejszyła się aż o 12 punktów, z 28% do 16%. Dotychczasowe działania 

rządu Donalda Tuska w zwalczaniu korupcji 38% Polaków oceniało raczej 

dobrze, 35% raczej źle, a niemal jedna piąta badanych (19%) nie potrafi tych 

działań ocenić. W Polsce korupcja od wielu lat niezmiennie pojawia się 

w czołówce spraw, które wymagają naprawy, zwykle tuż za bezrobociem, 

biedą i służbą zdrowia172. Według badań OBOP, przeprowadzonych na 

początku 2010 roku, aż 94% Polaków uważa, że łapownictwo jest częstym 

zjawiskiem w naszym kraju. Ankietowani uznali, że za łapówkę można 

załatwić przede wszystkim przyjęcie do pracy (78%) oraz przychylną decy-

zję w urzędzie (75%), korzystny wyrok sądu (65%), a nawet unieważnienie 

ślubu kościelnego (26%). Wśród najbardziej skorumpowanych zawodów 

w 2010 roku na pierwszym miejscu znaleźli się sędziowie sportowi (52%), 

lekarze (48%), posłowie (42%), policjanci (35%), prokuratorzy (33%) oraz 

sędziowie (32%). Mimo że znaczna większość Polaków uważa, iż korupcja 

to duży problem, zdecydowanie rzadziej niż kilka lat temu opowiada się 

za surowym jej karaniem, spadek aż o 24%. Obecnie Polak nie widzi nic 

złego w korupcji, dopóki to on dostaje łapówki lub gdy stać go na jej wrę-

czenie173.

Polska jest dziś państwem korporacyjnym rządzonym przez zamknięte 

grupy broniące swoich przywilejów. Największe skandale nie są w stanie 

spowodować wykluczenia przez sędziów ich skompromitowanych kole-

gów. Aplikanci niebędący synami adwokatów tylko z najwyższym trudem 

dostają się do palestry. Na egzaminach do szkół artystycznych egzami-

natorzy wprost pytają zdających, czy mają rodzinne koneksje. Szoku-

jąca sprawa handlu zwłokami została przez stowarzyszenie lekarzy 

potraktowana jako atak na nich samych. A to, co się dzieje wokół polskiej 

służby cywilnej po każdych wyborach, skłania do wniosku, że budowa-

nie jej w Polsce potrwa 400 lat. Co więcej, rzekome panaceum w postaci 

Unii Europejskiej okazuje się raczej mrzonką: model europejski pozwala 

na lobbowanie w sposób niejasny. Mówi się, że jeśli chce się coś zała-

twić, to nie ma nic lepszego niż przedstawiciel w Brukseli. Należałoby tak 

172 Z badań OBOP przeprowadzonych na początku 2009 r.

173 Tamże.
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myślących usunąć ze środowiska jako całkowicie nieodpowiedzialnych, 

ale może to udać się jedynie przez działanie od wewnątrz, przez samo-

oczyszczenie. Niestety, historia ludzkości nie zna przypadku „samo-

oczyszczenia” grupy uprzywilejowanej.

Przykładem korupcji wśród wymienionych zawodów może być sprawa 

adwokata Piotra J. z Wrocławia, podejrzanego o wręczenie łapówki pro-

kuratorowi i oszustwo. Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wnio-

sku prokuratora o aresztowanie podejrzanego. Piotrowi J. postawiono 

dwa zarzuty. Jeden dotyczy wręczenia w 2003 roku korzyści majątkowej 

w postaci dwóch butelek alkoholu osobie pełniącej wówczas funkcję pro-

kuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w zamian za „przychyl-

ność”. Drugi zarzut to oszustwo, którego adwokat miał się dopuścić na 

przełomie lat 1998/1999. Według ustaleń prokuratury Piotr J. przywłasz-

czył sobie pieniądze, które wziął od ustalonej osoby i miał przekazać 

innemu prokuratorowi w celu „załatwienia” sprawy. Zatrzymanie Piotra J. 

ma związek z prowadzonym od wielu miesięcy śledztwem dotyczącym 

korupcji wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedli-

wości we Wrocławiu. Zarzuty korupcyjne w podobnej sprawie postawiono 

m.in. trzem adwokatom, tj. Wojciechowi K., Pawłowi W. i Zbysławowi Ś. 

Lubelska Prokuratura Apelacyjna, która prowadziła to śledztwo przed 

utworzeniem delegatur Prokuratury Krajowej, informowała wówczas, że 

adwokaci, powołując się na wpływy wśród prokuratorów i sędziów, mieli 

podejmować się „załatwienia” korzystnych decyzji dla osób, które w spra-

wach prowadzonych przez dolnośląskich prokuratorów występowały 

w charakterze podejrzanych, oskarżonych lub skazanych. Nie zawsze 

byli to ich klienci. W styczniu 2009 roku o korupcję, ujawnianie informa-

cji ze śledztw i utrudnianie ich prowadzenia oskarżony został prokura-

tor z wrocławskiej Prokuratury Apelacyjnej Zbigniew Sz. Postawiono mu 

łącznie 14 zarzutów dotyczących m.in. przyjmowania korzyści majątko-

wych i osobistych. Zbigniew Sz. w latach 2003–2005 miał otrzymać 44 tys. 

zł łapówek i żądać dalszych 55 tys. zł. Ponadto w 1998 roku miało dojść do 

kontaktu seksualnego prokuratora z osobą, która miała status podejrzanej 

w jednej ze spraw prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy. 

Zbigniew Sz. jest aresztowany. Jego proces toczy się przed Sądem Okrę-

gowym w Poznaniu.

Kolejny przykład: w dniu 20 września 2010 roku przed szczecińskim 

Sądem Rejonowym rozpoczął się proces wieńczący jedno z największych 



172

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

w Polsce śledztw w sprawie korupcji. Początkiem tej sprawy było aresz-

towanie nefrologa, który trzykrotnie przyjął łapówki od pary policjantów, 

zmieniających tożsamość na potrzeby tajnej operacji. Potem zarzuty 

przedstawiono ponad 200 osobom, głównie dającym łapówki. Więk-

szość z nich dobrowolnie poddała się karze i usłyszała już wyroki. Ostat-

nim aktem oskarżenia objęto 26 osób, w tym 17 lekarzy różnych specjal-

ności. Wśród nich są radiolodzy, psychiatrzy, neurolog, lekarz rodzinny, 

psycholog, a także lekarze orzecznicy ZUS-u w Szczecinie. Także z tej 

grupy 10 osób kilka tygodni temu dobrowolnie poddało się karze. Dlatego 

przed sądem stanęło w poniedziałek 16 osób: lekarze, wręczający łapówki 

i Ryszard H., korupcyjny pośrednik, którego wyjaśnienia są trzonem aktu 

oskarżenia. Ten emerytowany oficer WP za pieniądze załatwiał renty, 

zwolnienia lekarskie, prawa jazdy, odroczenia służby wojskowej, a także 

różne sprawy w magistracie. Znał osobiście wielu skorumpowanych leka-

rzy i urzędników, był wyjątkowo operatywny. Do jego kieszeni zwykle 

trafiała połowa łapówki. Szczecińska prokuratura wyliczyła, że na swoim 

procederze zarobił co najmniej 281 tys. zł. Po aresztowaniu w 2004 roku 

zaczął „sypać”, to dzięki temu śledztwo nabrało tempa174. 

Artykuł 4 ustęp 1 Konstytucji RP mówi: „Władza zwierzchnia w Rzeczy-

pospolitej Polskiej należy do Narodu”. To Naród wybiera przedstawicieli, 

którzy w jego imieniu mają sprawować władzę. Stąd wynikają zasadnicze 

uprawnienia władzy i nie mogą one być rozumiane inaczej niż na zasa-

dzie poszanowania obiektywnych i nienaruszalnych praw człowieka175.

2.8. Mapa korupcji w Polsce

Transparency International (z ang. transparency – przejrzystość) Polska 

pod redakcją minister Julii Pitery opracowało Mapę korupcji w Polsce. 

Raport ten jest rejestrem opisanych przez dziennikarzy nieprawidło-

wości w strukturach państwa, powstał w oparciu o informacje prasowe 

zebrane od 1 października 2000 do 1 października 2001 roku z około 100 

tytułów prasowych, prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Informacje dostar-

czała firma zajmująca się monitoringiem prasy. Zgromadzono około 6,5 

174 Internet, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci [dostęp: 21.09.2010].

175 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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tys. wycinków prasowych. Faktograficzny opis wydarzeń i zestawienie 

spraw w formie zbiorczej pozwoliło wyodrębnić dziedziny życia społecz-

nego najbardziej narażone na korupcję. Wyłonił się także obraz regionów 

Polski szczególnie dotkniętych tą patologią społeczną i regionów, gdzie 

problem istnieje w mniejszym stopniu. Po dokładnym przestudiowaniu 

materiałów pracownicy Transparency International Polska odkryli ponad 

pół tysiąca spraw korupcyjnych. Z raportu wynika, że w czołówce korup-

cyjnych miast w Polsce są Warszawa, Szczecin, Wrocław, Poznań, bo tam 

jest najwięcej urzędów, sądów, szkół, szpitali. Trudno znaleźć instytucję, 

urząd czy firmę, gdzie nie doszło do korupcji. Najgorsze jest jednak to, że 

w większości opisanych przypadków wobec winnych nie zostały zasto-

sowane żadne sankcje. Na łapówkarstwie traci głównie Skarb Państwa, 

a kwoty są niebagatelne, bo jedni oceniają je na 0,5 mln dolarów, a drudzy 

na 1,5 mld dolarów176. 

Do chwili obecnej żadna instytucja rządowa nie sprawdziła, ile na 

skutek korupcji traci Skarb Państwa. Z danych raportu wynika, że w woje-

wództwie świętokrzyskim, tak jak i w każdym innym, najbardziej sko-

rumpowane są samorządy terytorialne. Pod tym względem Warszawa 

dorównuje Łodzi, Olsztynowi, a znacznie przewyższa Lublin, Rzeszów, 

Zieloną Górę, Opole. Na pierwszym miejscu najbardziej skorumpowa-

nych województw, ze względu na obszar i wielkość aglomeracji, a także 

wielość instytucji, jest województwo mazowieckie. Sprawy, które tra-

fiły do mapy korupcji za lata 2000–2001 ze względu na rodzaj organów 

administracji publicznej najbardziej skorumpowanych, dotyczą również 

osób pracujących w samorządach. Na drugim miejscu plasują się organy 

ścigania. Działania przeciw korupcji w Polsce w zbyt małym stopniu sku-

piają się na zapobieganiu oraz prewencji i polegają przede wszystkim na 

ściganiu zaistniałych przestępstw. Kiedy najważniejsze instytucje pań-

stwowe są słabe lub w ogóle przestają istnieć, mechanizmy korupcyjne 

wymykają się spod kontroli, a wyprowadzanie publicznych środków 

stanowi pożywkę dla niestabilności i nieprawości. Korupcja powoduje 

również spadek zaufania do publicznych instytucji i jest jednym z pod-

stawowych wyznaczników jakości rządzenia, decydujących o potencjale 

rozwojowym narodów177. 

176 Wypowiedź minister Julii Pitery, prezes Zarządu TI, w raporcie Mapa Korupcji. 

177 A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów..., s. 23.
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2.9.  Ocena i wnioski z analizy obszarów 
korupcjogennych 

Korupcja jest patologią, przestępstwem, które polega na czerpaniu 

nielegalnych korzyści z pełnienia funkcji publicznych. Uważam też, że 

korupcja jest rodzajem przestępczości zorganizowanej; rzadko ma zwią-

zek tylko z dwiema osobami. Żeby proceder korupcyjny był skuteczny, 

oczywiście w rozumieniu pejoratywnym, musi być w niego zamieszana 

większa liczba wzajemnie kryjących się osób, dlatego jest to takie groźne. 

Polską rzeczywistość przenika ogólnie dostrzegana praktyka codzien-

nego przekupstwa. Prawie wszystkie dziedziny życia społecznego są 

areną wręczania i przyjmowania „dowodów wdzięczności”. Pragnienie 

uzyskania pożądanego działania lub uniknięcia niekorzystnej decyzji 

powoduje dużą częstotliwość praktyk korupcyjnych. W Polsce najczęś-

ciej korupcja występuje w takich głównych obszarach życia społecznego, 

jak administracja, polityka oraz gospodarka, rzadziej w służbach mun-

durowych. W obszarze administracji korupcja w szczególności atakuje 

takie dziedziny, jak: zamówienia publiczne, ustanawianie kontyngentów 

i udzielanie koncesji, działalność administracji skarbowej oraz działalność 

służb celnych. W obszarze polityki korupcja w szczególności przeniknęła: 

finansowanie partii politycznych, finansowanie kampanii politycznych, 

łączenie stanowisk politycznych ze stanowiskami w podmiotach gospo-

darczych oraz procesach legislacyjnych. W obszarach gospodarki korup-

cja w szczególności zniewoliła takie sektory, jak: prywatyzacja i komer-

cjalizacja, gospodarowanie majątkiem publicznym, działalność funduszy 

celowych i agencji oraz zamówienia publiczne. Tam, gdzie obszary admi-

nistracji, polityki i gospodarki wzajemnie się przenikają, tam występuje 

największe prawdopodobieństwo zachowań korupcyjnych.

W Polsce najbardziej zagrożone występowaniem korupcji są nastę-

pujące instytucje: policja, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, służba zdrowia, organy podatkowe, 

służby celne, organy samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, służby 

specjalne, więziennictwo, Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne. Podstawowe 

źródła korupcji określić można jako patologie instytucji państwowych 

i samorządowych oraz życia społecznego. Do najważniejszych warunków 

sprzyjających rozprzestrzenianiu się korupcji należy zaliczyć takie zjawi-
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ska, jak:  zbyt duża władza w rękach urzędników, skupienie władzy i mocy 

decyzyjnych w wąskich kręgach, ograniczona kontrola działań instytucji 

i administracji, niejasność przepisów i regulacji prawnych na styku poli-

tyka – administracja – gospodarka, dowolność w podejmowaniu decy-

zji oraz ograniczenie odpowiedzialności decydentów, wysokie budżety 

inwestycji publicznych, niskie zarobki urzędników i funkcjonariuszy 

państwowych, ograniczenia wolności wypowiedzi i mediów oraz przy-

zwolenie społeczne. Ogromny wpływ na występowanie działań korupcyj-

nych ma brak aktywnego sprzeciwu wobec praktyk korupcyjnych. Można 

dojść do wniosku, że stosunek do zjawiska świadczy o stopniu rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Przeważnie obecna tolerancja korupcji, 

oparta na oswojeniu procederu, zwiększa poczucie bezkarności benefi-

cjantów, jak również usprawiedliwia ich karygodne działania nielicujące 

z godnością człowieka. Należy dojść do wniosku, że korzyść indywidu-

alna staje sie priorytetem, a ekspansywność zjawiska rozprzestrzenia je 

na wszystkie dziedziny życia. Korupcja jest zjawiskiem całkowicie nega-

tywnym, obarcza ona swymi kosztami wszelkie płaszczyzny życia pub-

licznego. Jest to jeden z głównych hamulców rozwoju, szczególnie roz-

woju gospodarczego, w państwach rozwijających się, takich jak Polska. 

Korupcja stanowi bezpośrednie wyzwanie dla polskiej demokracji, zagra-

żając jej procedurom i zarządzaniu państwem, gdyż uderza w podstawy 

nowoczesnej państwowości, czyli niezależne od siebie władze, tj. władzę 

ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Wpływa destrukcyjnie na 

instytucje ustawodawcze i administracyjne, wzmaga defraudację oraz 

ich nieefektywność, komplikuje procedury administracyjne. Działa nega-

tywnie na ekonomię państwa oraz poziom życia obywateli. Korupcja to 

największe obciążenie działalności gospodarczej, wymusza znaczne, 

nierejestrowane, koszty przedsiębiorczości, niesie zaburzenie konkuren-

cyjności i promowanie firm z „układami”. Faworyzowane, nieefektywne 

firmy utrzymują dostęp do publicznych środków kosztem uczciwych 

przedsiębiorców i podatników. Decyzje skorumpowanych urzędników 

zwiększają ryzyko ogólnospołeczne poprzez obniżanie jakości usług, bez-

pieczeństwa i ochrony środowiska. Rozwój korupcji wymusza bezprawne 

koszty opłacanych przez podatnika świadczeń i usług. Powszechność 

zjawiska korupcji powoduje widoczny spadek obywatelskiego zaufania 

do państwa i jego struktur, wypaczając sensowność istnienia instytucji 

publicznych. Efektem jest upośledzenie więzów społecznych i malejące 
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przywiązanie do ideałów demokratycznego państwa. Uznanie omawianej 

patologii korupcyjnej za normę staje sie bardzo niebezpiecznym proce-

sem, prowadzącym do akceptacji zachowań przestępczych. Korupcja jest 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego państwa, gdyż poprzez łapow-

nictwo w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych, zna-

cząco osłabia system bezpieczeństwa państwa polskiego. Co należałoby 

zrobić, aby całkowicie zlikwidować korupcję w Polsce?

Należałoby zmienić cały system funkcjonowania państwa polskiego, 

zlikwidować sytuacje, które sprzyjają przyjmowaniu łapówek. A jest ich 

bardzo wiele. Skomplikowane i niejasne prawo, dziwne procedury prze-

targowe, mnożenie wszelkiego rodzaju koncesji, licencji, pozwoleń 

sprawiają, że urzędnicy czują się panami losu petenta. Gdy na przykład 

panu Ciesielskiemu na czymś bardzo zależy, to zamiast biegać po urzęd-

niczych pokojach i miesiącami oczekiwać na wystawienie decyzji, woli 

zapłacić. Urzędnik o tym wie doskonale i natychmiast wyciąga rękę po 

„załącznik”178. Presja korupcyjna wywierana na osobę publiczną umniejsza 

sprawność i staranność jej działań publicznych. 

Wojsko Polskie jest okradane na setki milionów złotych, najczęściej 

przez złodziei w mundurach. Poznańska Prokuratura Wojskowa nie bała 

się stawiać zarzutów oficerom wysokiej rangi. Tylko w sprawie niepra-

widłowości przy programie „Żeglarek” straty wyliczono na ponad 17 mln 

zł. Prawomocnym wyrokiem skazany został szef Logistyki Marynarki 

Wojennej, kontradmirał Zbigniew P. Prokuratura zarzuciła, że remont 

i doposażenie trzech okrętów klasy Orkan w Stoczni Marynarki Wojennej 

były ukrytą formą finansowania stoczni i naraziły Marynarkę Wojenną na 

milionowe straty. (Stocznia zresztą przyjmowała zlecenia, choć na pewne 

prace nie miała certyfikatu; musiała transferować część zleceń. Skarb Pań-

stwa kosztowało to 30 mln zł). Sprawy łapówkarskie są bardzo trudne do 

udowodnienia. Wystarczy wpisać do warunków danego przetargu jedną 

cechę, która automatycznie wykluczy z niego wszystkich innych poza 

upatrzonym kontrahentem. W wojsku przez lata panowała zmowa mil-

czenia wokół pewnych praktyk179. Kiedy poznańscy prokuratorzy zajęli się 

pozornie błahą sprawą łapówek w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury 

w Zielonej Górze, okazało się, że trafili na cały łapowniczy układ. Według 

zeznań jednego ze świadków, zawiązał się on jeszcze w latach osiem-

178 A. Latos, Każdy bierze w łapę, rozmowa z Julią Piterą, „Słowo Ludu” 2003, nr 292, s. 5.

179 Wypowiedź emerytowanego kmdr. por. Maksymiliana Dury.
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dziesiątych. Sprawa była rozwojowa. W sprawie korupcji w RZI w Zielo-

nej Górze zapadło 13 wyroków skazujących. Przy okazji okazało się, że nie 

wszystko w porządku jest również w innych RZI. Dla jednych nieprzyjem-

nym szokiem była skala nieprawidłowości. Dla innych nagła skuteczność 

prokuratury w ich zwalczaniu. Materiały były zbierane tak starannie, że 

żaden z oskarżonych nie został uniewinniony. Rzeczy, które wcześniej 

uchodziły na sucho, zaczęły kończyć się sprawami w sądzie i – co naj-

ważniejsze – wyrokami180. Należy przypomnieć, że do upadku Pierwszą 

Rzeczpospolitą doprowadziła korupcja. Próbowano wówczas stworzyć 

polskie siły zbrojne, które miały być orężem zdolnym w każdej chwili 

do obrony państwa polskiego przed zakusami zaborczymi sąsiadów 

otaczających Polskę, jednak te tak ważne dla Polski zadania uniemożliwił 

właśnie polski Sejm. Wyszło na jaw, że ambasada rosyjska płaciła sto tala-

rów za jeden głos dla polskiego posła, zaś jeden poseł łapówkarz mógł 

złożyć tzw. veto, tj. rozbić sejm. Należy pamiętać, że zwalczanie korupcji 

jest wojną obronną państwa prowadzoną na śmierć i życie. Gdy wygra 

korupcja, przestaje funkcjonować system państwa, w tym szczególnie 

system bezpieczeństwa. I w tym miejscu należy przytoczyć słowa Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego: „za największe niebezpieczeństwo wewnętrzne 

uznać należy rosnące bezrobocie, szerzącą się korupcję i schorzenia spo-

łeczne, które w dłuższej perspektywie czasu mogą zagrozić biologicz-

nemu bytowi Polski i Polaków”181. Zmarły tragicznie prof. Szaniawski tak 

oto podsumował swoją wypowiedź na temat korupcji w Polsce : „III RP to 

Polska skorumpowana, nieuczciwa, złodziejska. To Polska agentury, afe-

rzystów, nikczemników i manipulatorów, wprowadzających do mediów 

tzw. tematy zastępcze, robiących Polakom »wodę z mózgu«”182. 

180 J. Ćwieluch, Armia podzielona, armia sfrustrowana, Internet, https://www.polityka.pl/tygo-
dnikpolityka/kraj/1523265,1,armia-podzielona-armia-sfrustrowana.read [dostęp: 11.01.2012]. 

181 J. Nowak-Jeziorański, Gdybym był Premierem, „Głos Niedzielny” 2001, nr 46, s. 1.

182 Ostatnie słowa tragicznie zmarłego Józefa Szaniawskiego do Polaków.
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Korupcja jest zła, dla człowieka, dla społeczności, dla państwa, dla gospo-

darki. Prowadzi do marnotrawienia środków publicznych. Narusza zasadę 

wolności rynkowej. Realizuje cele jakiejś osoby lub grupy wbrew prawu 

i dobru ogólnemu. Pozbawia obywateli poczucia bezpieczeństwa, że chroni 

ich czytelne i przejrzyste prawo. Korupcja jest zjawiskiem negatywnym 

nie tylko etycznie, ma także negatywne skutki ekonomiczne dla państwa. 

Ogranicza inwestycje, hamuje rozwój, skutkuje podejmowaniem złych 

decyzji gospodarczych. Na korupcji tracą więc wszyscy. Specyficzny cha-

rakter przestępstwa korupcji – ograniczony krąg osób mających wiedzę 

o zaistniałym zdarzeniu, brak widocznych śladów materialnych przestęp-

stwa, osób pokrzywdzonych itp. – powoduje, że jest to jedno z najtrudniej-

szych przestępstw zarówno w zakresie prowadzenia efektywnych działań 

operacyjnych, jak też późniejszego, procesowego udokumentowania winy 

sprawcy. Trudności nastręcza nie tylko zdefiniowanie korupcji, lecz także 

określenie jej przyczyn. Samej korupcji nie da się zmierzyć, zatem trudno 

ocenić, na ile akurat ta konkretna instytucja przeznaczona do walki z korup-

cją przyczyniła się do zmniejszenia jej skali. Robi się więc głównie badania 

jakościowe – monografie i studia przypadków. 

W Polsce korupcja jest jednym z najczęściej wymienianych negatyw-

nych społecznie zjawisk wymagających podjęcia zdecydowanych działań 

mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska z życia państwa. Aby to 

przypuszczenie zweryfikować na drodze postępowania badawczego, nale-

żało sformułować problem badawczy dotyczący korupcji. Zatem przed-

miotem prowadzonych badań były zagadnienia dotyczące korupcji jako 

zagrożenia bezpieczeństwa ogólnego Polski w latach 2002–2009. Badacze 

zajmujący się zjawiskiem korupcji twierdzą zgodnie, że korupcja utrud-

nia rozwój gospodarczy państwa, przekreśla zasadę równości obywateli 

oraz uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań instytucji 

administracji publicznej. Nie spotkałem dotąd żadnego naukowego opra-

cowania, które zajęłoby się korupcją w służbach mundurowych, szcze-

3
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gólnie w Siłach Zbrojnych RP, i zagrożeniami, które stwarza ona dla bez-

pieczeństwa ogólnego Polski. Wobec tego, aby odpowiedzieć na powyższe 

pytanie, należy przeprowadzić badania mające na celu analizę i ocenę 

tego zjawiska w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP.

Determinacja autora do walki z korupcją, szczególnie w służbach mun-

durowych, jest ogromna. Czyż łapówkarstwo w wojsku nie osłabia systemu 

bezpieczeństwa państwa? Autor tej dysertacji, na podstawie zgromadzo-

nego materiału, dokonał wnikliwej analizy i oceny rozmiaru i zasięgu 

korupcji w służbach mundurowych oraz w Wojsku Polskim. Materiały, 

jakie posiadał, to opracowania, sprawozdania i raporty otrzymane od insty-

tucji państwowych, które prowadzą i posiadają taką statystykę w miarę 

posiadanych uprawnień. Szczególnie przedstawione zostaną przypadki 

korupcji w wojsku i innych służbach mundurowych na dużą skalę, bez 

zatajania rangi oraz stanowisk tych domniemanych przestępców w mun-

durach. Łapówkarstwo, szczególnie w Siłach Zbrojnych, jest niedopusz-

czalne i musi być z całą surowością ganione, tępione i napiętnowane. 

Ogólna rzetelność posiadanych danych jest udowodniona wysoką korela-

cją pomiędzy źródłami.

3.1. Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań jest zjawisko korupcji zagrażające systemowi bez-

pieczeństwa ogólnego państwa polskiego. Celem jest dogłębne pozna-

nie funkcjonowania tego kryminogennego zjawiska oraz sfer korupcji 

funkcjonujących w ustroju państwowym, a także analiza i ocena wpływu 

przekupstwa w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych 

RP, w latach 2002–2009 i 2010, 2011 na bezpieczeństwo ogólne Polski. 

Następne cele to wiarygodna ocena wpływu korupcji w Polsce na bezpie-

czeństwo ogólne państw Unii Europejskiej oraz wypracowanie postula-

tywnego modelu walki z korupcją w służbach mundurowych. 

Badanie ma odpowiadać na następujące pytania:

• Jaka jest rzeczywista skala korupcji w Polsce?

• Ile publicznych pieniędzy pochłaniają co roku działania o charakte-

rze korupcyjnym?

• Czy oprócz kosztów ekonomicznych państwo ponosi jeszcze jakieś 

inne koszty związane z tym procederem?



183

Włodzimierz Wysocki  Metodologia badań własnych

• Czy korupcja zagraża bezpieczeństwu ogólnemu państwa pol-

skiego i w jaki sposób? 

• Czy korupcja opanowała służby mundurowe, jakie służby i w jakim 

stopniu?

• Czy korupcja jest zagrożeniem dla polskiej demokracji oraz jej 

systemu ogólnego bezpieczeństwa?

• Czy korupcja w Polsce jest zagrożeniem dla państw członków Unii 

Europejskiej?

• Jak skutecznie zwalczyć korupcję w służbach mundurowych, szcze-

gólnie w Siłach Zbrojnych RP?

3.2. Problem badawczy

Podjęcie wyzwania walki z korupcją w służbach mundurowych, szcze-

gólnie w Siłach Zbrojnych RP, to jednocześnie konieczność odpowiedzi 

na szereg pytań będących w zasadzie problemem badawczym dysertacji, 

a mianowicie:

• Czym jest zjawisko korupcji? 

• Jakie sfery systemu ustroju państwa polskiego są najbardziej sko-

rumpowane w ostatnim dziesięcioleciu?

• Jak kształtuje się wpływ łapówkarstwa w służbach mundurowych, 

szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, na podstawie statystyk poszcze-

gólnych służb mundurowych?

• Czy bezpieczeństwo ogólne państw członkowskich Unii Europej-

skiej jest zależne od zjawiska korupcji występującej w Polsce?

• Jaki model walki z korupcją należy przyjąć, aby ją zahamować lub 

całkowicie wyeliminować z życia służb mundurowych i Sił Zbroj-

nych RP?

Wskazana formuła głównych problemów badawczych wymaga uszczegó-

łowienia poprzez zadanie pytań konkretyzujących oraz znalezienie real-

nej i prawdziwej odpowiedzi na nie. Tak więc: do problemu pierwszego 

celowe wydaje się sformułowanie następujących pytań:

• Czym jest korupcja?

• Czy jest to zjawisko nowe i charakterystyczne tylko dla obecnej 

epoki, czy istniało już wcześniej?
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• Co to jest bezpieczeństwo ogólne państwa i jaki typ niebezpieczeń-

stwa może mu zagrażać?

• Jakie są kategorie korupcji jako zjawiska społecznego?

• Jakie są patologiczne uwarunkowania przyczyn korupcji?

• Jaki ma wpływ korupcja na bezpieczeństwo ogólne państwa?

Znalezienie odpowiedzi na drugie pytanie problemowe wymaga wcześniej 

odpowiedzi na pytania pośrednie, w rzeczywistości konkretyzujące je, to 

jest:

• Jakie było natężenie korupcji przed i po transformacji ustrojowej 

w Polsce?

• Jakie obszary w sferze obecnego ustroju państwa są najbardziej 

narażone na łapówkarstwo? 

• Które z afer korupcyjnych lub pojedynczych przypadków korupcji 

zagrażały bezpieczeństwu narodowemu?

• Czy łapówkarstwo dotknęło również organa ścigania, wymiar spra-

wiedliwości, służby mundurowe, wojsko, służby specjalne, jeżeli tak, 

to w jakim stopniu?

• Czy korupcja zadomowiła się na dobre w gospodarce narodowej, w róż-

nych zawodach, co to jest bezpieczeństwo narodowe?

• Jak przedstawia się mapa korupcji w Polsce, w tym obszary najbar-

dziej korupcjogenne? 

Rozwiązanie trzeciego ważnego problemu badawczego dotyczącego służb 

mundurowych, w tym wojska, wymaga odpowiedzi na szereg szczegóło-

wych pytań, takich jak:

• Jak kształtuje się przekupstwo oraz jego forma i charakterystyka 

w Siłach Zbrojnych RP w latach 2002–2009?

• Jak kształtuje się łapówkarstwo oraz jego forma i charakterystyka 

w latach 2002–2009 w policji?

• Jak kształtuje się korupcja oraz jej formy i charakterystyka w Straży 

Granicznej, w Służbie Celnej oraz szeregach CBA w latach 2002– 

–2009?

• Jak kształtuje się łapówkarstwo w służbach mundurowych oraz jego 

formy i charakterystyka w statystykach ABW za lata 2002–2009?

• Jak będzie się kształtować analiza szacunkowa składników zjawiska 

korupcji w służbach mundurowych?
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Czwarty problem badawczy dotyczy wpływu korupcji w Polsce na bezpie-

czeństwo ogólne państw członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzi na 

to pytanie należy szukać w kontekście poniższych pytań uzupełniających:

• Jak przedstawia się statystka według Transparency International doty-

cząca korupcji na świecie?

• Jak przedstawia się Polska na tle innych państw korupcjogennych 

Unii Europejskiej?

• Jak przedstawiają się obecnie międzynarodowe unormowania anty-

korupcyjne?

• Jak będzie się przedstawiał rozwój korupcji w Polsce po 2010 roku?

Piąty problem badawczy jest problemem najważniejszym, gdyż dotyczyć 

będzie stworzenia postulatywnego modelu walki z korupcją w służ-

bach mundurowych, i tu również należałoby zadać następujące pytania 

pomocnicze:

• Jakie są i jak funkcjonują aktualne regulacje formalno-prawne doty-

czące zapobiegania korupcji?

• Jakie strategie i rozwiązania antykorupcyjne funkcjonują obecnie 

w Polsce, a z jakich należałoby skorzystać przy konstrukcji modelu 

walki z korupcją?

• Jakie docelowe metody walki należy wypracować, aby zahamować 

w stopniu znacznym lub całkowicie wyeliminować z życia służb 

mundurowych i Sił Zbrojnych RP korupcję? 

• Jakie działania i metody oraz techniki operacyjne (w tym modelu) 

należałoby stosować przy wykrywaniu korupcji? 

• Jakie procedury prawne należałoby stosować, aby instytucje pań-

stwowe – cywilne, jak również służby mundurowe, mogły zwalczać 

korupcję w szeregach służb mundurowych, w tym wojska?

3.3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki

Temat Korupcja zagrożeniem systemu bezpieczeństwa ogólnego pań-

stwa polskiego jest godny rozprawy habilitacyjnej, dlatego że korupcja 

stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zachodzi pilna 

potrzeba podjęcia i rozwiązania tego problemu. Jak wiadomo, zagro-

żenie korupcją w służbach mundurowych, w tym Siłach Zbrojnych RP, 

wzrasta, osłabiając tym samym system obronności państwa. Wybór 
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tematu z punktu widzenia teorii podyktowany jest koniecznością opra-

cowania naukowego, które zaproponuje konkretne nowe rozwiązania, 

mogące w znacznym stopniu pomóc nie tylko służbom mundurowym, 

w tym Siłom Zbrojnym RP, ale też organizacjom i instytucjom admini-

stracji publicznej, instytucjom społecznym w skutecznej walce z tym 

negatywnym zjawiskiem, którym jest korupcja. Z punktu widzenia prak-

tyki podyktowała go waga problemu, jakim jest spadek bezpieczeństwa 

ogólnego państwa polskiego. W znacznym stopniu inspiracją do zain-

teresowania się tym tematem była cisza o tym zjawisku. Służby mundu-

rowe to zamknięte środowiska, gdzie nadal funkcjonuje rozkaz, zasada 

tajemnicy i inne obostrzenia nakazujące podwładnym milczenie. To, 

co tam się dzieje, nie przedostaje się do opinii publicznej z wyjątkiem 

tego, co już wykryły media. W służbach mundurowych funkcjonują 

wykształceni rzecznicy prasowi, którzy w porozumieniu z przełożonym 

już dawno przygotowali odpowiedź dla społeczeństwa, jeżeli coś wyszło 

na jaw. Skala tego zjawiska w wojsku jest duża, należy posłuchać młod-

szej kadry dowódczej, szczególnie służącej we wszelkiego rodzaju two-

rach zwanych bazami, składami i magazynami. Podsumowując powyż-

szy wywód, należy z całą surowością i odpowiedzialnością stwierdzić, że 

łapówkarstwo opanowało wszystkie dziedziny życia społeczno-gospo-

darczego i politycznego państwa polskiego, nie pomijając nawet służb 

mundurowych, w tym armii. Korupcja w wojsku jest zbrodnią popeł-

nioną na systemie bezpieczeństwa ogólnego Polski. To zjawisko jest 

bardzo niebezpieczne dla istnienia i funkcjonowania każdej dziedziny, 

którą opanowało. 

Formuła głównych i szczegółowych pytań problemowych oraz dąże-

nie do dania odpowiedzi na nie ukierunkowała rozważania podjęte 

w rozprawie na realizację następujących celów:

• pierwszego, dokonania identyfikacji pojęcia korupcji jako prob-

lemu mającego na celu zagrożenie bezpieczeństwu ogólnemu 

Polski, 

• drugiego, obszary przekupstwa w Polsce oraz sfery korupcji w ustroju 

państwowym, skala zjawiska przed i po transformacji ustrojowej, 

następnie przeprowadzenia analizy i oceny korupcji w obszarach 

najbardziej zagrożonych tym przestępczym zjawiskiem, wreszcie 

opisania wpływu korupcji na bezpieczeństwo ogólne,
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• trzeciego, którym są interpretacja i ocena wpływu przekupstwa 

w służbach mundurowych i Wojsku Polskim w okresie 2002–2009 

na bezpieczeństwo ogólne Polski, analiza materiałów źródłowych 

i składników zjawiska korupcji w służbach mundurowych,

• czwartego, zanalizowania wpływu korupcji w Polsce na bezpie-

czeństwo ogólne państw członków Unii Europejskiej, analiza sta-

tystyki Transparency International dotyczącej korupcji na świe-

cie i w Polsce. Następne kroki to wyznaczenie miejsca Polski na 

tle państw korupcjogennych Unii Europejskiej, prognozowane 

rozwoju kierunków korupcji po 2010 roku w Polsce i krajach Unii 

Europejskiej,

• piątego, wypracowania postulatywnego, skutecznego modelu 

walki z korupcją w służbach mundurowych. Ostatnim krokiem 

będzie dokonanie prognozy skuteczności wykorzystania tego 

modelu do zwalczania łapówkarstwa w armii polskiej.

Przeprowadzone w pracy dociekania oparte zostały na weryfikacji 

następujących hipotez roboczych:

1. Korupcja jest patologią społeczną o różnym nazewnictwie. Łapów-

karstwo to różnorodne działania, sytuacje społeczne oraz stosunki 

interpersonalne, w których chodzi o zyskanie czegoś, za co się nie 

zapłaci. W zachowaniach korupcyjnych zawsze mamy do czynienia 

z dwiema stronami, takimi jak „dawca” oraz „biorca”. Zachodzi więc 

wzajemna wymiana między osobą „otrzymującą” i „dającą”. W takiej 

relacji zawsze występuje parę elementów, takich jak: współpartnerzy 

działania, porozumienia dotyczące łapówki, przedmioty i wartość 

łapówki, wymiana korzyści, naruszenie norm, jak również jakie-

goś innego dobra czy też przekroczenie normy prywatnej, dobrego 

imienia, własności publicznej, czy podważenie wartości, np. uczci-

wości i rzetelności ludzkiej. Największym złem tego zjawiska jest to, 

że ludzie wykorzystują możliwości stwarzane przez pełnione funk-

cje społeczne i zajmowane pozycje do osiągania nieakceptowa-

nych społecznie korzyści własnych. Z katolickiego punktu widzenia 

przyjmowanie łapówki oraz jej wręczanie winno być traktowane jako 

grzech lub czyn wielce nieetyczny. Przecież nikt nie rodzi się złodzie-

jem, to sytuacja doprowadza niektórych do tego, że ogromna chęć 

zysku jest silniejsza niż moralność. W Polsce zagrożenie łapówkar-

stwem nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zaś media 
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prawie każdego dnia bezustannie donoszą o kolejnych wielkich 

i małych aferach łapówkarskich. Korupcja, choć ma wiele postaci, 

zawsze jest złem, dotyka ona każdego obywatela. Korupcja stała się 

tą siłą, która zagraża bezpieczeństwu ogólnemu państwa polskiego.

2. Korupcja w Polsce po transformacji ustrojowej rozwija się dalej. 

Obszarami najbardziej narażonymi na przekupstwa w Polsce są: 

instytucje administracji państwowej i samorządowej, instytucje, 

administracji centralnej, podmioty administracji terenowej, celnej 

i skarbowej, organa ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz wię-

ziennictwo, Wojsko Polskie i służby specjalne, gospodarka naro-

dowa. Korupcja umiejscowiła się w różnego rodzaju zawodach. 

Mapa korupcji w Polsce jest przerażająca. Nawet w sporcie, który 

teoretycznie opiera się na zdrowym współzawodnictwie, dochodzi 

do patologicznych zjawisk. Korupcja stała się realnym zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa ogólnego państwa polskiego.

3. Wielce niepokojące jest to, że korupcja przedostała się do służb 

mundurowych, szczególnie do wojska. Statystyki pokazują, że 

coraz więcej jest skorumpowanych mundurowych, a korupcja sięg-

nęła różnych dziedzin życia wojskowego. Ten, kto powinien bronić 

bezpieczeństwa, osłabia je. Statystyki, które zostaną przedstawione 

w dalszej części dysertacji, zarówno dotyczące wojska, jak i policji, 

są przerażające. Analiza szacunkowa składników zjawiska korupcji 

w służbach mundurowych wykaże, czemu to zjawisko tak silnie 

zakorzeniło się w tych służbach. Analizą objęto dane dotyczące 

służb mundurowych (lata 2002–2009) i Wojsko Polskie (lata 2001–

–2009 i 2010–2012). Skorumpowanym mundurowym najczęściej 

stawiane są zarzuty dotyczące przestępstw popełnianych w sposób 

zorganizowany: ustawiania postępowań przetargowych, ujawnia-

nia tajemnicy służbowej, przekraczania uprawnień i niedopełniania 

obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, osiągania korzyści 

majątkowych. 

4. Analizując zjawisko korupcji, dochodzi się do wniosku, że już chyba 

nie ma dziedziny w Polsce, która byłaby wolna od tego przestęp-

czego procederu. Nawet w sporcie, który teoretycznie opiera się na 

zdrowym wpółzawodnictwie, dochodzi do patologicznych zjawisk. 

Branie i dawanie to problem, który ogarnął praktycznie wszystkie 

dziedziny życia.
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5. Polska jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw w Unii 

Europejskiej, wskazuje na to zajęte przez Polskę miejsce w statystyce 

Transparency International dotyczącej korupcji na świecie w latach 

2002–2009. Należy się głęboko zastanowić, czy stan korupcji w Polsce 

nie zagraża bezpieczeństwu ogólnemu państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

6. Problem przeciwdziałania korupcji nadal nie jest rozwiązany 

systemowo. Kolejne rządy miały własną politykę antykorupcyjną. 

W tej chwili nie ma koncepcji działań prewencyjnych i edukacyj-

nych, stanowiących niezbędne uzupełnienie działań śledczych. 

Ba, nawet niektóre projekty rządu, jak np. zawieszenie na dwa 

lata finansowania partii politycznych z budżetu, grożą wzrostem 

korupcji politycznej. Przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestęp-

czości to priorytetowe zadanie nie tylko organów ścigania, dzisiaj 

już nikt nie neguje potrzeby walki z korupcją. Mimo karalności 

i kampanii informacyjnych korupcja w Polsce kwitnie. Korupcja 

jest zjawiskiem negatywnym z moralnego, społecznego oraz eko-

nomicznego punktu widzenia. Moralnego, gdyż jest jaskrawym 

naruszeniem uczciwości w życiu publicznym. Społecznego, gdyż 

rodzi przekonanie o bezsilności jednostki wobec układów korup-

cyjnych, podważa zaufanie do systemu demokratycznego. Eko-

nomicznego, gdyż w ostateczności każda złotówka przeznaczona 

na skorumpowanie urzędnika czy polityka płacona jest z kieszeni 

konsumenta, oraz ogólniej, korupcja szkodzi rozwojowi gospo-

darki183. Każdy wie, że korupcja jest przestępstwem, i każdy, bez 

względu na pełnioną przez siebie funkcję publiczną, podlega karze. 

Walka z tym niebezpiecznym procederem powinna być prioryte-

tem państwa. Tym bardziej, że korupcja zagraża bezpieczeństwu 

ogólnemu państwa i jego obywateli. Biorąc pod uwagę wielką 

szkodliwość korupcji, należy zintensyfikować przedsięwzięcia 

mające na celu szybkie jej rozpoznanie, ujawnienie, zatrzymanie 

i osądzenie. Walce z łapówkarstwem nie sprzyja także niezrozu-

miałe i korupcjogenne prawo. Luki prawne i częsty brak szczegó-

łowych uregulowań powodują, że wiele spraw załatwianych jest 

nielegalnie, za odpowiednią opłatą. Prawo musi być w tej materii 

jasne i bezwzględne. Organa państwowe, jak również organizacje 

183 G. Kopińska, Korupcja, jej zakres i metody przeciwdziałania, Warszawa 2005, s. 1.
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społeczne zajmujące się tropieniem i walką z tego typu przestęp-

stwem, powinny zjednoczyć swoje siły, gdyż w rachubę wcho-

dzi walka o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Wojsko od 

zawsze kojarzyło się z szacunkiem, odpowiedzialnością, niena-

ganną dyscypliną, ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Tymcza-

sem korupcja w wojsku pochłania setki milionów złotych, a może 

miliardów, przecież jest to zjawisko obecnie niemożliwe do osza-

cowania. 

3.4.  Metody badawcze, techniki i narzędzia 
badawcze 

Metody badawcze zastosowane w tej rozprawie do rozwiązywania prob-

lemów określonych celami pracy oparte zostały na wykorzystaniu zróżni-

cowanych metod, technik i narzędzi badawczych. O wyborze konkretnej 

metody decydowała każdorazowo specyfika rozważań podejmowanych 

w poszczególnych częściach dysertacji. Zebrany i uporządkowany mate-

riał poddany został – w oparciu o analizę i syntezę, wyłączenie i włączenie 

cech, indukcję i dedukcję, analogię, a także metody statystyczne, w tym 

przetwarzanie w celu wyważenia znaczenia poszczególnych faktów i ich 

powiązań, a w konsekwencji ich oceny – systematyzacji wyników prze-

prowadzonych badań i sformułowaniu wniosków. Wiodącymi metodami 

badawczymi zastosowanymi w rozprawie – tak w części teoretycznej, jak 

opisowo-empirycznej – była, jak już wcześniej podkreślono, metoda ana-

lizy i syntezy.

Rozważania podjęte w tej rozprawie oparte zostały na bardzo różno- 

rodnej literaturze przedmiotu oraz bazie materiałów źródłowych. Stano-

wią ją pozycje zwarte – książkowe, publikacje periodyczne zamieszczone 

w dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach i kwartalnikach, dokumenty 

państwowe zawarte w rządowych drukach zwartych i niezwartych, mate-

riały statystyczne Naczelnej Prokuratury Wojskowej Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz OBOP i Fundacji im. Stefana Batorego. Bazę materia-

łową dopełniają strony internetowe.
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3.5. Organizacja, obszar badań

Założone cele i hipotezy skłaniają do wyznaczenia zakresu rozprawy 

z takimi jego subelementami, jak: zakres podmiotowy, przedmiotowy, 

przestrzenny i czasowy. 

Zakres podmiotowy dysertacji dotyczył będzie osób pracujących 

w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, oczywi-

ście biorących łapówki, oraz osób i instytucji korumpujących, jak również 

organów państwowych i instytucji społecznych które mają skutecznie 

wykrywać, zapobiegać korupcji i dążyć do jej systematycznej, a docelowo 

całkowitej eliminacji z życia służb mundurowych.

Zakres przedmiotowy rozprawy stanowią z jednej strony interakcje 

zachodzące pomiędzy potencjałem społeczno-gospodarczym i poli-

tycznym a rozmiarami korupcji, szczególnie w obszarach bezpieczeń-

stwa narodowego, z drugiej zaś relacje przyczynowo-skutkowe pomię-

dzy wielkością ujawnionej korupcji w służbach mundurowych, szczególnie 

w Wojsku Polskim, a tą która jeszcze nie została ujawniona, a jest bardzo 

niebezpieczna dla obszaru bezpieczeństwa narodowego. Ochrona bezpie-

czeństwa obywatela to obowiązek konstytucyjny państwa, a posadami 

tego bezpieczeństwa wstrząsa coraz mocniej korupcja, szczególnie 

w służbach mundurowych i Wojsku Polskim. Osoby powodujące ten 

stan rzeczy, szczególnie te, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

(wojsko, policja, służby specjalne), powinny być szczególnie dozoro-

wane i sprawdzane, i rozpracowywane. Każdy najmniejszy przejaw 

chęci skorzystania z „łatwego zarobku” w Siłach Zbrojnych RP powi-

nien być wyjaśniony oraz z całą surowością napiętnowany nie tylko 

przez organa ścigania, ale przez kolegów, znajomych i rodzinę.

Zakres przestrzenny rozprawy obejmuje cały obszar państwa pol-

skiego oraz miejsca na świecie, gdzie nasze służby mundurowe wyko-

nują odpowiedzialne zadania – misje, szczególnie dotyczy to kontyn-

gentów Sił Zbrojnych RP.

Zakres czasowy rozprawy obejmuje lata 2002–2009 i 2010–2011. Prze-

prowadzenie kompleksowych badań (uwzględniając ośmioletni okres) 

pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych i wyników, które będą pod-

stawą do zaproponowania konkretnego modelu walki z korupcją w służ-

bach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbrojnych RP, tj. w obszarze 

bezpieczeństwa ogólnego państwa polskiego. 
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Powyższa formuła celów i hipotez rozprawy oraz ich zakres obliguje 

do rozwiązania i podjęcia dwóch problemów badawczych, a mianowicie:

• teoretycznego, obejmującego rozważania wprowadzające w prob-

lematykę przestępstwa zwanego korupcją, jej skutków oraz przy-

czyn będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego państwa, 

jak również przedstawienie teoretycznych rozwiązań systemowych 

koniecznych do prowadzenia bezpardonowej, skutecznej walki 

z korupcją w służbach mundurowych, szczególnie w Siłach Zbroj-

nych RP, gdyż jest to ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa ogól-

nego Polski,

• praktycznego, który ma charakter opisowo-empiryczny. Tu uwzględ-

niono niezbędne analizy i oceny zagrożenia z punktu widzenia przy-

jętych kryteriów oraz polegających na zestawieniu, czyli skonfron-

towaniu zagrożeń z możliwościami przeciwdziałania temu bardzo 

negatywnemu zjawisku, które ulokowało się w służbach munduro-

wych, szczególnie w Wojsku Polskim. 

Jestem przekonany, że prezentowane opracowanie stanowić będzie 

znaczący wkład w dalsze rozwiązywanie podjętego problemu badaw-

czego.
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Interpretacja i ocena wpływu 
korupcji w służbach mundurowych 
i Wojsku Polskim w okresie 
2002–2009 na bezpieczeństwo 
ogólne Polski

Słabość, brak stałości, zwątpienie o sobie samym – to uważam za 

najsroższego nieprzyjaciela, za najokrutniejszą dla Polski klęskę.

Gen. Tadeusz Kościuszko

Proceder korupcji w Polsce przybrał na sile od początku lat dziewięćdzie-

siątych XX wieku. Jest on skutkiem transformacji gospodarczej i prze-

mian społecznych oraz politycznych w kraju. Służby mundurowe, takie 

jak: policja, Straż Graniczna, służby celne oraz wojsko, działają w obszarze 

aktywności państwa, gdzie pojawiają się patologie generujące naciski na 

funkcjonariuszy tych służb, żeby w zamian za wręczone im pieniądze lub 

inne korzyści materialne odstępowali od wypełniania swoich czynności 

służbowych, nie ujawniali informacji na temat nieprawidłowości oraz 

współpracowali z oszustami i przestępcami, szczególnie z przestępczoś-

cią zorganizowaną. Służby mundurowe, wystawione na takie pokusy, 

demoralizują się szybko. Tym bardziej, że organa te przeważnie działają 

w grupie, rzadziej samodzielnie. W grupie znacznie łatwiej o usprawied-

liwienia, wzajemne zrozumienie, poparcie. Najczęściej ludzie nie budują 

własnych, oryginalnych i wyszukanych usprawiedliwień. Obserwują, co 

robią inni, i idą ich śladem. Jeśli wszyscy tak robią, to nie może to być 

nic złego. Głośna lub milcząca akceptacja otoczenia pozwala każdemu 

z osobna uważać, że jest w porządku. Zasadniczą przyczyną korupcji 

4
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w służbach mundurowych, a pierwotną w stosunku do innych, jest ist-

nienie pokusy, chęci zysku. 

Słaba kontrola nad zabezpieczeniem interesu publicznego stała się 

jedną z zasad polskiego obyczaju, zarówno społecznego, jak i politycznego. 

Wiadomo, że źródłem korupcji jest wprowadzanie powierzchownych 

regulacji na pograniczu państwa i rynku, zbyt wielu aktów prawnych 

nawzajem się wykluczających, a tym samym powodujących luki w usta-

wodawstwie, jak również akceptacja i tolerancja społeczna dla tego zjawi-

ska. Korupcja w Polsce zagraża obecnie wielu dziedzinom życia społecz-

nego oraz gospodarczego, co stanowi niebezpieczeństwo dla przyszłego 

rozwoju Polski. Korupcja, mimo że ma wiele postaci, zawsze będzie złem, 

które dotyka każdego obywatela. Jest to zjawisko, z jednej strony, zagra-

żające prawom człowieka, z drugiej przestępstwo najbardziej demorali-

zujące społeczeństwo. Zjawisko to zagraża legalności działania organów 

państwowych, a co za tym idzie, poczuciu bezpieczeństwa obywateli184. 

Korupcja jest jedną z najpoważniejszych chorób toczących Rzeczpospo-

litą Polską. Korupcja sięga w Polsce coraz częściej służb mundurowych, 

w tym Sił Zbrojnych RP.

4.1.  Statystyki Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej dotyczące korupcji w Siłach 
Zbrojnych RP

W aktualnie obowiązującym w Polsce systemie prawa karnego korupcja 

nie jest wyodrębnioną przez ustawodawcę polskiego kategorią przestęp-

czości, a to dlatego, że znamiona czynów zabronionych o charakterze 

korupcyjnym zostały opisane w różnych partiach Kodeksu karnego. Tak 

więc opisano ją w części Kodeksu dotyczącej przestępstw przeciwko dzia-

łalności instytucji państwowych, jak również samorządu terytorialnego, 

ponadto w części dotyczącej przestępstw przeciwko obrotowi gospodar-

czemu. Jedynym kryterium wyodrębnienia przestępstw o charakterze 

korupcyjnym jest ich kwalifikacja prawna dokonana z uwzględnieniem 

postanowień art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym 

184 Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK przeprowadzonych w roku 2003, 
Warszawa 2004.
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Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.), gdzie zostało 

określone, co należy rozumieć pod pojęciem korupcji185. Należy przyjąć, 

iż przestępstwa bezpośrednio związane z problematyką korupcji to czyny 

zabronione i opisane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):

Art. 228 – łapownictwo bierne (sprzedajność urzędnicza)

§1.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje 

korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§2.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§3.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść 

majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stano-

wiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10.

§4.  Karze określonej w §3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem 

funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od 

otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub 

takiej korzyści żąda.

§5.  Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść 

majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze 

pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§6.  Karom określonym w §1–5 podlega odpowiednio także ten, kto, 

w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub 

w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub 

osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia 

wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Art. 229 – łapownictwo czynne (przekupstwo)

§1.  Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej 

osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej 

funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

185 Naczelna Prokuratura Wojskowa, Informacja o stanie przestępczości o charakterze 
korupcyjnym w Siłach Zbrojnych RP zanotowanej w 2009 roku, Załącznik do sprawozdania 
Naczelnego Prokuratora Wojskowego (NPW/Wewn. 355/2009).
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§3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 działa, aby skłonić osobę 

pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub 

udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub 

osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawie-

nia wolności od roku do lat 10.

§4.  Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej 

funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacz-

nej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§5.  Karom określonym w §1–4 podlega odpowiednio także ten, kto 

udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej 

osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w orga-

nizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.

§6.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §1–5, jeżeli 

korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przy-

jęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiado-

mił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujaw-

nił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten 

o nim się dowiedział.

Art. 230 – płatna protekcja (bierna)

§1.  Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządo-

wej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej 

jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo 

wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekona-

niu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w zała-

twieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej 

obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 230a – płatna protekcja (czynna)

§1.  Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej 

w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji pań-

stwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej 

lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środ-

kami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu 

na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję pub-

liczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozba-

wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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§2.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§3.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §1 albo 

w §2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica 

zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powo-

łany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczno-

ści przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Art. 231 – nadużycie funkcji

§1.  Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia 

lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicz-

nego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1 w celu osiąg-

nięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawie-

nia wolności od roku do lat 10.

§3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 działa nieumyślnie i wyrzą-

dza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.

§4.  Przepisu §2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu 

zabronionego określonego w art. 228.

Art. 250a – korupcja wyborcza

§1.  Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową 

lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony 

sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2.  Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub oso-

bistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głoso-

wania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

§3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w §1 lub §2 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2.

§4.  Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w §1 albo w §3 w związku 

z §1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestęp-

stwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich 

się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 

może odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 296a – korupcja gospodarcza (biznesowa)

§ 1.  Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wyko-

nującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku 
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pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje 

korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za 

nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążą-

cego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę 

majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedo-

puszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy 

towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolno-

ści od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w §1 udziela 

albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

§ 3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w §1 lub §2 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2.

§ 4.  Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 wyrządza znaczną szkodę 

majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 5.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §2 albo 

w §3 w związku z §2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo 

ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie 

organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne 

okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Art. 296b – korupcja sportowa (uchylony ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 85, z póżn. zm.)

Art. 302 – Korupcja wierzycieli 

§ 2.  Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątko-

wej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postę-

powaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia 

upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3.  Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym 

w §2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę 

innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda186.

Przedmiotem ochrony karnej wyżej wymienionych czynników przestęp-

czych jest między innymi prawidłowe funkcjonowanie instytucji pań-

stwowych i przeciwdziałanie podejmowaniu nieracjonalnych z punktu 

widzenia ekonomicznego i prawa decyzji, również w sferze gospodarczej, 

a także administracyjnej w powiązaniu z uzależnieniem ich podjęcia od 

186 Tamże, s. 2.
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osiągnięcia przez decydenta określonej korzyści majątkowej lub też oso-

bistej187. 

Każdy żołnierz w czynnej służbie wojskowej (zawodowej) w rozumie-

niu przepisów Kodeksu karnego jest funkcjonariuszem publicznym, mówi 

o tym art. 115 §13 pkt. 8 kk.188 Przechodząc do analizy stanu przestępczo-

ści o charakterze korupcyjnym w Siłach Zbrojnych, należy zapoznać się 

z danymi zawartymi w tabeli 3., w której przedstawiono liczbę popełnio-

nych czynów przestępczych o charakterze korupcyjnym przez żołnierzy 

Wojska Polskiego w latach 2002–2011.

Tabela 3. Liczba żołnierzy Wojska Polskiego podejrzanych o popełnienie przestępstw 

korupcyjnych w latach 2002–2011

Lp. Lata Liczba podejrzanych

1 2002 37

2 2003 34

3 2004 45 

4 2005 50 

5 2006 74

6 2007 60

7 2008 67

8 2009 93

9 2010 82

10 2011 51

Ogółem 593 

Źródło: opracowanie własne

Analizując dane zawarte w tabeli 3. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP, we wszystkich prokuraturach 

wojskowych od 1 stycznia 2002 do końca grudnia 2011 roku, należy wska-

zać, że najwięcej podejrzanych ujawniono w 2009 roku – 93, tj. 15,7% 

z ogólnej liczby 593, na drugim miejscu 2010 rok – 82, tj. 13,8% z ogólnej 

liczby 593, na trzecim miejscu 2006 rok – 74, tj. 12,5%. Liczba ujawnionych 

wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP nasiliła się 

w latach 2002–2006, spadek liczby podejrzanych nastąpił w 2007, jednak 

już w kolejnym roku ujawnił się wzrost. Od roku 2010 nastąpił spadek 

187 Tamże, s. 3.

188 Załącznik do sprawozdania Naczelnego Prokuratora Wojskowego (NPW/Wewn. 357/2010). 
Informacja o korupcji w Siłach Zbrojnych RP w 2009 roku, s. 3.
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ujawnionych przestępstw korupcyjnych popełnionych przez wojskowych 

sprawców. Powyższy spadek może być spowodowany zmianą technik 

korupcyjnych stosowanych przez przestępców, co zmniejsza ich wykry-

walność. 

Dla porównania Wydział Statystyki prezentuje w tabeli 4. liczby prawo-

mocnie skazanych żołnierzy Wojska Polskiego za przestępstwa korupcyjne 

(art. 228, 229, 230, 230a i 231 Kodeksu karnego) w latach 2001–2011:

Tabela 4. Prawomocnie skazani żołnierze Wojska Polskiego za przestępstwa korup-

cyjne (art. 228, 229, 230, 230a i 231 Kodeksu karnego) w latach 2001–2011

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skazani 
żołnierze

24 35 48 38 63 42 39 37 49 90 43

Źródło: opracowanie Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości

4.2.  Statystyki Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego dotyczące przestępstw 
korupcyjnych popełnionych w służbach 
mundurowych

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwal-

czania korupcji w życiu publicznym oraz gospodarczym, w szczególno-

ści w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalcza-

nia działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa polskiego189. 

Działalność Biura jest finansowana z budżetu państwa. Centralne Biuro 

Antykorupcyjne jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy któ-

rego działa Szef CBA, będący centralnym organem administracji rządo-

wej. Biuro nie prowadzi statystyki dotyczącej danych o własnych urzęd-

nikach i funkcjonariuszach skorumpowanych, czyli o korupcji wewnątrz 

Biura. CBA na podstawie art. 3 ustawy o CBA, w styczniu 2010 roku, wystą-

piło o przekazanie swoich danych statystycznych dotyczących stwierdzo-

nych przestępstw korupcyjnych do następujących instytucji państwowych: 

Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości, Szefa Krajowego 

Centrum Informacji Kryminalnych, Komendanta Głównego Policji, Szefa 

189 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z dnia 
23 czerwca 2006 roku).



203

Włodzimierz Wysocki  Interpretacja i ocena  wpływu korupcji...

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Ministra Finan-

sów, Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Komendanta Głównego Żan-

darmerii Wojskowej190.

Uzyskane dane zostały usystematyzowane w trzech blokach tema-

tycznych. W pierwszym bloku wskazano i omówiono obszary szczególnie 

zagrożone korupcją w Polsce, drugi rozdział dotyczy danych statystycz-

nych dotyczących stwierdzonych przestępstw korupcyjnych, trzeci obszar 

dotyczy społecznego odbioru zjawiska korupcji w Polsce. Poniżej przedsta-

wiono dane znajdujące się w opracowaniu CBA – Mapa Korupcji (lata 2004 

–2009), dotyczące korupcji w służbach mundurowych, i tak:

Biuro Spraw Wewnętrznych KG Policji przekazało do prokuratury 

i innych właściwych organów 368 wniosków o wszczęcie śledztw prze-

ciwko funkcjonariuszom policji. Na podstawie przekazanych materiałów 

prokuratury wszczęły 428 śledztw przeciwko 475 funkcjonariuszom poli-

cji. Tak więc ogółem w latach 2004–2009 przedstawiono 399 policjantom 

1557 zarzutów popełnienia przestępstw, których zdecydowana większość 

dotyczyła przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Zarząd Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej 

wykrył w szeregach Straży Granicznej łącznie 328 skorumpowanych funk-

cjonariuszy SG oraz 22 pracowników cywilnych SG, a także 101 funkcjona-

riuszy Służby Celnej w latach 2004–2009.

Żandarmeria Wojskowa w latach 2004–2009 wszczęła ogółem 400 

postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw korupcyjnych 

w wojsku, a zakończyła 349. Wartość korzyści majątkowych ujawnionych 

przez ŻW w latach 2004–2009 wyniosła około 13 mln zł.

Naczelna Prokuratura Wojskowa wszczęła postępowania przygoto-

wawcze przeciwko 307 wojskowym. Zarzuty karne w postępowaniach 

przygotowawczych w sprawach korupcyjnych wszczętych przez Prokura-

turę Wojskową w latach 2004–2009 podzielono następujące kwalifikacje 

prawne:  art. 228 kk.– 73, art. 229 kk. – 48, art. 230 kk. – 21, art. 231a kk. – 1 

oraz art. 231 §2 kk. – 245.

Liczby żołnierzy podejrzanych w sprawach korupcyjnych wszczętych 

przez Prokuraturę Wojskową w latach 2004–2009 w podziale na kwalifikację 

190 Centralne Biuro Antykorupcyjne, Mapa Korupcji (lata 2004–2009), Warszawa 2010, s. 6.
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prawną czynu, wynoszą: art. 228 kk. – 102, art. 229 kk. – 97, art. 230 kk. – 21, 

art. 230a kk. – 1 oraz art. 231 §2 kk. – 277 żołnierzy191.

Powyższe dane są potrzebne do prowadzenia porównań i analiz skali 

korupcji w służbach mundurowych z danymi, które otrzymano bezpo-

średnio od wyżej wymienionych służb mundurowych odpowiedzialnych 

za rozpoznanie, wykrycie i doprowadzenie do ukarania skorumpowa-

nego funkcjonariusza tychże służb. Centralne Biuro Antykorupcyjne pro-

wadzi działania związane z osłoną antykorupcyjną najważniejszych pro-

gramów i przedsięwzięć ekonomicznych państwa. W zakresie zwalczania 

korupcji CBA odnotowało znaczny wzrost prowadzonych postępowań 

przygotowawczych. Szczególny nacisk położono na profesjonalizację 

działalności analitycznej, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia 

skuteczności w identyfikowaniu obszarów zagrożonych nieprawidłowoś-

ciami oraz ujawnianiu mechanizmów działalności sprawców. Wspólne 

działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej oraz Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do rozbicia grupy 

przestępczej i przedstawienia 14 osobom zarzutów korupcyjnych. Wśród 

zatrzymanych jest jej szef ppłk Henryk W. Mężczyzna miał przyjąć nawet 

400 tys. zł łapówek. Funkcjonariusze i pracownicy Wojskowego Rejo-

nowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze przyjmowali łapówki 

i fałszowali dokumenty związane z przetargami na ogromną skalę. Dzia-

łali na szkodę Wojska Polskiego192. CBA wraz z policją rozbiło 10-oso-

bową grupę, którą tworzyli głównie byli policjanci, przed zatrzymaniem 

zajmujący się windykacją długów. Podejrzani, powołując się na wpływy 

w organach ścigania, oferowali pośrednictwo w uzyskaniu korzystnych 

rozstrzygnięć w toczących się postępowaniach, m.in. zwalniania z aresztu 

czy odzyskiwania samochodów zabezpieczonych przez organy ścigania. 

Dążyli do uzyskiwania informacji z postępowań, podawali się za prokura-

torów. Za swoje usługi żądali do kilkuset tysięcy złotych193.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2008 roku odnotowało dynamiczny 

wzrost liczby prowadzonych postępowań przygotowawczych w porów-

naniu z latami 2006 oraz 2007. Zarząd Operacyjno-Śledczy i komórki 

organizacyjne Zarządu Operacji Regionalnych, w tym delegatury CBA, 

191 Tamże, s. 47–56.

192 Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku, 
Warszawa 2008, s. 4.

193 Tamże.
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prowadziły łącznie 670 postępowań przygotowawczych oraz spraw ope-

racyjnych, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2007 roku. CBA w ramach 

prowadzonych śledztw 346 osobom postawiło łącznie 1075 zarzutów 

popełnienia przestępstwa. Na poczet przyszłych kar CBA zabezpie-

czono ponadto środki pieniężne w wysokości przekraczającej 10,14 mln zł 

w walucie polskiej, równowartość kilkuset tysięcy złotych w walutach 

obcych oraz podobnej wartości mienie ruchome.

Postępowania przygotowawcze wszczynano na podstawie własnych 

materiałów operacyjnych, przeprowadzonych kontroli oraz zawiadomień. 

Niektóre sprawy zostały także wyłączone z innych śledztw lub przejęte 

przez Biuro na podstawie decyzji prokuratury. Najwięcej postępowań przy-

gotowawczych (36%), prowadzonych w 2008 roku przez CBA dotyczyło 

administracji państwowej i samorządowej. W dalszej kolejności śledztwa 

wiązały się z szeroko rozumianym sektorem gospodarczym, ochroną 

zdrowia (po 16%), organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (13%). 

Ponadto śledztwa dotyczyły także sfery oświaty i szkolnictwa wyższego, 

administracji celnej i skarbowej, działalności związanej z wydawaniem 

praw jazdy i badaniami technicznymi pojazdów oraz instytucji uczestni-

czących we wdrażaniu programów unijnych. Wszystkie zdarzenia wyno-

siły w porównaniu z ogółem nie więcej niż 3% postępowań w przypadku 

każdej z kategorii. Poniżej graficznie (wykres 8.) przedstawiono obszary 

tematyczne prowadzonych postępowań przygotowawczych194.

Poniżej zaprezentowano przykłady działalności korupcyjnej funkcjo-

nariuszy służb mundurowych. Tak więc płk Włodzimierz W., dyrektor 

Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, to najwyższy rangą funkcjo-

nariusz Służby Więziennej, który trafił do aresztu. Zatrzymany przez CBA, 

usłyszał zarzuty związane głównie z przyjmowaniem korzyści majątko-

wych za wydawanie więźniom przepustek. W tym śledztwie zarzuty o cha-

rakterze korupcyjnym postawiono także Grzegorzowi G., dyrektorowi 

Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Więziennictwa w Warsza-

wie. Także w Trójmieście CBA zatrzymało lekarza sądowego Jana N. oraz 

Krzysztofa K., byłego dochodzeniowego jednej z trójmiejskich komend 

policji. Lekarskie „fałszywki”, wystawiane w zamian za łapówki przez Jana 

N. złodziejom samochodów, utrudniały postępowania sądowe. Krzysztof 

K. w zamian za korzyści majątkowe w procederze pośredniczył. Wolność 

194 Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2008 roku, 
Warszawa 2009, s. 3.
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przestępcom za łapówki załatwiali również lekarze zatrzymani w Gliwi-

cach. Biegły sądowy Stanisław K. i Krzysztof M. preparowali dokumentację 

medyczną dla przestępców, pozwalającą im unikać więzienia.

W wyniku współpracy CBA, Żandarmerii Wojskowej i Naczelnej Pro-

kuratury Wojskowej w Poznaniu korupcyjne zarzuty przedstawiono ppłk. 

Julianowi W., szefowi wydziału budownictwa, i mjr. rezerwy Grzegorzowi 

S., inspektorowi nadzoru robót budowlanych z Rejonowego Zarządu 

Infrastruktury we Wrocławiu. Wcześniej współpraca organów ścigania 

doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej, którą tworzyli funkcjona-

riusze i pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. 

Przyjmowali łapówki i fałszowali dokumenty związane z przetargami na 

ogromną skalę. Działali na szkodę Wojska Polskiego195.

Rok 2009 w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym to rok zwalczania 

korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w insty-

tucjach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego, a także 

eliminacji działalności godzącej w interesy ekonomiczne kraju. Jednym 

z kluczowych aspektów aktywności CBA w 2009 roku mającej na celu rea-

lizację wspomnianych zadań było prowadzenie działań operacyjnych oraz 

procesowych. Od chwili powstania CBA obserwowany jest stały i dyna-

miczny wzrost liczby prowadzonych spraw operacyjnych oraz postępo-

wań przygotowawczych. 

195 Tamże.

Wykres 7. Obszary tematyczne postępowań przygotowawczych prowadzonych w 2009 r.

Źródło: opracowanie CBA
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CBA w 2009 roku prowadziło 625 spraw operacyjnych oraz 398 postę-

powań przygotowawczych. Liczba śledztw prowadzonych w roku ubie-

głym była o 43% wyższa w stosunku do roku 2008. W prezentowanym 

okresie sprawozdawczym wszczęto 225 nowych postępowań przygoto-

wawczych, kończąc jednocześnie 195, z czego 75 – aktem oskarżenia196. 

Postępowania przygotowawcze prowadzone przez CBA w latach 2006–2009 

można podzielić na kilka kategorii. Największą grupę, obejmującą 35% 

ogółu, stanowiły postępowania dotyczące administracji terenowej. Tema-

tem co piątego postępowania przygotowawczego były podmioty należące 

do sektora gospodarczego, natomiast co dziesiąte dotyczyło służby zdro-

wia i farmacji, administracji centralnej oraz organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości.

Centralne Biuro Antykorupcyjne, w wyniku prowadzonych postępo-

wań przygotowawczych, w 2009 roku przedstawiło 581 osobom łącznie 

1704 zarzuty popełnienia przestępstwa. W porównaniu do roku 2008 

nastąpił wyraźny wzrost zarówno liczby podejrzanych (o 68%), jak i liczby 

przedstawionych zarzutów (o 58%). W związku z realizacją czynności pro-

cesowych w 2009 roku zatrzymano 209 osób. W trakcie prowadzonych 

postępowań CBA zabezpieczyło mienie o łącznej wartości ok. 10,3 mln zł. 

Prezentując efekty ubiegłorocznej pracy dochodzeniowo-śledczej Biura, 

wskazać należy, że CBA ujawniła korzyści majątkowe w kwocie przekra-

czającej 8,7 mln zł oraz 3 mln euro. Łączną wartość strat poniesionych 

w wyniku czynów, których dotyczyły prowadzone postępowania, oszaco-

wano na przeszło 244 mln zł197. Jeśli chodzi o skorumpowanych pracow-

ników CBA, to od początku istnienia tej formacji do września 2009 roku 

do sądu skierowano 91 aktów oskarżenia przeciwko nieuczciwym funk-

cjonariuszom. Jak ocenił ten stan rzeczy poseł, prof. Widacki, „nie jest to 

oszałamiająca skala”. Powyższe dane zostały opublikowane przez Zarząd 

Analiz i Ewidencji CBA w tzw. raporcie – Stan korupcji w Polsce na pod-

stawie danych statystycznych przekazanych przez służby i organy pań-

stwowe za lata 2004–2009. Raport ten wraz z tymi danymi opublikowało 

Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2009 roku. Powyższe statystyki znacz-

nie się różnią (są bardzo zaniżone) od tych, które otrzymał autor rozprawy 

196 Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku, 
Warszawa 2010, s. 4.

197 Tamże.
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od wydziału analiz KG Policji. Różnice są znaczne, komu więc potrzebne 

są takie dane?

4.3.  Statystyki Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego dotyczące przestępstw 
korupcyjnych popełnionych w obszarach 
społeczno-politycznym, ekonomicznym 
i bezpieczeństwa państwa polskiego

Występując z pisemną prośbą do Szefa ABW o zezwolenie na udostęp-

nienie autorowi rozprawy danych jawnych, liczbowych, nieoperacyj-

nych, dotyczących korupcji w służbach mundurowych do celu opra-

cowania dysertacji naukowej, otrzymałem odpowiedź: „z przykrością 

informuję, iż ABW nie udostępnia tego rodzaju danych statystycz-

nych osobom lub instytucjom zewnętrznym, innym niż ustawowo 

uprawnionym do żądania i otrzymania takich informacji”. Podpisano: 

podpis nieczytelny, Sekcja Skarg i Wniosków, Wydział VII INK i BW, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (pismo z dn. 31.08.10 r., nr 

B–10791/2010). Czy w ogóle prośba autora dotarła do Szefa ABW? Kto 

na nią odpowiedział? I czy wie, o co w niej proszono? Tak przedstawia 

się pomoc ABW dla pracowników naukowych, którzy walczą z korup-

cją w Polsce. W związku z powyższym dane dotyczące ABW i jej walki 

z korupcją przedstawiono na podstawie raportu działalności ABW oraz 

wycinków prasowych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest instytucją rządową, 

działającą na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej 

Polskiej i jej obywateli. Podstawowym zadaniem ABW jest wiedzieć, 

możliwie wcześnie i możliwie dużo, aby skutecznie neutralizować 

zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Do zadań ABW należy: roz-

poznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bez-

pieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, 

a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepod-

ległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa. 

ABW działa na rzecz zwalczania szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia 

tajemnicy państwowej i innych przestępstw uderzających w bezpie-
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czeństwo państwa i godzących w podstawy ekonomiczne państwa. 

ABW walczy też z korupcją osób pełniących funkcje publiczne, o których 

mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa w zakresie 

produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu stra-

tegicznym dla bezpieczeństwa państwa itd. Zadań tych ABW ma do rea-

lizacji znacznie więcej. Jednak do celów tej dysertacji potrzebne były 

sukcesy tej służby w zwalczaniu korupcji jako zagrożenia bezpieczeń-

stwa ogólnego Polski z obszarów społeczno-politycznego, ekonomicz-

nego i obronnego. Pomimo, że autor dysertacji nie otrzymał żadnych 

danych od tej służby specjalnej, postanowił oprzeć się na dostępnej lite-

raturze i mediach, w celu wykazania działalności tego organu w obsza-

rze, jakim jest korupcja. 

Tak więc, dla przykładu, należy podać, że według dostępnych i posiada-

nych przeze mnie danych: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujaw-

niła, że jeden z jej funkcjonariuszy pracował dla wywiadu białoruskiego. 

Kobieta, która była jego szpiegowskim kontaktem, szuka teraz męża przez 

internet. W białostockim sądzie toczy się proces przeciwko byłemu funk-

cjonariuszowi ABW oskarżonemu o działanie na rzecz obcego wywiadu, 

został on zatrzymany w lutym 2008 roku. Wymienia imię i nazwisko Olgi S., 

Białorusinki, która miała być jego szpiegowskim kontaktem w Polsce 

i jest dziś poszukiwana listem gończym. Rzecznik Agencji, płk Katarzyna 

Koniecpolska-Wróblewska, powiedziała w wywiadzie, że to wszystko, co 

może podać na ten temat.

Ponadto ABW uczestniczy w tzw. „tarczy antykorupcyjnej”, raport 

informuje, że Agencja prowadzi w ramach tej akcji aż kilkadziesiąt 

śledztw, dotyczących m.in. przetargów rozpisanych przez resorty 

obrony, finansów, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwo-

ści oraz środowiska. Z większych osiągnięć, jakie ABW sobie przypisuje, 

należy przypomnieć następujące zdarzenia: były komendant śląskiej 

policji Mieczysław Kluk jest podejrzany o pomaganie mafii paliwowej. 

Został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Katowicach. ABW działało na 

polecenie krakowskiej Prokuratury Apelacyjnej, która koordynuje ogól-

nopolskie śledztwo w sprawie mafii paliwowej, poinformowała Magda-

lena Stańczyk, rzeczniczka ABW. Emerytowany oficer Wojska Polskiego, 

były pracownik koszalińskiej Agencji Nieruchomości Rolnych – Adam F. 
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– jest podejrzany o korupcję. Wraz z nim szczecińska ABW zatrzymała 

12 innych osób zamieszanych w proceder. Śledztwo trwające od paź-

dziernika 2006 roku dowiodło, że Adam F. z korupcji uczynił sobie stałe 

źródło dochodu, poinformował kpt. Wojciech Mikołajuk, rzecznik pra-

sowy Delegatury ABW w Szczecinie198. 

Z danych, które ABW przekazało CBA do opracowania przez tę służbę 

specjalną tzw. Mapy Korupcji w Polsce, wynika, że ABW w latach 2004– 

–2009 wszczęło razem 306 postępowań przygotowawczych dotyczą-

cych przestępstw korupcyjnych, z czego 280 zostało zakończonych. 

Tak więc spośród 306 postępowań przygotowawczych prowadzonych 

przez ABW, 88 wszczęto w oparciu o materiały prokuratury, 182 o mate-

riały własne Agencji, 17 na podstawie zawiadomień instytucji oraz 19 na 

podstawie zgłoszeń obywatelskich199. Jakie ABW ma sukcesy w walce 

z korupcją, widać powyżej. Nie gromadzi statystyk dotyczących liczby 

stwierdzonych i wykrytych przestępstw przez swoich pracowników. 

Na całym świecie służby specjalne rejestrują statystykę kryminalną, by 

oceniać efekty swojej pracy, a polskie ABW takich danych nie zbiera. 

„To jak ocenić, czy służba ta jest potrzebna, czy dobrze działa?” Są to 

słowa wypowiedziane przez posła, prof. Widackiego, słowa bardzo 

cenne i wiele mówiące o tych, którzy mają nas chronić i przeciwdziałać 

korupcji.

198 Internet, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj [dostęp: 10.10.2010].

199 Centralne Biuro Antykorupcyjne, Mapa Korupcji (za lata 2004–2009), Warszawa 2010, s. 27.
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4.4.  Analiza szacunkowa składników zjawiska 
korupcji w służbach mundurowych: 
policja, Straż Graniczna, urzędy celne 
i Służba Więzienna

Korupcja w Polsce jest uznawana za jeden z najważniejszych proble-

mów społecznych.

Większość obywateli sądzi, iż wielu urzędników na wysokich stano-

wiskach, czy to cywilnych, czy mundurowych, czerpie nieuprawnione 

korzyści z pełnionych funkcji publicznych, i sądzi słusznie. Pseu-

doraporty i fałszywe statystyki zamazują prawdziwy obraz wielkości 

korupcji w świadomości większości obywateli państwa polskiego. Te 

działania, zdaniem autora tej dysertacji, są dla Polski znacznie groź-

niejsze niż np. kataklizm. Jednak niektórzy badacze dowodzą niezbicie, 

że w opinii społecznej korupcja nadal uznawana jest za jeden z głów-

nych problemów w naszym kraju. Wskazuje na to 87% respondentów. 

Na szczęście, ich zdaniem, ta liczba od kilku lat nie rośnie200. Na pod-

stawie analiz składników korupcji na przykładzie tylko służb mundu-

rowych zostanie wykazane, że jest inaczej, że zjawisko korupcji rośnie 

z roku na rok. Nie stoi w miejscu tak, jak sądzą niektórzy, na podstawie 

badań socjologicznych „na wybranej grupie badanych”, często jest to 

grupa 1034 osób. Te badania nie są miarodajne, są jedynie spekulacją. 

Należy szczegółowo analizować statystyki prowadzone przez osoby 

w poszczególnych obszarach zagrożonych korupcją, oczywiście jeżeli 

takie statystyki są opracowywane.

4.4.1. Policja

Analizę składników korupcji dotyczących służb mundurowych i Sił 

Zbrojnych RP, na podstawie danych otrzymanych od służb trudniących 

się tzw. walką z korupcją, rozpoczęto od policji. W tabeli 5. przedstawiono

200 A. Sawicki jest ekspertem Fundacji Batorego, pracuje w programie przeciw Korupcji, 
wywiad w „Gazecie Wyborczej”, Kielce, z dnia 30.09.2010, s. 1.
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liczbę skorumpowanych policjantów w poszczególnych województwach 

w Polsce. 

Tabela 5. Liczba funkcjonariuszy policji, którzy popełnili przestępstwo korupcji w latach 

2001–2009, z podziałem na poszczególne województwa

L
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w
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w
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ln
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b
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W latach

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 dolnośląskie 85 8 9 9 19 21 4 8 6 1

2 
kujawsko-

-pomorskie
54 2 3 12 11 3 8 1 8 6

3 lubelskie 89 1 6 1 31 12 7 12 12 9

4 lubuskie 117 5 19 10 29 10 25 7 5 7

5 łódzkie 126 1 2 13 11 31 1 38 7 22

6 małopolskie 78 19 7 9 3 10 10 7 6 7

7 
mazowieckie 

bez KSP
154 12 9 8 12 19 5 26 51 12

8 opolskie 35   6 2  9 1 10 7

9 podkarpackie 39 3 4 3 15 3 3 3 2 3

10 podlaskie 45 6 4 6 5 3 5 5 9 2

11 pomorskie 158 10 11 6 14 5 6 8 17 12

12 śląskie 227 10 17 26 21 36 27 45 24 21

13 świętokrzyskie 44   1 10 10 7 8 4 4

14
warmińsko-
-mazurskie

77 8 12 5 29 7 3 13 32 11

15 wielkopolskie 125 11 7 10 9 4 11 18 31 24

16
zachodniopo-

morskie
106 16 14 9 9 11 7 9 10 21

17 KSP Warszawa 176 12 24 28 12 23 23 24 18 12

POLSKA 1735 124 148 162 242 208 161 233 252 181

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KG Policji

Z analizy danych w tabeli 5. wynika, że w latach 2002–2009 w poli-

cyjnych szeregach wykryto 1735 funkcjonariuszy skorumpowanych. 

Najwięcej nieuczciwych funkcjonariuszy w swoich szeregach policja 
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wykryła w 2008 roku – 252 osoby, w roku 2004 – 242 osoby i w 2007 

roku – 233 osoby. Rok 2009 okazał się rokiem dobrym w policji, wykryto 

„tylko” 181 skorumpowanych policjantów. Najwięcej nieuczciwych 

funkcjonariuszy wykryto w województwie śląskim (227), na drugim 

miejscu uplasowali się nieuczciwi policjanci z KSP Warszawa (176), a na 

trzecim skorumpowani policjanci z województwa pomorskiego (158 

łapówkarzy w policyjnych mundurach). Należałoby się zastanowić nad 

tym, jakie artykuły Kodeksu karnego naruszyli i z jakich artykułów będą 

odpowiadali? Na tak zadane pytanie uzyskamy odpowiedź, analizując 

tabelę 6. dotyczącą popełnionych przez funkcjonariuszy policji prze-

stępstw korupcyjnych według przepisów Kodeksu karnego. 

Tabela 6. Podział przestępstw korupcyjnych według artykułów Kodeksu karnego

L
p

.

Art. kk.

Ogól-
na 

liczba 
spraw-

ców

W latach

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Art. 228 kk. 386 brak brak 99 94 43 82 68 brak 

2 Art. 229 kk. 29 brak brak 2 4 4 4 15 brak

3 
Art. 230, 

230a
8 brak brak 1 3 1 2 1 brak

4 Art. 231 kk. 5 brak brak 0 0 0 1 4 brak

Razem 428 brak brak 102 101 48 89 88 brak

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Biura Spraw Wewnętrznych KGP – Policyj-

nego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA

Z analizy danych z tabeli 6. wynika, że najwięcej skorumpowanym poli-

cjantom przedstawiano zarzutów z art. 228 kk. – 386, tj. łapownictwo bierne, 

tj. sprzedajność urzędnicza, najmniej z art. 231 kk. – 5, tj. przestępstwo 

urzędnicze polegające na nadużyciu władzy w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub osobistej. Najwięcej zarzutów z tych artykułów przedsta-

wiono w 2004 roku – 102, w 2005 roku – 101, i 2007 roku – 89. Ogólna 

liczba za lata 2002–2009 wyniosła 428. Powyższe dane będące przed-
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miotem analizy opublikowane były przez Zarząd Analiz i Ewidencji 

w tzw. raporcie Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycz-

nych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata 2004–2009. 

Raport ten wraz z tymi danymi przedstawiono w raporcie opubliko-

wanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2009 roku. Na temat 

znacznych różnic w wielkościach tych danych między tym, co prze-

kazano CBA, a tym, co otrzymał autor dysertacji, będzie mowa w dal-

szej części pracy. Poniżej przedstawiono tabelę sporządzoną przez CBA, 

a dotyczącą liczby przestępstw korupcyjnych popełnionych przez funk-

cjonariuszy policji w latach 2006–2008 według tzw. kwalifikacji praw-

nej. Nie wiadomo, dlaczego w tabeli został ujęty taki przedział czasowy. 

Czyżby korupcja w policji nie istniała przed 2006 rokiem i po 2008 roku? 

A może policja nie ma statystyk za te okresy, bo następowała zmiana 

nośników danych elektronicznych, a odpowiedzialny za przeniesienie 

danych nie wprowadził ich? Lub może komuś zależało na tym, aby ich 

nie wprowadzić, aby nie ujrzały światła dziennego? Autor tej pracy otrzy-

mał wyjaśnienia bardzo mętne, mówiące o zmianach systemów zbiera-

nia danych itp. „Szanowny Panie Doktorze, W nawiązaniu do Pańskiego 

wniosku z dnia 14  października br. uprzejmie informuję, że z Policyj-

nego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA nie można wyodrębnić 

danych o postępowaniach wszczętych, przeciwko policjantom. W chwili 

rejestrowania postępowania formularzem stp1 postępowania wszczę-

tego nie ma informacji, czy jest to policjant, czy funkcjonariusz innych 

służb mundurowych, czy osoba cywilna. Ponadto należy zaznaczyć, że 

przestępstwa popełnione przez policjantów są obligatoryjnymi śledz-

twami prowadzonymi przez prokuratora. W załączeniu przesyłam dane 

statystyczne gromadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy 

Głównej Policji za lata 2000–2005 w kategorii łapownictwo i płatna pro-

tekcja. Przedmiotowe dane nie były gromadzone w rozbiciu na poszcze-

gólne przestępstwa z Kodeksu karnego. Kategoria ta zawiera łączne dane 

z art. 228–230 i 230 a kk. Informacje za okres 2006–2009 przedstawiają 

przestępstwa łapownictwa i płatnej protekcji w policji w rozbiciu na 

poszczególne art. Kodeksu karnego”201.

201 R. Przesmycka, Odpowiedź na ponowne pismo autora, Wydział Analiz, Gabinet 
Komendanta Głównego Policji, Warszawa 2010.
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W tabeli 7. przedstawiono dane za okres 2000–2005 dotyczące prze-

stępstw łapownictwa i płatnej protekcji w policji, zaś w drugiej tabeli poka-

zano dane za lata 2006–2009 w rozbiciu na poszczególne art. Kodeksu 

karnego.

Tabele 7. Przestępstwa łapownictwa i płatnej protekcji w policji w latach 2000–2009

przestępstwo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

łapownictwo, płatna protekcja 117 118 118 191 210 340

art. Kodeksu karnego 2006 2007 2008 2009

228 kk. 359 595 514 674

229 kk. 82 62 24 42

230 kk. 44 29 60 45

230a kk. 27 24 2 5

RAZEM 512 710 600 766

Źródło: Opracowanie: wydział analiz KG Policji

Dane zawarte w drugiej części  tabeli (tej mniejszej) dotyczące  lat 2006–

–2009 są identyczne jak dane które przekazano CBA do jego raportu, te 

dane są ze sobą zgodne.  

Jak wynika z powyższych dwóch tabel, ogólna liczba funkcjonariu-

szy policji, którzy popełnili przestępstwa korupcyjne w latach 2000– 

–2009, wyniosła 3564. Najwięcej przypadków korupcji wśród poli-

cjantów wykryto w 2009 roku – 766, z czego z art. 228 kk. – 674 (jest 

to czyn polegający na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo 

jej obietnicy – przez osobę pełniącą funkcję publiczną). Na drugim 

miejscu uplasował się 2007 roku z wynikiem wykrytych 710 łapów-

karzy w policyjnych mundurach, z czego z art. 228 kk. – 595 prze-

stępstw. Na trzecim miejscu znalazł się 2007 rok z liczbą 600 sko-

rumpowanych policjantów, z czego z art. 228  kk. – 514 czynów. 

W analizowanych latach najwięcej przestępstw korupcyjnych popeł-

niono w okresie 2006–2009 z art. 228 kk. – 2142. W latach 2000– 

–2005 wykryto 1094 funkcjonariuszy, którym postawiono zarzuty 

łapownictwa i płatnej protekcji. Powyższe liczby mówią same za siebie, 

korupcja w policji rośnie z roku na rok, pomimo że funkcjonują w policji 

tak świetnie opracowane programy walki z korupcją, wydzielono szereg 

komórek wewnątrz policji do walki z nieuczciwymi funkcjonariuszami. 



216

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

To znaczy, że coś jest nie tak, że wydane pieniądze na walkę z korupcją 

w tej służbie zostały zmarnowane. Badania wykazały, że wyniki tej tzw. 

walki z korupcją w policji są mizerne i należałoby jak najszybciej zwe-

ryfikować istniejące programy, a następnie poprosić naukowców o to, 

by pomogli wypracować odpowiednie mechanizmy do zahamowania 

i szybkiego zniszczenia tej plagi.

Zobrazujmy wielkość sił policyjnych do walki z przestępczością, 

w tym z korupcją: aktualnie w Polsce służy 98 tys. policjantów, w tym 

ponad 13 tys. są to wykształceni oficerowie policji, blisko 48 tys. to 

młodzi ludzie w wieku od 31 do 40 lat, ponad 28 tys. ma staż służby od 

3 do 10 lat oraz ponad 61 tys. ma wykształcenie średnie, a prawie 34 

tys. posiada wykształcenie wyższe202. Porównując liczbę skorumpowa-

nych policjantów do ogółu służących w policji, można stwierdzić, że 

jest to 3,64% całości. Służba, która przeznaczona jest do walki z prze-

stępstwami, która jest służbą skorumpowaną, potrzebującą natychmia-

stowego uzdrowienia. 

Drążąc problem niedokładności danych (każda z powyższych tabel 

posiada inny wynik końcowy), trudno ustalić, który przypuszczalnie 

wynik jest prawdziwy. Autor pracy ponownie zwrócił się z prośbą do KG 

Policji o uzupełnienie danych skorumpowanych funkcjonariuszy poli-

cji. Do Wydziału Analiz Gabinetu Komendanta Głównego napisał e-mail 

następującej treści: „bardzo dziękuję Pani za otrzymane informacje oraz 

dane o skorumpowanych policjantach, niemniej jednak nadal nie mogę 

pojąć jednej rzeczy, a mianowicie: obojętnie jaki druk i w jakim syste-

mie był sporządzany oraz w jakim czasie, to jakąś statystykę prowadzono 

wykrytych łapówkarzy, między innymi: czy był to szeregowy – poste-

runkowy, czy aspirant, czy komisarz, czy wręcz inspektor i nadinspek-

tor, chyba taki podział był stosowany w policji, czy wszystkich wkła-

dano do jednego worka? Dalej, zapewne ci sprawcy byli w jakimś wieku, 

o różnym wykształceniu, mieli jakiś powód. Chyba takie dane były pro-

wadzone? Właśnie o takie dane mi chodzi. Jak można walczyć z korup-

cją, nie wiedząc, czy łapówkarzem był szeregowy policji – posterunkowy 

czy inspektor, w jakim wieku jest najwięcej łapówkarzy, czy są wykształ-

ceni, czy po zawodówkach, czy brali łapówki, aby kupić samochód, czy 

popisać się przed dziewczyną lub kochanką itd. Dlatego coraz bardziej 

jestem zaskoczony, analizując dane, które otrzymuję od administracji 

202 Internet, http://www.info.policja.pl [dostęp: 13.10.2010].
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specjalnej, jak można walczyć z korupcją, nie znając danych, a dane są 

podawane z przysłowiowego »kapelusza«, jak można walczyć z korup-

cją, nie mając opracowanych jednorodnych systemów zbierania danych 

statystycznych o korupcji, przynajmniej w służbach do tego celu przewi-

dzianych przez prawo polskie, i wielu innych czynników negatywnych 

wpływających na zwiększanie się korupcji w Polsce, a nie na zmniej-

szenie, o którym piszą co bardziej optymistyczni pseudobadacze, ale 

o tym w odpowiedniej porze. Jestem zdumiony tak prostymi sprawami. 

Jeśli by gdzieś Pani znalazła te dane, o których pisałem wyżej, to bardzo 

proszę o nie”. Po kilkunastu dniach autor otrzymuje taką oto odpowiedź: 

„Szanowny Panie Doktorze, w odpowiedzi na Pański list elektroniczny 

przesłany na adres sip@policja.gov.pl w dniu 27 października br. uprzej-

mie informuję, że Komenda Główna Policji nie gromadzi danych we 

wnioskowanym ujęciu”. 

Zgromadzenie danych o policjantach podejrzanych o popełnienie 

przestępstw korupcyjnych za lata 1999–2009 w rozbiciu na wiek, staż 

służby, stopień służbowy, wykształcenie, motywy działania i wysokość 

przyjętych korzyści majątkowych wymagałoby przeprowadzenia badań 

kryminologicznych w oparciu o analizę akt sądowych. Zgodnie z art. 309 

pkt 2 i art. 311 §2 Kodeksu postępowania karnego, kiedy podejrzanym jest 

funkcjonariusz Policji, obligatoryjnie prowadzone jest śledztwo własne 

prokuratora. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Komenda 

Główna Policji nie prowadzi śledztw własnych przeciwko policjantom, 

natomiast przekazuje zebrane przez siebie materiały wraz ze stosownymi 

wnioskami do decyzji prokuratury. Obowiązek ustalenia danych podej-

rzanego w śledztwie własnym prokuratora, o których mowa w art. 213 §1 

k.p.k., w tym danych o jego wieku, stosunkach rodzinnych i majątkowych, 

wykształceniu, wykonywanym zawodzie i źródłach dochodu, spoczywa 

na prokuratorze prowadzącym śledztwo. Zgodnie z §179 ust 1. Rozporzą-

dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin 

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury, dane o osobie podejrzanego, o których mowa w art. 213 §1 

i 2 k.p.k., uzyskuje się niezwłocznie po wydaniu w stosunku do niej posta-

nowienia o przedstawieniu zarzutów albo po postawieniu jej zarzutu bez 

wydania takiego postanowienia w związku z przystąpieniem do przesłu-

chania w charakterze podejrzanego. Dane takie są ujęte w protokole prze-

słuchania podejrzanego. Zakres danych, o których mowa w art. 213 §1 i 2 

mailto:sip@policja.gov.pl
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k.p.k., nie jest tożsamy z zakresem danych gromadzonym w Policyjnym 

Systemie Statystyki Przestępczości »TEMIDA«. Do bazy danych »TEMIDA« 

na formularzu STP – 3 wprowadza się informacje o stanowisku podejrza-

nego, m.in. funkcjonariusz policji. W systemie »TEMIDA« nie gromadzi się 

natomiast danych dot. wykształcenia, stopnia policyjnego czy też moty-

wów działania sprawcy przestępstwa. Należy wskazać, że dane w zakre-

sie stanowiska podejrzanego zostały przesłane Panu Doktorowi w dniu 

2 września br. na adres elektroniczny”. 

Powyższy wywód mówi sam za siebie, tzn. albo ktoś nie wie, o co 

chodzi we wcześniejszych pismach, albo po prostu gmatwa sprawę tak, 

aby nie powiedzieć całej prawdy. Wniosek z tego jest taki, że będące 

w posiadaniu policji statystyki dotyczące skorumpowanych funkcjona-

riuszy są mało rzetelne, niedokładne, nie pokazują całej prawdy o poli-

cyjnych łapówkarzach. Jest to bardzo dziwne, że nie prowadzi się cho-

ciażby wewnętrznej statystyki mówiącej, że np. zatrzymano za łapówkę 

posterunkowego czy aspiranta, ile miał lat, jakie było jego wykształcenie, 

jaką miał opinię i na jakim stanowisku pracował. Czyli przełożony, któ-

remu zameldowano, że złapano jego policjanta na braniu łapówki, nic 

o tym podwładnym nie wie, a dowie się o jego danych, o których wyżej 

napisano, od prokuratora prowadzącego postępowanie wobec tego poli-

cjanta. Zasłaniane się systemem „TEMIDA”, lub innymi nieudolnymi pro-

gramami do zbierania danych statystycznych, które nie gromadzą takich 

podstawowych danych o łapownikach, jest zwykłą farsą i wstydem dla 

policji, która w taki sposób się tłumaczy. Systemy te należałoby natych-

miast wymienić, bo są przestarzałe. Wynika z tego dobitnie, że w policji, 

gdy nastąpi złapanie skorumpowanego policjanta (taki policjant liczony 

jest jako kolejny numer), przełożeni nie wiedzą o tym podwładnym nic, 

nie znają jego stanowiska, stopnia wykształcenia, nawyków itd. Jest to 

niedopuszczalne, a może chodzi o to, aby społeczeństwo nic na temat 

korupcji w policji nie wiedziało lub wiedziało tyle, ile mu przekaże sama 

policja? Program antykorupcyjny opracowany przez policję to dobre 

narzędzie dla łapówkarzy, pozwalające im unikać zagrożenia ujawnienia 

przestępstwa.

Tak jak wyżej stwierdzono, system informacyjny w policji należy wymie-

nić na nowocześniejszy. Pokaże to jeszcze jeden przykład. Chodzi o korup-

cję w służbach mundurowych w latach 2001–2009 na terenie Komendy 

Miejskiej Policji w Toruniu i jednostek jej podległych.
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1. Liczba funkcjonariuszy policji podejrzanych o popełnienie przestęp-

stwa korupcji z podziałem na lata:

• 2003 rok – 3,

• 2006 rok – 1,

• 2007 rok – 8,

• 2008 rok – 2,

• Razem – 14.

2. Rodzaj popełnionego przestępstwa:

• art. 228 §1 kk., art. 18 §1 i 3 kk. w związku z art. 233 §1 kk. i art. 234 

kk., 235 kk., 286 kk. (skazany),

• art. 228 §1 kk. (śledztwo umorzone wobec braku danych),

• art. 239 §1 kk. i art. 231 §1 kk. w związku z art. 11 §2 kk. i art. 228 §3 

kk. (śledztwo umorzone),

• art. 228 §1 kk. (zakończone w pierwszej instancji, skazany odwołał 

sie od wyroku),

• art. 228 §1 kk. (prawomocnie skazany),

• art. 228 §1 kk. (prawomocnie skazany),

• art. 231 §1 i 2 kk. w związku z art. 286 § 1 kk. (skazany prawomoc-

nym wyrokiem),

• art. 228 §3 kk. w związku z art. 266 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 228 §3 kk. w związku z art. 266 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 228 §3 kk. w związku z art. 266 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 228 §3 kk. w związku z art. 266 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 228 §3 kk. w związku z art. 266 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 231 §2 kk. (sprawa w toku),

• art. 231 §2 kk. (sprawa w toku).

3. Podział na korpusy policji:

• szeregowych – 1,

• podoficerów – 6,

• aspirantów – 5,

• oficerów – 2.

A co z pozostałymi latami, gdzie są dane statystyczne, a może wcale ich nie 

prowadzono? W dalszych dociekaniach może pomoże ten oto cytat: „Jed-

noczenie informuję, iż nie dysponujemy danymi za lata 2001–2002”203. 

203 Pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej udostępnienia danych 
dotyczących korupcji w służbach mundurowych w latach 2001–2009 na terenie Komendy 
Miejskiej Policji w Toruniu i jednostek jej podległych, nr K–307/2011/037/JN RIP–3/2011.
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4.4.2. Straż Graniczna

Afery korupcyjne w środowisku funkcjonariuszy Straży Granicznej to 

żadne novum. To zjawisko raz przycicha, aby za jakiś czas z jeszcze więk-

szą siłą wypłynąć na powierzchnię. Analiza posiadanych danych umoż-

liwi zbadanie tego zjawiska wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

W tabeli 8. przedstawiono liczbę skorumpowanych funkcjonariuszy SG 

w latach 2001–2009.

Tabela 8. Liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy popełnili przestępstwo korup-

cji w latach 2001–2009, z podziałem na poszczególne województwa

Lp.
Nazwa 

województwa

Ogólna 
liczba 

spraw-
ców

W latach

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 dolnośląskie 59 2 1 1 10 22 20   3

2 kujawsko-pomorskie          

3 lubelskie 22 9 4    2 2 5  

4 lubuskie 43 2 1 20 8 4 4 3  1

5 łódzkie          

6 małopolskie          

7 mazowieckie bez KSP          

8 opolskie          

9 podkarpackie 50 2  1  1 43   3

10 podlaskie 20 1   4  2 12  1

11 pomorskie 2 2         

12 śląskie 2       2   

13 świętokrzyskie          

14 warmińsko-mazurskie 26 2   6  18    

15 wielkopolskie 1     1     

16 zachodniopomorskie 81 1 4 1  2 38 35   

17 Warszawa 7   2 4   1   

POLSKA  313 21 10 25 32 30 127 55 5 8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KG Straży Granicznej

Z analizy danych w tabeli 8. wynika, że ogólna liczba funkcjonariuszy 

Straży Granicznej, którzy popełnili przestępstwo korupcji w latach 

2001–2009 w Polsce, wyniosła 313. Najwięcej skorumpowanych funk-

cjonariuszy SG wykryto w 2006 roku – 127 osób, na drugim miejscu 
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uplasowali się łapówkarze z 2007 roku – 55 osób, na trzecim miejscu 

z wynikiem 32 osoby – przestępcy z 2004 roku. Najmniej skorumpowa-

nych wykryto w 2008 roku (tylko 5 osób), zaś w 2009 wykryto aż 8. Naj-

więcej skorumpowanych funkcjonariuszy SG wykryto w woj. zachod-

niopomorskim – 81 osób, na drugim miejscu uplasowało się woj. 

dolnośląskie – 59 osób, a na trzecim woj. podkarpackie – 50 osób. 

Poniżej przedstawiono dla porównania dane w dwóch tabelach otrzy-

mane od Wydziału Spraw Wewnętrznych KG Straży Granicznej, znacz-

nie różniące się od danych umieszczonych w tabeli 6. Tabela jest nie-

kompletna, a co działo się przez tyle lat w tych województwach, gdzie 

nic nie wykazano, żadnego skorumpowanego funkcjonariusza, np. 

w województwie mazowieckim? 

Na wykresie 9. przedstawiono zestawienie statystyczne dotyczące funk-

cjonariuszy SG, którym przedstawiono zarzuty z artykułów kk. w zakresie 

popełnionych przestępstw korupcyjnych.

Wykres 8. Zestawienie statystyczne dotyczące funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszy 

SG, którym przedstawiono zarzuty z art. 231 kk. oraz art. 228 kk. w latach 2000–2011

Źródło: opracowanie KG Straży Granicznej
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Z analizy danych zawartych w tabeli 5. wynika, że z prowadzonych spraw 

ewidencji operacyjnej i postępowań przygotowawczych, badań poligra-

ficznych i otrzymanych anonimów oraz badań opinii publicznej (raport 

z badań Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ośrodka Badań nad Migra-

cjami Uniwersytetu Warszawskiego „Polskie przejścia graniczne na 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, maj 2008 r.”) można wysnuć wnio-

sek, iż w latach 2004–2008 korupcja w Straży Granicznej systematycznie 

malała, natomiast od 2009 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Na ograniczenie korupcji funkcjonariuszy SG decydujący wpływ miały:

• realizacje spraw karnych z dużą liczbą oskarżonych wobec grup 

funkcjonariuszy SG (tzw. spółdzielni), w kilku granicznych placów-

kach kontrolnych SG (Bezledy, Braniewo, Korczowa, Kudowa-Zdrój 

oraz Kołbaskowo i Lubieszyn),

• zniesienie kontroli granicznej z państwami strefy Schengen 

(21.12.2007 r.) i związana z tym likwidacja przejść granicznych,

• wzrost świadomości prawnej funkcjonariuszy SG oraz pozytywne 

przemiany ich postaw etycznych.

Korzyść majątkowa funkcjonariuszom SG proponowana jest najczęściej za:

• umożliwienie przemytu papierosów, alkoholu, kawioru, odzieży czy 

innego towaru akcyzowego do Polski,

• niepodejmowanie czynności służbowych po ujawnieniu faktu prze-

terminowania przez obywateli Ukrainy pobytu w Polsce,

• niepodejmowanie czynności służbowych po ujawnieniu braków lub 

nieścisłości w dokumentach, którymi posługują sie podróżni,

• umożliwienie sprawnego przekraczania granicy w dogodnym czasie 

pozwalającym na przemyt różnego rodzaju towarów do krajów 

sąsiednich,

• ujawnianie informacji o zabezpieczeniu granicy państwowej.

Badania nad korupcją w urzędach celnych można było przeprowadzić 

jedynie na bazie danych otrzymanych od policji, gdyż w żaden sposób 

nie dało się doprosić o dane z Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej 

i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów. Zamiast danych o skorumpowa-

nych urzędnikach celnych otrzymano Program antykorupcyjny polskiej 

Służby Celnej 2010–2013+ oraz załączniki do tego programu. Po co to 

komu, jeżeli nie było to tematem prośby? Prośba, którą wysłano do szefa 

Służby Celnej, dotyczyła umożliwienia otrzymania danych o skorumpo-

wanych urzędnikach celnych w konkretnym okresie czasu, rozpatrzona 
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została pozytywnie. Niestety danych, o które autor prosił, nie otrzymał on 

do dziś. Dlaczego, czyżby bano się, że jest to służba najbardziej skorumpo-

wana, o czym świadczą doniesienia mediów oraz różnego typu raporty? 

Dane w poniższej tabeli już na pierwszy rzut oka okazują się bardzo zani-

żone, czyżby znowu nie zadziałały systemy zbierania danych, na które 

wydano miliony złotych? Czy po prostu nie prowadzono takich staty-

styk, bo to wstyd i hańba dla tej służby? Czemu autorowi nie przekazano 

danych, o które prosił? Tabela 9. przedstawia liczbę funkcjonariuszy urzę-

dów celnych w Polsce, którzy popełnili przestępstwo korupcji w latach 

2001–2009, z podziałem na poszczególne województwa. 

Tabela 9. Liczba funkcjonariuszy urzędów celnych, którzy popełnili przestępstwo korupcji 

w latach 2001–2009, z podziałem na poszczególne województwa

Lp.
Nazwa 

województwa

Ogólna 
liczba 

sprawców

W latach

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 dolnośląskie 88 3 1 1 7 4 7 17 33 15

2 
kujawsko- 

-pomorskie
3        3  

3 lubelskie 46 1 3   3 1  38  

4 lubuskie 39 3 3 7 21 1  4   

5 łódzkie 58     1 29 8  20

6 małopolskie 8    1   1 4 2

7 mazowieckie 15 1  2  8 4    

8 opolskie 5    3   2   

9 podkarpackie 51    14 6 8  2 21

10 podlaskie 19 3 8    3 4  1

11 pomorskie 60 1  4 21 21  10 3  

12 śląskie 54 2 3 26 7 7  4  2

13 świętokrzyskie       1   

14
warmińsko- 
-mazurskie

97 2   3 18 35 15 22 2

15 wielkopolskie 14 1 1 3    7 1 1

16
zachodniopomor-

skie
59 17 4 1 6  14 10  7

POLSKA 614 35 23 44 83 69 101 83 106 71

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KG Policji
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Z analizy danych zawartych w tabeli 9. wynika, że w latach 2001–2009 prze-

stępstwo korupcji w skali całego kraju popełniło 614 urzędników celnych, 

to liczba wysoce zaniżona. Najwięcej skorumpowanych celników wykryto 

w 2008 roku – 106, na drugim miejscu uplasował się 2006 rok z 101 skorum-

powanymi celnikami, trzecie miejsce zajęli łapówkarze z 2004 i 2007 roku 

(po 83). Na pierwszym miejscu rankingu województw najbardziej zagrożo-

nych korupcją w służbach celnych z 97 skorumpowanymi celnikami upla-

sowało się województwo warmińsko-mazurskie, na drugim miejscu z 88 

łapówkarzami województwo śląskie i na trzecim miejscu z 59 skorumpo-

wanymi celnikami województwo zachodniopomorskie. W Programie anty-

korupcyjnym polskiej służby celnej w 2010–2013+ napotkano dane z lat 

2000–2008 (s. 9), zauważyć można, iż liczba stawianych zarzutów przyjęcia 

korzyści majątkowej przez funkcjonariuszy i pracowników służby celnej 

rosła aż do 2008 roku. A co było w latach 2000–2007, korupcja w tej służbie 

nie istniała? Czy nie było systemu zbierania danych o skorumpowanych 

celnikach? Czy może nie prowadzono statystyk, bo tak było wygodniej? 

W programie przedstawiono dane za 2007 rok, gdzie było 153 (z danych 

policyjnych wynika, że 83) funkcjonariuszy, którym przedstawiono zarzuty 

korupcyjne powiązanie z naruszeniem art. 228 kk. W 2008 roku liczba prze-

stępstw związanych z przyjęciem korzyści majątkowej lub osobistej (art. 

228 kk.) utrzymała się niemal na tym samym poziomie, co rok wcześniej 

(policja przedstawia, że było ich 106). Nie ma żadnych optymistycznych 

sygnałów, jeżeli chodzi o ograniczenie występowania korupcji w Służbie 

Celnej, faktem jest, iż liczba przedstawianych zarzutów korupcyjnych poka-

zywana przez policję, służbę przeznaczoną do walki z tą przestępczością, 

oraz Służbę Celną jest różna. Spójrzmy na dane z 2009 roku (I–III kw.): służby 

celne, które opracowały ten program, twierdzą, że korupcja w ich szeregach 

będzie przeszło trzykrotnie niższa niż w roku 2008, policja przekazała, że 

w 2009 roku było skorumpowanych celników aż 71, a gdzie dane Służby 

Celnej na koniec 2009 roku? Przecież program antykorupcyjny został opra-

cowany przez celników w 2010 roku, gdy dane za 2009 rok powinny już 

być? Czyżby ktoś zapomniał wyliczyć, a może stała się rzecz odwrotna, 

może liczba łapówkarzy w Służbie Celnej w 2009 roku wzrosła trzykrotnie? 

Służba Celna ma wytłumaczenie i stwierdza, że „w odniesieniu do rodzaju 

przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy celnych i pracowników 

w przeciągu ostatnich dziewięciu lat należy stwierdzić, iż około 51% z nich 

wiąże się z przyjmowaniem korzyści majątkowych lub osobistych (art. 228). 
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Tak więc przeszło połowa przypadków stawiania zarzutów popełnienia 

przestępstwa funkcjonariuszom celnym i pracownikom była powiązana 

z korupcją”204. Należy spytać, czy istnieją statystyki korupcji w służbach 

celnych w latach 1999–2005? Przecież nie przekazano ich autorowi pracy, 

aby umieścił je w rozprawie naukowej? Media i społeczeństwo pilnie śledzą 

korupcyjne poczynania tej służby. Tak więc ocena wiarygodności powyż-

szych danych zawartych w tabelach dotyczących służb celnych należy do 

nich. Częste doniesienia prasowe dotyczące korupcji wśród funkcjonariu-

szy celnych oraz pracowników przyczyniają się do utraty zaufania i pozy-

tywnego wizerunku Służby Celnej. Dane zawarte w Programie antykorup-

cyjnym polskiej Służby Celnej 2010–2013 +, szczególne te dane statystyczne 

dotyczące skorumpowanych celników, nie są w stanie ukryć prawdy o rze-

telności tej służby. 

4.4.3. Służba Więzienna

Analizując przestępstwa korupcyjne w Służbie Więziennej, należy przypo-

mnieć, że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apo-

lityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną struk-

turę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych 

w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar 

pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania205. Nim młody funk-

cjonariusz trafi do pracy na oddział więzienny, przechodzi wiele szkoleń, 

idąc do Kielc na dwutygodniowe szkolenie, potem na trzy miesiące do szkoły 

podoficerskiej w Kaliszu. Przez pierwszy okres ciągle się uczy, zalicza wiele 

szkoleń, podobnie jak w policji uczy się obchodzenia z bronią. Pracownicy 

Służby Więziennej nie ukrywają, że praca nie jest łatwa. Kandydat do niej 

nie może być karany. Ale i w tej służbie, co jakiś czas, wyłapywani są sko-

rumpowani funkcjonariusze, którzy zajmują wysokie stopnie i stanowiska, 

a także szeregowi pracownicy służby. Dla przypomnienia należy podać 

takie oto przykłady: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało i przeka-

zało do dyspozycji prokuratora Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Central-

204 Departament Kontroli Celnej, Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010– 
–2013, Warszawa 2010, s. 9.

205 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523), 
obowiązująca od 13 sierpnia 2010 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100790523


226

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

nego Zarządu Więziennictwa w Warszawie Grzegorza G. Katowicka pro-

kuratura przedstawiła Grzegorzowi G. zarzuty związane z podżeganiem do 

popełnienia przestępstwa korupcyjnego206. 

Wcześniej CBA zatrzymało dyrektora okręgowego Służby Więziennej 

w Katowicach, płk. Włodzimierza W., pod zarzutem przyjmowania korzy-

ści majątkowych, m.in. w związku z wystawianiem więźniom przepustek. 

Kolejny przypadek to zatrzymanie funkcjonariusza Okręgowego Inspek-

toratu Służby Więziennej w Lublinie, 43-letniego majora, który został aresz-

towany pod zarzutem korupcji. Na temat tych skorumpowanych funk-

cjonariuszy więziennictwa można pisać bardzo dużo. Prościej zaś będzie 

wykazać ich liczbę w tabeli 10.

Tabela 10. Liczba funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy popełnili przestępstwo 

korupcji w latach 2001–2009, z podziałem na poszczególne województwa

Lp.
Nazwa 

województwa

Ogólna 
liczba 

spraw-
ców

W latach

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 dolnośląskie 2    1    1  

2 
kujawsko-

-pomorskie
3 1     1 1   

3 lubelskie 1         1

4 lubuskie 4 3     1    

5 łódzkie 5 2    1 1 1   

6 małopolskie 8 6       2  

7 
mazowieckie 

bez KSP
8     2 2  1 3

8 opolskie 4    2  1  1  

9 podkarpackie 1       1   

10 podlaskie 12     5  5  2

11 pomorskie 5  1 1 1 2     

12 śląskie 10 1  1  2 4  1 1

13 świętokrzyskie 3       3   

14
warmińsko-
-mazurskie

1 1         

15 wielkopolskie 7 2    2  1  2

206 Informacja z CBA.
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Lp.
Nazwa 

województwa

Ogólna 
liczba 

spraw-
ców

W latach

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16
zachodniopo-

morskie
5    2 2    1

17 KSP Warszawa 7 4    1   1 1

POLSKA 86 20 1 2 6 17 10 12 7 11

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KG Policji

Z analizy danych zawartych w tabeli 10. wynika, że w latach 2001–2009 

w Polsce wykryto 86 funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy popeł-

nili przestępstwo korupcji. Najwięcej skorumpowanych funkcjona-

riuszy wykryto w 2001 roku – 20, na drugim miejscu uplasowali się 

funkcjonariusze wykryci w 2005 roku w liczbie 17, trzecie miejsce zajęli 

łapówkarze ujawnieni w 2007 roku w liczbie 12 osób. Analizując staty-

styki skorumpowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej z podziałem 

na województwa, należy stwierdzić, że najwięcej łapowników wykryto 

w województwie podlaskim – 12 osób, na drugim miejscu znalazło się 

województwo śląskie z 10 skorumpowanymi funkcjonariuszami i na 

trzecim województwa mazowieckie i małopolskie – po 8  łapówkarzy 

w więziennych mundurach. Przy czym należy zaznaczyć, że analiza 

ilościowa została przeprowadzona na danych uzyskanych z KG Policji 

w Warszawie. Główny Zarząd Więziennictwa nie prowadził własnych sta-

tystyk dotyczących swoich skorumpowanych funkcjonariuszy, zacznie 

taką statystykę prowadzić od 2010 roku. Niewiedza o zdarzeniach we 

własnych szeregach, brak danych o skorumpowanych funkcjonariu-

szach Służby Więziennej, to coś niespotykanego w demokratycznym 

państwie. 

4.4.4. Siły Zbrojne RP – analiza składników zjawiska korupcji

W Siłach Zbrojnych występuje pewna specyfika w obszarze zagrożeń 

przestępczością korupcyjną. W wyniku przeprowadzonej analizy okre-

ślono strefy największego zagrożenia godzącego w dyscyplinę i gotowość 

bojową wojsk. Są to:
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• finanse publiczne (w tym zamówienia bezprzetargowe),

• administracja wojskowa,

• wojskowa ochrona zdrowia,

• prace badawczo-rozwojowe,

• zagospodarowanie mienia zbędnego dla wojska,

• przekształcenia własnościowe,

• misje zagraniczne,

• sfera kadrowo-szkoleniowa,

• infrastruktura oraz sprzęt wojskowy.

Należy stwierdzić na przykładzie prowadzonych postępowań korupcyj-

nych, że w obszarach tych zachodzą pewne powtarzalne rodzaje zacho-

wań, i tak:

1)  korzyść majątkowa określona w art. 228 kk. najczęściej wręczana 

była za:

• ustawianie przetargu,

• fałszowanie dokumentacji przetargowej,

• obietnicę przychylnego rozpatrzenia określonej oferty przetargowej,

• wydzierżawienie infrastruktury wojskowej po zaniżonych kosztach,

• podpisanie umowy lub wyrażenie zgody na bezprawne wycięcie 

drzew z terenu wojskowego,

• sporządzanie wykazów z zawyżoną liczbą przedmiotów munduro-

wych i wystawianie na tej podstawie faktur VAT za pranie odzieży,

• fikcyjne przeglądy konserwatorskie,

• pozytywne kwalifikowanie na misje zagraniczne,

• przyjmowanie faktur VAT z zawyżonymi cenami sprzętu AGD i RTV 

kupowanego dla jednostki w zamian za korzyści majątkowe – wyso-

kie bonifikaty na wybrany sprzęt dla siebie i pracowników sklepu,

• wystawianie nieprawdziwych zwolnień lekarskich,

• wydanie dokumentacji medycznej potwierdzającej nieprawdę przez 

przewodniczącego terenowej wojskowej komisji lekarskiej,

• potwierdzenie w dokumentach nieprawdy co do uczestnictwa 

w egzaminach sprawności fizycznej przez żołnierzy lub podwyż-

szenie osiągniętych wyników z oceny niedostatecznej na pozy-

tywną,

• wręczenie korzyści majątkowej żołnierzowi WKU w zamian za 

odroczenie służby wojskowej,
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• przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby funkcyjne jednej 

z jednostek wojskowych w zamian za możliwość organizowania 

imprez integracyjnych na terenie obiektów wojskowych,

• przyjmowanie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej od prezesa jednej ze spółek korzyści mająt-

kowych w kwocie nie mniejszej niż 140 tys. zł, z uzależnianiem 

od korzyści wypłatę na rzecz tej spółki należności z tytułu dostaw 

energii cieplnej,

2)  udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej określonej 

w art. 229 kk. w zamian za:

• ustawianie przetargów,

•  odstąpienie od czynności służbowych funkcjonariuszy policji 

i żołnierzy ŻW,

• pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do pracy,

•  wystawienie w kartach egzaminacyjnych ze sprawności fizycznej 

ocen dla osób, które nie brały udziału w egzaminach,

•  uzyskiwanie zwolnień lekarskich w celu uchylania się od obo-

wiązków służbowych,

•  przeprowadzenie zabiegu poza kolejnością przez wybranego 

lekarza,

3) płatna protekcja określona w art. 230 kk. polegała na:

• korzystnym rozstrzygnięciu przetargu,

• procesie decyzyjnym bez przetargowego zakupu mienia,

• przyznaniu leczenia specjalistycznego,

• powoływaniu się na wpływy w WKU i pośredniczeniu w zwolnieniu 

poborowego z obowiązku odbycia służby wojskowej w zamian za 

obietnicę uzyskania korzyści majątkowej,

4)  przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej określone w art. 231 §2 kk. najczęściej polegało na:

•  poświadczeniu nieprawdy w rozkazie dziennym o podróży służ-

bowej,

•  wypłaceniu należności za niewykonany w terminie remont sprzętu 

wojskowego,

• poleceniu wycięcia drzew na terenie wojskowym,

•  zakwaterowaniu w pomieszczeniach służbowych osób nieupraw-

nionych,

•  wykorzystywaniu sprzętu wojskowego do prac na rzecz znajomych,
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•  wykorzystywaniu infrastruktury wojskowej i części zamiennych 

do remontów pojazdów prywatnych,

•  wykorzystywaniu podległych żołnierzy i pracowników wojska do 

prac remontowo-budowlanych prywatnych domów i posesji,

•  wykorzystywaniu sprzętu służbowego w prywatnym gabinecie 

lekarskim,

•  przekazywaniu sprzętu kwatermistrzowskiego do bezpłatnego użyt-

kowania przez osobę nieuprawnioną,

•  kierowaniu żołnierzy do prac w kasynie dzierżawionym przez 

osobę prywatną,

•  organizowaniu fikcyjnych szkoleń i wydawaniu świadectw kwa-

lifikacyjnych,

•  zatwierdzaniu należności za fikcyjne podróże służbowe i czerpaniu 

korzyści z takich działań,

•  zmuszaniu podwładnych do przekazywania produktów żywnoś-

ciowych na cele pozasłużbowe,

•  zawieraniu umów na korzystanie z pojazdów prywatnych w celach 

służbowych,

• bezzasadnym stosowaniu procedur anektowania umów,

•  zaniechaniu przez pełnomocnika ds. ochrony informacji nie-

jawnych przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec 

osoby podlegającej sprawdzeniu oraz poświadczeniu nieprawdy 

poprzez wydanie jej poświadczenia bezpieczeństwa,

•  zaniechaniu wyegzekwowania kar umownych od wykonawcy za 

niedochowanie terminu zakończenia inwestycji, wykorzystywa-

niu obiektów wojskowych poprzez udostępnienie budynków do 

użytku w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami bądź 

też osobom nieuprawnionym,

5)  udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego w celu osiąg-

nięcia korzyści majątkowej określone w art. 305 kk. polegało (na 

przykład) na wejściu w porozumienie przedstawicieli kilku firm 

w toku organizowanego przez jednostkę wojskową przetargu pub-

licznego na dostawę części zamiennych. Przedstawiciele wskaza-

nych firm uzgodnili treść składanych ofert, a następnie złożyli je 

do jednostki, przez co doprowadzili do wyboru reprezentowanego 

przez siebie przedsiębiorstwa i uzyskali zamówienie publiczne na 

kwotę ponad 97 tys. zł brutto, czym działali na szkodę jednostki woj-
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skowej. Symptomatycznym jest, że dominującą grupą osobową są 

oficerowie starsi (25), którzy tworzyli swoisty parasol ochronny dla 

podwładnych i minimalizowali poczucie zagrożenia przed odpo-

wiedzialnością karną, dlatego też m.in. przestępstwa korupcyjne są 

najtrudniejsze do wyjaśnienia. Skuteczne działania wymagają koor-

dynacji przedsięwzięć dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-roz-

poznawczych, odpowiedniego czasu do ich realizacji oraz nakładu 

właściwych sił i środków. Niestety wiele z tych czynów ujawnianych 

jest z opóźnieniem, co ma istotny wpływ na skuteczność ścigania 

sprawców207.

W tabeli 11. przedstawiono zestawienie liczbowe wojskowych sprawców 

przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego – zanoto-

wanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do 

końca grudnia 2011 roku.

Tabela 11. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2002 do końca grudnia 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 2 3

1 szeregowy 11

2 starszy szeregowy 41

3 kapral 4

4 starszy kapral 3

5 plutonowy 9

6 starszy plutonowy 15

7 sierżant 7

8 starszy sierżant 12

9 sierżant sztabowy 9

10 starszy sierżant sztabowy 8

11 młodszy chorąży 7

12 chorąży 22

13 starszy chorąży 24

14 młodszy chorąży sztabowy 29

15 chorąży sztabowy 16

16 starszy chorąży sztabowy 9 

17 podporucznik 2

18 porucznik 12

207 W. Kubica, Obszary i specyfika zagrożeń korupcją..., s. 51–53.
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Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 2 3

19 kapitan 61

20 major 80

21 podpułkownik 110

22 pułkownik 92

23 generał brygady 7

24 generał dywizji 1

25 generał broni 2

OGÓŁEM 593

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 11., dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do 

końca grudnia 2011 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom wojskowych:

– oficerowie starsi – 282, tj. 47,5% z ogólnej liczby 593,

– generałowie – 10, tj. 1,7% z ogólnej liczby 593,

– oficerowie starsi i generałowie – 292, tj. 49,2% z ogólnej liczby 593,

– oficerowie młodsi – 75, tj. 12,6% z ogólnej liczby 593,

– oficerowie + generałowie razem – 367, tj. 61,9% z ogólnej liczby 593.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie (oficerowie młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy 

oficerów – oficerowie starsi. Na wykresie 10. przedstawiono graficznie 

liczbę oskarżonych w poszczególnych stopniach wojskowych w latach 

2002–2011. 

W celu przeprowadzenia dokładniejszej analizy danych zawar-

tych w tabeli 10., dokonano podziału na poszczególne lata, tak więc: 

w tabeli 12. przedstawiono zestawienie liczbowe wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojsko-

wego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 

1 stycznia 2002 do końca grudnia 2002 roku.
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Tabela 12. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2002 do końca grudnia 2002

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 2

2 plutonowy 3

3 sierżant sztabowy 1

4 starszy sierżant sztabowy 2

5 chorąży 1

6 młodszy chorąży sztabowy 1

7 chorąży sztabowy 1

8 starszy chorąży sztabowy 3

9 porucznik 1

10 kapitan 10

11 major 5

12 podpułkownik 2

13 pułkownik 5

OGÓŁEM 37

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Wykres 9. Liczba oskarżonych w poszczególnych stopniach wojskowych w latach 

2002–2011

Żródło: opracowanie własne
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Analizując dane zawarte w tabeli 12. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do 

końca grudnia 2002 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 12, tj. 32,4%,

– oficerowie młodsi – 11, tj. 29,7%,

– oficerowie razem – 23, tj. 62,1%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych spraw-

ców przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia 

tego czynu, są oficerowie (młodsi i starsi), zaś z grupy oficerów, oficero-

wie starsi. Na wykresie 10. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2002 roku.

Tabela 13. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2003 do końca grudnia 2003 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 3

2 starszy szeregowy 2

3 starszy kapral 1

4 starszy plutonowy 1

5 sierżant sztabowy 1

6 młodszy chorąży 1

7 chorąży 2

8 starszy chorąży 2

9 młodszy chorąży sztabowy 3

10 chorąży sztabowy 3

11 porucznik 1

12 kapitan 7

13 major 2

14 podpułkownik 3

15 pułkownik 2

OGÓŁEM 34
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 13. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2003 do 
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końca grudnia 2003 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 7, tj. 20,6%,

– oficerowie młodsi – 9, tj. 23,5%,

– oficerowie razem – 16, tj. 47,0%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych spraw-

ców przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia 

tego czynu, są podoficerowie w liczbie 18, tj. 53% z 34, w tym chorążowie 

– 11, tj. 32,4% z 34.

Na wykresie 11. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska 

Polskiego według stopni wojskowych w 2003 roku.

Tabela 14. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2004 do końca grudnia 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1

2 kapral 1

3 plutonowy 1

4 starszy plutonowy 4

5 sierżant 1

6 starszy sierżant 2

7 sierżant sztabowy 3

8 starszy sierżant sztabowy 1

9 chorąży 2

10 starszy chorąży 4

11 młodszy chorąży sztabowy 1

12 chorąży sztabowy 3

13 porucznik 1

14 kapitan 4

15 major 4

16 podpułkownik 3

17 pułkownik 9

OGÓŁEM 45
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 14. dotyczące liczby wojskowych sprawców 

przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zanoto-

wanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2004 do 
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końca grudnia 2004 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 16, tj. 35,6%,

– oficerowie młodsi – 5, tj. 11,1%,

– oficerowie razem – 21, tj. 46,7%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych spraw-

ców przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia 

tego czynu, są podoficerowie w liczbie 23, tj. 51,1% z 45. 

Na wykresie 12. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2004 roku.

Tabela 15. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2005 do końca grudnia 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1

2 starszy szeregowy 2

3 plutonowy 1

4 starszy plutonowy 1

5 sierżant 1

6 starszy sierżant sztabowy 2

7 chorąży 2

8 młodszy chorąży sztabowy 7

9 starszy chorąży sztabowy 1 

10 porucznik 5

11 kapitan 6

12 major 9

13 podpułkownik 5

14 pułkownik 6

15 generał brygady 1

OGÓŁEM 50
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Woj-

skowa

Analizując dane zawarte w tabeli 15., dotyczące liczby wojskowych sprawców 

przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zanoto-

wanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2005 do 

końca grudnia 2005 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:
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Wykres 12. Liczba oskarżonych żołnierzy Wojska Polskiego 

wg stopni wojskowych w 2004 roku 

Źródło: opracowanie własne
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– oficerowie starsi – 20, tj. 40,0%,

– oficerowie młodsi – 11, tj. 22,0%,

– generałowie – 1, tj. 2,0%,

oficerowie i generałowie razem – 32, tj. 64,0%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie młodsi, starsi i generałowie, zaś z grupy oficerów – 

oficerowie starsi.

Na wykresie 13. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2005 roku.

Tabela 16. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2006 do końca grudnia 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 3

2 starszy szeregowy 1

3 kapral 1

4 plutonowy 1

5 starszy plutonowy 3

6 starszy sierżant 1

7 sierżant sztabowy 1

8 starszy sierżant sztabowy 1

9 chorąży 1

10 starszy chorąży 2

11 młodszy chorąży sztabowy 1

12 starszy chorąży sztabowy 2 

13 podporucznik 1

14 porucznik 1

15 kapitan 11

16 major 8

17 podpułkownik 17

18 pułkownik 17

19 generał brygady 1

OGÓŁEM 74
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 16. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2006 
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

do końca grudnia 2006 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korup-

cji postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 42, tj. 58,3%,

– oficerowie młodsi – 14, tj. 18,9%,

– generałowie – 1, tj. 1,3%,

– oficerowie i generałowie razem – 57, tj. 77,0%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy oficerów 

– oficerowie starsi.

Na wykresie 14. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2006 roku.

Tabela 17. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2007 do końca grudnia 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1

2 starszy szeregowy 4

3 kapral 1

4 plutonowy 2

5 sierżant 1

6 młodszy chorąży 2

7 chorąży 5

8 starszy chorąży 2

9 młodszy chorąży sztabowy 3

10 chorąży sztabowy 3

11 starszy chorąży sztabowy 1 

12 porucznik 2

13 kapitan 3

14 major 13

15 podpułkownik 12

16 pułkownik 4

17 Generał dywizji 1

OGÓŁEM 60

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 17. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2007 

do końca grudnia 2007 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 29, tj. 48,3%,

– oficerowie młodsi – 5, tj. 8,3%,

– generałowie – 1, tj. 1,7%,

– oficerowie i generałowie razem – 35, tj. 58,3%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy oficerów –

oficerowie starsi. 

Na wykresie 15. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2007 roku.

Tabela 18. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2008 do końca grudnia 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 3

2 starszy szeregowy 2

3 starszy kapral 1

4 starszy plutonowy 2

5 starszy sierżant 2

6 starszy sierżant sztabowy 1

7 młodszy chorąży 1

8 chorąży 2

9 starszy chorąży 4

10 młodszy chorąży sztabowy 2

11 chorąży sztabowy 2

12 kapitan 4

13 major 11

14 podpułkownik 17

15 pułkownik 10

16 generał brygady 2

17 generał broni 1

OGÓŁEM 67
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 18. dotyczące liczby wojskowych sprawców 

przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zanoto-
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

wanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2008 do 

końca grudnia 2008 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 38, tj. 48,3%,

– oficerowie młodsi – 4, tj. 5,9%,

– generałowie – 3, tj. 4,4%,

oficerowie i generałowie razem – 45, tj. 67,2%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych spraw-

ców przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia 

tego czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy ofi-

cerów – oficerowie starsi.

Na wykresie 16. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2008 roku.

Tabela 19. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2009 do końca grudnia 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 18

2 starszy kapral 1

3 starszy plutonowy 1

4 sierżant sztabowy 3

5 młodszy chorąży  1

6 chorąży 3

7 starszy chorąży 4

8 młodszy chorąży sztabowy 1

9 chorąży sztabowy 2

10 kapitan 8

11 major 17

12 podpułkownik 20

13 pułkownik 13

14 generał brygady 1

 OGÓŁEM 93

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zawarte w tabeli 19. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, 

zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

2009 do końca grudnia 2009 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące 

korupcji postawiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 50, tj. 53,7%,

– oficerowie młodsi – 8, tj. 8,6%,

– generałowie – 1, tj. 1,0%,

– oficerowie i generałowie razem – 59, tj. 63,4%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych spraw-

ców przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia 

tego czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy ofi-

cerów – oficerowie starsi.

Na wykresie 17. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2009 roku.

Tabela 19. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2010 do końca grudnia 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 6

2 kapral 1

3 sierżant 3

4 starszy sierżant 4

5 sierżant sztabowy 1

6 starszy sierżant sztabowy 1

7 chorąży 4

8 starszy chorąży 5

9 młodszy chorąży sztabowy 6

10 chorąży sztabowy 1

11 starszy chorąży sztabowy 1 

12 podporucznik 1

13 porucznik 1

14 kapitan 6

15 major 8

16 podpułkownik 19

17 pułkownik 12

18 generał brygady 1

19 generał broni 1

OGÓŁEM 82

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Analizując dane zawarte w tabeli 19. dotyczące liczby wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zano-

towanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2010 

do końca grudnia 2010 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji 

postawiono:

– oficerowie starsi – 39, tj. 47,5%,

– oficerowie młodsi – 8, tj. 9,7%,

– generałowie – 2, tj. 2,4%,

– oficerowie i generałowie razem – 49, tj. 59,7%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, którym postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy oficerów – 

oficerowie starsi.

Na wykresie 18. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2010 roku.

Tabela 20. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego – zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojsko-

wych od 1 stycznia 2011 do końca grudnia 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 3

2 plutonowy 1

3 starszy plutonowy 3

4 sierżant 1

5 starszy sierżant 2

6 młodszy chorąży 2

7 starszy chorąży 1

8 młodszy chorąży sztabowy 4

9 chorąży sztabowy 1

10 starszy chorąży sztabowy 1 

11 kapitan 2

12 major 3

13 podpułkownik 12

14 pułkownik 14

15 generał brygady 1

OGÓŁEM 51

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Analizując dane zawarte w tabeli 20. dotyczące liczby wojskowych sprawców 

przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według stopnia wojskowego, zanotowa-

nych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2011 do końca 

grudnia 2011 roku, należy wskazać, że zarzuty dotyczące korupcji posta-

wiono następującym grupom:

– oficerowie starsi – 29, tj. 56,8%,

– oficerowie młodsi – 2, tj. 3,9%,

– generałowie – 1, tj. 1,9%,

– oficerowie i generałowie razem – 32, tj. 62,7%.

Z powyższych danych wynika, że największą grupą wojskowych sprawców 

przestępstw korupcyjnych, której postawiono zarzuty popełnienia tego 

czynu, są oficerowie (młodsi, starsi i generałowie), zaś z grupy oficerów – 

oficerowie starsi.

Na wykresie 19. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według stopni wojskowych w 2011 roku.

Wojskowi sprawcy przestępstw w Siłach Zbrojnych RP w latach 
2002–2011 według podstawowej kwalifikacji prawnej – przestępstwa 
związane z korupcją.

W tabeli 21. przedstawiono zestawienie liczbowe wojskowych sprawców 

przestępstw w Wojsku Polskim według podstawowej kwalifikacji prawnej 

– przestępstwa związane z korupcją – zanotowanych we wszystkich pro-

kuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do końca grudnia 2011 roku.

Tabela 21. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według podstawowej kwalifikacji prawnej – przestępstwa związane z korupcją – 

zanotowanych we wszystkich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do końca 

grudnia 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 Art. 228 § 1 kk. 52

2 Art. 228 § 2 kk. 3

3 Art. 228 § 3 kk. 40

4 Art. 228 § 4 kk. 38

5 Art. 228 § 5 kk. 1

6 Art. 229 § 1 kk. 5

7 Art. 229 § 2 kk. 2

8 Art. 229 § 3 kk. 69
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Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

9 Art. 230 § 1 kk. 13

10 Art. 230 § 2 kk. 1

11 Art. 230 § 1 kk. 2

12 Art. 231 § 2 kk. 352

13 Art. 296 § 1 kk. 5

14 Art. 296 § 2 kk. 5

15 Art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk. 1

16 Art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk. 2

17 Art. 305 § 1 kk. 2

OGÓŁEM 593
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Analizując dane zestawienia liczbowego (tabela 21.) wojskowych spraw-

ców przestępstw w Siłach Zbrojnych RP według podstawowej kwalifikacji 

prawnej – przestępstwa związane z korupcją – zanotowanych we wszyst-

kich prokuraturach wojskowych od 1 stycznia 2002 do końca grudnia 2011 

roku, należy wskazać, że najwięcej przestępstw popełniono z art. 231 § 2 kk. 

– 352, tj. 59,3% z ogólnej liczby 593, na drugim miejscu uplasował się 

art.  229 § 3 kk. – 69, tj. 11,6% z ogólnej liczby 593, na trzecim miejscu 

art. 228 § 3 kk. – 40, tj. 6,7% z ogólnej liczby 593.

W dalszych badaniach przeprowadzono analizę liczby oskarżonych 

żołnierzy Wojska Polskiego według paragrafów w poszczególnych latach 

począwszy od 2002 roku. Na wykresie 20. przedstawiono liczbę oskarżo-

nych żołnierzy Wojska Polskiego według paragrafów w 2002 roku.

Tabela 22. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2002 

roku do końca 2002 roku

Lp  Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 plutonowy 1

2 kapitan 2

3 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 4

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Wykres 20. Liczba oskarżonych żołnierzy Wojska Polskiego wg paragrafów w 2002 roku

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 23. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbroj-

nych RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 

2002 roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 plutonowy 1

2 chorąży 1

3 Starszy chorąży sztabowy 1

4 kapitan 1

 OGÓŁEM 4

Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 24. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 1 kk., od 1 stycznia 2002 

roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1

OGÓŁEM 1

Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 25. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2002 

roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1

2 plutonowy 1

3 kapitan 1

 OGÓŁEM 3
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 26. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2002 

roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 sierżant sztabowy 1 

2 starszy sierżant sztabowy 2

3 młodszy chorąży sztabowy 1

4 chorąży sztabowy  1

5 starszy chorąży sztabowy 1
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Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

6 porucznik 1

7 kapitan 6 

8 major 5

9 podpułkownik 1

10 pułkownik 3

 OGÓŁEM 22 
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 27. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 2 kk., od 1 stycznia 2002 

roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

OGÓŁEM 1
Żródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 28. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 3 kk. w zw. z art. 296 § 2 

kk., od 1 stycznia 2002 roku do końca 2002 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

OGÓŁEM 1
Żródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 21. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2003 roku.

Tabela 29. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2003 

roku do końca 2003 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapitan 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 30. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2003 

roku do końca 2003 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

2 kapitan 1

OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 31. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2003 

roku do końca 2003 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1

2 Starszy szeregowy 1

3 Starszy kapral 1

4 Sierżant sztabowy 1

5 Chorąży sztabowy 1

 OGÓŁEM 5
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 32. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2003 

roku do końca 2003 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 2

2 starszy szeregowy 1

3 starszy plutonowy 1

4 młodszy chorąży  1

5 chorąży 1

6 starszy chorąży 2

7 młodszy chorąży sztabowy 3 

8 chorąży sztabowy 2

9 porucznik 1

10 kapitan 5

11 major 2

12 podpułkownik 3

13 pułkownik 2 

 OGÓŁEM 26 
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Na wykresie 22. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska 

Polskiego według paragrafów w 2004 roku.

Tabela 33. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

2 chorąży sztabowy 1

3 kapitan 1

4 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Woj-

skowa

Tabela 34. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 2 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1

2 sierżant sztabowy 1

OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 35. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapral 1

2 plutonowy 1

3 sierżant sztabowy 1

4 starszy chorąży 1

 OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 36. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 2 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 porucznik 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 37. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 38. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy plutonowy 4 

2 sierżant 1

3 starszy sierżant 2

4 sierżant sztabowy 1

5 starszy sierżant sztabowy 1

6 starszy chorąży 3

7 młodszy chorąży sztabowy 1 

8 chorąży sztabowy 2

9 kapitan 3

10 major 4

11 podpułkownik 2

12 pułkownik 8

 OGÓŁEM 32 
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 39. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 1 kk., od 1 stycznia 2004 

roku do końca 2004 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 40. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 młodszy chorąży sztabowy 3

2 starszy chorąży sztabowy 1

3 major 2

4 pułkownik 1

 OGÓŁEM 7
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 23. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2005 roku.

Tabela 41. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant sztabowy 1

2 młodszy chorąży sztabowy 1

3 porucznik 3

4 kapitan 2

5 major 2

6 pułkownik 1

 OGÓŁEM 10
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 42. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 1 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 plutonowy 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 43. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1

2 starszy szeregowy 2

3 starszy plutonowy 1

4 pułkownik 1

 OGÓŁEM 5
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 44. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk,, od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 sierżant 2 

2 starszy sierżant sztabowy 1

3 chorąży 1

4 młodszy chorąży sztabowy 4

5 porucznik 2

6 kapitan 2

7 major 1 

8 podpułkownik 2

9 pułkownik 2

10 generał brygady 1

 OGÓŁEM 18
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 45. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 1 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 major 2

 OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 46. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 2 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 podpułkownik 1

  OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 47. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 305 § 1 kk., od 1 stycznia 2005 

roku do końca 2005 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 major 1

2 podpułkownik 1

OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 24. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2006 roku.

Tabela 48. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 §1 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

2 kapitan 2

3 major 3

4 podpułkownik 2

5 pułkownik 3

  OGÓŁEM 11
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 49. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 2 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 50. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 3 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapitan 1

2 major 1

3 pułkownik 2

OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 51. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant sztabowy 1

2 starszy chorąży sztabowy 1

3 major 1

4 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 52. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 5 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 53. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 3

2 starszy szeregowy 1

OGÓŁEM  4
Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 54. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 § 1 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapitan 1

 OGÓŁEM 1

Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 55. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapral 1 

2 plutonowy 1

3 starszy plutonowy 3

4 starszy sierżant 1

5 sierżant sztabowy 1

6 chorąży 1

7 starszy chorąży 1 

8 młodszy chorąży sztabowy 1

9 starszy chorąży sztabowy 1

10 podporucznik 1

11 porucznik 1

12 kapitan 7

13 major 3

14 podpułkownik 13

15 pułkownik 8

16 generał brygady 1

 OGÓŁEM 45 
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 56. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 2 kk., od 1 stycznia 2006 

roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 2

 OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 57. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 3 kk. w zw.zart. 296 § 1 kk., 

od 1 stycznia 2006 roku do końca 2006 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 25. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2007 roku.

Tabela 58. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 major 1

2 podpułkownik 1

3 pułkownik 1

OGÓŁEM 3
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 59. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 3 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży sztabowy 1

2 kapitan 1

3 major 3

4 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 6
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 60. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 młodszy chorąży sztabowy 1

2 chorąży sztabowy 1

3 podpułkownik 2

OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 61. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 1 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapral 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 62. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1

2 starszy szeregowy 3

 OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 63. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 § 1 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 młodszy chorąży 1

2 chorąży sztabowy 1

3 podpułkownik 1

4 pułkownik 1

 OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 64. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230a § 1 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1

  OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 65. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 plutonowy 2 

2 sierżant 1

3 młodszy chorąży 1

4 chorąży 4

5 starszy chorąży 2

6 młodszy chorąży sztabowy 2

7 chorąży sztabowy 1 

8 porucznik 2

9 kapitan 2

10 major 9

11 podpułkownik 7

12 pułkownik 1

10 generał dywizji 1

 OGÓŁEM 35
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 66. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 2 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

 OGÓŁEM 1

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 67. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 3 kk., od 1 stycznia 2007 

roku do końca 2007 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 pułkownik 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 26. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2008 roku.

Tabela 68. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

2 major 1

3 podpułkownik 2

4 pułkownik 1

 OGÓŁEM 5
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 69. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 3 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant 1 

2 kapitan 1

3 major 5

4 podpułkownik 2

5 generał brygady 1

 OGÓŁEM 10 
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 70. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 2

2 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 3
Źródło: opracował prokurato, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 71. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 1 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

 OGÓŁEM 1

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 72. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży sztabowy 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 73. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 szeregowy 1 

2 starszy szeregowy 2

3 starszy kapral 1

4 starszy plutonowy 1

5 starszy sierżant sztabowy 1

6 młodszy chorąży 1

7 starszy sztabowy 1 

8 kapitan 2

9 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 11
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 74. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 § 1 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant 1

2 młodszy chorąży sztabowy 1

 OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 75. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy plutonowy 1 

2 chorąży 1

3 starszy chorąży 1

4 młodszy chorąży sztabowy  1

5 chorąży sztabowy 1

6 kapitan 1

7 major 5 

8 podpułkownik 11

9 pułkownik 8

10 generał brygady 1

11 generał broni 1

 OGÓŁEM 32
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 76. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 296 § 1 kk., od 1 stycznia 2008 

roku do końca 2008 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

2 pułkownik 1

 OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Na wykresie 27. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2009 roku.

Tabela 77. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

2 kapitan 1

3 major 1

4 podpułkownik 1

5 pułkownik 1

 OGÓŁEM 5
Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 78. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 3 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant 1 

2 chorąży 2

3 młodszy chorąży sztabowy 1

4 kapitan 1

5 major 1

6 pułkownik 1

 OGÓŁEM 6 
Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 79. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 chorąży 1

2 starszy chorąży 1

 OGÓŁEM 2
Źródło: opracował prokurator płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 80. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 1 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 podpułkownik 1

 OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 81. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 16

2 starszy plutonowy 1

 OGÓŁEM 17
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 82. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2009 

roku do końca 2009 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 2 

2 starszy kapral 1

3 sierżant sztabowy 2

4 młodszy chorąży 1

5 chorąży 1

6 starszy chorąży 2

7 chorąży sztabowy 2 

8 kapitan 6

9 major 15

10 podpułkownik 18

11 pułkownik 11

12 generał brygady 1

 OGÓŁEM 62
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 28. przedstawiono liczbę oskarżonych żołnierzy Wojska Pol-

skiego według paragrafów w 2010 roku.
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Tabela 83. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

2 major 2

3 podpułkownik 1

OGÓŁEM 4
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 84. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 3 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant 1

2 starszy chorąży 2

3 młodszy chorąży sztabowy 1

4 major 1

5 podpułkownik 6

 OGÓŁEM 11
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 85. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy chorąży 1

2 major 1

3 podpułkownik 1

OGÓŁEM 3
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 86. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 6

2 sierżant 1

3 starszy sierżant 1

4 młodszy chorąży sztabowy 1



283

Włodzimierz Wysocki  Interpretacja i ocena  wpływu korupcji...

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

5 major 1

 OGÓŁEM 10
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 87. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 § 1 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant 1

2 chorąży 3

3 młodszy chorąży sztabowy 1

4 kapitan 1

 OGÓŁEM 6
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 88. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 § 2 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy sierżant sztabowy 1

OGÓŁEM 1

Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 89. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 230 a § 1 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 młodszy chorąży sztabowy 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 90. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2010 

roku do końca 2010 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 kapral 1 

2 sierżant 2

3 starszy sierżant 1

4 sierżant sztabowy 1
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Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

5 chorąży 1

6 starszy chorąży 1

7 młodszy chorąży sztabowy 1 

8 chorąży sztabowy 1

9 starszy chorąży sztabowy 1

10 podporucznik 1

11 porucznik 1

12 kapitan 5

13 major 3

14 podpułkownik 11 

15 pułkownik 12

16 generał brygady 1

17 generał broni 1

 OGÓŁEM 45
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Na wykresie 29. przedstawiono graficznie liczbę oskarżonych żołnierzy 

Wojska Polskiego według paragrafów w 2011 roku.

Tabela 91. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 1 kk., od 1 stycznia 2011 

roku do końca 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 młodszy chorąży sztabowy 1

2 kapitan 2

3 podpułkownik 2

4 pułkownik 3

 OGÓŁEM 8
Źródło: opracowanie własne

Tabela 92. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 §3 kk, od 1 stycznia 2011 

roku do końca 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy plutonowy 1

2 młodszy chorąży sztabowy 1

3 podpułkownik 1

  OGÓŁEM 3
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Tabela 93. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 228 § 4 kk., od 1 stycznia 2011 

roku do końca 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 podpułkownik 1

OGÓŁEM 1
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 94. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 229 § 3 kk., od 1 stycznia 2011 

roku do końca 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 2

2 sierżant 1

3 starszy sierżant 2

4 młodszy chorąży 2

5 major 1

 OGÓŁEM 8
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa

Tabela 95. Zestawienie liczbowe wojskowych sprawców przestępstw w Siłach Zbrojnych 

RP według stopnia wojskowego, klasyfikacja prawna: art. 231 § 2 kk., od 1 stycznia 2011 

roku do końca 2011 roku

Lp. Stopień wojskowy Ogólna liczba

1 starszy szeregowy 1 

2 plutonowy 2

3 starszy plutonowy 1

4 starszy chorąży 1

5 młodszy chorąży sztabowy 1

6 chorąży sztabowy 1

7 starszy chorąży sztabowy 1 

8 major 1

9 podpułkownik 1

10 pułkownik 1

11 Generał brygady 1

 OGÓŁEM 12
Źródło: opracował prokurator, płk Dariusz Gabryszewski, Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Analiza danych Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości doty-

cząca skazanych żołnierzy Wojska Polskiego za przestępstwa korupcyjne 

popełnione w Siłach Zbrojnych RP w latach 2001–2011.

Dzięki danym uzyskanym od Wydziału Statystyki Ministerstwa Spra-

wiedliwości dotyczącym liczby skazanych żołnierzy Wojska Polskiego 

za przestępstwa korupcyjne popełnione w Siłach Zbrojnych RP w latach 

2001–2011, można było porównać liczbę skazanych żołnierzy w poszcze-

gólnych latach oraz wykazać najbardziej skorumpowaną grupę osobową 

wśród wojskowych (patrz tabela 96.).

Tabela 96. Prawomocnie skazani żołnierze zawodowi Wojska Polskiego za przestępstwa 

z art. 228, 229, 230, 230a i 231 Kodeksu karnego w latach 2001–2011

Lata

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

Skazani żołnierze – ogółem 24 35 48 38 63 42 39 37 49 90 43

z tego w stopniu:

szeregowy/marynarz 1 – 1 – – 1 – 1 – – 1

st. szeregowy/st. marynarz – 1 1 – – 1 2 – 2 18 2

kapral/mat – – 3 – – – 1 1 – – –

st. kapral/st. mat – 1 – – – – – – – 2 –

plutonowy/bosmanmat – 2 1 2 2 1 2 – – – –

st. plutonowy/st. bosmanmat – 3 1 1 2 1 1 – 1 – 2

sierżant/bosman – – – – 1 – 1 1 – 1 1

st. sierżant/st. bosman 1 – – 3 – – 1 – 1 1 1

sierżant sztab./bosman sztab. – 5 3 2 3 2 – 1 – 1 –

st. sierżant sztab./st. bosman sztab. – 1 2 3 1 1 – 1 1 – –

mł. chorąży/mł. chorąży mar. 1 – – 1 5 – 1 1 – 4 2

chorąży/chorąży mar. 3 – 3 2 4 2 1 – 1 8 2

st. chorąży/st. chorąży mar. 4 – 2 4 2 2 3 1 1 3 2

mł. chorąży sztab./mł. chorąży 
sztab. mar. 1 – 2 2 2 2 1 1 – 2 2

chorąży sztab./chorąży sztab. mar. – 2 2 1 2 – 1 3 – – –

st. chorąży sztab./st. chorąży sztab. 
mar. – 1 1 – 2 2 3 – – – –

podporucznik/podporucznik mar. – 3 1 – – – 1 – – – –

porucznik/porucznik mar. 4 1 4 1 4 1 1 – – 2 –

kapitan/kapitan mar. 3 3 5 5 10 11 2 4 4 7 4

major/komandor ppor. 4 4 3 3 7 2 6 7 13 8 4

podpułkownik/komandor por. 1 6 9 3 8 5 6 10 15 18 14

pułkownik/komandor 1 2 4 4 8 8 3 3 9 13 5

generał brygady/kontradmirał – – – 1 – – – 1 1 2 1
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Lata

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

generał dywizji/wiceadmirał – – – – – – 2 – – – –

generał broni/admirał floty – – – – – – – 1 – – –

generał/admirał – – – – – – – – – – –

Źródło: opracowanie Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości

Prowadząc analizę danych zamieszczonych w tabeli 96., należy zacząć od 

tego, że w latach 2001–2011 prawomocnie skazano w sumie 508 żołnierzy 

zawodowych Wojska Polskiego za przestępstwa z art. 228, 229, 230, 230a 

i 231 Kodeksu karnego. Najwięcej skazano żołnierzy w 2010 roku – 90, tj. 

17,8% ogólnej liczby skazanych w badanym okresie czasu. W 2005 roku 

skazano 63 żołnierzy, tj. 12,4% ogólnej liczby skazanych w badanym okre-

sie czasu. Najmniej żołnierzy skazano 2001 roku – 24, tj. 4,72% ogólnej 

liczby skazanych w badanym okresie czasu.

Poniżej przedstawiono statystykę skazanych żołnierzy (w liczbach 

i %) w poszczególnych korpusach osobowych za lata 2001–2011: 

• szeregowcy: 32 – tj. 6,3% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011,

• podoficerowie: 167 – tj. 32,9% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–

–2011,

• oficerowie młodsi: 71 – tj. 14,0% ogólnej liczby skazanych w latach 

2001–2011,

• oficerowie starsi: 216 – tj. 42,5% ogólnej liczby skazanych w latach 

2001–2011:

– major: 61 – tj. 12,0% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011,

–  podpułkownik: 95 – tj. 18,7% ogólnej liczby skazanych w latach 

2001–2011,

–  pułkownik: 60 – tj. 11,8% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011,

• generałowie: 9 – tj. 1,8% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011:

–  generał brygady: 6 – tj. 1,2% ogólnej liczby skazanych w latach 

2001–2011,

–  generał dywizji: 2 – tj. 0,4% ogólnej liczby skazanych w latach 

2001–2011,

–  generał broni: 1 – tj. 0,2% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011.

Z analizy danych skazanych w poszczególnych korpusach osobowych za 

lata 2001–2011. Wynika, że najbardziej skorumpowany jest korpus oficer-

ski – skazano 286 oficerów, co stanowi 56,3% ogólnej liczby skazanych 
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w latach 2001–2011. W tym korpusie najbardziej skorumpowani są pod-

pułkownicy (18,7% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011), na 

drugim miejscu uplasowali się pułkownicy z wynikiem 11,8% ogólnej 

liczby skazanych w latach 2001–2011, na trzecim miejscu są majorowie 

z wynikiem 12,0% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011. Skaza-

nych generałów jest 1,8% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011, na 

pierwszym miejscu w liczbie skazanych uplasowali się generałowie bry-

gady, tj. 1,2% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011, na drugim 

miejscu znajdują się generałowie dywizji z wynikiem 0,4% ogólnej liczby 

skazanych w latach 2001–2011, na trzecim miejscu jest generał broni, co 

stanowi 0,2% ogólnej liczby skazanych w latach 2001–2011.

Poniżej przedstawiono analizę za poszczególne lata przyjętego okresu 

badawczego. 

W 2001 roku skazano 24 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, z czego: 

najwięcej skazanych, bo aż 13, to oficerowie, którzy stanowią 54,2% ogólnej 

liczby skazanych (w tym 7 skazanych to oficerowie młodsi, tj. 29,2%, i 6 – ofi-

cerów starszych, tj. 25,0% ogólnej liczby skazanych). Pozostałych 10 skaza-

nych to podoficerowie stanowiący 41,7% ogólnej liczby skazanych. Jeden 

skazany szeregowiec stanowi tylko 4,3% ogólnej sumy skazanych w 2001 

roku. Liczbę żołnierzy Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojsko-

wego w 2001 roku przedstawiono graficznie na wykresie 30.

W 2002 roku skazano 35 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego,  

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 19, to oficerowie, którzy stanowią 54,3% 

ogólnej liczby skazanych (z czego 7 skazanych to oficerowie młodsi, tj. 

20,0%, i 12 – oficerów starszych, tj. 34,3% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 15 skazanych to podoficerowie stanowiący 42,8% ogólnej sumy 

skazanych. Jeden skazany szeregowiec stanowi tylko 2,8% ogólnej liczby 

skazanych w 2002 roku. Liczbę żołnierzy Wojska Polskiego skazanych 

według stopnia wojskowego w 2002 roku przedstawiono graficznie na 

wykresie 31.

W 2003 roku skazano 48 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 26, to oficerowie, którzy stanowią 

54,2% ogólnej liczby skazanych (z czego 10 skazanych to oficerowie 

młodsi, tj. 20,8%, i 16 – oficerowie starsi, tj. 33,3% ogólnej liczby skaza-

nych). Pozostałych 19 skazanych to podoficerowie stanowiący 42,8% 

ogólnej liczby skazanych. Szeregowcy w liczbie 2 skazanych stanowią 

tylko 4,2% ogólnej liczby skazanych w 2003 roku. Liczbę żołnierzy Wojska 
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Polskiego skazanych według stopnia wojskowego w 2003 roku przed-

stawiono graficznie na wykresie 32.

W 2004 roku skazano 38 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 22, to podoficerowie, którzy stanowią 

57,9% ogólnej liczby skazanych. Skazanych oficerów było 17, tj. 44,7% 

(z czego 6 skazanych to oficerowie młodsi, tj. 15,7%, i 11 – oficerowie starsi, 

tj. 29,0% ogólnej liczby skazanych). W tym czasie skazano 1 generała, co 

stanowi 2,6% z ogólnej liczby skazanych w 2004 roku. Liczbę żołnierzy Wojska 

Polskiego skazanych według stopnia wojskowego w 2004 roku przedsta-

wiono graficznie na wykresie 33.

W 2005 roku skazano 63 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 37, to oficerowie, którzy stanowią 

58,7% ogólnej liczby skazanych (z czego 14 skazanych to oficerowie 

młodsi, tj. 22,2%, i 23 – oficerowie starsi, tj. 36,5% ogólnej liczby skaza-

nych) Pozostałych 26 skazanych to podoficerowie stanowiący 41,3% 

ogólnej liczby skazanych w 2005 roku. Liczbę żołnierzy Wojska Polskiego 

skazanych według stopnia wojskowego w 2005 roku przedstawiono gra-

ficznie na wykresie 34.

W 2006 roku skazano 42 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 27, to oficerowie, którzy stanowią 

64,3% ogólnej liczby skazanych (z czego 12 skazanych to oficerowie 

młodsi, tj. 28,6%, i 15 – oficerowie starsi, tj. 35,7% ogólnej liczby skazanych). 

Pozostałych 13 skazanych to podoficerowie stanowiący 31,0% ogólnej liczby 

skazanych. Szeregowcy w liczbie 2 skazanych stanowią tylko 4,8% ogólnej 

liczby skazanych w 2006 roku. Liczbę żołnierzy Wojska Polskiego skazanych 

według stopnia wojskowego w 2006 roku przedstawiono graficznie na 

wykresie 35.

W 2007 roku skazano 39 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 19, to oficerowie, którzy stanowią 

64,3% ogólnej liczby skazanych (z czego 4 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 10,3%, i 15 – oficerowie starsi, tj. 38,5% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 16 skazanych to podoficerowie stanowiący 31,0% ogólnej liczby 

skazanych. Szeregowcy w liczbie 2 skazanych stanowią tylko 4,8% ogólnej 

liczby skazanych w 2007 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 2 gene-

rałów dywizji, tj. 5,1% ogólnej liczby skazanych w 2007 roku. Liczbę 

żołnierzy Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojskowegow 

2007 roku przedstawiono graficznie na wykresie 36.
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W 2008 roku skazano 37 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 24, to oficerowie, którzy stanowią 

64,9% ogólnej liczby skazanych (z czego 4 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 10,8%, i 20 – oficerowie starsi, tj. 54,0% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 10 skazanych to podoficerowie stanowiący 27,0% ogólnej liczby 

skazanych. Jeden skazany szeregowiec tylko 2,7% ogólnej liczby skazanych 

w 2006 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 2 generałów (1 generał 

brygady i 1 generał broni), tj. 5,4% ogólnej liczby skazanych w 2008 roku. 

Liczbę żołnierzy Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojskowego 

w 2008 roku przedstawiono graficznie na wykresie 37.

W 2009 roku skazano 49 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 41, to oficerowie, którzy stanowią 

83,7% ogólnej liczby skazanych (z czego 4 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 8,2%, i 37 – oficerowie starsi, tj. 75,5% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 5 skazanych to podoficerowie stanowiący 10,2% ogólnej sumy 

skazanych. Szeregowcy w liczbie 2 skazanych stanowią tylko 4,0% ogól-

nej liczby skazanych w 2009 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 

1 generała brygady, tj. 2.0% ogólnej liczby skazanych w 2009 roku. Liczbę 

żołnierzy Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojskowego 

w 2009 roku przedstawiono graficznie na wykresie 38.

W 2010 roku skazano 90 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego,  

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 48, to oficerowie, którzy stanowią 

53,3% ogólnej liczby skazanych (z czego 9 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 10,0%, i 39 – oficerowie starsi, tj. 43,3% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 22 skazanych to podoficerowie stanowiący 24,4% ogólnej sumy ska-

zanych. Szeregowcy w liczbie 18 skazanych stanowią 20,0% ogólnej liczby 

skazanych w 2010 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 2 generałów 

brygady, tj. 2.2% ogólnej liczby skazanych w 2010 roku. Liczbę żołnierzy 

Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojskowego w 2010 roku 

przedstawiono graficznie na wykresie 39.

W 2011 roku skazano 43 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 27, to oficerowie, którzy stanowią 

62,8% ogólnej liczby skazanych (z czego 4 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 9,3%, i 23 – oficerowie starsi, tj. 53,5% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 12 skazanych to podoficerowie stanowiący 27,9% ogólnej sumy ska-

zanych. Szeregowcy w liczbie 3 skazanych stanowią tylko 7,0% ogólnej 

liczby skazanych w 2011 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 
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1 generała brygady, tj. 2.3% ogólnej liczby skazanych w 2011 roku. Liczbę 

żołnierzy Wojska Polskiego skazanych według stopnia wojskowego w 2011 

roku przedstawiono graficznie na wykresie 40.

W 2011 roku skazano 43 żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, 

z czego: najwięcej skazanych, bo aż 27, to oficerowie, którzy stanowią 

62,8% ogólnej liczby skazanych (z czego 4 skazanych to oficerowie młodsi, 

tj. 9,3%, i 23 to oficerowie starsi, tj. 53,5% ogólnej liczby skazanych). Pozo-

stałych 12 skazanych to podoficerowie stanowiący 27,9% ogólnej sumy 

skazanych. Szeregowcy w liczbie 3 skazanych stanowią tylko 7,0% ogólnej 

liczby skazanych w 2011 roku. Do skazanych również należy zaliczyć 1 gene-

rała brygady, tj. 2.3% ogólnej liczby skazanych w 2011 roku.

Porównanie

Porównanie prawomocnie skazanych żołnierzy Wojska Polskiego za prze-

stępstwa korupcyjne (tj. z art. 228, 229, 230, 230a i 231 Kodeksu karnego) 

z liczbą oskarżonych w latach 2001–2011 przedstawiono w tabeli 97.

Tabela 97. Różnice pomiędzy liczbami oskarżonych i skazanych żołnierzy Wojska Pol-

skiego za przestępstwa korupcyjne popełnione w Siłach Zbrojnych RP w latach 2001–2011

Lata
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8 85

różnica w % – 5 141 16 126 43 35 47,8 47 110 15,7 23

Źródło: opracowanie własne

Porównując liczbę oskarżonych do skazanych żołnierzy Wojska Polskiego 

(tabela) za przestępstwa korupcyjne popełnione na szkodę Sił Zbrojnych 

RP w latach 2001–2011, należy stwierdzić, że różnica wynosi 85 żołnierzy 

(tj. 23% więcej niż skazanych). Oto statystyki dotyczące poszczególnych 

lat: 2003 – więcej skazano niż oskarżono (14 żołnierzy, tj. o 41% więcej 

skazano niż oskarżono); 2005 – więcej skazano niż oskarżono (13 żołnie-
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rzy, tj. o 26% więcej skazano niż oskarżono); 2010 – więcej skazano niż 

oskarżono (8 żołnierzy, tj. o 10% więcej skazano niż oskarżono). Dane te 

powstały w wyniku przeniesienia rozpraw z innych lat. W związku z tym, 

że czasookres badań obejmował lata 2002–2011 i za taki okres otrzymano 

dane od Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a dane uzyskane z Wydziału 

Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczyły lat 2001–2011, brak jest 

porównań oskarżonych do skazanych za 2001 rok. Liczbę 85 żołnierzy 

oskarżonych więcej w stosunku do skazanych nie należy traktować jako 

„zawieszonych w próżni”, osoby te oczekują na rozprawy sądowe.

W tabeli 98. przedstawiono dane ilościowe za okres 2001–2010 doty-

czące funkcjonariuszy służb mundurowych: policji, Straży Granicznej, 

urzędów celnych, Służby Więziennej bez Sił Zbrojnych podejrzanych 

o korupcję. Tak więc:

Tabela 98. Liczba funkcjonariuszy służb mundurowych podejrzanych o korupcję w okre-

sie od 2001 do 2010 roku

Rok POLSKA
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2001 Kraj – wszystkie województwa 199 124 21 34 20

2002 Kraj – wszystkie województwa 182 148 10 23 1

2003 Kraj – wszystkie województwa 233 162 25 44 2

2004 Kraj – wszystkie województwa 363 242 32 83 6

2005 Kraj – wszystkie województwa 324 208 30 69 17

2006 Kraj – wszystkie województwa 399 161 127 101 10

2007 Kraj – wszystkie województwa 383 233 55 83 12

2008 Kraj – wszystkie województwa 370 252 5 106 7

2009 Kraj – wszystkie województwa 271 181 8 71 11

2010 Kraj – wszystkie województwa 168 134 5 23 6

OGÓLNIE 2892 1845 318 637 92

Źródło: opracowanie na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Analiz Komendy 

Głównej Policji
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Z analizy danych zawartych w tabeli 98. wynika, że w latach 2001–2010 

wykryto w policji, Straży Granicznej, urzędach celnych, Służbie Więziennej 

razem 2892 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa korupcji. Naj-

więcej podejrzanych o korupcję wykryto w polskiej policji, tj. 1845 funkcjo-

nariuszy tej służby, na drugim miejscu uplasowała się Służba Celna z 637 

skorumpowanymi funkcjonariuszami tej służby, trzecie miejsce zajęła 

Straż Graniczna z 318 skorumpowanymi funkcjonariuszami. W poszcze-

gólnych latach przestępczość korupcyjna w tych służbach kształtowała się 

następująco: 

–  najwięcej przestępstw korupcyjnych popełnionych przez poli-

cjantów wykryto w roku 2008 – 252, w 2004 roku – 242, i w 2007 

roku – 233,

–  najwięcej przestępstw korupcyjnych popełnionych przez funkcjona-

riuszy Straży Granicznej wykryto w roku 2006 – 127, w 2007 roku – 55, 

i w 2004 roku– 32,

–  najwięcej przestępstw korupcyjnych popełnionych przez funkcjona-

riuszy urzędów celnych wykryto w roku 2008 – 106,w 2006 roku – 101, 

i w 2007 roku – 83.

W Siłach Zbrojnych w okresie 2002–2011 wykryto 593 skorumpowa-

nych wojskowych różnych stopni i zajmujących różne stanowiska 

służbowe. 

Reasumując, należy powiedzieć, że służby mundurowe, tj. policja, 

Straż Graniczna, Służba Celna, posiadały razem w swoich służbach 3377 

skorumpowanych funkcjonariuszy i pracowników, których udało się 

wykryć (wielkości te podano na podstawie uzyskanych liczb, niekiedy 

budzących duże wątpliwości), a czy osądzić? To jest już inna sprawa, 

o której będzie mowa w dalszej części dysertacji. W Siłach Zbrojnych 

wykryto 593 nieuczciwych wojskowych różnych stopni i zajmujących 

różne stanowiska służbowe. Tak więc w analizowanym okresie 2001–2009 

wykryto razem w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP 3862 

funkcjonariuszy i żołnierzy podejrzanych o popełnienie przestępstw 

korupcyjnych. 

Policja w okresie 2001–2009 wykryła następujące liczby przestępstw 

korupcyjnych (patrz tabela 99.). 



306

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Tabela 99. Policyjna statystyka przestępstw korupcyjnych popełnionych na terenie 

Polski przez jej obywateli w latach 2001–2009

Rok Województwo/obszar Wszczęte Wykryte

2001 P O L S K A 1890 2284

2002 P O L S K A 1856 2357

2003 P O L S K A 2825 3429

2004 P O L S K A 4014 4190

2005 P O L S K A 4765 6044

2006 P O L S K A 6388 6378

2007 P O L S K A 6580 9569

2008 P O L S K A 5942 7564

2009 P O L S K A 5884 8222

RAZEM 40144 50037

Źródło: Opracowanie Wydziału Analiz KG Policji

Z analizy danych w tabeli 99. wynika, że ogólna liczba przestępstw korupcyj-

nych wykrytych (w różnych dziedzinach i obszarach) przez policję w Polsce 

w latach 2001–2009 wynosiła: przestępstwa wykryte – 50037, natomiast 

wszczętych postępowań przeciwko łapówkarzom było 40144, a co się stało 

lub dzieje z tymi 9893 wykrytymi przestępstwami? Przechodząc do osta-

tecznej analizy powyższych danych dotyczących przestępstw korupcyj-

nych popełnionych w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP, należy 

jednoznacznie stwierdzić, że ostateczny wynik tych drugich jest 12,96 razy 

mniejszy, czyli mundurowi wszystkich przestępstw korupcyjnych popeł-

nili 7,72% spośród wszystkich przestępstw korupcyjnych popełnionych 

przez różne osoby w różnych obszarach i środowiskach w Polsce. Wracając 

do analizy danych zawartych w tabelach: w latach 1999–2009 wykazano 

42777 przestępstwa korupcyjne, zaś w tabeli z lat 2001–2009 wykazano 

50037 przestępstw korupcyjnych wykrytych. Czyżby różnica między tymi 

tabelami wynosiła aż 7260 przestępstw korupcyjnych, czy to możliwe? 

Analizując stan przestępczości korupcyjnej, należałoby zapytać, czy 

wszyscy ci, których złapano na popełnieniu przestępstw korupcyjnych, 

zostali osądzeni zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeksem karnym)? 

Na przykładzie roku 2009 autor pracy postara się przedstawić, jak to się 

kształtuje na podstawie pozyskanych danych. Tak więc w Polsce w 2009 

roku wykryto 8222 przestępstw korupcji, a wszczęto 5884 postępowań 
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(w 2338 przypadkach były to pomyłki czy śmiertelne zejścia lub umo-

rzenia?). Na podstawie rocznej informacji statystycznej za rok 2009 Cen-

tralny Zarząd Służby Więziennej podlegający Ministerstwu Sprawiedli-

wości podał do wiadomości w dniu 04.01.2010 roku, że za przestępstwa 

popełnione przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu, 

tj. art. 222–231 kk., przebywało w więzieniach na terenie Polski 1260 

osób, z czego skazano 1116 przestępców. Za przestępstwa popełnione 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, tj. art. 296–309 kk., ogółem prze-

bywało w więzieniach na terenie Polski 160 podejrzanych, z czego ska-

zano 109 przestępców-łapówkarzy. Wszystkich osadzonych w polskich 

więzieniach za przestępstwa korupcyjne w 2009 roku było 1420, z czego 

skazano 1225 przestępców (wśród nich są też mundurowi i wojskowi)208. 

Porównując liczbę skazanych w 2009 roku do liczby postępowań 

wszczętych w tym roku, należy wskazać, że stanowi to 20,82% zakoń-

czonych spraw w stosunku do całości wszczętych postępowań. W takim 

tempie ostatnia sprawa korupcyjna z 2009 roku rozpatrzona zostanie 

za 4,8 roku, a co z pozostałymi sprawami sprzed 2009 roku i po nim? 

Należy podać, że stosunek liczby przestępstw stwierdzonych do faktycz-

nie popełnionych prawdopodobnie może wynosić 1:100, a nawet 1:300 

i więcej209. Jak wynika z powyższego stosunku liczbowego, statystyka 

niewykrytych przestępstw korupcyjnych przeraża. Te niewykryte sprawy 

to tzw. ciemne liczby. Ciemne liczby przestępczości bardzo dobrze scha-

rakteryzował Lernell L.:. „problem ciemnej liczby przestępczości wynika 

z faktu, że nigdy i nigdzie nie udało się w statystyce przestępczości 

wykazać wszystkich rzeczywiście popełnionych czynów o znamionach 

opisanych w ustawach karnych”210. Ciemna liczba to nic innego jak róż-

nica zachodząca pomiędzy faktyczną liczbą przestępstw zaistniałych we 

wszystkich formach stadialnych, tj. przygotowanie, usiłowanie, dokona-

nie, oraz zjawiskowych, takich jak sprawstwo, pomocnictwo oraz podże-

ganie, a liczbą, która wykazana została w statystyce jako kategoria prze-

stępstw stwierdzonych. 

208 G. Mońka, A. Zientarska, Roczna informacja statystyczna za rok 2009, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2009, s. 43.

209 ABW, Mapa korupcji za lata 2004–2009, Warszawa 2010, s. 6.

210 L. Lernell, Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej – problemy kryminologiczne 
i penologiczne, Warszawa 1978, s. 269.
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4.5. Wnioski

Opracowując wnioski dotyczące tego rozdziału, należałoby zacząć od 

definicji korupcji. Tak więc zjawisko korupcji (korupcja) oznacza przyj-

mowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samo-

rządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie 

czynności służbowej lub naruszenie prawa211. Istnieje szereg definicji 

korupcji, jedna z nich została zawarta w ustawie o CBA. Jednak według 

Trybunału Konstytucyjnego, definicja korupcji tam zamieszczona 

jest zbyt szeroka i skomplikowana oraz godzi w swobodę działalności 

gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „definicja korupcji 

zawarta w ustawie o CBA nie spełnia konstytucyjnego wymogu okre-

śloności, zaś użyte w niej niejasne pojęcie obiecywania, proponowania 

czy wręczania korzyści majątkowej, osobistej lub innej to w języku prawa 

»błąd logiczny amfibologii«”212. Wobec powyższego należałoby zastano-

wić się nad tym, który dokument prawny mówi na temat korupcji oraz 

kar, jakie grożą w przypadkach podjęcia działań korupcyjnych. Odpo-

wiedź jest bardzo prosta. 

Najbardziej adekwatnym i najważniejszym dokumentem w Polsce, 

określającym zjawisko korupcji, jest Kodeks karny mówiący, że wszystkie 

przestępstwa bezpośrednio związane z problematyką korupcji to czyny 

zabronione, które szczegółowo opisane i wyjaśnione są w następujących 

artykułach tego kodeksu: art. 228 kk., art. 229 kk., art. 230 kk., art. 230a 

kk., art. 231 § 2 kk., art. 296 kk., art. 296a kk., art. 296b kk., art. 302 kk. 

oraz art. 305 kk.213 Jak można zauważyć, w systemie polskiego prawa kar-

nego ustawodawca nie wyodrębnił „korupcji” jako oddzielnej kategorii 

przestępczości, gdyż znamiona czynów zabronionych o tzw. charakte-

rze korupcyjnym zostały opisane w różnych rozdziałach Kodeksu kar-

nego, tj. w części dotyczącej przestępstw przeciwko działalności insty-

tucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, jak również w części 

mówiących o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

Oprócz przestępstw o charakterze ściśle korupcyjnym dokonywano przy 

ich okazji przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, 

211 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2001, s. 34.

212 Internet, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly [dostęp: 16.10.2010].

213 Załącznik do sprawozdania Naczelnego Prokuratora Wojskowego (NPW/Wewn. 35712010), 
Informacja o stanie przestępczości w Siłach Zbrojnych RP w 2009 r.
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względnie wymiarowi sprawiedliwości. Czyny te pozostawały w ścisłym 

związku z przestępstwami o charakterze korupcyjnym. Powyższe arty-

kuły Kodeksu karnego obowiązują wszystkie osoby, które służą i pracują 

w polskich służbach mundurowych, jak również w Siłach Zbrojnych RP214.

W ramach przyjętego kryterium wyodrębnienia pod względem przed-

miotu ochrony karnej i kwalifikacji prawnej omawianej kategorii przestęp-

czości, należy wskazać podstawowe znamiona poszczególnych czynów 

zabronionych, z uwzględnieniem sankcji karnych przewidzianych za ich 

popełnienie.

Przepis art. 228 § 1 kk. stanowi, iż osoba, która w związku z pełnie-

niem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą 

albo jej obietnice, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do 8  lat (w przypadku mniejszej wagi do 2 lat pozbawienia wolności – 

art. 228 § 2 kk.). Jest to podstawowy przepis opisujący tzw. łapownictwo 

bierne. Powyższa sankcja karna jest bardziej restrykcyjna, gdy osoba peł-

niąca funkcję publiczną przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą za 

zachowanie stanowiące naruszenie prawa (art. 228 § 2 kk.) oraz jeżeli 

taka osoba uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania 

korzyści majątkowej lub osobistej albo takiej korzyści żąda (art. 228 § 4 kk.). 

W tym wypadku sankcja wynosi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wol-

ności. Jeżeli funkcjonariusz publiczny przyjmuje korzyść majątkową 

znacznej wartości (mienie, którego wartość przekracza dwustukrotną 

wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia), to podlega karze 

pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat (art. 228 § 5 kk.). 

Należy zaznaczyć, iż każdy żołnierz w czynnej służbie wojskowej, w rozu-

mieniu przepisów Kodeksu karnego, jest funkcjonariuszem publicznym 

(art. 115 § 13 pkt 8 kk.).

W art. 229 kk. uregulowano przypadki łapownictwa czynnego (wręcza-

nia łapówek). Zagrożenie karne określono w § 1 tego przepisu w wymiarze 

od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (w przypadku mniejszej wagi 

do 2 lat pozbawienia wolności – art. 229 § 2 kk.). Natomiast przestępstwa 

opisane w § 3, 4 i 5 art. 229 kk., są zagrożone odpowiednio karami od roku 

do 10 lat pozbawienia wolności i od 2 lat do 12 pozbawienia wolności. 

Okolicznością mającą istotny wpływ na zwiększenie wykrywalności 

przestępstw łapownictwa jest przepis art. 229 § 6 kk., który stanowi, że 

jeżeli osoba wręczająca korzyść majątkową zawiadomi o tym fakcie organ 

214 Tamże.
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powołany do ścigania przestępstw i ujawni wszystkie istotne okoliczności 

przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział, nie podlega karze.

Przestępstwo płatnej protekcji opisane jest w art. 230 kk. Przepis ten 

reguluje sytuacje związane z przyjęciem korzyści majątkowej lub osobi-

stej, albo z obietnicą jej przyjęcia, w zamian za pośrednictwo w załatwie-

niu sprawy, przy powołaniu się na wpływy w instytucjach państwowych, 

samorządowych i innych (tzw. protekcja bierna). Przestępstwo to zagro-

żone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (w przypadku 

mniejszej wagi do 2 lat pozbawienia wolności).

Z kolei w przepisie art. 230a kk. ustawodawca uregulował zasady 

odpowiedzialności karnej za udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści 

majątkowej lub osobistej w zamian za załatwianie spraw w instytucjach 

państwowych, samorządowych i innych (tzw. protekcja czynna). Prze-

stępstwo to zagrożone jest również karą pozbawienia wolności od 6 mie-

sięcy do 8 lat (w przypadku mniejszej wagi do 2 lat pozbawienia wolności). 

Nie podlega przy tym karze sprawca tego przestępstwa, który zawia-

domi o fakcie jego popełnienia organ powołany do ścigania przestępstw 

i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten 

o nim się dowiedział, co także ma istotny wpływ na wykrywalność tego 

przestępstwa215. 

Z przeprowadzonej analizy stanu przestępczości o charakterze korup-

cyjnym w służbach mundurowych, począwszy od Sił Zbrojnych RP, należy 

wyciągnąć poniższe wnioski. 

Nie można dopuścić do takiej sytuacji, gdy niektórzy oficerowie Wojska 

Polskiego okazują się sprzedajni. Oto ludzie, którzy przynoszą wstyd 

polskiemu wojsku. W ręce Centralnego Biura Antykorupcyjnego i żan-

darmerii wpadło dwóch wojskowych z Wrocławia, którzy brali łapówki. 

Odpowiadali za przetargi na remonty i renowację wojskowych koszar 

oraz magazynów. Wyszło jednak na jaw, że wykorzystując stanowiska, 

domagali się łapówek od ubiegających się o zlecenia firm. W zamian za 

kontrakty przedsiębiorcy płacili oknami, grzejnikami i elementami do 

budowy ogrodzeń. Łączna kwota przyjętych łapówek to kilkadziesiąt 

tysięcy złotych216. W sumie zatrzymanym poznańska Prokuratura Woj-

215 Tamże.

216 Wypowiedź Temistoklesa Brodowskiego z CBA.

http://www.muratorplus.pl/inwestycje/
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skowa postawiła dziewięć zarzutów związanych m.in. z przyjmowaniem 

łapówek217. 

Przeprowadzone badania utwierdzają w przekonaniu, że najczęściej 

popełniany przez wojskowych sprawców był występek polegający na 

przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków ze szkodą dla 

interesu publicznego przez określoną osobę funkcyjną działającą w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, w rozumieniu postano-

wień art. 231 § 2 kk. – to aż 60,00% wszystkich popełnionych przestępstw 

korupcyjnych w wojsku. Rzadsze były przypadki udzielania przez spraw-

ców przestępstw – osobom funkcyjnym – korzyści majątkowych lub 

osobistych albo obietnicy tych korzyści w zamian za wykonanie okre-

ślonych czynności w rozumieniu postanowień art. 229 kk. – 12,40% 

wszystkich popełnionych przestępstw korupcyjnych w wojsku. Woj-

skowi sprawcy analizowanych przestępstw przyjmowali też – w związku 

z pełnieniem określonych funkcji – korzyści majątkowe lub osobiste 

albo obietnice tych korzyści, w zamian za wykonanie czynności służbo-

wych w rozumieniu postanowień art. 228 kk. – 23,71% wszystkich popeł-

nionych przestępstw korupcyjnych w wojsku. Wojskowi sprawcy prze-

stępstw korupcyjnych dopuścili się ponadto: karalnej niegospodarności 

– nadużycia zaufania, oszustwa na kierowniczym stanowisku w rozu-

mieniu art. 230 i 230a kk. – 4,13% wszystkich popełnionych przestępstw 

korupcyjnych w wojsku; niegospodarności, nadużycia zaufania oraz 

oszustw na kierowniczym stanowisku w rozumieniu art. 296a i 296b kk. 

– 3,48% wszystkich popełnionych przestępstw korupcyjnych w wojsku. 

Wojskowi również udaremniali lub utrudniali przetargi publiczne pro-

wadzone w Siłach Zbrojnych w rozumieniu art. 305 kk. – 0,43% wszyst-

kich popełnionych przestępstw korupcyjnych w wojsku.

Sprawcy badanych przestępstw korupcyjnych legitymowali się uprzed-

nio opinią służbową: najwięcej z oceną bardzo dobrą – 40,87% wszyst-

kich wykrytych przestępców w wojsku. Odnośnie do pozostałych 22,83% 

żołnierzy w czasie prowadzenia badań nie było możliwości uzyskania 

opinii. W toku analizy stwierdzono, że ponad ²/₃ sprawców badanych 

przestępstw było uprzednio wyróżnianych przez przełożonych wojsko-

wych, niektórzy wielokrotnie. W analizowanym okresie aktem oskarżenia 

217 AW, Hańba! Oficerowie sprzedali się za kaloryfer, Internet, https://www.se.pl/wiadomo-
sci/polska/hanba-oficerowie-sprzedali-sie-za-kaloryfer-aa-ykzZ-mNQS-6GPN.html [dostęp: 
29.10.2008].
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objęto 49,78% wszystkich wykrytych korupcyjnych przestępstw popełnio-

nych przez wojskowych. Przyczyn popełnienia przestępstwa korupcyj-

nego w toku prowadzonego śledztwa nie ustalono aż w 79,34% wszyst-

kich przypadków korupcji popełnionych przez wojskowych. Natomiast 

aż 70,65% wszystkich wykrytych sprawców wojskowych miało na celu 

osiągnięcie korzyści majątkowych i osobistych. 

Najwięcej przestępstw korupcyjnych popełnili oficerowie i generało-

wie, tj. 62,27% wszystkich wykrytych przestępstw korupcyjnych w Siłach 

Zbrojnych, z czego 51,09% przestępców to oficerowie starsi, 30% podofice-

rowie, 11,18% oficerowie młodsi oraz 7,73% to żołnierze służby zasadniczej 

i obecnie zawodowej.

Wniosek z powyższego jest następujący: najwięcej skorumpowanych 

oficerów jest w korpusie oficerów starszych i generałów zajmujących 

wysokie stanowiska służbowe o bardzo dobrych i dobrych opiniach służ-

bowych, mających dostęp m.in. do przetargów prowadzonych w armii, 

pracujących przy zaopatrywaniu Sił Zbrojnych w sprzęt, wyżywienie oraz 

systemy łączności i uzbrojenia. Łapówkami nie gardzą też oficerowie tej 

rangi zatrudnieni w wojskowej infrastrukturze. 

Straż Graniczna nie dostarczyła danych statystycznych w układzie 

takim jak Naczelna Prokuratura Wojskowa, wnioski z przeprowadzonej 

analizy danych będą więc odnosiły się do tych danych, które otrzymano 

od Wydziału Wewnętrznego KG Straży Granicznej. Podano, że liczba 

funkcjonariuszy, którym przedstawiono zarzuty z art. 228 lub 231 kk. (nie 

rozbijano na pozostałe art. kk. dotyczące przestępstw korupcyjnych), 

w latach 2000–2009 (bez podziału na stopień i stanowiska) wynosiła 

536 osób, wyrok skazujący otrzymały 292 osoby, tj. 54,66% wszystkim, 

którym przedstawiono zarzuty korupcyjne. Nie rozstrzygnięto postępo-

wań wobec podejrzanych 164 funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj. 30,60% 

wszystkich, którym przedstawiono zarzuty korupcyjne. Jest to bardzo 

duży wskaźnik mówiący albo o niewinności tych funkcjonariuszy SG, 

albo nieudolności wymiaru sprawiedliwości. Uniewinniono – 33 osoby, 

tj. 6,16% ogólnej liczby tych, którym przedstawiono zarzuty korupcyjne, 

oraz umorzono dochodzenia wobec 47 funkcjonariuszy SG, tj. 8,77% 

ogólnej liczby podejrzanych o korupcję.

Dane na temat przestępczości korupcyjnej w szeregach poli-

cji autor otrzymał z wydziału analiz KG Policji. Mimo że nie sporzą-

dzono ich w sposób, o jaki proszono, mogły już posłużyć jako materiał 
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do wysunięcia częściowych wniosków dotyczących korupcji w policji. 

W latach 2000–2009 funkcjonariusze policji popełnili 3472 różnych 

przestępstw o podłożu korupcyjnym, z czego w latach 2000–2005 łącznie 

884 funkcjonariuszy dopuściło się przestępstw łapownictwa oraz płat-

nej protekcji, tj. 25,46% ogólnej liczby popełnionych przestępstw korupcji 

w latach 2000–2009 przez policjantów. W latach 2006–2009 funkcjona-

riusze policji popełnili 2588 różnego rodzaju przestępstw korupcyjnych, 

o których mowa jest w polskim Kodeksie karnym, tj. 74,54% ogólnej liczby 

popełnionych przestępstw korupcji w latach 2000–2009 przez policjan-

tów. Powyższe przestępstwa podzielono na: 

• z art. 228 kk. łapownictwo bierne, tzw. sprzedajność urzędnicza, ten 

rodzaj przestępstwa popełniło 2142 funkcjonariuszy, tj. 61,60% ogól-

nej liczby popełnionych przestępstw korupcji w latach 2000–2009 

przez policjantów, 

• z art. 229 kk. łapownictwo czynne, tzw. przekupstwo, ten rodzaj 

przestępstwa popełniło 210 funkcjonariuszy, tj. 6,05% ogólnej liczby 

popełnionych przestępstw korupcji w latach 2000–2009 przez poli-

cjantów,

• z art. 230 kk., płatna protekcja bierna, ten rodzaj przestępstwa popeł-

niło 178 funkcjonariuszy, tj. 5,13% ogólnej liczby popełnionych prze-

stępstw korupcji w latach 2000–2009 przez policjantów,

• z art. 230a kk. płatna protekcja czynna, ten rodzaj przestępstwa popeł-

niło 50 funkcjonariuszy, tj. 1,44% ogólnej liczby popełnionych prze-

stępstw korupcji w latach 2000–2009 przez policjantów. Jednym 

z najczęściej popełnianych przestępstw korupcyjnych przez funk-

cjonariuszy policji jest przestępstwo z art. 228 kk. dotyczące łapow-

nictwa biernego, sprzedajności urzędniczej.

Nie posiadając rzeczywistych danych o skorumpowanych funkcjona-

riuszach Służby Więziennej, autor tej dysertacji oparł swoje rozważania 

na danych otrzymanych z KG Policji. W celu lepszego zapoznania się 

z polską Służbą Więzienną należy poznać następujące dane: ogólny stan 

funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2009 roku 

w więziennictwie wynosił 29 475,852, w tym 5 590,977 kobiet218. Liczba 

skorumpowanych funkcjonariuszy więziennych stanowi zatem 0,29% 

wszystkich zatrudnionych. Liczba jakże niewielka, ale czy jest to prawdą? 

Prasa i inne media ciągle piszą i mówią o zatrzymaniach skorumpowa-

218 G. Mońka, A. Zientarska, Roczna informacja statystyczna za rok 2009..., s. 34.
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nych funkcjonariuszy więziennych. Jednak wyniki mówią co innego, 

czyżby w latach 2001–2009 wykryto w tej służbie tylko 86 łapówkarzy? Nie-

stety zarządzający tym rodzajem służby stwierdzili, że nie prowadzą staty-

styk dotyczących skorumpowanych pracowników!

Polska Służba Celna należy do najbardziej skorumpowanych ze 

wszystkich służb mundurowych. Autor tej pracy wystąpił do kierowni-

ctwa tej służby o podanie danych statystycznych o skorumpowanych 

funkcjonariuszach w celu wyciągnięcia stosownych wniosków dotyczą-

cych korupcji w tej służbie. Niestety danych takich nie otrzymał. Autor 

uzyskał takie statystyki od KG Policji. Wniosek na podstawie otrzyma-

nych danych należałoby zacząć formułować od stanu osobowego, tak 

więc: w Służbie Celnej na koniec II kwartału 2010 roku pracowało ogółem 

15746 osób, w tym: 13696 funkcjonariuszy celnych i 2050 tzw. pracowni-

ków cywilnych219. Biorąc pod uwagę liczbę skorumpowanych celników 

(w latach 2001–2009 było ich tylko 614), należy stwierdzić, że stanowi to 

3,90% ogólnej liczby zatrudnionych w tej służbie. Liczba nieduża, ale jak 

wiele przynosząca szkód polskiej gospodarce, Ministerstwu Finansów 

oraz Służbie Celnej.

Reasumując dane dotyczące popełnionych czynów przestępczych 

związanych z korupcją w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP, 

należy stwierdzić, że do najczęściej notowanych przyczyn i okoliczno-

ści sprzyjających analizowanej kategorii przestępczości należą między 

innymi: przekupstwo, czyli łapownictwo; wykorzystywanie środków 

budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych 

korzyści; płatna protekcja; świadome, niezgodne z prawem dysponowanie 

środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym; 

faworyzowanie, jak również nepotyzm czy kumoterstwo. Służby mundu-

rowe, a szczególnie Wojsko Polskie, powinny być nieskazitelne, tam nie 

powinno być mowy o korupcji, a jednak mówi się o niej coraz więcej. Nie 

można się usprawiedliwiać, że skorumpowanych funkcjonariuszy i woj-

skowych jest tylko 7,72% w skali wszystkich przestępstw korupcyjnych 

popełnionych w Polsce. Nawet ta liczba oznacza ogromne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa. Czy można sobie wyobrazić skorumpowanego 

generała dowodzącego obroną jakiegoś obszaru państwa, który wcześniej 

sprzedał wrogowi za łapówkę dane sprzętu służącego jego podwładnym 

219 Departament Służby Celnej, Biuletyn Statystyczny Służby Celnej za I–II kwartał 2010 
roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 24.
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do obrony? Korupcję należy niszczyć, szczególnie w służbach munduro-

wych, wypracowując skuteczny model przeciwdziałania temu zjawisku, 

który znacznie zmniejszy lub wyeliminuje koszty tzw. walki z korupcją. 

Czy ci „walczący” nie zdają sobie sprawy, że korupcja pochłania miliardy 

złotych z budżetu państwa? Jakby tego było mało, wydaje się kolejne 

miliony złotych na „walkę” z tym zjawiskiem. Czy tego rodzaju działania 

nie sprzyjają dodatkowo korupcji? 

Wniosek z tego jest jeden: Polsce nie potrzeba różnego rodzaju pro-

gramów opracowanych przez wszystkie służby mundurowe oddziel-

nie, zakazów i nakazów, plakatów i ulotek. Konieczne są rzeczywiste, 

specjalne działania ekonomiczne, które nie będą pochłaniały, jak te do tej 

pory, ogromnych nakładów finansowych. Obecny styl walki, jak utarło 

się mówić, staje się bardzo korzystny dla łapówkarzy bez względu na to, 

w jakim obszarze państwa funkcjonują, a to dlatego, że nie stwarza dla 

nich realnego zagrożenia. Polska to kraj bardzo skorumpowany. Korupcja 

w Polsce daje poczucie, że wszystko można kupić, nawet prawdę i spra-

wiedliwość, jak też bezpieczeństwo państwa. Niestety, jest w polskim 

myśleniu ciągle przyzwolenie na ten proceder i stanowi to jedną z głów-

nych przyczyn rozkwitu korupcji. Słusznie mówi się, że gdy tylko inte-

res publiczny zacznie się stykać z interesem prywatnym, zawsze istnieje 

ryzyko powstania korupcji. Zjawisko to jest fenomenem współczesności, 

złożonym, wieloaspektowym. Przyjmuje ono różne formy. 

Dlaczego tylko niektóre służby mundurowe prowadzą wnikliwą staty-

stykę i analizę przestępczości korupcyjnej w swoich szeregach? Do nich 

należą Naczelna Prokuratura Wojskowa i Żandarmeria Wojskowa. Niestety 

nie można tego powiedzieć o ABW i CBA, czyżby te służby były tak czyste, 

że nie potrzeba im statystyki o własnych skorumpowanych funkcjonariu-

szach, a może to wstyd, że i w takich służbach mogą być również ludzie 

skorumpowani? Czas już, aby zwierzchnicy tych służb się zainteresowali 

ich wewnętrznymi statystykami. Może nie należy się dziwić, że nie udo-

stępniono danych o skorumpowanych funkcjonariuszach, bo po prostu 

się ich nie gromadzi? Walka z korupcją, szczególnie w CBA, jest bardzo 

mizerna, świadczą o tym wyniki, a chwalenie się pojedynczymi przypad-

kami jest tendencyjne. Służba ta nie osiąga założonych przed nią celów. 

Naraża ona polski budżet na ogromne wydatki (liczba zatrudnionych, ich 

uposażenie, fundusze przeznaczone na inne cele, wyposażenie w sprzęt, 

broń itd.) i należałoby ją jak najszybciej rozwiązać. Główną siłą napędową, 
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która wykrywa przestępstwa korupcyjne, jest policja ze swoimi wydzielo-

nymi wydziałami do walki z korupcją, w wojsku zaś Żandarmeria Wojskowa. 

A ile przestępstw wykryła CBA od chwili jej powołania do teraz? Z kolei ABW 

jest służbą przeznaczoną do innych celów w państwie i tej służbie należy 

oszczędzić krytyki co do liczby wykrytych przestępstw korupcyjnych. 

W celu wykonania dokładniejszych porównań wiarygodności posiadanych 

danych statystycznych, autor zwrócił się z prośbą o statystyki dotyczące 

korupcji w poszczególnych służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych do 

Prokuratora Generalnego RP, ten na prośbę nie odpowiedział. Autor pozo-

stawia taki styl działania bez komentarza, dla oceny czytających. 

Ocena zjawiska korupcji w służbach mundurowych domaga się 

wskazania kolejnych jej przyczyn, które mogą stanowić główny element 

wartościujący kwalifikację tego zjawiska. Jest to przede wszystkim kształ-

towanie się w świadomości mundurowych przekonania o bezsensie 

przestrzegania norm etycznych. Ich główny cel to dorobienie się w krót-

kim czasie dużych pieniędzy, chęć dominowania nad innymi, zatrudnie-

nie rodziny w tym samym zakładzie pracy (klany rodzinne), a to z kolei 

objawia się w spadkiem etycznych standardów oraz zanikiem wzajem-

nego zaufania tychże ludzi do siebie, do służby. Nie myślą oni o celach 

wyższych, jakimi są bezpieczeństwo i dobro Polski. 

Ktoś powie, że bardzo trudno jest zmierzyć korupcję. Tak, z tym należy 

się jak najbardziej zgodzić, jest to nie do zmierzenia i oszacowania. Żadna 

ze służb mundurowych nie powinna cieszyć się i szczycić liczbą wykry-

tych przestępstw korupcyjnych, nawet mierzonych w tysiącach czy dzie-

siątkach tysięcy, jest to tzw. wierzchołek góry lodowej. W tym miejscu 

trzeba ponownie przypomnieć prawdopodobny stosunek wykrywalności 

korupcji – to 1:100 lub 1:300, a nawet więcej. Dla przykładu należy podać, 

że na te wykryte 42777 przestępstw przypada 4277700 przestępstw nie-

wykrytych, co daje przelicznik 1:100. Gdy zastosujemy przelicznik 1:300, 

wielkość ta osiągnie 12833100 przestępstw niewykrytych (w latach 2000– 

–2009). Jakie ogromne pieniądze pochłania korupcja, jak niszczy pań-

stwo, niech świadczą te wyliczenia. Za każdą niewykrytą korupcją stoją 

tysiące, setki lub miliony złotych.

Duża „ciemna liczba” przestępstw niewykrytych, zwłaszcza przestępstw 

o dużym stopniu społecznej szkodliwości, takich jak korupcja, jest bardzo 

niekorzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa220. Częstym 

220 J. Wojtasik, Ciemna liczba przestępczości, Zielona Góra 2010, s. 2.



317

Włodzimierz Wysocki  Interpretacja i ocena  wpływu korupcji...

sposobem na wyłudzanie pieniędzy z budżetu MON było organizowanie 

całkowicie fikcyjnych postępowań przetargowych. Pieniądze były dzie-

lone pomiędzy przedsiębiorcę i żołnierzy zawodowych. W ustalonych 

przypadkach bez skrępowania podmieniano dokumentację – w tym 

umowy – ze znacznym zawyżeniem wartości inwestycji, antydatowano 

dokumenty, tworzono fikcyjne protokoły odbioru prac rzekomo wykona-

nych. Szkody powstałe wskutek wyłudzenia pieniędzy m.in. za rzekomo 

dostarczane dla wojska towary lub nigdy niewykonane usługi, do których 

dochodziło w jednostkach wojskowych w Bydgoszczy, prokuratura wyli-

czyła na 2 mln zł. Wśród najpoważniejszych przypadków narażenia Wojska 

Polskiego na straty był zakup dla armii systemu inwentaryzacji i ewidencji 

materiałowej za pomocą kodów kreskowych, który nie został prawidłowo 

wdrożony. Straty w tym przypadku oszacowano na ok. 750 tys. zł.221 Jeśli 

nie uruchomimy stałego forum, gdzie wojsko mogłoby wskazywać swoje 

potrzeby, a przemysł by je odbierał i realizował, to będziemy mieli do czy-

nienia z podobnymi sprawami.

W wyniku przeprowadzonych badań autor tej rozprawy doszedł do 

wniosku, że niektóre ze statystyk, które analizował, sprawiały wrażenie 

zmanipulowanych. W Polsce manipulacja statystykami była prowadzona 

od bardzo dawna, jeśli nie od zawsze, przy czym należy przytoczyć wypo-

wiedź J. Widackiego: „manipulowanie statystyką nie odnosi się jednak 

tylko do czasów PRL. Zdarzyło się również w ostatnich latach i fałszowanie 

danych przez jednostkę policji w celu uzyskania lepszej wykrywalności, a 

tym samym lepszej oceny swojej pracy”222. Przestępstwo korupcyjne 

zachodzi zazwyczaj między dwiema osobami i żadna z nich nie jest zain-

teresowana jego ujawnieniem. Należy jednoznacznie powiedzieć, że sta-

tystyki służb mundurowych i innych pokazują raczej skuteczność orga-

nów ścigania w wykrywaniu czynów korupcyjnych niż ich prawdziwą 

skalę. Statystyka jest podstawowym, chociaż nie jedynym, miernikiem 

oceny zagrożenia przestępczością, z wielu powodów nie jest to narzędzie 

doskonałe i korzystać z niego należy ostrożnie oraz bardzo umiejętnie. 

W Polsce rocznie 2 mln osób wręcza łapówki. Jednak liczba ta jest 

prawdopodobnie zaniżona, gdyż respondenci pytani przez badaczy 

o wręczenie łapówki, fakt ten w większości zatajają. Łapówki to nieewi-

dencjonowany przepływ pieniędzy, nieobciążony podatkiem, obniża-

221 Internet, http://konflikty.wp.pl [dostęp: 12.09.2010].

222 „Rzeczpospolita” z 7 kwietnia 1999, s. 3.
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jący dochody państwa. Prowadzą one do tego, że podatki w pełnej wyso-

kości płacą tylko niektórzy i to oni utrzymują administrację publiczną. 

Korumpujący i korumpowani w tym samym czasie bogacą się bezkarnie 

na nielegalnych transakcjach. W Polsce żadna z instytucji zajmujących 

się zwalczaniem korupcji do dziś nie jest w stanie oszacować jej rzeczy-

wistej wielkości. Ba, nikt nie kwapi się sporządzić analiz na ten temat. 

Administracja specjalna, taka jak CBA, ABW czy policja, sporządza 

coroczne informacje o działaniach antykorupcyjnych, ale nie ma w nich 

informacji, ile w wyniku korupcji traci Polska, służby nie są w stanie 

oszacować tych wielkości.

Brak wiedzy na temat kosztów przestępstw korupcyjnych w Polsce nie 

pozwala organom państwa na oszacowanie kosztów stałych, jak również 

jednostkowych ich zwalczania. Brak analizy kosztów tego rodzaju prze-

stępczości i określenia ryzyka zagrożeń powoduje, że planowanie wydat-

ków budżetowych jest niemierzalne oraz nieefektywne i nie jest możliwe 

określenie relacji koszt — efekt. Brak powyższych danych bardzo utrudnia, 

a w rzeczywistości uniemożliwia wyznaczenie właściwych celów w zwal-

czaniu korupcji, jak również zbadanie efektywności wykorzystanych 

środków budżetowych przeznaczonych na walkę z korupcją, która jest 

realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski223. Duże koszty 

z powodu korupcji ponosi budżet państwa. Wykryte w 2008 roku przez 

Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) nieprawidłowości spowodowały straty 

w wysokości 16,7 mld zł, jednak straty wykrywane przez NIK stale rosną. 

Podczas gdy w okresie 2001–2005 wyniosły one w sumie 33,9 mld, w następ-

nych trzech latach – 2006–2008 – było to już 35,1 mld224. Biorąc pod 

uwagę wielkość budżetu państwa polskiego uchwalonego prze Sejm RP 

na 2010 rok, tj. 249 mld zł, to straty udokumentowane przez NIK wynoszą 

14,46% całego budżetu. Kwota uszczerbku w budżecie spowodowana 

korupcją w 2010 roku zapewne jest już dużo większa, mimo że wykrywal-

ność korupcji prawdopodobnie, tak wynika z badań, wzrasta. Także kwoty 

przeznaczone na walkę z tym przestępstwem rosną, nie powodując mu 

żadnej szkody. W Polsce tak naprawdę nie ma jednolitej strategii walki 

z korupcją, wszystko, o czym się mówi i pisze w kontekście tzw. walki 

223 A. Trela, Koszty przestępstw i wykroczeń w Polsce – przyczynek do dyskusji nad prob-
lematyką, „Policja” 2009, nr 1, s. 2. 

224 Oświadczenie Centrum im. Adama Smitha z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw-
działania Korupcji, z dnia 9.12.2009 r.
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z tym zjawiskiem, to nic nieznaczące posunięcia umacniające w łapowni-

kach przekonanie, że nadal można kraść bezkarnie. Nie sposób mówić 

o żadnych sukcesach w walce z korupcją, nie znając jej wielkości nawet 

we własnych szeregach. To jest okłamywanie samych siebie i wyłudzanie 

pieniędzy podatnika na pseudowalkę z tą patologią. Jednak Wiceminister 

Sprawiedliwości Zbigniew Wrona, wypowiadając się z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji (09.12.2010 r.), zauważył, że wzra-

sta liczba osób karanych za przestępstwa korupcyjne! Stwierdził, że w 2002 

roku łącznie prawomocnie skazano 618 osób, a w 2009 roku już 3194 

osób. Oznacza to pięciokrotny wzrost skazanych za korupcję. Nie ma 

czym się chwalić, gdyż z danych tylko policji wynika, że w 2009 roku było 

blisko 8,5 tys. przestępstw na tle korupcyjnym. To znaczy, że ukarano 

zaledwie 1/3 złapanych na łapownictwie! 

W związku z prowadzonymi analizami stwierdzono, że do najważniej-

szych obszarów zagrożonych korupcją w Polsce należą: 

• procedury prywatyzacyjne – z uwagi na nieprecyzyjne określenie 

celów poszczególnych przedsięwzięć prywatyzacyjnych, brak wery-

fikacji wycen prywatyzowanego majątku i zbyt slaby nadzór nad 

wyborem oraz efektami pracy firm doradczych, jak również angażo-

wanie się urzędników państwowych w działania zmierzające do 

przejmowania prywatyzowanych podmiotów gospodarczych przez 

powiązane z nimi firmy lub osoby fizyczne;

• gospodarowanie majątkiem publicznym – z powodu słabości nad-

zoru właścicielskiego nad tym majątkiem oraz wskutek dopuszcze-

nia do dowolnego, pozbawionego niezbędnej kontroli inwestowa-

nia tego majątku w przedsięwzięcia wspólne z kapitałem prywatnym;

• fundusze celowe i agencje rządowe – ze względu na istniejące 

możliwości nadmiernej swobody w dysponowaniu środkami pub-

licznymi, przy braku dostatecznych mechanizmów kontroli, a także 

z uwagi na występującą skłonność do dysponowania środkami pub-

licznymi według niejasnych, nieprzejrzystych kryteriów;

• zamówienia publiczne – w związku z utrzymującym się – zwłaszcza 

w jednostkach samorządu terytorialnego – zjawiskiem obchodzenia 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, wykorzystywania 

luk prawnych lub stosowania nieprzejrzystych procedur, w tym np. 

ingerencji urzędników i członków komisji przetargowej w przebieg 

procedur przetargowych;
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• ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji – z uwagi na nie-

przejrzystość procedur ich ustanawiania i udzielania, nieprzestrze-

ganie równych dla wszystkich zainteresowanych warunków dostępu 

do kontyngentów i koncesji;

• administracja skarbowa – przede wszystkim ze względu na szeroki 

zakres udzielania różnorodnych ulg podatkowych stosowanych 

w znacznym stopniu dowolnie;

• administracja państwowa i samorządowa – szczególnie przy wyda-

waniu decyzji administracyjnych oraz obsadzie stanowisk (nieprawid-

łowości związane są tutaj najczęściej z gwarantowaniem miejsca 

pracy poprzez lokalne wpływy np. dla członków swych rodzin, 

w zamian za przyjecie korzystnych rozwiązań);

• działalność służb celnych i organów nadzoru – m.in. w związku 

z nieprawidłowym systemem przeprowadzania odpraw celnych;

• funkcjonowanie służby zdrowia – m.in. ze względu na patologie 

związane z przetargami na dostawy leków i sprzętu medycznego, 

brak precyzyjnie określonych form i zasad współpracy lekarzy 

z firmami farmaceutycznymi czy kwestie jasności procedur związa-

nych z rejestracją leków pochodzących z importu; 

• finansowanie badań naukowych – z powodu braku należytej kon-

troli nad zlecaniem badań naukowych finansowanych ze środków 

publicznych;

• finansowanie partii politycznych – m.in. ze względu na możliwość 

często fikcyjnych darowizn na kampanie wyborcze oraz innych 

nierejestrowanych wpływów finansowych, np. od biznesmenów 

(poprzez lobbystów), dążących do przeforsowania korzystnych 

z ich punktu widzenia rozwiązań gospodarczych.

Sferą szczególnie narażoną na różnego rodzaju nieprawidłowości jest też 

rozdysponowywanie funduszy przekazywanych Polsce przez Unię Euro-

pejską w ramach pomocy przedakcesyjnej. Obszar ten w przyszłości może 

być również w dużym stopniu zagrożony patologiami o charakterze 

korupcyjnym. Także obszar związany z wojskiem oraz zamówieniami dla 

armii jest zagrożony korupcją i łapówkarstwem. 

Najważniejsze warunki sprzyjające korupcji to:

• zbyt duża władza w rękach urzędników,

• skupienie władzy i mocy decyzyjnych w wąskich kręgach,

• ograniczona kontrola działań instytucji i administracji,
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• niejasność przepisów i regulacji prawnych na styku polityka – admi-

nistracja – gospodarka,

• dowolność w podejmowaniu decyzji oraz ograniczenie odpowie-

dzialności decydentów,

• wysokie budżety inwestycji publicznych,

• niskie zarobki urzędników i funkcjonariuszy państwowych,

• ograniczenia wolności wypowiedzi i mediów,

• przyzwolenie społeczne.

Na świecie nie potwierdziła się żadna z prokorupcyjnych teorii, a w zwal-

czanie korupcji zaangażowały się takie instytucje, jak Bank Światowy, 

MFW, OECD i Unia Europejska. Wiadomo też, że korupcja nie podwyż-

sza efektywności gospodarek poprzez przyspieszanie procedur admini-

stracyjnych. Przeciwnie, zdaniem Macieja Wnuka z polskiego TI, „rozwój 

korupcji stanowi bodziec dla dalszego tworzenia pełnego luk korupcjo-

gennego prawa. Korupcja nie wyzwala również wolnorynkowej konku-

rencji o decyzje administracyjne. Należy pamiętać, że korupcja zawsze 

stała i stoi w opozycji do wolności”225. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, 

że korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie bezpo-

średnio lub pośrednio łapówki, jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści 

albo obietnicy takiej korzyści. Obecnie na korupcję narażone są szcze-

gólnie osoby zatrudnione w instytucjach dysponujących środkami pub-

licznymi, np. w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, 

uczelniach, przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Państwa, fundacjach, 

służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP. Według doniesień mediów, 

w tym wojskowych, w polskiej armii panuje histeria antykorupcyjna. Pro-

kuratura i żandarmeria dokonują nadludzkich wysiłków w jej ściganiu. 

A jednak korupcja ma miejsce i to, jak się okazuje, w majestacie prawa, 

z towarzyszeniem przepisów, które rozpraszają odpowiedzialność. Są nie-

jednoznaczne i przez to wadliwe. Ich zapisy są karkołomne i powodują, że 

doświadczeni żołnierze nie mają nic do powiedzenia w sprawie zakupu 

sprzętu wojskowego. O zakupach decydują mundurowi urzędnicy. Dziwi 

tylko fakt, że w Ministerstwie Obrony Narodowej zmiany struktur odpo-

wiedzialnych za zakupy są permanentne, a efektów nadal nie widać. Nato-

miast niektóre kariery gwałtownie się rozwijają. Wystarczy przejrzeć kilka 

programów z ostatnich paru lat. Przykładów znamy co najmniej kilkana-

225 M. Gołębiewska, Korupcja: największa przeszkoda dla biznesu czy zło konieczne?, 
„Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł” 2003, nr 7, s. 3.
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ście. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, mówiono i pisano wiele o korup-

cji przy dostawach sprzętu do wojska. I wydaje się, że Polacy przyzwy-

czaili się do takich informacji, odnosząc wrażenie, że branie łapówek jest 

zjawiskiem powszechnym. I nikogo nie dziwi fakt, że ma to miejsce w służ-

bach mundurowych, a także w Siłach Zbrojnych RP.

Boli to, że utworzono cały szereg instytucji (CBA, ABW, specjalne 

wydziały i komórki w policji i w innych służbach mundurowych), które 

z założenia miały być strażnikami czystości procedur administracyjnych, 

w tym przetargowych (walka z korupcją). Efekt? Ich urzędnicy uwierzyli 

w swoją nieomylność i ignorują nagminnie opinie fachowców. Kolejne 

polskie rządy epatują Polaków swoimi antykorupcyjnymi deklaracjami. 

Jednakże poza pojedynczymi aresztowaniami o charakterze propagan-

dowym nie robią prawie nic, aby usunąć jej główne źródła: nadmiar 

praw, brak prywatyzacji, złych niemających pojęcia o przeciwdziała-

niu korupcji ludzi. Ponadto walka z korupcją nie może być narzędziem 

walki politycznej, powinna natomiast odbywać się w zgodzie z zasadami 

prawa. A jak jest naprawdę, każdy z obywateli wie226.

Brak znajomości tematyki, celowe wprowadzanie w błąd lub całkowite 

ignorowanie otrzymywanych pism i ich autorów dotyczy także pracow-

ników tej instytucji. Wniosek taki postawiono na podstawie otrzymanego 

pisma z Prokuratury Generalnej – Departamentu Organizacji Pracy, Wizy-

tacji i Systemów Informatycznych Prokuratury (pismo z dnia 08.12.2010 

roku, nr PG I A 0102/532/10). Jest to odpowiedź na wcześniejsze pismo 

z dnia 22.10.2010 roku kierowane do Prokuratora Generalnego RP, pana 

Seremeta, przez autora tej rozprawy. Odpowiedzi od Prokuratora Gene-

ralnego RP autor nie otrzymał dziś. Pismo, o którym mowa, zostało spo-

rządzone przez p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Pracy 

Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury.

A oto odpowiedź ww. urzędnika: „W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 

22 października 2010 roku uprzejmie informuję, iż informacje dotyczące 

sprawozdawczości i statystyki powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury w podanym przez Pana okresie – w latach 2002–2009 pozo-

stają w zakresie kompetencji Wydziału Statystyki Departamentu Organi-

zacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z corocznie wydawa-

nym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych 

226 Oświadczenie Centrum im. Adama Smitha z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw-
działania Korupcji, 09.12.2009 r.
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statystyki publicznej w Dziale 1.03. – Obrona Narodowa, Bezpieczeństwo 

Wewnętrzne, Wymiar Sprawiedliwości, w Temacie – »Sprawy rozpatry-

wane w wymiarze sprawiedliwości«, prowadzącym badania w powyż-

szym zakresie, w tym również w części dotyczącej powszechnych jed-

nostek organizacyjnych prokuratury było Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Ponadto należy nadmienić, że sprawozdania statystyczne (zbiorcze) za 

lata 2002–2008 znajdują się w całości na stronie internetowej Minister-

stwa Sprawiedliwości. Natomiast o udostępnienie zbiorczego sprawozda-

nia statystycznego za 2009 roku może się Pan zwrócić do Wydziału Statystyki 

Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości”. Z tego 

wynika, że Prokuratura Generalna nie prowadziła dokładnych statystyk 

dotyczących przestępstw korupcyjnych w latach 2002–2009 w Polsce. 

Dziwne, lecz prawdziwe! Analizując dalszą część pisma, należy zacząć 

od cytatu: „Uprzejmie informuję, że zarówno Ministerstwo Sprawiedli-

wości, jak i od 31 marca 2010 roku Prokuratura Generalna nie przetwarza 

jednak danych statystycznych dotyczących korupcji, tj. spraw prowadzo-

nych o czyn z art. 228, 229, 230, 230a, 231 § 2, 296, 296a, 296b, 302 i 305 

Kodeksu karnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prowadzenie przez 

powszechne jednostki organizacyjne prokuratury programu badań sta-

tystycznych wyłącznie w zakresie ilościowym, bez uwzględniania staty-

styki przedmiotowej. Nadmienić jednak należy, że nie są gromadzone na 

żadnym etapie postępowania przygotowawczego w powszechnych jed-

nostkach organizacyjnych prokuratury dane w tak szczegółowym zakre-

sie jak podnosi Pan w swoim piśmie”. Nie jest to prawda. Dane, o które 

proszono Prokuraturę Generalną RP, opracowane były na podstawie 

informacji otrzymanych od Naczelnej Prokuratury Wojskowej, czyżby 

tylko ona jako jedyna z podległych Prokuratorowi Generalnemu RP pro-

wadziła bardzo wnikliwe statystyki popełnionych przestępstw korupcyj-

nych w Siłach Zbrojnych RP? Z wcześniejszych analiz zebranego materiału 

statystycznego dotyczącego korupcji wynika, że tylko materiał otrzymany 

właśnie z Naczelnej Prokuratury Wojskowej był materiałem niezwykle 

wartościowym i bardzo dokładnym. Czyżby NPW nie podlegała Prokura-

torowi Generalnemu RP? Należy przypomnieć, że „Prokuratura Wojskowa 

funkcjonuje w ramach struktur wojskowych w różnym kształcie organi-

zacyjnym i zakresie posiadanych kompetencji od 1918 roku. Podstawą jej 

obecnej działalności jest ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokura-

turze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr. 7, poz. 39 z późniejszymi zmianami). 
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W świetle przepisów powołanej ustawy prokuratorzy wojskowi współsta-

nowią wraz z prokuratorami powszechnymi i prokuratorami pionu śled-

czego IPN »Prokuraturę RP«. Pod względem merytorycznym prokuratorzy 

wojskowi podlegają Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi General-

nemu, którego jednym z zastępców jest Naczelny Prokurator Wojskowy”. 

Wniosek jest następujący: albo urzędnik, który odpowiadał na pismo, nie 

był zaznajomiony z tematem, albo Prokurator Generalny RP nie wiedział, 

że jego zastępca, którym jest NPW, posiada takie dokładne statystyki na 

temat korupcji w swoim sektorze.

Prowadząc analizę kolejnych zdań owego pisma, należy przytoczyć 

cytat. „Aktualnie trwają prace zmierzające do elektronicznego przetwarza-

nia danych statystycznych, w tym również statystyki przedmiotowej 

w Centralnej Bazie Danych Systemu Informatycznego Prokuratury. Do 

zakończenia powyższego projektu konieczne jest połączenie wszystkich 

jednostek organizacyjnych prokuratury w jednej sieci informatycznej, co 

w chwili obecnej – z powodów ekonomicznych – nie jest możliwe”. Tu 

wniosek jest prosty: do chwili obecnej Prokuratura Generalna RP nie 

posiadała dokładnego systemu zbierania danych informacyjnych o korup-

cji w służbach mundurowych i Siłach Zbrojnych RP, a może i we wszyst-

kich innych obszarach działalności korupcyjnej w Polsce. A więc kto i na 

jakiej podstawie „walczy” z korupcją, jeżeli o niej nic nie wie? W tym przy-

padku wszystkim obarczono Ministerstwo Sprawiedliwości, które posiada 

dane informacyjne bardzo ogólnikowe, całkowicie nieprzydatne do pro-

wadzenia analiz na powyższy temat . Taka odpowiedź, jaką otrzymał autor 

tej rozprawy od Prokuratury Krajowej, utwierdziła w przekonaniu, że 

w dziedzinie informacji na temat korupcji w Polsce, szczególnie w służ-

bach mundurowych, panuje wielki bałagan i niewiedza. Brak wspólnego 

systemu przepływu informacji o tym zjawisku, jakim jest korupcja, dys-

kwalifikuje tych wszystkich, którzy właśnie w tych służbach z nią walczą. 

Ich działalność to ciągłe wyłudzanie pieniędzy z budżetu państwa pol-

skiego na pseudowalkę z tym przestępstwem, nieprzynosząca żadnych 

sukcesów. A może właśnie o taką dezinformację chodzi tym „walczącym”?
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Wpływ korupcji w Polsce na 
bezpieczeństwo ogólne państw 
członków Unii Europejskiej

Zero tolerancji dla korupcji.

Transparency International

Korupcja na wesoło: komisja, którą powołano do zbadania korupcji 

wśród funkcjonariuszy celnych, na granicach państw członkowskich 

Unii Europejskiej, ustaliła między sobą, że wyznacznikiem będzie odpo-

wiedź na zadane takie oto pytanie celnikowi: „Po jakim czasie możesz 

kupić nowe BMW z lewych pieniędzy?”. Zapytali Francuza – „Po 3 miesią-

cach” – odpowiedział. Zapytali Niemca – „Po 2 miesiącach”. Zapytali 

Polaka – „Po roku”. Komisja, zdziwiona taką odpowiedzią, zaczęła dopy-

tywać – „ale jak to? Przecież jesteście znani z brania w łapę i zajmuje ci to 

aż rok?”. Na co Polak – „BMW to duża firma...”
Dowcip o korupcji

Korupcja dotyka w różnym stopniu wszystkie państwa Unii Europej-

skiej (UE). Zjawisko to ma negatywny wpływ nie tylko na obszar finan-

sowy, ale również społeczny. Korupcja służy bowiem do maskowania 

innych poważnych przestępstw, takich jak handel narkotykami czy 

ludźmi. Grozi podważeniem zaufania obywateli do demokratycznych 

instytucji i ich politycznych przywódców. Na poziomie międzynaro-

dowym i Unii Europejskiej istnieje kilka instrumentów służących zwal-

czaniu korupcji. Stopień ich wdrażania przez państwa członkowskie 

jest jednak zróżnicowany. W celu wzmocnienia woli politycznej we 

wszystkich państwach członkowskich w zakresie zwiększania starań 

w zwalczaniu tego problemu Komisja Europejska zakłada opracowanie 

5
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sprawozdania o zwalczaniu korupcji i wzywa państwa Unii Europejskiej 

do lepszego wdrażania istniejących instrumentów służących walce z tą 

patologią. Przedstawia również środki mające na celu uwzględnianie 

w większym stopniu tej kwestii w polityce wewnętrznej i zagranicznej 

Unii Europejskiej. 

Zwalczanie korupcji musi stanowić integralną część polityki Unii 

Europejskiej we wszystkich obszarach, których ona dotyczy, zarówno 

w zakresie polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, jak i zagranicznej. 

W ramach polityki wewnętrznej Komisja zamierza przede wszystkim 

zacieśnić współpracę sądową i policyjną w dziedzinie korupcji przy 

współudziale Europolu, Eurojustu, Europejskiego Kolegium Policyjnego 

(CEPOL) i OLAF-u. Ponadto planuje poprawić jakość szkoleń pracow-

ników organów ścigania w tej dziedzinie. Komisja zaproponuje zmo-

dernizowanie unijnych przepisów o konfiskacie dochodów z korup-

cji, aby umożliwić sądom państw członkowskich skuteczną konfiskatę 

i odzyskiwanie mienia pochodzącego z działalności przestępczej, w tym 

skandali korupcyjnych. W związku z tym, że korupcja często wiąże się 

z praniem pieniędzy, Komisja przedstawi w 2012 roku strategię mającą 

na celu podniesienie jakości dochodzeń w sprawach finansowych pro-

wadzonych przez organy ścigania. Dla lepszego oszacowania zakresu 

korupcji i skuteczności środków jej zwalczania przygotowywany jest 

plan działania mający na celu obniżenie statystyk dotyczących korupcji 

i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Komisja zajmie się rów-

nież modernizacją unijnych przepisów regulujących udzielanie zamó-

wień publicznych, norm sprawozdawczości finansowej i kontroli spra-

wozdań finansowych europejskich przedsiębiorstw. Przyjęła ponadto 

strategię zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii Europejskiej.

W ramach polityki zagranicznej Komisja nadal będzie poświęcać dużo 

uwagi monitorowaniu antykorupcyjnych strategii politycznych w krajach 

kandydujących i potencjalnie kandydujących do przystąpienia do Unii 

Europejskiej. Zamierza uczynić ze zwalczania korupcji centralną część 

planu wsparcia, które Unia Europejska niesie krajom uczestniczącym 

w polityce sąsiedztwa. W zakresie polityki współpracy i rozwoju Komisja 

zaleca częstsze stosowanie zasady warunkowości, tj. uczynienie z prze-

strzegania międzynarodowych norm w zakresie korupcji warunku współ-

pracy i pomocy na rzecz rozwoju. Komisja Europejska przedstawia szereg 
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środków mających na celu zaostrzenie walki z korupcją w Unii Europej-

skiej (UE) oraz zachęcanie państw członkowskich do zwiększenia starań 

w kwestii zwalczania tego zjawiska. Komisja wzywa państwa Unii Euro-

pejskiej do transponowania w całości do prawa krajowego europejskich 

przepisów mających na celu zwalczanie korupcji w sektorze prywatnym 

i zapewnienia ich odpowiedniego stosowania. Do państw członkowskich, 

które z transpozycji się nie wywiązały, zwraca się o ratyfikowanie istnie-

jących instrumentów międzynarodowych, mających na celu zwalczanie 

korupcji: prawnokarnej i cywilnoprawnej konwencji Rady Europy, kon-

wencji Narodów Zjednoczonych i konwencji OECD. Komisji zależy na 

zacieśnieniu współpracy z tymi organami, z tego też względu zawnio-

skuje o uczestnictwo Unii Europejskiej w ustanowionej wewnątrz Rady 

Europy Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) (EN) (FR)227.

W dniu 01.05.2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami 

stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wstąpiła, wno-

sząc ze sobą oprócz pozytywnych cech także te negatywne, m.in. zjawi-

sko korupcji. Korupcja w krajach członkowskich Unii istniała już przed 

wstąpieniem Polski do Unii, niemniej jednak nie na takim poziomie 

jak w Polsce. Unia Europejska od czasu swojego powstania twierdziła, 

że korupcja jest jednym z głównych zagrożeń dla jej państw członkow-

skich i ich społeczeństw, bowiem okrada ona obywateli, instytucje pań-

stwowe oraz prywatne. Błędem było, że już w traktatach, które ustana-

wiały wspólnoty europejskie, tj. w 1951 i w 1957 roku, nie odniesiono 

się do współpracy policyjnej w kwestiach zwalczania przestępczości, 

a szczególnie jednej z jej form, jaką była i jest korupcja. Bodźcem, który 

miał zasadniczy wpływ na zacieśnienie współpracy europejskiej w walce 

z różnymi rodzajami przestępczości, w tym z korupcją, była szybka per-

spektywa poszerzenia Unii, szczególnie na wschód. W wyniku tego 

w dniu 02.10.1997 roku podpisano Traktat Amsterdamski, na mocy któ-

rego przyjęto w Unii Europejskiej pierwszy kompleksowy dokument 

mówiący o walce z korupcją. Podkreślono także, że Unia zobowiązuje 

się do zapobiegania oraz zwalczania „przestępczości, zorganizowa-

nej i innej, a w szczególności terroryzmu i korupcji dla zapewnienia 

swoim krajom członkowskim, a szczególnie ich obywatelom, wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa osobistego w tzw. przestrzeni wolności, bez-

227 Internet, http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_ 
corruption, [dostęp: 20.10.2012].
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pieczeństwa, jak również sprawiedliwości”. Wyraziła ona szczególne zain-

teresowanie określeniem tzw. spójnej strategii antykorupcyjnej, w której 

zawarto postulat polityki zwalczania przestępczości korupcyjnej. Polska 

i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały wpływ na 

jej bezpieczeństwo ogólne wtedy, kiedy doprowadzą do takiej sytua-

cji, w której: przestaną funkcjonować złe rządy, przestanie dominować 

korupcja, przestaną występować nadużycia władzy, przestaną słabnąć 

instytucje państwowe, a szczególnie administracja publiczna i specjalna, 

przestanie rysować się brak odpowiedzialności za państwo. W żadnym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej nie można pozwolić na to, aby 

z dnia na dzień niektórzy politycy oraz urzędnicy państwowi nie tylko 

wysokiego szczebla, stawali się bogaczami, tylko dlatego, że właśnie oni 

mogli pośredniczyć w zamówieniach publicznych, brać udział w trans-

akcji prywatyzacyjnej itd. Media krajów członkowskich Unii coraz częś-

ciej mówią i piszą o wykorzystywaniu pozycji publicznej do celów pry-

watnych lub partyjnych przez wysokich urzędników państwowych.

Budzi to zrozumiałe oburzenie wśród społeczeństwa, a w niektórych 

przypadkach korupcyjnych, dotyczących afer międzynarodowych, 

nawet całej społeczności europejskiej. Uczucie gniewu jest większe, 

gdy czyni to człowiek, który z powodu zajmowanego stanowiska i tak 

pobiera wysoką zapłatę za swoją pracę. Rodzi się więc pytanie, dlaczego 

właśnie polityk albo wysoki urzędnik państwowy mają osiągnąć spekta-

kularny sukces ekonomiczny, a nie zwykły obywatel państwa? Korupcja 

to plaga narodów, musi być systematycznie niszczona, nie tylko przez 

służby do tego celu przeznaczone, ale przez prowadzone ciągłe analizy 

i statystyki, dzięki którym będzie wiadomo, jak to zjawisko się rozwija. 

Członkowie Unii Europejskiej powołali do prowadzenia analiz i statystyk 

różne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które nie przestają śledzić 

tego zjawiska i wyciągać wniosków co do unicestwiania korupcji w całej 

Unii Europejskiej. Korupcja jest przejawem przestępczej działalności, 

nękającym w mniejszym bądź większym stopniu wszystkie państwa 

członkowskie Unii.
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5.1.  Analiza statystyki Transparency 
International dotyczącej korupcji na 
świecie i w Polsce w latach 2002–2009

Zjawisko korupcji towarzyszy ludziom od tysięcy lat, narusza ona 

prawa społeczne, ekonomiczne, nie tylko biednych oraz słabych, ale 

przeważnie ludzi uczciwych, prawych, jak również bardzo wrażliwych 

na krzywdę ludzką. Podkopuje podstawy demokracji, obala praworząd-

ność oraz hamuje rozwój gospodarek. Nie ma dziś na świecie słowa 

popularniejszego niż „korupcja”. W Polsce to słowo stało się modne 

w walce przedwyborczej – nie ma ugrupowania politycznego lub 

organu władzy, który nie ma swoim programie wyborczym zapowie-

dzi walki z korupcją po dojściu do władzy. Później temat ten milknie, 

po czym zaczynają wychodzić na światło dzienne afery korupcyjne. 

Skorumpowany funkcjonariusz publiczny stanowi jeden z najbardziej 

nasilających się problemów obecnego świata. Wielkość tego zjawiska 

niepokoi nie tylko rządzących, polityków czy też zajmujące się tym 

zjawiskiem instytucje, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy 

podejmują różnego rodzaju działania mające na celu ograniczenie lub 

całkowite unicestwienie tego nieprawego zjawiska. Ale aby podjąć sku-

teczną walkę z korupcją, należy zacząć od prowadzenia szczegółowych 

badań nad przyczynami powstawania tego zjawiska oraz jego wielkoś-

cią w poszczególnych krajach naszego globu. Badania takie podejmują 

różnego rodzaju renomowane instytucje m.in. Transparency Inter-

national. Jest to organizacja specjalnie powołana w celu zwalczania 

korupcji i propagowania standardów prawnych oraz obywatelskich, 

które by jej zapobiegały. Transparency International to niezależna 

pozarządowa organizacja z siedzibą w Berlinie. Od 1993 roku zajmuje 

się zwalczaniem korupcji i promowaniem przejrzystości w życiu pub-

licznym. Raporty wydaje od 1995 roku.

Do działań w tym samym kierunku włączyły się także Bank Światowy, 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju (OECD), Unia Europejska (UE) oraz dużo innych instytucji 

oraz fundacji. W Polsce należą do nich także Fundacja im. S. Batorego, jak 

również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Transparency Internatio-

nal (TI) bada wpływ korupcji na zwykłych ludzi za pomocą tzw. Barometru 
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korupcji – raportu. Zapewnia on wskaźnik zarówno co do formy, jak i zakresu 

korupcji z punktu widzenia obywateli na całym świecie. Barometr stanowi 

wyjątkowy instrument, który udziela głosu osobom dotkniętym korupcją, 

a także pomaga lepiej zrozumieć ich obawy, jak również doświadczenia.

Badania dotyczące drobnego przekupstwa prowadzone w ramach Baro-

metru są bardziej dogłębne niż do tej pory; przedstawiono tu informacje 

na temat instytucji oraz usług publicznych, które są szczególnie dotknięte 

przekupstwem, a także podano wiadomości o częstotliwości przekupstwa 

oraz wysokości płaconych łapówek. Nowością w badaniu jest także pytanie 

ludzi o wysiłki podejmowane przez rząd w celu zwalczania korupcji. 

Barometr pyta społeczeństwo o opinie na temat tego, jakie sektory spo-

łeczne są najbardziej skorumpowane, a także które sfery życia są szcze-

gólnie dotknięte korupcją. 

Wiadomości o publicznej percepcji oraz doświadczeniach dotyczą-

cych zjawiska korupcji, jakich dostarcza Globalny Barometr Korupcji, to 

informacje niezbędne do działań mających na celu zwalczanie korupcji. 

Ludzkie spostrzeżenia to wskaźnik sukcesu polityki oraz inicjatyw prze-

ciwkorupcyjnych. Ponadto ustalenia, które pokazują, w jakich obszarach 

działalności administracji publicznej występuje największa korupcja, 

dotyczące częstotliwości oraz kosztów łapówkarstwa, pomogą zrozumieć, 

w jaki sposób przez korupcję prześladowane jest społeczeństwo i poje-

dynczy ludzie, i jak wysoką cenę płacą za korupcję ci najbiedniejsi oby-

watele. W celu przeprowadzenia analiz tego groźnego zjawiska poszcze-

gólne kraje naszego globu podzielono na grupy w zależności od regionu. 

Taki podział uwypukla obszary, które w pewnym przybliżeniu posia-

dają podobne cechy charakterystyczne oraz przed którymi stoją te same 

wyzwania. Łączenie danych każdego regionu zwiększa wiarygodność 

pozyskanych wyników. W raporcie dokonuje się podziału na następujące 

grupy: 

–  Unia Europejska i inne Kraje Europy Zachodniej (EU+): Austria, 

Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islan-

dia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy;

–  Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bułgaria, Chorwacja, 

Kosowo, Macedonia, Rumunia, Serbia i Turcja;

–  Niektóre państwa Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): Mołda-

wia, Rosja i Ukraina;
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–  Afryka: Gabon, Kamerun, Kenia, Kongo-Brazzaville, Maroko, Nigeria, 

Republika Południowej Afryki i Senegal;

–  Ameryka Łacińska: Argentyna, Boliwia, Chile, Dominikana, Kolum-

bia, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru i Wenezuela;

–  Azja – Pacyfik: Fidżi, Hongkong, Filipiny, Indie, Indonezja, Japonia, 

Korea Południowa, Malezja, Pakistan, Singapur, Tajlandia i Tajwan; 

–  Ameryka Północna: Kanada i Stany Zjednoczone228.

Wyniki w formie tabel, kwestionariusze, metodologia oraz lista krajów obję-

tych Globalnym Barometrem TI znajdują się w tzw. aneksach do raportu. 

Indeks Percepcji Korupcji może mieć wartość od 0 do 10, tj. im niższy, tym 

korupcja większa. Wyznaczają go lokalni menedżerowie i niezależni, wia-

rygodni eksperci. Ranking Percepcji Korupcji powstał na podstawie ocen 10 

instytucji i organizacji na świecie: Asian Development Bank (ocena poszcze-

gólnych krajów), African Development Bank (ocena polityki kraju oraz jego 

instytucji), Political and Economic Risk Consultancy (ranking Asian Intelli-

gence), Światowe Forum Ekonomiczne (Raport o Światowym Współzawod-

nictwie), Bertelsmann Foundation (Indeks Transformacji), Economist Intel-

ligence Unit (ocena zagrożeń ryzykiem oraz prognoza dla krajów), Freedom 

House (ranking Narody w Transformacji), IHS Globar Insight (Globalna Ocena 

Ryzyka), Bank Światowy (ocena polityki kraju oraz jego instytucji), Institute 

for Management Development (Raport o Światowym Współzawodnictwie).

Transparency International, założona w 1993 roku, jest wiodącą światową, 

działającą nie dla zysku organizacją pozarządową zajmującą się wyłącznie 

walce z korupcją. Obecnie TI posiada blisko 90 oddziałów, zaś Międzyna-

rodowy Sekretariat TI znajduje się w Berlinie w Niemczech. Transparency 

International od 1995 roku zaczęło publikować swój Indeks Postrzegania 

Korupcji (Corruption Perceptions Index). W poniższej tabeli 100. znajdują się 

dane dotyczące liczby krajów objętych badaniem z podziałem na lata i war-

tością IPK. Należy dodać, że od 2007 roku do chwili obecnej badanie obej-

muje 180 krajów na całym świecie. 

Tabela 100. Kraje objęte badaniem Transparency International

Rok badania IPK
Liczba krajów 

objętych badaniem
Miejsce Polski 

w rankingu
Wartość IPK dla 

Polski

1996 54 24 5.6

1997 52 29 5.1

228 Transparency International Polska, Barometr korupcji – Raport, Dział ds. Polityki i Badań 
przy Sekretariacie Transparency International, Alt Moabit 96, Berlin 2006, s. 5.



334

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Rok badania IPK
Liczba krajów 

objętych badaniem
Miejsce Polski 

w rankingu
Wartość IPK dla 

Polski

1998 85 40 4.6

1999 99 44 4.2

2000 90 43 4.1

2001 91 44 4.1

2002 102 45 4.0

2003 133 64 3.6

2004 146 67 3.5

2005 159 70 3.4

Źródło: opracowanie Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie 

CPI – Corruption Perception Index)

W tabeli 101. przedstawiono wyniki z lat 1996–2005 (Indeks Percepcji 

Korupcji), jakie osiągnęły poszczególne kraje, szczególnie kraje Unii Euro-

pejskiej, w wyniku przeprowadzonych badań dotyczących korupcji w tych 

państwach.

Tabela 101. Indeks Percepcji Korupcji w krajach Unii Europejskiej w latach 1996–2005 
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Austria 8,7 8,4 8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,61 7,59

Belgia 7,4 7,5 7,5 7,1 6,6 6,1 5,3 5,4 5,25 6,84

Dania 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8 10 10 9,94 9,33

Finlandia 9,6 9,7 9,7 9,7 9,9 10 9,8 9,6 9,48 9,05

Francja 7,5 7,1 6,9 6,3 6,7 6,7 6,6 6,7 6,66 6,96

Grecja 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,9 4,9 4,9 5,35 5,01

Hiszpania 7 7,1 6,9 7,1 7 7 6,6 6,1 5,9 4,31

Holandia 8,6 8,7 8,9 9 8,8 8,9 9 9 9,03 8,71

Irlandia 7,4 7,5 7,5 6,9 7,5 7,2 7,7 8,2 8,28 8,45

Luksemburg 8,5 8,4 8,7 9 8,7 8,6 8,8 8,7 8,61 –

Niemcy 8,2 8,2 7,7 7,3 7,4 7,6 8 7,9 8,23 8,27

Portugalia 6,5 6,3 6,6 6,3 6,3 6,4 6,7 6,5 6,97 6,53

Szwecja 9,2 9,2 9,3 9,3 9 9,4 9,4 9,5 9,35 9,08

Wlk. Brytania 8,6 8,6 8,7 8,7 8,3 8,7 8,6 8,7 8,22 8,44

Włochy 5 4,8 5,3 5,2 5,5 4,6 4,7 4,6 5,03 3,42
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Nowe kraje 
członkowskie: 2
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Cypr 5,7 5,4 5,1 – – – – – – –

Czechy 4,3 4,2 4,1 3,7 3,9 4,3 4,6 4,8 5,2 5,37

Estonia 6,4 6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 – –

Litwa 4,8 4,6 4,4 4,8 4,8 4,1 3,8 – – –

Łotwa 4,2 4 3,8 3,7 3,4 3,4 3,4 2,7 – –

Malta 6,6 6,8 7 – – – – – – –

Słowacja 4,3 4 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 3,9 – –

Słowenia 6,1 6 5,9 6 5,2 5,5 6 – – –

Węgry 5 4,8 4,6 4,9 5,3 5,2 5,2 5 5,18 4,86

średnia 6,88 6,78 6,71 6,70 6,64 6,67 6,70 6,43 7,33 7,03

Polska 3,4 3,5 3,6 4 4,1 4,1 4,2 4,6 5,08 5,57

Źródło: opracowanie Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie 

CPI – Corruption Perception Index, 2005 rok)

Analizując powyższe dane w tabeli 101., należy stwierdzić, że w roku 2005 

Transparency International opublikowała kolejną edycję corocznego Indeksu 

Percepcji Korupcji (IPK). W Indeksie uwzględniono 159 państw. Jak do tej 

pory państwa oceniane były według skali, w której 10 punktów oznaczało 

pełną przejrzystość, a 1 punkt – wszechogarniającą korupcję. Dwie trzecie 

wszystkich badanych państw uzyskało wynik mniejszy niż 5 punktów. Polska 

zajęła 70. miejsce na równi z takimi krajami, jak: Burkina Faso, Chorwacja, 

Egipt, Lesotho, Syria i Arabia Saudyjska. Polska jest jedynym krajem w grupie 

nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym od 4 lat poziom 

korupcji wzrasta. W czołówce rankingu znalazły się: Islandia z wynikiem 

9,7 pkt, Finlandia i Nowa Zelandia – 9,6 pkt, Singapur – 9,4 oraz Szwecja – 

9,2  pkt. Największa korupcja jest w Bangladeszu (1,7 pkt), Turkmenistanie, 

Birmie i Haiti (1,8 pkt) oraz Nigerii (1,9 pkt)229. 

W 2006 roku Transparency International opublikowała kolejną edycję 

corocznego Indeksu Percepcji Korupcji (IPK). Tak więc zgodnie z raportem 

3/4 ze 163 krajów uwzględnionych w badaniu indeksu IPK uzyskało wynik 

poniżej 5 (w tym wszystkie kraje o niskim dochodzie i wszystkie kraje afry-

kańskie z wyjątkiem dwóch), co wykazuje, że większość krajów na świecie 

229 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2005 r.
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ma problem z wysokim poziomem korupcji. 71 krajów, tj. prawie połowa, 

uzyskała wynik poniżej 3, co oznacza powszechną korupcję. Najniższy 

wynik – 1,8 – uzyskało Haiti, a Gwinea, Irak i Myanmar wspólnie zajmują 

przedostatnią pozycję z wynikiem 1,9. Najwyższą wartość – 9,6 – osiągnęły 

Finlandia, Islandia oraz Nowa Zelandia. W grupie krajów, w których nastą-

piło istotne pogorszenie poziomu percepcji korupcji, znalazły się Brazylia, 

Kuba, Izrael, Jordania, Laos, Seszele, Trynidad i Tobago, Tunezja i Stany 

Zjednoczone. Kraje, które odnotowały znaczną poprawę pod względem 

percepcji korupcji, to Algieria, Czechy, Indie, Japonia, Łotwa, Liban, Mauri-

tius, Paragwaj, Słowenia, Turcja, Turkmenistan i Urugwaj230. 

W roku 2007 Transparency International opublikowała kolejną edycję 

corocznego Indeksu Percepcji Korupcji (IPK). Wzięło w nim udział 180 

państw z całego świata. Indeks Percepcji Korupcji (IPK) uwzględnił szcze-

gólnie poziom percepcji korupcji w sektorze publicznym, wśród urzędni-

ków państwowych oraz polityków w 180 krajach na świecie. TI skupił się na 

korupcji w sektorze publicznym i definiuje ją jako „nadużycie publicznego 

stanowiska w celu uzyskania prywatnej korzyści”. Indeks Percepcji Korupcji 

(IPK) w 2007 roku pokazał, że silne powiązania pomiędzy korupcją a ubó-

stwem wciąż pozostają widoczne. Aż 40% krajów, które otrzymały mniej niż 

3 pkt, wskazując tym na wysoki poziom korupcji, zostały sklasyfikowane 

przez Bank Światowy jako kraje o niskim przychodzie. Somalia oraz Myan-

mar otrzymały jednakową, najniższą liczbę punktów wynoszącą 1,4. Dania 

miała najwyższy wynik wynoszący aż 9,4 pkt, na równi z wieloletnimi lide-

rami Indeksu –  Finlandią i Nową Zelandią. Liczba przyznanych punktów 

wzrosła w przypadku krajów afrykańskich, takich jak Namibia, Seszele, RPA 

i Suazi. Wyniki te odzwierciedlają postęp w wysiłkach na rzecz zwalczania 

korupcji w Afryce oraz ukazują silną wolę polityczną, a także reformy, które 

mogą przyczynić się do obniżenia poziomu percepcji korupcji. Pozostałe 

kraje o znaczącym postępie to: Kostaryka, Chorwacja, Kuba, Czechy, Domi-

nikana, Włochy, Macedonia, Rumunia oraz Surinam. Kraje, których wyniki 

uległy pogorszeniu, to m.in. Austria, Bahrajn, Belize, Bhutan, Jordania, Laos, 

Makau, Malta, Mauritius, Oman, Papua Nowa Gwinea oraz Tajlandia231. 

230 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2006 r.

231 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2007 r.
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W poniższej tabeli 102. przedstawiono Indeks Percepcji Korupcji w kra-

jach Unii Europejskiej w latach 2006 i 2007.

Tabela 102. Indeks Percepcji Korupcji w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2007

Kraj
Miejsce

Ogólne | w UE
IPK

2007
Miejsce

Ogólne | w UE
IPK 

2006

Dania 1 1 9,4 4 2 9,5

Finlandia 1 1 9,4 1 1 9,6

Szwecja 4 3 9,3 6 3 9,2

Holandia 7 4 9,0 9 4 8,7

Luksemburg 12 5 8,4 11 5 8,6

Wielka Brytania 12 5 8,4 11 5 8,6

Austria 15 7 8,1 11 5 8,6

Niemcy 16 8 7,8 16 8 8,0

Irlandia 17 9 7,5 18 9 7,4

Francja 19 10 7,3 18 9 7,4

Belgia 21 11 7,1 20 11 7,3

Hiszpania 25 12 6,7 23 12 6,8

Słowenia 27 13 6,6 28 15 6,4

Estonia 28 14 6,5 24 13 6,7

Portugalia 28 14 6,5 26 14 6,6

Malta 33 16 5,8 28 15 6,4

Cypr 39 17 5,3 37 17 5,6

Węgry 39 17 5,3 41 18 5,2

Czechy 41 19 5,2 46 20 4,8

Włochy 41 19 5,2 45 19 4,9

Słowacja 49 21 4,9 49 22 4,7

Łotwa 51 22 4,8 49 22 4,7

Litwa 51 22 4,8 46 20 4,8

Grecja 56 24 4,6 54 24 4,4

Polska 61 25 4,2 61 25 3,7

Bułgaria 64 26 4,1 - - -

Rumunia 69 27 3,7 - - -

Źródło: opracowanie Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie 

CPI – Corruption Perception Index), 2007 rok

W roku 2008 Transparency International opublikowała kolejną edycję 

corocznego Indeksu Percepcji Korupcji, wzięło w nim udział 180 państw 

świata. Według Indeksu Korupcji, 75 krajów otrzymało mniej niż 3 pkt 

w 10-punktowej skali. W 2007 roku tak niskie oceny otrzymały 72 kraje. 
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Jest wiele krajów, które ponownie znalazły się na przysłowiowej „czarnej 

liście”, są to kraje od zawsze tonące w korupcji, do nich należą: Somalia, 

Iran oraz Wenezuela. Rosja spadła o 1 pkt, na miejsce 147. Osiągnęła wynik 

2,2. Stany Zjednoczone z wynikiem 7,3 spadły o jedno miejsce na pozycję 19. 

Bez zmian od 2008 roku na pierwszym miejscu znalazła się Nowa Zelandia 

z wynikiem 9,4, a na drugiej pozycji uplasowała się Dania z wynikiem 9,3.

Na drugim miejscu od końca znalazła się Somalia. Korupcja zapisała 

się w kulturze krajów takich jak Egipt, Indie, Indonezja, Maroko i Pakistan, 

gdzie 60% ankietowanych dyrektorów firm powiedziało, że oferowano im 

łapówkę. Transparency International ocenia, że na łapówki wydaje się rocz-

nie na całym świecie 20–40 mld dolarów232. W poniższej tabeli przedsta-

wiono Indeks Percepcji Korupcji w krajach Unii Europejskiej w 2008 roku

Tabela 103. Indeks Percepcji Korupcji w krajach Unii Europejskiej w 2008 roku

Miejsce
Miejsce 

w regionie
Państwo IPK 2008 Ankietowanych

1 1 Dania 9,3 6
1 1 Szwecja 9,3 6
5 3 Szwajcaria 9,0 6
5 3 Finlandia 9,0 6
7 5 Holandia 8,9 6
7 5 Islandia 8,9 5
11 7 Luksemburg 8,3 6
12 8 Austria 8,1 6
14 9 Norwegia 7,9 6
14 9 Niemcy 7,9 6
16 11 Irlandia 7,7 6
16 11 Wielka Brytania 7,7 6
18 13 Belgia 7,3 6
23 14 Francja 6,9 6
26 15 Słowenia 6,7 8
27 16 Estonia 6,6 8
28 17 Hiszpania 6,5 6
31 18 Cypr 6,4 3
32 19 Portugalia 6,1 6
33 20 Izrael 6,0 6
36 21 Malta 5,8 4

232 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2008 r.
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Miejsce
Miejsce 

w regionie
Państwo IPK 2008 Ankietowanych

45 22 Czechy 5,2 6
47 23 Węgry 5,1 6
52 24 Łotwa 5,0 6
52 24 Słowacja 5,0 6
55 26 Włochy 4,8 6
57 27 Grecja 4,7 6
58 28 Litwa 4,6 8
58 28 Polska 4,6 8
70 30 Rumunia 3,8 8
72 31 Bułgaria 3,6 8

Źrodło: opracowanie Transparency International, Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie 

CPI – Corruption Perception Index), 2008 rok

W 2009 roku Transparency International w opublikowanym przez siebie 

Indeksie Percepcji Korupcji przebadała 180 państw. Rozkład korupcji na 

świecie przedstawiono graficznie na wykresie 41.

Z wykresu 41. wynika, że 112 krajów, czyli 62% ogółu, mieści się poniżej 

poziomu 4,0. Świat jest więc według tych danych indeksu TI zasadniczo 

skorumpowany. Patrząc na kraje Unii Europejskiej, bo o nie szczególnie 

chodzi, rozkład punktowy określający wielkość korupcji jest następujący: 

9,3 Dania, 9,2 Szwecja, 8,9 Finlandia, 8,9 Holandia, 8,2 Luksemburg, 8,0 

Niemcy, 8,0 Irlandia, 7,9 Austria, 7,7 Zjednoczone Królestwo, 7,1 Belgia, 6,9 

Francja, 6,6 Cypr, 6,6 Estonia, 6,6 Słowenia, 6,1 Hiszpania, 5,8 Portugalia, 

5,2 Malta, 5,1 Węgry, 5,0 Polska, 4,9 Czechy, 4,9 Litwa, 4,5 Łotwa, 4,5 Słowa-

cja, 4,3 Włochy, 3,8 Bułgaria, 3,8 Grecja oraz 3,8 Rumunia. Reasumując 

powyższe wyniki, należy stwierdzić, że średnia dla całej Unii Europejskiej 

wynosiła – 6,4, średnia dla „starych” krajów Unii Europejskiej wynosiła 

7,3 oraz średnia dla „nowych” krajów Unii Europejskiej wynosiła 5,1. Śred-

nia na świecie w 2009 roku wynosiła 4,0233. Należy powiedzieć głośno, 

że wyniki Unii Europejskiej zaniża ta sama grupa geograficznie bliskich 

sobie krajów, takich jak Włochy, Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. 

W 2010 roku Transparency International w opublikowanym przez 

siebie Indeksie Percepcji Korupcji przebadała 180 państw. Po raz kolejny 

na pierwszym miejscu uplasowała się Nowa Zelandia, tym razem ex 

233 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2009 r.
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aequo z Danią oraz Singapurem, wynikiem na poziomie 9,3 pkt na skali, 

na której 10 punktów oznacza brak korupcji, zaś 0 jej wszechobecność. Dla 

porównania w 2009 roku Nowa Zelandia osiągnęła wynik 9,4 pkt. Pierw-

sza dziesiątka zasadniczo nie uległa zmianie, podobnie jak końcówka ran-

kingu, gdzie ponownie sklasyfikowane zostały te same państwa. Zauwa-

żalny wyjątek stanowił Iran, który opuścił dół rankingu i awansował aż 

o 22 pozycje. Ostatnie miejsca zajęły: Somalia z wynikiem 1,1 pkt, tak jak 

w 2009 roku, Myanmar z wynikiem 1,4 pkt, tak jak w 2009 roku, i Afgani-

stan z wynikiem 1,4 punktu, zyskał 0,1 pkt w porównaniu z 2009 rokiem. 

Najmniej skorumpowane państwa w 2010 roku to część państw Unii 

Europejskiej, do nich należą: Dania, Nowa Zelandia, gdzie CPI wyniósł 

9,3 pkt, oraz Finlandia i Szwecja (9,2). Najbardziej skorumpowane kraje 

oprócz ww. Somalii i Myanmar to: Birma (1,1), Afganistan (1,4), Irak (1,5), 

Sudan, Uzbekistan oraz Turkmenistan (1,6). Prawie w ¾ państw Indeks 

Percepcji Korupcji jest niższy od średniej, co oznacza, że są one bardzo 

Źródło: opracowanie Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie 

CPI – Corruption Perception Index)

Wykres 41. Państwa w poszczególnych przedziałach IPK
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skorumpowane. Do państw, które w ciągu ostatniego roku dokonały 

znaczących postępów w zwalczaniu korupcji, TI zaliczyła Bhutan, Chile, 

Ekwador, Macedonię, Gambię, Haiti, Jamajkę, Kuwejt i Katar. Najbardziej 

natomiast wzrosła korupcja w 2010 roku w następujących państwach: 

Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Madagaskar, Niger oraz USA234. Reasumu-

jąc, należy stwierdzić, że do najbardziej skorumpowanych państw świata 

w 2010 roku można zaliczyć Afganistan, Irak, Wenezuelę, Rosję, Ukrainę, 

Białoruś oraz Mongolię. Do najmniej skorumpowanych państw świata 

należą Dania, Nowa Zelandia, Singapur, Finlandia oraz Szwecja.

5.2.  Miejsce Polski na tle innych państw 
korupcjogennych Unii Europejskiej

Polska po raz pierwszy od 1996 roku została objęta badaniem Indeksu 

Percepcji Korupcji. Wśród krajów świata, a szczególnie Unii Europej-

skiej, Polska uzyskiwała niskie wyniki. Świadczy to o tym, że była krajem 

o wysokim współczynniku korupcji. W poniższej tabeli 104. przedsta-

wiono wynik IPK, jaki uzyskała Polska w latach 1996–2007.

Tabela 104. Zmiana wartości IPK w Polsce w latach 1996–2007

Rok 
badania IPK

Liczba krajów 
objętych badaniem

Miejsce Polski 
w rankingu

Wartość IPK 
dla Polski

1996 54 24 5,6

1997 52 29 5,1

1998 85 40 4,6

1999 99 44 4,2

2000 90 43 4,1

2001 91 44 4,1

2002 102 45 4,0

2003 133 64 3,6

2004 146 67 3,5

2005 159 70 3,4

2006 133 61 3,7

2007 180 61 4,2

Źródło: Korupcja w Polsce i na świecie. Raporty Transparency International za lata 2005, 

2006, 2007, www.transparency.pl

234 Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji (w skrócie CPI – Corruption 
Perception Index), Raport, 2010 r.
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Wśród krajów Unii Europejskiej Polska uzyskiwała niskie wyniki. Podob-

nie jak w 2005 roku, również w 2006 i 2007 roku Polska była postrzegana 

jako najbardziej skorumpowane państwo Unii Europejskiej. Polska ciągle 

ma gorszy wynik IPK nie tylko w porównaniu do starych członków Unii, ale 

również w odniesieniu do ośmiu nowych państw członkowskich z Europy 

Środkowo-Wschodniej. W porównaniu do kilku poprzednich lat Polska już 

nie wyróżnia się w tej grupie jako jedyne państwo, w którym IPK z roku na 

rok się pogarsza W tabeli 105. przedstawiono wartość indeksu IPK Polski na 

tle państw nowo wstępujących do Unii Europejskiej.

Tabela 105. Zmiana indeksu IPK Polski w latach 2002–2007 na tle państw nowo wstępu-

jących do Unii Europejskiej

Nazwa państwa 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Czechy 3,7 3,9 4,2 4,3 4,8 5,2

Estonia 5,6 5,5 6,9 6,4 6,7 6,5

Litwa 4,8 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8

Łotwa 3,7 3,8 4,0 4,2 4,7 4,8

POLSKA 4,0 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2

Słowacja 3,7 3,7 4,0 4,3 4,7 4,9

Słowenia 6,0 5,9 6,0 6,1 6,4 6,6

Węgry 4,9 4,8 4,8 5,0 5,2 5,3

Źródło: Korupcja w Polsce i na świecie. Raporty Transparency International za lata 2006 

i 2007, www.transparency.pl

Dokonując analizy miejsca Polski na tle innych państw korupcjogennych 

Unii Europejskiej, należy rozpocząć wnikliwe badanie raportów opraco-

wanych przez Transparency International od początku członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej. Aby badania te były w miarę wiarygodne, należałoby 

je zacząć od 2006 roku. Tak więc w 2006 roku w badaniach Transparency 

International Polska zajęła 61. pozycję w rankingu, otrzymując 3,7  pkt. 

W 2007 roku miejsce to zostało utrzymane. Na 180 badanych krajów 

Polska otrzymała 4,2 pkt. Wyniki te świadczą o wciąż bardzo wysokim 

poziomie postrzeganej korupcji. Niezależnie od krytycznej oceny obec-

nego poziomu korupcji w Polsce należy zauważyć, że przełamanie trendu 

wzrostowego w postrzeganiu tego zjawiska jest bardzo pozytywnym syg-

nałem. Trzeba podkreślić, iż w 2006 roku w stosunku do 2005 roku uległ 

on nieznacznej poprawie, o 0,3 pkt, a w 2007 roku w stosunku do roku 2006 

uległ poprawie o 0,5 pkt, oznacza to przełamanie wieloletniego trendu 

systematycznego spadku Polski w rankingu korupcyjnym.
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W 2008 roku Polska uplasowała się na 58. pozycji wśród krajów obję-

tych badaniem, natomiast Indeks CPI za rok 2008 wynosi dla Polski 

4,6. Należy podkreślić, iż w porównaniu z rokiem 2007 CPI dla Polski 

wzrósł o 0,4, z 4,2 do 4,6, co jest jednym z większych przyrostów wśród 

krajów europejskich. Analizując zmiany CPI dla Polski w okresie 2005–

–2008, należy stwierdzić, że zauważalny jest wzrost, co oznacza, iż 

postrzegany poziom korupcji w Polsce zmniejsza się. Jednakże Polska 

wciąż zajmuje wśród krajów Unii Europejskiej jedno z ostatnich miejsc. 

Na dalszych niż Polska pozycjach wśród państw Unii Europejskiej zna-

lazły się takie kraje, jak Rumunia (3,8) oraz Bułgaria (3,6). Analizując 

miejsce Polski w rankingu w 2009 roku, należy stwierdzić, że w porów-

naniu do analogicznego rankingu z roku wejścia Polski do Unii Europej-

skiej, tj. 2004, Polska awansowała o 18. pozycji, co dało jej w 2009 roku 

49. miejsce na świecie. Wskazać należy, że w 2004 roku Polska zajmo-

wała 67. miejsce na świecie. Patrząc na nowo wchodzących do Unii 

Europejskiej po Polsce, należy powiedzieć, że Czesi wstępowali do Unii 

Europejskiej z 51. pozycji, w 2009 roku zajęli 52. miejsce w klasyfikacji, 

Słowacy wchodzili z 57. miejsca na świecie, w 2009 roku zajęli miejsce 

56. Trzeba stwierdzić, że w regionie lepsze od Polski są Estonia, Słowenia 

na miejscu 27. oraz Węgry na miejscu 46. Przed pięcioma laty zostały 

sklasyfikowane na miejscu 4. Oznacza to, że korupcja w tym kraju rośnie. 

Transparency International w swoim raporcie z 2009 roku doceniła sta-

rania Polski w walce z korupcją, a wśród nich utworzenie odrębnego sta-

nowiska ministerialnego do spraw walki z korupcją, jak również plany 

przyjęcia narodowej strategii walki z korupcją. 

W 2010 roku Transparency International w opublikowanym rapor-

cie, stwierdziło, że na 178 państw biorących udział w badaniach Polska 

zajęła 41. miejsce. W 2009 roku Polska zajmowała 49. miejsce w rapor-

cie, tzn. że w 2010 roku awansowała na 41. miejsce z poziomem korupcji 

takim, jaki jest w Omanie i Kostaryce. W Unii Europejskiej dało to Polsce 

18. miejsce. Natomiast w 2010 roku wskaźnik CPI, którym mierzony jest 

poziom korupcji, wyniósł w Polsce 5,3. W 2009 roku spadł on do poziomu 

5,0 pkt. Należy pamiętać, że im większy wskaźnik CPI, tym państwo jest 

mniej skorumpowane. Wzrost wskaźnika CPI dla Polski o 0,3 oznacza, że 

korupcja się zmniejszyła235.

235 B. Sielicka, Spada poziom korupcji w Polsce, Internet, https://www.bankier.pl/wiado-
mosc/Spada-poziom-korupcji-w-Polsce-2233986.html [dostęp: 28.10.2010].
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W Polsce ocena stanu bezpieczeństwa państwa jest najczęściej 

dokonywana na podstawie statystyk policyjnych, sądowych, bardziej 

lub mniej obiektywnych opinii polityków, przedstawicieli administra-

cji publicznej oraz dziennikarzy. Jest rzeczą normalną, że w każdym 

państwie, wraz ze wzrostem zjawiska korupcji jako działania zaka-

zanego, zaliczanego do przestępstw, rośnie wśród społeczeństwa w 

pełni uzasadnione poczucie zagrożenia bezpieczeństwa. Ludzie zdają 

sobie sprawę z tego, że bardzo groźnym i nasilającym się zjawiskiem, 

którego rozpoznanie staje się głównym zadaniem wszystkich służb, 

nie tylko administracji specjalnej, jest przestępstwo zwane korupcją. 

Aby poznać oddziaływanie korupcji na system funkcjonowania pań-

stwa, należy zacząć od zapoznawania się od czasu do czasu z wyni-

kami, analizami i badaniami tego zjawiska. Badaniami takimi zajmuje 

się Global Corruption Barometer. Pozwala on na wskazanie tendencji 

rysujących się na przestrzeni lat. Mimo że przeprowadzono dopiero 

sześć edycji Barometru, już można oceniać zmiany, które pojawiły się 

z biegiem czasu, jak na przykład to, jakie instytucje opinia publiczna 

uznaje za najbardziej skorumpowane, przewidywania ludzi odnoś-

nie do zjawiska korupcji w przyszłości oraz odsetek ludzi płacących 

łapówki w celu uzyskania dostępu do usług publicznych. W poniższej 

tabeli 106. przedstawiono wyniki badań oddziaływania korupcji na 

różnego rodzaju dziedziny życia społecznego w Polsce, przeprowa-

dzone na dorosłych Polakach.

Tabela 106. Dziedziny życia społecznego, w których korupcja występuje najczęściej (w %)

Dziedziny 
życia społecznego

Data badania – próby losowe dorosłych Polaków

XI. 
2001 

VI. 
2002 

VI. 
2003 

VI. 
2004 

V. 
2005 

VII. 
2006 

XII.
2007

polityka (działacze partyjni, 
radni, posłowie, senatorowie)

54 52 60 64 61 35 II 44 II

służba zdrowia 47 42 43 37 50 53 I 58 I

urzędy centralne 38 29 37 39 34 22 VI 31 III

sądy i prokuratura 36 33 33 42 37 32 III 30 IV

policja 30 23 25 21 34 31 IV 28 V

urzędy gminne, powiatowe, 
wojewódzkie

28 25 29 29 21 28 V 25 VI
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Dziedziny 
życia społecznego

Data badania – próby losowe dorosłych Polaków

XI. 
2001 

VI. 
2002 

VI. 
2003 

VI. 
2004 

V. 
2005 

VII. 
2006 

XII.
2007

firmy prywatne 13 9 11 9 12 8 9

szkolnictwo i nauka 6 8 4 5 4 8 3

banki 6 3 5 4 4 3 2

trudno powiedzieć 2 12 8 7 6 15 10

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, gdyż respondent mógł wybrać więcej niż jedną 

dziedzinę, choć nie więcej niż trzy dziedziny

Źródło: opracowanie prof. dr hab. Anny Kubiak, Program Przeciw Korupcji, Barometr 

Korupcji 2007 – Raport z badań, Fundacja Batorego, Warszawa 2008, s. 4

Skorumpowanie świata polityki i rozpowszechnienie korupcji w Polsce 

kształtowane są przede wszystkim w oparciu o przekazy medialne, 

wypowiedzi osób publicznych, prezentacje poglądów poszczególnych 

partii. Rzadko kiedy zakotwiczone są w korupcyjnych doświadczeniach 

życiowych respondentów. Interpretując wyniki badania opinii publicz-

nej, należy uznać korupcję za jedną z najbardziej żywotnych kwestii 

polskiego życia społecznego. Badani coraz częściej wykazują ostroż-

ność w relacjonowaniu własnych doświadczeń korupcyjnych – w 2006 

i 2007 roku wyraźnie spadł odsetek respondentów przyznających się 

do znajomości osób biorących łapówki tj. z 30% w roku 2000, przez 23% 

w roku 2004, do 15% w roku 2007, a także respondentów przyznających 

się, iż próbowano im wręczyć łapówkę: 13% w roku 2000, a 5% w roku 

2007, wreszcie respondentów przyznających się do wręczania łapówek, 

tj. 14% w roku 2000, 17% w roku 2003 i 9% w roku 2006 i 2007. Reasumu-

jąc, należy stwierdzić, że do najbardziej skorumpowanych grup spo-

łecznych w Polsce należą: politycy, działacze partyjni, radni, posłowie, 

senatorowie, drugą grupą społeczną jest polska służba zdrowia, a trze-

cią –  urzędy centralne (administracja). Na dalszych miejscach znajdują 

się: sądy i prokuratura, policja, samorząd gminny i powiatowy, urzędy 

wojewódzkie, firmy państwowe i prywatne, szkolnictwo i nauka oraz 

banki. Badani nic nie wspominali na temat Sił Zbrojnych RP. Badania 

Barometru korupcji w 2009 roku wykazały, że nadal za sektor najbar-

dziej dotknięty korupcją są uważane partie polityczne. W Polsce jako 

najbardziej skorumpowanych postrzega się urzędników publicznych 

i służbę cywilną, tj. 31% wskazań, a zaraz potem partie polityczne, 
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tj. 23%. W Polsce 4% ankietowanych zadeklarowało, że oni sami lub ktoś 

z ich współdomowników zapłacił łapówkę. Tylko jedna osoba na pięć 

zgłosiła fakt wymuszenia łapówki. Co druga osoba odpowiadała, że 

złożenie takiego zawiadomienia będzie nieskuteczne, co czwarta zaś, 

iż postępowanie w tej sprawie będzie trwało zbyt długo. Natomiast co 

piąta osoba wskazywała, że nie wniosła skargi w obawie o swoje bez-

pieczeństwo. Ankietowanych w Unii Europejskiej zapytano też, czy 

uważają, że rządy ich państw skutecznie walczą z korupcją, w Polsce 

wskaźniki te wyniosły odpowiednio 43 oraz 21%236.

W 2010 roku za najbardziej dotknięte korupcją większość ankietowa-

nych uznała partie polityczne. Ich notowania w tej klasyfikacji spadły 

najbardziej. Poprawiło się natomiast postrzeganie wymiaru sprawiedli-

wości. Działania mające zapobiegać korupcji cieszą się niską reputacją 

wśród badanych, aż 50% z nich uważa je za nieskuteczne. Przekłada się 

to na niski poziom zaufania obywateli do rodzimych instytucji oraz ich 

zdolności do zwalczania korupcji. W Polsce takie badanie przeprowa-

dzono w dniach 1–9.07.2010 roku na reprezentacyjnej grupie 1003 osób 

powyżej 16. roku życia. W opinii 26% polskich ankietowanych poziom 

korupcji spadł w ciągu ostatnich 3 lat, dla 45% nic się nie zmieniło w tej 

dziedzinie, dla 29% poziom korupcji wzrósł. W ich opinii najbardziej 

skorumpowane są partie polityczne, które nieznacznie wyprzedziły 

sektor prywatny oraz ex aequo władzę ustawodawczą i administrację 

publiczną. Dla 57% Polaków obecne działania rządu są nieskuteczne. 

Przeciwne zdanie wyraziło 16% ankietowanych, 27% badanych nie miało 

swojej opinii237. Analizując wyniki badań, dochodzi się do wniosku, że 

¹/6 Polaków w ciągu ostatniego roku wręczała „pieniężne upominki”, 

czyli uczestniczyła w przestępstwie korupcyjnym. To znaczy, że problem 

korupcji istnieje i wymaga ciągłego monitorowania oraz opracowania 

działań skutecznie go hamujących, a nie bezsensownych programów 

szumnie nazywanych „walką z korupcją”, pochłaniających duże środki 

finansowe, oczywiście ze Skarbu Państwa238.

Polskie badania prowadzone przez CBOS także pokazują, że od lat 

istnieje w polskim społeczeństwie przekonanie, iż korupcja w Polsce 

to bardzo duży problem. Opinia ta wcale nie jest uzależniona od cech 

236 Global Corruption Barometer, Globalny Barometr Korupcji 2009.

237 Global Corruption Barometer, Globalny Barometr Korupcji 2010.

238 Internet, http://www.olimpiada.edu.pl [dostęp: 19.01.2011].
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społeczno-demograficznych. Tak więc aktualnie 87% badanych uważa, 

że korupcja w Polsce jest dużym problemem, w tym aż 44% sądzi, że 

bardzo dużym. Co 12 Polak, tj. 8%, uważa, że korupcja w Polsce nie 

jest tak bardzo ważną kwestią społeczną, a co 20 Polak, tj. 5%, nie ma 

swojego zdania na ten temat. Badani jako najbardziej skorumpowane 

dziedziny życia społecznego postrzegają politykę, tj. 60% wskazań, 

oraz służbę zdrowia, tj. 58%. Jedna czwarta ankietowanych uważa, że 

korupcja bardzo często funkcjonuje w urzędach gminnych, powiato-

wych, wojewódzkich, tj. 31%, w sądach i prokuraturze, aż 29%, jak rów-

nież w urzędach centralnych oraz ministerstwach, tj. 26%. Co siódmy 

z badanych Polaków, tj. 15%, uważa, że korupcja jest największą zmorą 

wśród policjantów. Małe grupy respondentów wskazują na przedsię-

biorstwa państwowe, tj. 13%, oraz firmy prywatne, tj. 8%, jako bardzo 

często dotknięte tym zjawiskiem. Niewielu Polaków uważa, że korupcja 

szerzy się w bankach, tak twierdzi 3% badanych, oraz w szkolnictwie 

i nauce, 3% badanych. W związku z nagłaśnianiem przez media spraw 

dotyczących ustawiania przetargów w wojsku, w 2010 roku po raz 

pierwszy padło w badaniu pytanie o korupcję w wojsku. Z przeprowa-

dzonych badań w tym obszarze zainteresowania wynika, że sprawy te 

nie miały wpływu na ocenę występowania korupcji w Siłach Zbrojnych, 

które kojarzone są z nią sporadycznie, tylko 1% badanych twierdziło, że 

jest ona problemem w wojsku. Co 14 badany, tj. 7%, nie potrafił wskazać 

dziedzin, w których jego zdaniem najczęściej występują nieuczciwe 

zachowania wiążące się z przekupnością oraz łapówkarstwem239.

Początek lat dziewięćdziesiątych to wzrost liczby Polaków przekona-

nych, że korupcja w Polsce jest dużym problemem. Uwagę należy zwrócić 

szczególnie na lata 2004–2006, gdy to odsetek wskazań utrzymywał się 

na tym samym, bardzo wysokim poziomie. W ciągu ostatnich dwóch 

lat obserwuje się spadek odsetka Polaków, którzy uważają, że korupcja 

w naszym kraju jest dużym problemem. Na wykresie 42. przedstawiono 

odpowiedzi Polaków na pytanie: jak Pan/i sądzi, czy korupcja w Polsce jest 

problemem dużym czy małym?

239 K. Kowalczuk, Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce, Warszawa 2010, s. 1–2.
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Wykres 42. Co sądzili Polacy o wielkość korupcji w Polsce w latach 1991–2010 

Źródło: opracowanie CBOS, 8–9 kwietnia 2010 roku, N=1056

5.3.  Prognozowane kierunki rozwoju korupcji 
w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
po 2010 roku

Prognozowanie przyszłych wydarzeń zawsze było i jest zadaniem bardzo 

trudnym do realizacji. Przewidywanie rozwoju korupcji w Polsce, jak rów-

nież w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej, to zadanie 

niezwykle trudne i odpowiedzialne. Jak wiadomo, korupcja jest zjawi-

skiem, o którym wiemy, którego nie udaje się całkowicie zlikwidować, co 

oznacza, że głównym celem działania organizacji państwowych, poza-

rządowych i międzynarodowych zajmujących się neutralizacją korupcji, 

nie może być marginalizacja tego problemu. Musi być on nagłaśniany, 

badany i likwidowany. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w opracowa-

nym raporcie z 2009 roku na temat kierunków rozwoju korupcji urzęd-

niczej i politycznej w Polsce mówi, że „trudność zdefiniowania korupcji 

polega na tym, że zbyt wąskie rozumienie tego pojęcia pozostawia poza 

zasięgiem zainteresowania ważne przypadki, natomiast zbyt szeroka defi-

nicja rozmywa określany obszar i powoduje, że każde nadużycie określane 

bywa jako korupcja”. W opracowanym raporcie BBN prawie nic nie wspo-

mina się na temat kierunków rozwoju korupcji w przedstawionych przez 

Biuro obszarach. Raport ten to jedynie zbiór wiadomości z różnych źródeł 

o korupcji. O korupcji w Polsce wciąż się dużo mówi i na tym koniec. 
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Media podążają śladem afer, nadużywanie stanowisk publicznych w celu 

osiągnięcia prywatnych korzyści wydaje się nagminne, służby odpowie-

dzialne za wykrywanie i unicestwianie tego zjawiska popadają w samo-

zachwyt, bo wykryły promil tego, co naprawdę istnieje. Wszyscy walczą 

z korupcją, począwszy od administracji państwowej – rządowej, spe-

cjalnej, samorządowej, skończywszy na prywatnych przedsiębiorcach, 

a wyniki są bardzo słabe. Wystarczy popatrzeć na publikowane spra-

wozdania, raporty i wypowiedzi urzędników państwowych. Czy w Polsce 

nie ma naukowców, którzy zajęliby się prawdziwymi przyczynami roz-

woju korupcji, wyliczeniem strat, jakie ona przynosi, oraz wypracowa-

niem kierunków jej unicestwiania? Dlaczego badania nad korupcją, której 

do niedawna badacze, jak również praktycy tzw. życia gospodarczego, 

nie poświęcali wiele uwagi, wysunęły się na czoło w naukach społecz-

nych? Dlatego, że korupcja jest wszechobecna, dosięga wszystkich dzie-

dzin życia społecznego, w tym naukę, uniemożliwiając jej właściwe zaję-

cie się tym problemem. Nikomu nie zależało i nie zależy, aby przyłożyć 

się do unicestwiania tego niebezpiecznego zjawiska w Polsce, gdyż wyżej 

cenione jest łapówkarstwo niż jego likwidacja. Korupcja przejawia się 

i w następnych latach przejawiać się będzie w wymiarach: ekonomicz-

nym, politycznym, urzędniczym i kulturowym. Korupcja nadal będzie 

oznaczała łapownictwo, sprzedajność, demoralizację, nepotyzm, kumo-

terstwo, faworyzowanie, protekcję oraz nadużycia władzy. Należałoby 

zadać pytanie: gdzie będą w przyszłości tkwiły korupcjogenne elementy? 

Korupcja jak nowotwór toczy żywy organizm gospodarki. Zabija najważ-

niejszy dla gospodarki rynkowej proces – wolną konkurencję, dzięki której 

każdy z nas ma dostęp do najlepszych i najtańszych produktów i usług. 

Nic więc dziwnego, że każde państwo (Polska nie jest tu żadnym wyjąt-

kiem) stara się walczyć z tą chorobą. Jednak z korupcją w Polsce trudno 

jest wygrać, gdyż generuje ją system, a racjonalizuje kultura, roztaczając 

swoistą osłonę dla korupcyjnych postaw. Należy pamiętać, „że korupcja 

jest największym wrogiem liberalnej gospodarki, jej ontologicznym 

zaprzeczeniem, gdyż uderza w samo jądro liberalnego systemu: wolność, 

krępuje swobodę działania, a nawet myślenia. Korupcja stanowi patologię 

wolnorynkowej gospodarki”240.

Do najbardziej zagrożonych korupcją obszarów w Polsce nadal będą 

należały:

240 R. Mańka, Korupcja wpisała się w kulturę, „Gazeta Finansowa” 2010, s. 2.
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• procedury prywatyzacyjne, 

• gospodarowanie i zarządzanie majątkiem publicznym, 

• fundusze celowe i agencje rządowe, 

• zamówienia publiczne, w tym zamówienia publiczne w służbach 

mundurowych oraz Siłach Zbrojnych RP,

• ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji, 

• administracja skarbowa, szczególnie celna, 

• świadczenie „przysług” przez polityków w zamian za otrzymywane 

środki finansowe,

• funkcjonujące służby – policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, 

straż pożarna oraz wojsko,

• finansowanie badań naukowych, 

• finansowanie partii politycznych (posłowie, senatorowie urzędnicy 

urzędów wojewódzkich, miejskich i różnego szczebla samorzą-

dowcy),

• zarządzanie zasobami ludzkimi,

• rozdysponowywanie funduszy przekazywanych Polsce przez Unię 

Europejską w ramach środków pomocowych i innych241.

Korupcja w Polsce będzie negatywnie wpływać na wzrost gospodarczy, 

a dziać się tak będzie z następujących powodów:

• korupcja będzie podwyższała koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, 

ograniczając głównie ich skłonność do inwestowania, zmuszając 

do „kreatywnej księgowości” w celu ukrycia wręczanych łapówek,

• korupcja będzie zwiększała ryzyko prowadzenia działalności gospo-

darczej,

• korupcja będzie powodowała redystrybucję dochodów, zyskiwać na 

niej będą środowiska pasożytnicze (np. skorumpowana biurokracja) 

i przestępcze, tracić będą uczciwi przedsiębiorcy. Zjawiskiem maso-

wym może być też wyprowadzanie zarobionych w ten sposób pie-

niędzy z kraju, np. na tajne zagraniczne konta bankowe,

• korupcja odstraszać będzie międzynarodowych inwestorów, którzy 

wybiorą alternatywne lokalizacje inwestycji w innych krajach,

• korupcja będzie nadal promować przedsiębiorstwa nieuczciwe, a karać 

te, które będą starały sie uczciwie prowadzić swoje interesy,

241 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Korupcja w Polsce – próba analizy zjawiska 
– Raport 2010, s. 6.
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• korupcja będzie utrudniała lub wręcz uniemożliwiała sprawne 

funkcjonowanie administracji publicznej oraz usług publicznych, 

np. edukacji, wymiaru sprawiedliwości, rozbudowy infrastruktury, 

funkcjonowania administracji specjalnej,

• korupcja będzie utrudniała rozwój gospodarczy, obniżając konku-

rencyjność gospodarki,

• korupcja spowoduje niskie płace w sektorze państwowym.

Korupcja, mając wiele postaci, będzie nadal złem, które będzie dotykało 

każdego obywatela, a to dlatego, że: 

• każdy obywatel sam będzie ponosił koszty różnego rodzaju korupcji,

• korupcja będzie nadal zagrażała zamożności państwa oraz każdego 

obywatela, będzie prowadziła do podejmowania złych decyzji eko-

nomicznych,

• korupcja jest i będzie nadal zagrożeniem dla praw człowieka,

• walka z korupcją nie jest i nie będzie w przyszłości łatwa, a to dlatego, 

że zarówno dający łapówkę, jak i przyjmujący starają się i będą starali 

się utrzymać to w tajemnicy,

• korupcja służyć będzie do promowania lub blokowania projektów 

ustaw lub nowelizacji legislacyjnych w polskim parlamencie,

• ministerstwa stworzą kolejne agencje, które zajmować się będą 

udzielaniem zleceń spółkom, a te z kolei przelewać będą środki pub-

liczne na konta prywatne ministra, urzędników resortu lub dla partii 

politycznej242.

Do zasadniczych przyczyn, które będą sprzyjały szerzeniu się korup-

cji wśród urzędników administracji państwowej oraz samorządowej, 

instytucji publicznych, jak i podmiotów gospodarczych, będą nale-

żały: nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika, duża dowolność 

w podejmowaniu decyzji, lekceważenie dokumentacji i sprawozdaw-

czości, słabość komórek kontroli wewnętrznej, nierówność w dostępie 

do informacji, brak precyzyjnie określonej osobistej odpowiedzialności 

urzędniczej za realizację poszczególnych zadań oraz brak skutecznych 

rozwiązań przeciwkorupcyjnych. 

Powyższe uwarunkowania będą powodowały w przyszłości, iż obszary 

zagrożone korupcją staną się coraz rozleglejsze i leżeć będą w większości 

w zakresie działania, nadzoru i odpowiedzialności decydentów prawie 

242 E. Idźkowska, Referat pt. Korupcja – jej występowanie, przyczyny, skutki i zwalczanie, 
Korupcja w Polsce 2000, s. 3.
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wszystkich szczebli. Osoby, które będą pełniły te funkcje, z racji zajmo-

wanego stanowiska będą szczególnie narażone na naciski, jak również 

pokusy korupcyjne. Oceny skali zjawiska korupcji w przeszłości, a także 

oczekiwania związane z najbliższymi latami świadczą o tym, iż Polacy są 

nastawieni pesymistycznie co do postępu w zwalczaniu korupcji. Nadal 

będzie słabo funkcjonował tzw. związek przejrzystości w życiu publicz-

nym z jakością rządzenia. W tej materii Polska nadal będzie odbiegała od 

średniej europejskiej, szczególnie w zakresie kontroli korupcji przez rzą-

dzących. To samo dotyczyć będzie przejrzystości w sferze budżetowej 

państwa. Reasumując, należy jednoznacznie stwierdzić, że przeciw-

działanie korupcji nie będzie mogło polegać na tworzeniu kolejnych 

ustaw, które bez odpowiednio ukształtowanej kultury społecznej i obywa-

telskiej nie będą skuteczne. W Polsce nadal będziemy mieli do czynienia 

z absurdalnymi przepisami, tworzonymi na potrzeby konkretnych firm, 

a podstawowym kapitałem będą znajomości oraz koleżeńskie i gangster-

skie powiązania, ludzie na wysokich stanowiskach znowu stawiani będą 

ponad prawem. Tak zdemoralizowana władza będzie nadal dla przecięt-

nego obywatela obca, a dobro państwa wydawać się będzie bardzo odległe 

od dobra jego społeczeństwa. Populizm będzie nadal niebezpieczną formą 

korupcji, polegającą na kupowaniu głosów przez sprawujących władzę. 

Dla przykładu należy podać ujawnione w kolejnych latach takie afery, 

jak starachowicka, hazardowa, Rywina oraz inne, związane z uchwala-

niem ustawy o biopaliwach, jak również dużo innych afer. Pokazały skalę 

korupcji w Polsce, udowodniły, że najważniejsze instytucje, organa oraz 

osoby w państwie są wprzęgnięte w ten korupcyjny mechanizm. Jeżeli 

takie działania nie zostaną radykalnie i z całą mocą zahamowane, to 

w przyszłości należy się spodziewać nasilania się zjawisk z obszaru pato-

logii życia gospodarczego (wzrostu korupcji). Przestaną działać pewne 

hamulce wbudowane w system społeczny i dopuszczą do wystąpie-

nia niektórych niekorzystnych zmian w systemie wartości. Te nega-

tywne przekształcenia to: zanik wiary w nieuchronność kary; podział na 

„dobro” oraz „zło” stanie się względny; utraci swą wartość przekonanie, że 

dobro zostanie nagrodzone, a zło ukarane; wartości materialne przestaną 

być traktowane jako coś mniej ważnego od duchowych oraz uwidoczni się 

brak lęku przed infamią243. Należy liczyć się z tym, że nadal będzie funkcjo-

nowało w społeczeństwie polskim przeświadczenie, że łapówka spowoduje 

243 P. Buczek, III RP – struktura bezprawia, „Wprost” 2010, s. 5.
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załatwienie wielu, niekiedy bardzo poważnych spraw, których normalnie 

nie można sfinalizować.

Według społeczeństwa polskiego korupcja w przyszłości nadal będzie 

odznaczała sie takimi „zaletami”, jak:

• możliwość, czasami jedyna, załatwienia spraw trudnych, bezna-

dziejnych, których rozstrzygnięcie obywatele uznają za życiową 

konieczność,

• gwarancja lepszego, bardziej rzetelnego wykonania obowiązków 

przez biorącego łapówkę,

• przyspieszenie toku spraw, oszczędność czasu na załatwienie sprawy,

• korzyści materialne, obustronne, zarówno dla biorącego, jak i dają-

cego, ponieważ załatwienie sprawy dzięki łapówce jest tańsze,

• ratowanie życia i zdrowia,

• dowartościowanie osób biorących, przekazanie wyrazów wdzięcz-

ności, uznania za pracę,

• wymuszenie na władzy właściwych rozwiązań, jak lepsze ustawo-

dawstwo, dofinansowanie policji, przyjęcie do wojska, przyjęcie do 

renomowanej uczelni, krótszy wyrok skazujący itd.244

Reasumując podrozdział, należy stwierdzić, że w następnych latach wszę-

dzie tam, gdzie urzędnik państwowy zostanie postawiony w sytuacji, 

w której dochodzi do konfliktu jego interesu osobistego i interesu pub-

licznego, będzie istniało zawsze prawdopodobieństwo popełnienia przez 

niego przestępstwa korupcyjnego. Dla przykładu należy podać, że osoba 

odpowiadająca za przetarg pozwalać będzie, by w tym przetargu wzięła 

udział firma np. jego żony, dziecka, siostry czy też dalszej rodziny, a więc 

z góry będzie wiadomo, że wiąże się to z podejrzeniem korupcji.

Nadal w kolejnych latach fundusze pozabudżetowe, operujące ponad 

1/3 publicznych dochodów i wydatków w Polsce, pozostaną głównym 

źródłem korupcji w systemie politycznym, jak również administracji pub-

licznej. Powszechnie wiadomo, że partie polityczne w Polsce angażowały 

się i angażować się będą w liczne przedsięwzięcia związane z działalnoś-

cią korupcyjną, pomimo że żaden z takich wypadków nie został do chwili 

obecnej udowodniony. Tak więc nadużywanie stanowiska publicznego 

w celu uzyskania prywatnych korzyści to codzienność wielu polityków 

każdego szczebla. Synonimem korupcji jest publiczne kłamstwo. Nie-

uczciwi pracownicy mogą czuć się całkiem bezkarnie i mają mnóstwo 

244 Centrum Edukacji Obywatelskiej, Korzyści, jakich obywatele upatrują w korupcji, 2006, s. 1.
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argumentów na to, że ich postępowanie nie jest złe. Wracając do kosztów 

korupcji, nie można zapominać także, że przestępczość korupcyjna będzie 

nadal przestępczością osłaniającą oraz towarzyszącą przestępczości 

innego rodzaju, takiej jak przestępczość zorganizowana czy też przestęp-

czość gospodarcza. Należy wysunąć następującą tezę: „podziemie prze-

stępcze” korupcją stoi245. Nadal media powinny nagłaśniać przejawy 

korupcji, ale obecnie dziejący się na oczach Polaków spektakl komisji 

śledczych zakrawa na kpiny, rzutuje też na obraz Polski w Europie i na 

świecie. Z powodu ich nieudolności utrwalił się stereotyp Polski jako 

państwa na wskroś przesiąkniętego korupcją, co w znacznym stopniu 

zmniejszyło i będzie zmniejszać atrakcyjność Polski w oczach światowych 

inwestorów. Przestępczość korupcyjna to jedno z większych zagrożeń 

bezpieczeństwa ogólnego państwa polskiego, gdyż jest ona zjawiskiem 

patologicznym, oddziałującym szczególnie destrukcyjnie na życie pub-

liczne oraz godzącym w fundamenty demokratycznego państwa i jego 

porządek, a wróg tylko na to czyha. Zjawiska korupcyjne stanowią istotną 

barierę rozwoju gospodarczego Polski. Korupcja nie tylko deformuje pro-

cesy konkurencji w gospodarce, ale utrudnia także proces integracji pol-

skiej gospodarki z Unią Europejską. Polska od 1 maja 2004 roku jest człon-

kiem Unii Europejskiej, artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej wymienia 

zwalczanie i zapobieganie korupcji w formie zorganizowanej i każdej 

innej jako sposób na stworzenie europejskiego obszaru wolności, bezpie-

czeństwa i sprawiedliwości poprzez współpracę sądową, policyjną i celną 

oraz tam, gdzie to niezbędne, zbliżanie zasad prawa karnego246. Korupcja 

jest i będzie w następnych latach zasadniczym zagrożeniem dla właści-

wego funkcjonowania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich 

życia polityczno-gospodarczo-publicznego. Przewiduje się, że w kolej-

nych latach w państwach członkowskich nadal będzie zbyt łatwo dokony-

wać takich przestępstw, jak łapownictwo, przekupstwo czy też płatna pro-

tekcja. Należy wspomnieć, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) w raporcie stwierdził, że rośnie liczba nadużyć 

finansowych związanych z wykorzystaniem funduszy, a liczba zgłoszeń 

245 A. Wesołowska, Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – symptomy i kulisy, Kraków 
2005, s. 707. 

246 A. Grzelak, Korupcja w prawie Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
Departament Prawa Europejskiego, tekst przygotowany na konferencję w Toruniu, 25 wrześ-
nia 2003, s. 3.
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o możliwych nieprawidłowościach, nadużyciach finansowych czy korup-

cji wzrosła. Nadal rosną koszty nieprawidłowości i nadużyć przy wykorzy-

staniu środków unijnych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

a także coraz większa liczba takich przypadków zostaje udokumentowana. 

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie muszą poinformo-

wać Brukselę, jeśli zachodzi podejrzenie nadużyć lub innych nieprawidło-

wości247. Sytuacja w następnych latach będzie się pogarszała. Upolitycz-

nienie struktur administracji publicznej oraz wywieranie presji na 

urzędników stanowiących prawo to główne czynniki sprzyjające wystę-

powaniu korupcji nie tylko w zarządzaniu polską administracją rządową, 

ale i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przewiduje się, 

że ten stan rzeczy w kolejnych latach będzie się pogłębiał. W państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie tych niedawno przyjętych, 

do których należy zaliczyć i Polskę, nadal będą istniały niebezpieczne 

związki na styku administracji oraz biznesu, opierające się na następują-

cym mechanizmie: zachęta – pokusa, groźba – agresja, obietnica – 

zapłata – korupcja248. Zachowania korupcyjne nadal będą niszczyły 

tradycyjne wzory i wartości w tych państwach. Po roku 2010 w Unii Euro-

pejskiej przejawem korupcji będzie nadal: łapownictwo, tj. przekupstwo; 

kupowanie zamówień-kontraktów, koncesji, decyzji sądowych; uchylanie 

się od obowiązku celnego, podatkowego; kradzież; świadome, niezgodne 

z prawem dysponowanie środkami publicznymi; protekcja; nepotyzm; 

kumoterstwo; kupczenie wpływami oraz finansowanie partii i polityków 

czy parlamentarzystów w zamian za różnego rodzaju wpływy. Nadal 

będzie funkcjonowała w tych państwach mała, tzw. miękka korupcja 

w postaci łapownictwa biernego tudzież czynnego, w tym protekcjoni-

zmu i pośrednictwa. W niektórych państwach Unii Europejskiej nadal 

odnotowywać się będzie dużą, tzw. twardą korupcję przejawiającą się 

w aferach finansowych, szantażach oraz przekupstwach. W państwach 

członkowskich Unii Europejskiej w kolejnych latach nie ulegną zasadni-

czej zmianie środki korumpowania, do których należy zaliczyć: pieniądz, 

świadczenia rzeczowe czy też służbowe. Do najbardziej skorumpowanych 

grup społecznych nadal będą należały służba zdrowia, politycy, sądy, pro-

247 Stwierdził tak Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. 
administracji, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. 

248 W. Gasparski, Etyka zawodowa i zjawiska korupcji, Konferencja w ramach projektu 
„Małopolska bez korupcji”, 17 kwietnia 2008, s. 2.
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kuratura i inne. Język korupcji w państwach Unii Europejskiej nie ulegnie 

zmianie, nadal będą używane takie słowa, jak: „pajęczyna”, „sitwa”, „układy”, 

„kliki”, „napiwek”, ‚prezenty”, „przysługi”, „wziątki”, „zaliczki”, „smarowacze”, 

„dojścia”, „kumoterstwo”, „lobbing”, „plecy” oraz „mecenat”249. Obok prze-

stępczości zorganizowanej to właśnie korupcja uważana jest za najwięk-

sze zagrożenie dla demokracji oraz wolnego rynku w Unii Europejskiej. 

Jest przestępstwem najbardziej demoralizującym społeczeństwa, depre-

cjonującym podstawowe wartości, najważniejsze instytucje państwowe 

oraz zagrażającym bezpieczeństwu obywateli tych państw. Jedną z naj-

ważniejszych kwestii budzących największe zainteresowanie społe-

czeństw Unii Europejskiej jest bezpieczeństwo. Dziś i w latach następnych 

najbardziej zagrażać mu będą czynniki związane z przestępczością, szcze-

gólnie z tą zorganizowaną, jak również terroryzm, przemyt narkotyków, 

cyberprzestępczość, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie nielet-

nich i pornografia dziecięca, przestępczość gospodarcza oraz korupcja, 

nielegalny handel bronią oraz przestępczość transgraniczna. Wymienione 

przestępstwa bardzo szybko ewoluują w ślad za postępem naukowym oraz 

technicznym, by służyć do nielegalnego wykorzystywania oraz podkopy-

wania wartości, jak również dobrobytu otwartych społeczeństw wchodzą-

cych w skład Unii. Unia Europejska, chcąc w najbliższym czasie ugrunto-

wać model bezpieczeństwa oparty na swoich zasadach oraz wartościach, 

musi oprzeć się na: poszanowaniu praw człowieka i wolności podstawo-

wych, praworządności, demokracji, dialogu, tolerancji, przejrzystości oraz 

solidarności. Mimo że niebezpieczeństw teraz ani póżniej nie można cał-

kowicie wyeliminować, Unia Europejska musi zapewnić warunki, w któ-

rych społeczności państw członkowskich będą się czuły chronione i bez-

pieczne wobec narastających zagrożeń250. Należy pamiętać, że w warunkach 

polskich, jak i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, wszelka 

przestępczość zorganizowana, w tym korupcja wśród elit władzy, jest 

uznawana za podstawowe oraz najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa państwa, oczywiście poza wybuchem wojny. Teraz i w przyszłości, 

gdy będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że wysoki urzędnik pań-

stwowy, parlamentarzysta czy też polityk wplątany jest w machinę korup-

249 A. Cichobłazińska, 9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, 
„Niedziela” 2006, nr 50, s. 22–23.

250 Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego 
modelu bezpieczeństwa, Rada Europy, Bruksela 2010, s. 23.
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cyjną, jego wina nie może być mierzona zwykłymi przepisami, musi być 

surowo i przykładnie ukarany i napiętnowany. To dotyczy wszystkich 

krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przyszłości każdy rodzaj 

korupcji, czy to w przypadku zwykłego człowieka, czy funkcjonariusza 

wymiaru sprawiedliwości, czy to korupcja „codzienna”, czy korupcja poli-

tyczna, rządowa lub parlamentarna, czy korupcja na szczytach władzy – 

każde takie przestępstwo musi być traktowane jednakowo, trzeba je 

porównywać do największych zbrodni, takich jak szpiegostwo, czyli 

zdrada. Nadal będzie funkcjonował, „konspiracyjny” charakter przestępstw 

korupcyjnych, przez co w wielu przypadkach ujawnienie konkretnego 

przestępstwa możliwe będzie jedynie w drodze tzw. kontrolowanego wrę-

czenia lub przyjęcia korzyści251. Korupcja niszczy i niszczyć będzie nadal 

standardy bezpieczeństwa. O tym, że korupcja w Polsce rozwija się w naj-

lepsze, świadczą koszty społeczne i ekonomiczne, które objawiają się 

przede wszystkim w niskim zaufaniu obywateli do polityków i instytucji 

publicznych, co skutkuje brakiem poszanowania dla prawa i norm moral-

nych i w konsekwencji niską sterowalnością państwa. Rozmiary zjawiska 

korupcji w Polsce według wyliczeń specjalistów są takie, że ich wartość 

rynkowa znacznie przekracza koszty utrzymania wszystkich bezrobot-

nych, i to trzy- lub czterokrotnie. Z podobnych szacunków wynika także, 

że poziom bezrobocia w Polsce jest również pochodną praktyk korupcyj-

nych, dzięki którym utrzymanie tego stanu rzeczy opłaca sie firmom bez-

pośrednio z tego korzystającym. Zdobycie pracy, zwłaszcza dobrze płat-

nej, jest obciążone tak głęboką patologią, że dopiero w tym wymiarze staje 

się jasne, jak bardzo korupcja wpływa na życie Polaków. Wypada jedynie 

dodać: na własne życzenie polskich obywateli. Korupcja ma wiele przy-

czyn. Należą do nich: nadprodukcja, niejasność i niestabilność prawa; 

brak przejrzystości w działaniu administracji rządowej i samorządowej; 

nadmierna uznaniowość decyzji; słabość systemu kontroli wewnętrznej; 

tolerancja dla zjawiska konfliktu interesów oraz brak skutecznych rozwią-

zań antykorupcyjnych, wyrażający się głównie w słabości ustawy antyko-

rupcyjnej. Kompleksowy charakter zjawiska korupcji powoduje, że walka 

z nią wymaga podjęcia działań na wielu płaszczyznach jednocześnie. 

251 Art. 29 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
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Postulowany model walki z korupcją 
w służbach mundurowych 

 Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają 

nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. 

 Księga Wyjścia 23,8 

Uzdrowienie finansów kraju 

skutecznie uzdrawia finanse uzdrowicieli. 

Stanisław Fornal

Na świecie zmienia się rozumienie zjawiska korupcji. To już nie tylko 

wymiana grubej koperty gdzieś w ciemnej ulicy, to także złożone mecha-

nizmy przestępcze, sięgające w niektórych przypadkach szczytów władzy. 

Korupcja pojawia się tam, gdzie opłaca się kogoś przekupić po to, by osiąg-

nąć zamierzony cel. Ocena tego zjawiska w ustroju demokratycznym, 

w państwie prawa, w gospodarce rynkowej jest jednoznacznie nega-

tywna. Korupcja jest bowiem w takich warunkach łamaniem prawa przez 

dającego i przejawem degrengolady moralnej biorącego. Na płaszczyźnie 

mikroekonomicznej wszystko jest więc jasne, gdy spełnione są ustrojowe 

warunki porządku społecznego. Chodzi jednak o to, że ciągle jeszcze nie 

brakuje krajów dalekich od spełnienia tych warunków w stu procentach. 

Problem polega więc na tym, aby zbudować ustrój niestwarzający okazji 

do korupcji, czyniący ją zbędną. Nie będzie to jednak łatwe w obliczu hie-

rarchicznej struktury organów władzy i słabości ludzkiego charakteru. 

Nierówność materialna jest niezbędna jako bodziec aktywności, ale nie 

przekłada się to niestety na brak zawiści wobec tych, którzy mają więcej.

Przedstawienie najbardziej realnego i w pełni skutecznego modelu 

walki z korupcją w służbach mundurowych z punktu widzenia bezpie-

6
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czeństwa ogólnego państwa polskiego wymaga przywołania metod, 

technik i procedur, których należy użyć w walce z tym rodzajem prze-

stępczości, oraz przedstawienia prognoz z punktu widzenia kształ-

towania bezpieczeństwa ogólnego Polski. Czym różni się korupcja 

występująca w służbach mundurowych od korupcji w środowisku 

cywilnym? Niczym, ma ona ten sam charakter i takie samo działanie, 

przede wszystkim dąży do uszczuplenia państwowych funduszy, rzadziej 

prywatnych.

Korupcja jest złem, które trzeba niszczyć w zarodku, jest ona dużym 

problemem społecznym w tych państwach, w których to zło króluje. Jak 

wskazują badania, Polska należy do najbardziej skorumpowanych państw 

w Unii Europejskiej i na świecie. Nie ma dziedziny w polskiej gospodarce, 

w której nie wybuchła jakaś afera korupcyjna. Nie od dziś wiadomo, że 

korupcja niszczy polską gospodarkę, polską administrację publiczną, pol-

skie służby mundurowe, rujnuje polskie Siły Zbrojne. Niszczy najważ-

niejszy dla gospodarki rynkowej proces, którym jest wolna konkuren-

cja. Dlatego nie należy się dziwić, że każde państwo dotknięte tą zarazą, 

w tym i Polska, stara się i chce walczyć z tym negatywnym zjawiskiem, 

z tą chorobą nowotworową. Ale chcieć nie wystarczy, trzeba przystąpić do 

rzeczywistych działań. Tempo życia Polaków, tak jak wszystkich innych 

ludzi w krajach Unii Europejskiej w dobie demokracji, przyspieszyło, każdy 

dąży do zrobienia kariery, polepszenia swojego bytu w jak najkrótszym 

czasie. Jednak takie podejście sprzyja rozwojowi korupcji i jej szkodliwości 

dla państwa. W obecnych czasach, przynajmniej w Polsce, jak wiadomo, 

korupcja kwitnie legalnie: w urzędach administracji publicznej, w służbie 

zdrowia, w Służbie Celnej w Straży Granicznej, w policji, w więziennictwie, 

a także w Siłach Zbrojnych RP. Wszyscy wiedzą, że korupcja jest szkod-

liwa dla całej społeczności skorumpowanego państwa. Państwo skorum-

powane to państwo słabe, narażone na utratę tej najcenniejszej rzeczy, 

jaką jest bezpieczeństwo. Polskie społeczeństwo wciąż twierdzi, że Polską 

rządzi korupcja, ale czy robi coś, aby ten stan rzeczy zmienić? Polacy oba-

wiają się przede wszystkim utraty pracy, boją się o życie i zdrowie swoje 

oraz swojej rodziny. A wszystkiemu jest winne polskie prawo, prawo, które 

jest dla zwykłych obywateli. Rekiny łapówkarstwa prawa się nie boją, 

przykładów przytaczać można wiele, począwszy od afery Rywina i innych 

łapówkarzy, którym prawo zaserwowało śmieszne wyroki. Znikoma 

wykrywalność tych przestępstw uwłacza Polsce i uczciwym Polakom, gdyż 
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tego typu zagrożenia jak wysoka skala korupcji czy zorganizowana prze-

stępczość wręcz nakazują i upoważniają do wychodzenia poza tradycyjne 

metody i normy działania instytucji odpowiedzialnych za wykrywanie 

i niszczenie tego zła. Ale jak te instytucje działają, każdy z Polaków wie, 

przeprowadzone badania wykazały, jakie uzyskują wyniki w wykrywaniu 

korupcji. Śmiało można nazwać ich działalność pozorną. Mechanizmy 

przeciwdziałania korupcji w danym kraju, przynajmniej w myśl koncepcji 

Transparency International, powinny tworzyć spójny system rzetelności 

życia publicznego (National Integrity System). Trzeba zaznaczyć, że – 

przynajmniej w polskich warunkach – jest on bardziej czymś w rodzaju 

Świętego Graala niż systemem sensu stricto, a więc względnie spójnym 

zbiorem połączonych elementów (instytucji społecznych), które się wza-

jemnie funkcjonalnie uzupełniają. Naszej ocenie podlegała więc przede 

wszystkim jakość funkcjonowania 13 podstawowych filarów, na których 

docelowo powinien się opierać ten system, w tym m.in. władzy ustawo-

dawczej, władzy wykonawczej, organów ścigania czy organizacji poza-

rządowych, oraz ogólnych uwarunkowań natury ekonomicznej, społecz-

nej, kulturowej i politycznej. Żeby skutecznie walczyć z korupcją, trzeba 

zwrócić uwagę na funkcjonowanie całej sieci instytucji publicznych. Jeśli 

działają one właściwie, tworzą zdrowy i stabilny system rzetelnego życia 

publicznego, w którym polityka antykorupcyjna jest elementem szeroko 

rozumianej walki z nieuczciwością i nadużyciami władzy. Na system ten 

składa się 13 instytucji – zarówno bezpośrednio odpowiedzialnych za 

przeciwdziałanie korupcji w Polsce, jak i tych, których głównym obsza-

rem aktywności nie jest walka z korupcją, ale które odgrywają istotną rolę 

z punktu widzenia społeczeństwa i państwa. Są to:

• władza ustawodawcza,

• władza wykonawcza,

• sądownictwo,

• sektor publiczny,

• organy ścigania,

• organ administracji wyborczej (Państwowa Komisja Wyborcza),

• ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich),

• najwyższy organ kontrolny (Najwyższa Izba Kontroli),

• agencje antykorupcyjne (Centralne Biuro Antykorupcyjne),

• partie polityczne,

• media,
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• organizacje pozarządowe,

• biznes252.

Każda z 13 wymienionych wyżej instytucji powinna być oceniona według 

ściśle określonych wskaźników. Oto część z nich – „zasoby”, „niezależ-

ność”, „przejrzystość”, „rozliczalność”, „mechanizmy zapewniające rzetel-

ność” w podziale na teorię i praktykę funkcjonowania. Każdej instytucji 

można również przyporządkować specyficzne wskaźniki związane z jej 

rolą w systemie (np. „nadzór nad władzą wykonawczą” dla władzy ustawo-

dawczej albo „ściganie korupcji” w wypadku sądownictwa). Fundamentami 

całego systemu są uwarunkowania polityczno-instytucjonalne, społeczno-

-polityczne, społeczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe253.

Dopóki służby administracji specjalnej odpowiedzialnej za niszczenie 

korupcji w Polsce będą uwikłane w politykę i swoje sukcesy będą opie-

rały na tym, ilu posłów i urzędników państwowych z przeciwnej opcji 

politycznej wykryto jako łapówkarzy, dopóty wyniki w walce z korupcją 

nie poprawią się. To obywatel, ten oszukany, od którego wzięto łapówkę, 

powinien nie bać się i poinformować odpowiednią służbę, ale cóż 

z tego, jeśli te służby nic nie zdziałają, ewentualnie ujawnią dane obywa-

tela osobie skorumpowanej w toku śledztwa, które i tak zostanie umo-

rzone. Niestety dopóki społeczeństwo będzie się bało mówić, to o nisz-

czeniu korupcji w Polsce nie ma mowy. Społeczeństwo musi wiedzieć, 

że po przekazaniu informacji odpowiedzialnym służbom o popełnieniu 

przez kogoś przestępstwa korupcji – musi być ono chronione. Łapów-

karzy należy napiętnować, należy o nich głośno wszem i wobec mówić 

oraz wytykać palcami, nie mówiąc już o najsurowszej karze, jaką muszą 

ponieść za tego rodzaju przestępstwo. Potrzebne są surowe kary, nie 

w zawieszeniu, tylko długoletnie więzienie o zaostrzonym rygorze, prze-

padek mienia, w tym mienia najbliższej rodziny, przepadek różnego 

rodzaju kont, w tym zagranicznych. Rodziny tych łapówkarzy żyją w pięk-

nych domach, jeżdzą drogimi samochodami, żyją ponad stan, są „usta-

wieni” na całe życie i śmieją się z tych oszukanych, szczególnie z państwa 

polskiego. Należy im odebrać wszystko, niech zobaczą, jak żyją normalni 

ludzie, ci, którzy dają łapówki, nie wolno żałować takich rodzin, gdyż one 

dobrze wiedziały, że w rodzinie jest łapówkarz, że pieniądze, które przy-

252 A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solona-Lipiński, Mechanizmy przeciwdziałania korup-
cji w Polsce, Warszawa 2012, s. 10.

253 Tamże, s. 11.



365

Włodzimierz Wysocki  Postulowany model walki z korupcją...

nosi, to „brudne pieniądze”. Społeczeństwo polskie, aby przestać narzekać 

na plagę korupcji, musi samo jak najszybciej oduczyć się brać, jak rów-

nież dawać, wcale nie musi w nielegalny sposób załatwiać swoich spraw 

w różnego rodzaju urzędach, nie tylko państwowych. Rzetelność, sumien-

ność i uczciwość powinny być cechą każdego polskiego urzędnika admini-

stracji publicznej i specjalnej, jak również petenta. Szczególnie sumienno-

ści, prawdomówności, rzetelności i uczciwości wymaga się od tych, którzy 

odpowiadają za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, tj. służb mun-

durowych i wojska. W Polsce dużo się mówi, szczególnie przed wyborami, 

o korupcji, każda z polskich partii zarzeka się, że jak dojdzie do władzy, 

będzie z nią walczyć. Gdy dojdzie do władzy, milczy na ten temat. Polacy 

zauważyli, że jeżeli o czymś się bez przerwy mówi oraz każdy jest specja-

listą w danym temacie, to najczęściej są to tylko słowa rzucane na wiatr. 

Rzadko który z polityków wie, co oznacza termin „korupcja”. Społeczeń-

stwo polskie dobrze wie, bez politycznego lawirowania, co to jest korup-

cja i potrafi ją na swój sposób zdefiniować. Rządzący i administracja spe-

cjalna powinni głęboko zastanowić się nad przyczynami oraz środkami 

zaradczymi, które pozwolą na trafny wybór odpowiednich narzędzi walki 

z korupcją. Wymaga ona przemyślanej, trafnej i mądrej strategii, jak rów-

nież politycznej determinacji. Jednak w Polsce, jak dotychczas, zwalcza-

nie tego zjawiska polega wyłącznie na pustych słowach ludzi niemających 

pojęcia o korupcji, a ciągle zabierających w różnego rodzaju mediach głos 

na jej temat. Największa trudność pojawia się jednak wtedy, gdy trzeba 

przejść od słów do czynów254. 

Proponowany model przeciwdziałania korupcji w służbach munduro-

wych będzie składał się z dwóch zasadniczych działów, tj. działu dotyczą-

cego zastosowania działań specjalnych oraz działu tzw. ekonomicznego. 

Całkowita likwidacja przestępczości korupcyjnej w Polsce w chwili obec-

nej, jak również w niedalekiej przyszłości, przy obecnych rozwiązaniach 

jest wręcz niemożliwa. Dlatego należy ciągle udoskonalać metody działa-

nia oraz tworzyć optymalne warunki jej ujawniania i likwidowania w miarę 

obecnych możliwości. Walka z korupcją to walka o pieniądze, ale żeby ją 

toczyć, trzeba posiadać niezbędne środki finansowe na ten cel. W tej chwili 

są one wystarczające, należy nimi tylko umiejętnie i mądrze gospodaro-

wać. Gdyby korupcja zmniejszała się proporcjonalnie do przyrostu liczby 

254 A. Z. Kamiński, Słowa nie zlikwidują korupcji, Internet, https://www.rp.pl/opinie/publi-
cystyka [dostęp: 01.01.2008].
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poświęcanych jej publikacji, raportów agend rządowych oraz organizacji 

pozarządowych, to pewnie już by jej w Polsce nie było255. 

Korupcja daje poczucie, iż wszystko można kupić, nawet prawdę i spra-

wiedliwość; że ludzie dzielą się na równych i równiejszych tak, jak dzielą 

się ich portfele: na grube i te pozostałe. Walka z korupcją w naszym kraju 

jest porównywalna z donkiszoterią. Wszyscy wiedzą, że łapówkarstwo 

jest zagrożeniem dla stabilności państwa, stabilności gospodarki, że powo-

duje poniżenie uczciwych przedsiębiorców, którzy wbrew sobie zmuszani 

są do przeistoczenia się w przestępców, by móc jakoś działać. Wszyscy 

wiedzą, że trzeba z tym walczyć, tylko dlaczego walka ta przypomina walkę 

z wiatrakami? Gdyby nie działania mediów, to właściwie można by powie-

dzieć, że zjawisko korupcji nie istnieje. To dziennikarze tropią zaciekle 

wszelkie przejawy gnicia państwa od środka, bo sama jego instytucja ma, 

niestety, kłopoty z wyleczeniem się. Komfortowa jest sytuacja, w której 

mając pieniądze, ma się jednocześnie świadomość, że wszystko można 

mieć i wszystko załatwić. Taki stan rzeczy cieszy przede wszystkim ludzi, 

którzy w ten sposób funkcjonują i otrzymują z tytułu takiej działalności 

profity. Nie chodzi tu o samych ludzi biorących, ale również o dających. 

Nie od dziś mówi się o szerokich powiązaniach biznesu z polityką i nie ma 

się co oszukiwać – takie powiązania były i będą, tak jak korupcja. Kłopot 

w tym, że rodzą one łatwo patologię. Gdy jest organizowany przetarg, teore-

tycznie wszyscy mają równe szanse… teoretycznie. Z korupcją należy wal-

czyć na serio. Sprawę powinno się załatwić ustawą wielkości jednej strony 

formatu A4. Korupcja nie jest uczciwa, więc ci, którzy są w nią zamieszani, 

również. Trzeba pomyśleć nad najdotkliwszą dla nich karą i ją zastosować 

bez wyjątków. Poważne uszczuplenie majątku „biorącego” oraz dożywotni 

zakaz pełnienia funkcji kierowniczych skutecznie odstraszałyby od prób 

nielegalnego zwiększenia swojego majątku, zwłaszcza że pozostaje jesz-

cze świadomość, iż każdy może donieść na nieuczciwego urzędnika czy 

polityka. Należy zadać sobie pytanie: w jakim kraju chcemy żyć? W kraju, 

gdzie wygrywa się, pracując na sukces, czy w kraju, w którym ten sukces 

można kupić? Obecnie korupcja ma się w Polsce niestety zupełnie dobrze. 

255 R. Karyś, Potyczki z korupcją, „Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Wydawniczy” 
2007, nr 4, s. 1.
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Wprawdzie do Nigerii nam jeszcze daleko, ale zawsze łatwiej się pogrążyć, 

niż odbić od dna… Chyba jednak warto próbować?256

6.1.  Aktualne wymagania formalno-prawne 
zapobiegania korupcji

Korupcja to bardzo pojemny termin. To nie tylko łapówki dla urzędników 

czy policjantów. Z konwencji ONZ przeciwko korupcji z 2003 roku wynika, 

że korupcja to m.in. malwersacje, nadużywanie mienia publicznego i pry-

watnego oraz funkcji publicznych, handel wpływami, pranie brudnych 

pieniędzy, przekupstwo w sektorze prywatnym, obstrukcja wymiaru spra-

wiedliwości itd. W Polsce korupcja to temat na czasie. Wystarczy włączyć 

radio czy telewizor, aby usłyszeć, że ktoś został przyłapany na łapownictwie. 

Korupcja w Polsce to nie patologia, to już norma. Urosła do rangi takiego 

problemu, że opracowane dokumenty i uregulowania prawne dotyczące 

tego zjawiska można liczyć w setkach. Pojawiło się wiele regulacji, zarówno 

na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, których przestrzeganie 

ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawiska korupcji. Tam, gdzie ist-

nieje uzasadnione podejrzenie, że wysoki urzędnik państwowy, parlamen-

tarzysta, polityk czy też funkcjonariusz służb mundurowych oraz żołnierz 

zawodowy Wojska Polskiego jest uwikłany w korupcję, tam jego wina nie 

może być mierzona zwykłymi przepisami. Wiadomo, że inna jest odpo-

wiedzialność za złamanie prawa w przypadku zwykłego człowieka, a inna 

w przypadku funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze więk-

sza różnica dzieli korupcję „codzienną” od korupcji politycznej, rządowej 

i parlamentarnej. Na szczytach władzy czy też w systemie obronności 

i bezpieczeństwa państw, korupcja musi być traktowana tak jak naj-

większe zbrodnie, np. szpiegostwo, czyli zdrada. W warunkach polskich 

wszelka przestępczość zorganizowana, a szczególnie korupcja wśród elit 

władzy, musi być uznawana za podstawowe i największe zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa, poza wybuchem wojny257.

256 Internet, http://ww.us.szc.pl/main.php/teka_8_artykuly?xml=load_page&st=7051&ar=1
&id=2822&gs=&pid=8610 [dostęp: 23.10.2012].

257 K. Wyszkowski, Korupcja, czyli zdrada, Internet, http://www.wyszkowski.com.pl/index.
php?option=com_k2&view=item&id=1002:korupcja-czyli-zdrada&Itemid=93 [dostęp: 25.04.2011].
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6.1.1. Uregulowania i działania międzynarodowe

Konwencje i rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych:

• Konwencja Przeciwko Korupcji przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

NZ w dniu 31 października 2003 roku, 

• Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przeciwdziałania korup-

cji i przekupstwu w transakcjach międzynarodowych,

• Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przeciwdziałania korup-

cji – Międzynarodowy Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Pub-

licznych.

Postanowienia Rady Europy:

• Rezolucja nr (97) 24 w sprawie 20 zasad wiodących w walce z korup-

cją, przyjęta przez Komitet Ministrów na 101. posiedzeniu w dniu 

6 listopada 1997 roku,

• Prawnokarna konwencja o korupcji z dnia 27 stycznia 1999 roku 

(ratyfikowana przez Polskę w 2002 roku), 

• Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 listopada 1999 roku 

(ratyfikowana przez Polskę w 2002 roku),

• Konwencja o praniu brudnych pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu 

i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa sporządzona 

w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 roku (ratyfikowana przez Polskę 

w 2000 roku).

Grupa Państw Przeciwko Korupcji GRECO – działa przy Radzie 

Europy. W skład jej pierwotnie wchodziło 17 państw europejskich, które 

utworzyły ją w 1999 roku. Aktualnie należą do niej 34 państwa. Polska 

przystąpiła do GRECO w 1999 roku. Celem działań GRECO jest zwięk-

szenie zdolności państwczłonków do podejmowania efektywnej walki 

z korupcją, w tym:

• monitorowanie i ocena środków i narzędzi stosowanych w krajach 

członkowskich,

• wykrywanie braków i niedogodności w systemach prawnych i orga-

nizacyjnych dotyczących funkcjonowania instytucji i organów pań-

stwa odpowiedzialnych za walkę z korupcją,

• monitorowanie przestrzegania „20 zasad wiodących w walce 

z korupcją”,
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• ocena stopnia implementacji przepisów Prawnokarnej konwencji 

o korupcji i Cywilnoprawnej konwencji o korupcji oraz Rekomen-

dacji Rady Europy dot. kodeksów postępowania urzędników pań-

stwowych.

6.1.2. Uregulowania Unii Europejskiej

• Traktat o Unii Europejskiej – który zapewnia obywatelom wysoki 

poziom bezpieczeństwa w ramach wolności, bezpieczeństwa i spra-

wiedliwości poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zor-

ganizowanej, w tym korupcji,

• Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnoty Europej-

skiej z dnia 26 lipca 1995 roku,

• Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy wspól-

not europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii 

Europejskiej z dnia 26 maja 1997 roku,

Konwencje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):

• Konwencja o zwalczaniu przekupstwa funkcjonariuszy publicz-

nych w międzynarodowych transakcjach handlowych, podpisana 

w Paryżu 17 grudnia 1997 roku258.

6.1.3. Uregulowania krajowe

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153, art. 103,

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny,

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,

• Ustawa o służbie cywilnej z dnia 18 grudnia 1998 roku,

• Ustawa z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy,

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorup-

cyjnym, 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne,

258 Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008, s. 4.
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• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antyko-

rupcyjnym, o przepisach zobowiązujących do składania oświadczeń 

majątkowych, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w proce-

sie stanowienia prawa,

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

tzw. Ustawa antykorupcyjna, 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, 

• Ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów pań-

stwowych, 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych,

• Ustawia z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowa-

dzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzą-

cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-

łaniu finansowaniu terroryzmu, 

• Kodeks Etyki Służby Cywilnej,

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych 

niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 

prawnych, 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i woj-

skowych organach porządkowych,

• Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności pod-

miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

• Ustawa o Policji dnia 6 kwietnia 1990 roku z późniejszymi zmia-

nami. W art. 19 policja otrzymała uprawnienia w zakresie kontroli 

korespondencji oraz zakupu kontrolowanego podczas wykonywa-

nia czynności operacyjno-rozpoznawczych, gdy dotyczą one m.in. 

przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowych w wielkich roz-

miarach w związku z pełnioną funkcją publiczną lub związaną ze 

szczególną odpowiedzialnością. W art. 55 przewiduje się kontrolo-

wanie treści korespondencji, zawartości przesyłek oraz instalowa-

nie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób 

niejawny informacji w przypadku, gdy dotyczy to m.in. przestępstw 

określonych w art. 228 i 229 Kodeksu karnego bez żadnych ograni-

czeń,
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• Ustawa o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku jest kolej-

nym narzędziem organów ścigania w walce z korupcją, którego 

wykorzystanie możliwe jest jednak tylko w przypadku, gdy przestęp-

stwo zostało popełnione w zorganizowanej grupie, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 roku zmie-

niające Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika rządu do spraw 

zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospo-

litej Polskiej lub Unii Europejskiej,

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 roku 

w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Centralne Biuro Antyko-

rupcyjne i dokumentowania czynności polegających na dokonaniu 

w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, 

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na 

przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w spra-

wie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowa-

dzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjona-

riuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

• Zarządzenie nr 18 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 roku w spra-

wie strategii działania Służby Celnej,

• Załącznik do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 

31 grudnia 2003 roku – Zasady Etyki Zawodowej Policjanta,

• Etyka Oficera Wojska Polskiego,

• Ustawowe zadania Straży Granicznej w zakresie walki z korupcją 

oraz Etyka Straży Granicznej259. 

Korupcja ścigana jest przez polskie prawo z urzędu i podlega karze. Kara 

dotyczy zarówno osoby oferującej, jak i przyjmującej korzyść majątkową 

czy też tzw. korzyść osobistą. Za ten rodzaj przestępstwa grożą takie kary, 

jak: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 12. 

Ponadto sąd, który orzeka karę zasadniczą, dodatkowo może orzec środek 

karny w postaci: pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, prowa-

dzenia określonej działalności gospodarczej, podania wyroku do publicz-

nej wiadomości czy świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny. 

Ponadto sąd może także orzec przepadek przedmiotów pochodzących 

259 Internet, http://jakosc.wip.pl [dostęp: 31.01.2011].
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bezpośrednio z przestępstwa oraz korzyści (lub ich równowartości), które 

sprawca zdobył na drodze przestępstwa korupcyjnego. W ramach prze-

pisów Kodeksu karnego wymienionych jest kilka rodzajów tzw. nagan-

nych zachowań podlegających karze, należą do nich: przyjęcie obietnicy 

lub korzyści majątkowej, przyjęcie obietnicy lub korzyści osobistej oraz 

żądanie korzyści osobistej lub majątkowej260. Kary za powyższe przestęp-

stwa zwane korupcyjnymi określone zostały w art. 228–231 i art. 250a, i art. 

296a–b Kodeksu karnego, dotyczą one: art. 228 kk. łapownictwa biernego, 

art. 229 kk. łapownictwa czynnego, art. 230 kk. płatnej protekcji oraz art. 

296a kk. korupcji menadżerów. Kodeks karny zawiera w swoich przepi-

sach inne uregulowania, które w szerokim rozumieniu odnoszą się do 

bezprawnego osiągania korzyści majątkowych tj. art. 204 § 1; art. 253 § 2; 

art. 271 § 3; art. 282; art. 286; art. 287; art. 296 § 2; art. 299 § 6; art. 302 § 2; 

art. 305 § 1. Normy te nie są zaliczone przez ustawodawcę do grupy prze-

stępstw korupcyjnych, które miałyby prawnie chronić działalność insty-

tucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. W Kodeksie karnym 

wymienionych jest jeszcze kilka rodzajów nagannych zachowań pod-

padających pod korupcję i podlegających karze, a dotyczących: przyjęcia 

obietnicy lub korzyści majątkowej, przyjęcia obietnicy lub korzyści oso-

bistej oraz żądania korzyści osobistej lub majątkowej. Przyjęcie obietnicy 

lub korzyści może dotyczyć osoby sprzedajnej albo każdej innej przez nią 

wskazanej. Nieważne więc, czy proceder ten realizowany jest osobiście, 

czy z pomocą innych osób, tzw. pośredników, w każdym przypadku jest to 

przestępstwem korupcyjnym. 

Patrząc na obecną walkę z korupcją, dochodzi się do wniosku, że nie 

ma ona do tej pory charakteru masowej działalności w sferze prawnej. 

Przepisy są bowiem niespójne, zaś mechanizmy niektórych działań są 

mało efektywne, a penalizacja działań nagannych jest tak znikoma, 

że funkcja kary już nie jest czynnikiem odstraszania, który dopro-

wadziłby do zaniechania działań korupcjogennych. Sposobów walki 

z korupcją jest bardzo dużo. Najbardziej drastycznym przykładem są 

Chiny, wymierzające za ten czyn karę śmierci. Ponadto modne ostatnio 

są dymisje władz lub podanie do publicznej wiadomości, czyli napięt-

nowanie nagannych zachowań, czynią to media, dzięki którym wiemy 

260 Kodeks postępowania karnego, stan prawny na dzień 1 września 2010 roku, Sandomierz 
2010, s. 107–109.



373

Włodzimierz Wysocki  Postulowany model walki z korupcją...

o nieuczciwych zachowaniach polityków i wysokich urzędników różnego 

szczebla administracji publicznej, szczególnie rządowej i samorządowej. 

Zasadniczo przepisy prawne sprzyjające funkcjonowaniu korupcji 

można podzielić na:

• przepisy prawne, których charakter korupcjogenny wynika bez-

pośrednio z nich samych. Bardzo często takimi zaczynami korup-

cji są nieprecyzyjne określenia, które niepoparte praktyką stanową 

ułatwienie w przekazaniu korzyści. W tym wypadku postępowanie 

naprawcze jest stosunkowo najprostsze, albowiem dotyczy jedynie 

zmiany treści takich przepisów, skonstruowania nowych, bardziej 

precyzyjnych, zapisów;

• przepisy prawne, których charakter korupcjogenny wynika w sposób 

pośredni z obowiązujących przepisów. Zachowania korupcjogenne 

rodzą się z braku spójności przepisów, różnych definicji tych samych 

instytucji zawartych w rozmaitych regulacjach, a więc wadliwości 

systemu norm prawnych; 

• przepisy prawne, których charakter nie wpływa ani w sposób 

pośredni, ani bezpośredni na zachowania korupcyjne, natomiast 

zachowania te wynikają całkowicie z naruszenia norm etycznych 

lub ich braku. Walka z korupcją w tym wypadku nie może być 

ograniczona jedynie do zmiany przepisów – albowiem te w grun-

cie rzeczy są właściwe – natomiast należałoby dokonać zmiany 

w świecie uznawanych wartości, etyki i zachowań. Same bowiem 

zmiany przepisów niczego nie naprawią. Dodatkowo bardzo często 

przyczyną korupcji wynikającą z takiej sytuacji jest brak sankcji. On 

to bowiem powoduje, że praktycznie każdy zapis staje się niesku-

teczny261. 

Niestety nawet najlepsze regulacje prawne nie wystarczą, aby całkowicie 

zwalczyć zjawisko korupcji. W pierwszej kolejności potrzebna jest zmiana 

mentalności oraz postawy etycznej, jak również uzdrowienie polskiej 

kultury publicznej, w tym politycznej. Upolitycznienie struktur admini-

stracji publicznej oraz wywieranie presji na urzędników stanowiących 

prawo są głównymi czynnikami sprzyjającymi występowaniu korup-

cji w zarządzaniu polską administracja rządową262. Wcale nie lepiej jest 

261 M. Jasińska, K. Kurpisz, Analiza wybranych przepisów prawnych, sprzyjających funk-
cjonowaniu korupcji. Obywatel przeciwko korupcji, Piła 2004, s. 12.

262 Według raportu Ernst &Young.
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w funkcjonowaniu polskiej administracji samorządowej, gdzie korupcja 

jest wszechobecna wśród pracowników różnych szczebli zarządzania.

6.2. Strategie i rozwiązania antykorupcyjne 

Przystępując do omawiania strategii i rozwiązań antykorupcyjnych, 

należałoby zadać pytanie: czym jest strategia? Jedna z definicji mówi, 

że termin ten pochodzi od greckiego słowa strategos i oznacza kierowa-

nie wojskami z pozycji naczelnego wodza. Identyfikowana w literaturze 

przedmiotu bardzo duża liczba definicji strategii świadczy o ich meryto-

rycznej różnorodności. Można powiedzieć, że strategia polega na two-

rzeniu i egzekucji planu działania. Planowanie strategiczne to nic innego 

jak zdefiniowanie tzw. idealnego do osiągnięcia ostatecznego celu stra-

tegii. Idealny obraz to swoisty rodzaj marzeń danego modelu, do którego 

dąży się z całą mocą. Drugie pytanie, które należałoby zadać, brzmi: co 

to jest strategia antykorupcyjna? Odpowiedź jest następująca: Strate-

gia antykorupcyjna jest to opracowany i przyjęty program zwalczania 

korupcji przez polski rząd. Strategia antykorupcyjna składa się z dwóch 

etapów wdrażania. Pierwszy etap obejmował lata 2002–2004. Głównymi 

celami tego etapu były: skuteczne wykrywanie przestępstw korupcyj-

nych, wdrożenie efektywnych mechanizmów walki z korupcją w admi-

nistracji publicznej oraz zwiększenie świadomości publicznej i promocji 

etycznych wzorców postępowania. Rada Ministrów w styczniu 2005 roku 

przyjęła drugi etap programu zwalczania korupcji. Realizację tego pro-

gramu przewidziano na lata 2005–2009. W tym etapie założono realizację 

przedsięwzięć legislacyjnych, organizacyjnych, jak również edukacyjno-

-informacyjnych uzupełnianych o coraz to nowsze obszary zagrożenia 

korupcją i zadania związane z monitorowaniem efektywności podję-

tych działań. Głównym zadaniem drugiego etapu było wdrożenie działań 

mających na celu zapobieganie zjawiskom korupcji, jak również kształ-

towanie w polskim społeczeństwie prawych postaw etycznych, cha-

rakteryzujących się brakiem przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych. 

W etapie tym założono, że zaangażują się do walki nie tylko ministerstwa 

oraz urzędy państwowe, ale również i samorządy terytorialne, organizacje 

pozarządowe, placówki naukowo-badawcze oraz naukowcy. Zadania przed-

stawione w Strategii antykorupcyjnej objęły następujące obszary działal-



375

Włodzimierz Wysocki  Postulowany model walki z korupcją...

ności publicznej: gospodarkę, najwyższą władzę państwową, administra-

cję publiczną, wymiar sprawiedliwości oraz organy zwalczające korupcję, 

ochronę zdrowia, finanse publiczne oraz edukację, kulturę, jak również 

środki masowego przekazu zwane mediami263.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że realizacja przyjętej Stra-

tegii antykorupcyjnej dla Polski ma umożliwić osiągnięcie trzech głów-

nych celów: 

• skuteczne wykrywanie przestępstw korupcyjnych, tzn. stworzenie 

solidnej bazy legislacyjnej, zapewniającej skoordynowaną krymina-

lizację zachowań korupcyjnych, która jest sprawą kluczową dla sku-

tecznej polityki antykorupcyjnej, oraz usprawnienie wymiaru spra-

wiedliwości i wzmocnienie organizacyjne organów ścigania w ich 

działaniach skierowanych na walkę z korupcją;

• wdrażanie efektywnych mechanizmów walki z korupcją w admini-

stracji publicznej. Skorumpowanie urzędników publicznych, powo-

duje wypaczenie wdrażania praw, zasad i przepisów. W działalności 

administracji publicznej należy ugruntować istniejące lub wprowa-

dzać nowe, systemowe rozwiązania zapobiegające korupcji. Walce 

z tą patologią sprzyja przejrzystość procedur administracyjnych, 

eliminowanie nadmiernej uznaniowości urzędnika czy skuteczny 

system kontroli;

• zwiększenie świadomości publicznej oraz promocja etycznych 

wzorców postępowania, tzn. że należy priorytetowo traktować wagę 

pełnego uświadamiania obywatelom wysokich kosztów społecznych 

korupcji, jak również wagę działań podejmowanych przez władze 

w celu jej zapobiegania i zwalczania oraz promowanie etycznych 

postaw wśród osób pełniących funkcje publiczne. Należy zacieśnić 

współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi, których dorobek 

przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, promujących etyczne 

wzorce postępowania, jest bogaty264. 

Realizacja zadań określonych w niniejszej Strategii finansowana jest 

z bieżących środków poszczególnych resortów. Obecnie trwają prace nad 

przygotowaniem kolejnego etapu działań antykorupcyjnych. Siły Zbrojne 

RP realizowały Program zwalczania korupcji – Strategia antykorupcyjna – 

II etap wdrażania 2005–2009. W 2010 roku zgodnie z wydanym polece-

263 Internet, http://www.mswia.gov.pl [dostęp: 02.02.2011].

264 Tamże.
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niem przez Ministra Obrony Narodowej w resorcie MON realizowanych 

jest szereg przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie zjawisk korup-

cyjnych występujących w Siłach Zbrojnych RP. Biuro ds. Procedur Anty-

korupcyjnych realizuje zadania o charakterze prewencyjnym, usprawnia-

jąc resortowe procedury w kierunku ich przejrzystości. W Żandarmerii 

Wojskowej opracowano i wdrożono Program zwalczania korupcji w Siłach 

Zbrojnych RP. Program ten zakłada m.in. rozszerzenie współpracy z insty-

tucjami oraz organizacjami pozarządowymi podejmującymi się walki ze 

zjawiskiem korupcji. Położono również zasadniczy nacisk na przeciw-

działanie, wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych 

w całych Siłach Zbrojnych RP. Podobnie jak w przypadku innych kierun-

ków walki z przestępczością, również w dziedzinie zwalczania korupcji 

uwzględniono konieczność pracy profilaktycznej. W trakcie zintegrowa-

nych działań profilaktycznych prowadzonych przez żołnierzy oraz pra-

cowników cywilnych Żandarmerii Wojskowej w jednostkach i instytucjach 

wojskowych, tematyce dotyczącej przeciwdziałania korupcji poświęcano 

najwięcej miejsca. W celu usprawnienia działań zmierzających do wykry-

cia sprawców korupcji, dokonano szczegółowych analiz i wytypowano 

obszary szczególnie zagrożone przestępczością korupcyjną. Podjęto 

wzmożone działania operacyjno-rozpoznawcze z szerokim wykorzysta-

niem środków techniki operacyjnej, w celu zwiększenia wykrywalności 

tego typu przestępstw. Ścisła współpraca z powszechnymi organami 

ścigania zaowocowała pociągnięciem do odpowiedzialności sprawców 

przestępstw korupcyjnych w obszarach styczności wojska ze środowi-

skiem cywilnym. Walka z korupcją w wojsku będzie prowadzona przy 

wykorzystywaniu najnowszych technologii, które będą eliminować zacho-

wania korupcyjne, szczególnie podczas zakupów uzbrojenia oraz sprzętu 

wojskowego. Przetargi będzie również można prowadzić na aukcji elek-

tronicznej, gdzie każdy oferent może obserwować, jaką cenę aktualnie 

proponuje konkurent. Aukcje elektroniczne oprócz ograniczenia patologii 

mają także przynieść wymierne korzyści finansowe rzędu 10–15%.

Systemowe zwalczanie korupcji przez policję ma swój początek w 1997 

roku, jednak dopiero w kwietniu 2000 roku powstał pierwszy w Polsce 

Wydział do Walki z Korupcją w KWP w Katowicach, ale już w 2002 roku 

wydziały takie były w każdej komendzie wojewódzkiej policji w Polsce. 

Od 2002 roku Komenda Główna Policji wspólnie z Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych i Administracji podejmowała systematyczne działania 
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zmierzające do przeprowadzenia zmian legislacyjnych, których wdroże-

nie umożliwiło skuteczniejszą walkę z korupcją. W tym samym roku na 

wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Ministrów RP 

przyjęła dokument rządowy Strategia antykorupcyjna, będący zbiorem 

kierunkowych rozstrzygnięć i zestawu działań, jakie administracja rzą-

dowa miała podjąć w walce z korupcją. Policja z całą konsekwencją reali-

zuje zadania postawione w rządowych programach walki z przestępczoś-

cią oraz poprawy bezpieczeństwa Polaków, takich jak Bezpieczna Polska 

czy też Strategia antykorupcyjna. Planowe i kompleksowe rozwiąza-

nia usprawniające pracę policji, wzmacniające jej potencjał wykonawczy 

i umożliwiające znaczącą poprawę efektywności policyjnych działań 

zawiera natomiast Strategia rozwoju policji na lata 2005–2010.

Opracowaną i wdrożoną w życie Strategię antykorupcyjną posiada 

również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to zbiór zadań mają-

cych na celu usprawnienie pracy Ministerstwa tak, aby ograniczyć moż-

liwość powstawania sytuacji korupcyjnych. Do opracowania tej stra-

tegii doprowadziła przede wszystkim diagnoza istniejącej sytuacji 

w Ministerstwie, oczywiście w zakresie zagrożeń korupcyjnych, co spo-

wodowało, że była ona pierwszym etapem przygotowywania Strategii 

antykorupcyjnej. Wykorzystano tzw. metodę drzewa problemów, tj. ziden-

tyfikowano główne problemy o potencjalnym charakterze korupcjo-

gennym w Ministerstwie, a następnie, dla każdego problemu, znaleziono 

przyczynę jego zaistnienia, jak również sporządzono listę negatywnych 

skutków, zrodzonych w wyniku pojawienia się problemów, tj. obszarów 

ryzyka. Obszary problemowe zostały opracowane przez koordynatorów 

projektu Strategii antykorupcyjnej na podstawie materiałów zgłoszonych 

przez departamenty i biura MRiRW.

We wrześniu 2008 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa podjął decyzję o przygotowaniu w trybie pilnym proce-

dur antykorupcyjnych. Powołany został zespół, który miał przygotować 

w ciągu miesiąca strategię antykorupcyjną, jaka będzie obowiązywała 

w Agencji i ma wykluczyć możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych 

wśród pracowników ARiMR. W zarządzeniu wprowadzającym procedury 

antykorupcyjne znajdą się rozwiązania przyjęte w innych krajowych oraz 

zagranicznych urzędach publicznych. Po przyjęciu Strategii antykorup-

cyjnej wszyscy pracownicy Agencji przejdą szkolenie w zakresie walki 

z korupcją. W Agencji dokonano przeglądu dotychczasowych zabez-
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pieczeń antykorupcyjnych, w tym uaktualniono tzw. „stanowiska wraż-

liwe”, czyli narażone na zjawiska korupcyjne. Przygotowywane rozwiąza-

nia antykorupcyjne zostały omówione podczas spotkania z dyrektorami 

departamentów centrali ARiMR i dyrektorami oddziałów regionalnych. 

Działania te są konsekwencją zarzutów o korupcję postawionych przez 

funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego niektórym pra-

cownikom tej Agencji.

Program antykorupcyjny PSC 2010–2013+ jest to program antykorup-

cyjny polskiej Służby Celnej. Jego celem jest ugruntowanie już istnieją-

cych, jak również wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych, które 

będą przeciwdziałać występowaniu korupcji, w tym także przyczynią się do 

usystematyzowania działań zmierzających do identyfikacji oraz diagnozy 

zjawiska korupcji w całej Służbie Celnej. Na tej podstawie możliwe będzie 

zaprojektowanie oraz wdrożenie rozwiązań minimalizujących ryzyko 

zachowań korupcyjnych, rodzących poważne konsekwencje zarówno 

dla funkcjonariuszy celnych, jak i całej Służby Celnej. Należy odbudować 

wizerunek służby wolnej od korupcji, choć na obecną chwilę jest ona naj-

bardziej skorumpowaną służbą w Polsce. Gwarancją powyższego ma być 

determinacja oraz konsekwentne realizowanie projektowanych działań. 

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010–2013+ ma za zada-

nie nadać wspólny kierunek działaniom antykorupcyjnym realizowa-

nym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. Niestety 

jak na razie media donoszą o skorumpowanych celnikach, ich powyższy 

program mało obchodzi, liczy się pieniądz. Sama Służba Celna nie poradzi 

sobie ze zwalczaniem korupcji w swoich szeregach, wymaga komplekso-

wej i skoordynowanej współpracy, wymiany informacji i doświadczeń ze 

służbami i instytucjami właściwymi w zakresie rozpoznawania i wykry-

wania przestępstw korupcyjnych, jak również z organizacjami pozarządo-

wymi zajmującymi się zjawiskiem korupcji.

Służba Celna 2015+ to nic innego jak Strategia działania na lata 2010–

–2015. Strategia ma być przede wszystkim instrumentem do zarządzania. 

Formułuje ona misję Służby Celnej, wizję, kierunki rozwoju strategicz-

nego, cele strategiczne i pośrednie. Do celów strategicznych zaliczono: 

zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru podatków i należności 

celnych, ułatwienie legalnej działalności firm i usuwanie barier biurokra-

tycznych, zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z cłami, podat-

kami i hazardem czy zwiększenie prestiżu Służby Celnej. Cele te mają być 
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realizowane przez działania w ramach inicjatyw strategicznych. Wśród 

nich jako priorytetowe wymieniono: wdrożenie programu e-Cło, do 

końca grudnia 2013 roku, modernizację systemu poboru akcyzy, do grud-

nia 2013 roku, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami 

ludzkimi, do końca września 2013 roku czy wdrożenie spójnego systemu 

zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, audytu i ułatwień, do grudnia 

2015 roku.

Straż Graniczna realizuje czynności i przedsięwzięcia harmonogramu 

działań w ramach II etapu Strategii antykorupcyjnej na lata 2005–2009 

prowadzonego przez Straż Graniczną pod nazwą Zachowania antykorup-

cyjne wśród funkcjonariuszy. Straż Graniczna w zakresie walki z korupcją 

działa zgodnie z art. 1 ust. 2a Ustawy o Straży Granicznej. Straż Graniczna 

może prowadzić postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiega-

nia i wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu 

karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Gra-

nicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wyspecjali-

zowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, powołaną do rozpozna-

wania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie 

ustawowych zadań Straży Granicznej, jest Zarząd Spraw Wewnętrznych 

SG. Jednym z podstawowych zadań wskazanej jednostki jest prowadze-

nie postępowań w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywa-

nia przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 kk. popełnianych przez 

funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykony-

waniem obowiązków służbowych.

Fundacja Stefana Batorego jest to organizacja, której statutowym 

celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 

w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – społeczeństwa 

ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy 

swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynaro-

dowej. Do priorytetowych zadań Fundacji należy poprawa jakości pol-

skiej demokracji oraz wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu 

publicznym. Jednym z zasadniczych programów fundacji jest Program 

przeciw korupcji, którego celem jest doprowadzenie do zmniejszenia skali 

zjawisk korupcyjnych w Polsce poprzez zmianę nastawienia obywateli do 

korupcji w życiu codziennym, wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych 

zapewniających przejrzystość procesów decyzyjnych i wywieranie sta-

łego nacisku na przestrzeganie przez władze przepisów antykorupcyjnych 
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i standardów etycznych. Program zainicjowała w 2000 roku kampania 

edukacyjna, przeprowadzona pod hasłem: „Korupcja. Nie musisz dawać, 

nie musisz brać w tym udziału”. Fundacja chciała w ten sposób zwrócić 

uwagę opinii publicznej na plagę korupcji. Obecnie działania Programu 

koncentrują się wokół monitorowania władz przede wszystkim szczebla 

krajowego, diagnozowania mechanizmów korupcyjnych w konkretnych 

dziedzinach czy grupach zawodowych, jak również budowania społecz-

nego ruchu na rzecz przejrzystości w polskim życiu publicznym. 

Lokalna Grupa Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji jest niezależną, 

niedochodową i niezaangażowaną politycznie inicjatywą obywatelską, 

której misją jest podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce, w szcze-

gólności zwiększenie jego przejrzystości oraz uczciwości, głównie na 

poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. 

Celem tej grupy jest wzmocnienie oraz zwiększenie efektywności inicjatyw 

obywatelskich na rzecz dobrych rządów. Podniesienie standardów dzia-

łania instytucji stanowi element budowania obywatelskiego samorządu, 

który cechuje się przejrzystością działania wszystkich swoich instytucji oraz 

realizuje zasady partnerstwa, pomocniczości i dialogu, służąc zaspokoje-

niu potrzeb lokalnej społeczności i rozwiązywaniu jej problemów. Doce-

lowym zadaniem jest zbudowanie ładu społecznego opartego na równości 

praw wszystkich obywateli i obywatelek, działanie państwa i jego instytucji 

wyłącznie na podstawie i w granicach prawa oraz jawność i przejrzystość 

życia publicznego, wspieranie działań podejmowanych przez obywateli na 

rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego. Obszarem 

działania Lokalnej Grupy Społecznej jest edukacja i informacja, propagowa-

nie modelowych rozwiązań na rzecz walki z korupcją oraz monitorowanie 

wypełniania obietnic przedwyborczych. 

Transparency International Polska (już nie istnieje – zlikwidowana) 

było to niezależne polskie stowarzyszenie, działające od 1998 roku. Jego 

celem statutowym było podejmowanie działań przeciwko zjawiskom korup-

cji oraz działanie na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym. 

Była akredytowana jako krajowy oddział (National Chapter) Transparency 

International, tj. międzynarodowej organizacji pozarządowej, która stwo-

rzyła światową koalicję przeciw korupcji. Transparency International 

jest najważniejszą niezależną, międzynarodową organizacją pozarzą-

dową, która walczy z korupcją oraz jednoczy społeczeństwa, rządy i świat 

biznesu w silnej, ogólnoświatowej koalicji.
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Ciekawym przykładem może być działalność Centrum Edukacji Oby-

watelskiej, które to przez parę lat prowadziło program antykorupcyjny 

pt. Młodzi przeciw korupcji, i w ramach tego programu zarówno nauczy-

ciele, jak i uczniowie realizowali zajęcia oraz projekty edukacyjne na temat 

korupcji i sposobów zapobiegania jej. Podejmowali także działania promu-

jące przede wszystkim przejrzystość w życiu publicznym Program przy-

gotowywał młodych ludzi do korzystania z przysługujących im w instytu-

cjach publicznych praw oraz upowszechniał prawo dostępu do informacji 

publicznej. Jego częścią były trzy edycje projektu Młodzi w przejrzystej 

Polsce. Poprzez działania w programie uczniowie pogłębiali wiedzę na 

temat zagrożeń wiążących się z korupcją oraz uczyli się rozpoznawać 

sytuacje korupcjogenne w życiu codziennym. Promowali standardy 

postępowania w życiu publicznym, dbali o przejrzystość instytucji pub-

licznych (także szkoły). Budowali lokalną politykę na rzecz przejrzystości 

życia publicznego. Przełamywali poczucie bezsilności i braku nadziei na 

skuteczną walkę z korupcją w swoich środowiskach lokalnych. Program 

ten został zawieszony; dlaczego, komu on przeszkadzał? Może łapówka-

rzom, bo zaczęto o nich głośno mówić nawet w szkołach? Dlaczego tu 

organizacje pozarządowe „walczące z korupcją” nie zadadzą pytania, kto 

i dlaczego dopuścił do likwidacji tego programu? I nie żądają wyjaśnień?

Celem Instytutu Kościuszki jest przekonanie środowisk opiniotwór-

czych o konieczności prowadzenia edukacji obywatelskiej przy użyciu 

innowacyjnych metod i form. Ministerstwo Edukacji Narodowej niewy-

starczająco wykorzystuje szansę na propagowanie idei edukacji anty-

korupcyjnej. Instytut Kościuszki w ramach kampanii Małymi krokami… 

chce dotrzeć do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, czyli do 

najmłodszych obywateli. Grupa ta została wybrana na odbiorcę kampanii 

edukacyjnej dlatego, że tylko kształtując osobowość i postawy uczniów, 

można mieć wpływ na rozwój ich zasad moralnych i etycznych, w tym ich 

kompetencji antykorupcyjnych. To właśnie w szkole uczeń powinien się 

dowiedzieć, czym jest korupcja, dlaczego występuje, a także jakie są jej 

konsekwencje i jak się przed nią uchronić. Jednak tak nie jest, w progra-

mie nauczania mało jest treści związanych z ideą społeczeństwa obywa-

telskiego, jak również z problemem korupcji – na poruszenie wielu 

z tych tematów nie wystarcza też czasu. Kampania Małymi krokami nie 

jest jedyną działalnością edukacyjną Instytutu Kościuszki. W ramach pro-

jektu Polska bez korupcji są organizowane szkolenia antykorupcyjne kie-
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rowane do pracowników urzędów i innych organizacji, każdy uczestnik 

takiego szkolenia otrzymuje na zakończenie certyfikat Czysta ręka. Szko-

lenie antykorupcyjne obejmuje aspekty prawne oraz społeczno-psycho-

logiczne zjawiska korupcji. W ramach komponentu Czysta ręka Instytut 

chce wprowadzić także audyt etyczny w zainteresowanych tą formą walki 

z korupcją instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Najbardziej aktualną 

propozycją Instytutu Kościuszki, skierowaną do nauczycieli wszystkich 

poziomów nauczania, są szkolenia dla rad pedagogicznych. To właśnie 

na tych zajęciach uczestnicy będą mogli zapoznać się z konsekwencjami 

społecznymi oraz wychowawczymi występowania zjawiska korupcji.

Premier RP pierwsze polecenie stworzenia „tarczy antykorupcyj-

nej” wydał szefom administracji specjalnej, tj.: Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu oraz Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego na tzw. niejawnym spotkaniu Kolegium ds. 

Służb Specjalnych w dniu 09.O5.2008 roku. Premierowi chodziło o to, 

aby „wyprzedzać decyzje prywatyzacyjne lub rozstrzygnięcia przetargów, 

m.in. poprzez zidentyfikowanie osób mogących działać na szkodę Skarbu 

Państwa i odsunięcie ich od procedur, w których uczestniczą”. Tak więc 

celem tego projektu nazwanego „tarczą antykorupcyjną” było stworze-

nie takich mechanizmów zapobiegawczych, które w znacznym stopniu 

zmniejszą zagrożenie korupcją w takich obszarach, jak:

–  prywatyzacja majątku Skarbu Państwa, gdzie osłoną antykorupcyjną 

objęto wybrane spółki Skarbu Państwa, które były przewidziane 

w planie prywatyzacji w latach 2008–2011,

–  zamówienia publiczne, których szacunkowa wartości wynosiła powy-

żej 20 mln zł, realizowanych w ramach 10 ministerstw.

Jak wiadomo, działania podejmowane w ramach „tarczy antykorupcyj-

nej” koordynuje Kancelaria Premiera Rady Ministrów. W realizację tego 

programu, obok właściwych resortów, zaangażowane są również służby 

specjalne, takie jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 

Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, jak również Centralne Biuro 

Antykorupcyjne. Profilaktyka jest istotą „tarczy antykorupcyjnej. Dlatego 

też funkcjonariusze jednostek zaangażowanych w projekt realizują nastę-

pujące zadania:

–  prowadzą śledztwa i dochodzenia w oparciu o materiały uzyskane 

w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej – dotyczące nieprawidłowo-

ści w prywatyzowanych podmiotach i w przetargach publicznych,
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–  przedstawiają właściwym odbiorcom zewnętrznym informacje na 

temat zagrożeń w obszarach objętych tarczą,

–  prowadzą specjalistyczne szkolenia dla urzędników i pełnomocników 

ochrony w instytucjach państwowych. 

W związku z nałożonymi zadaniami czynną ochroną objęto największe 

prywatyzacje oraz zamówienia publiczne. W wyniku tego wyselekcjono-

wano 161 procedur zamówień publicznych oraz 79 podmiotów przezna-

czonych do prywatyzacji. Dane ich dotyczące zostały przekazane do służb 

specjalnych, gdzie powinny one być na bieżąco aktualizowane. Reasumu-

jąc, należy powiedzieć, że „tarcza antykorupcyjna” to mechanizm określa-

jący działanie służb specjalnych w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji. 

Służby, działając w ramach swoich ustawowych kompetencji, podejmują 

działania wyprzedzające możliwość pojawienia się nieprawidłowości 

w najważniejszych procesach prywatyzacyjnych oraz zamówieniach pub-

licznych. Jeżeli zostanie stwierdzona możliwość pojawienia się takich 

zagrożeń, odpowiedni ministrowie otrzymują informacje, które umożliwią 

zapobieżenie tym korupcyjnym i nieuczciwym działaniom.

Twierdzenie, że „tarcza antykorupcyjna” to tylko pusta nazwa – tak 

uważają niektórzy „wielcy organizatorzy walki z korupcją” – to wielka nie-

sprawiedliwość w stosunku do tych, którzy w tym przedsięwzięciu uczest-

niczą, narażając swoje życie. Twierdzić tak mogą tylko ludzie bez żadnej 

wyobraźni, niemający pojęcia o działaniu służb specjalnych. Już jeden 

taki wielki polityk zrobił krzywdę polskiemu wywiadowi, polskim służbom 

specjalnym, zażarty wróg komunizmu. Jego raportu do tej pory oficjal-

nie nie opublikowano i dobrze się stało, bo kolejnym naszym wywiadow-

com i ich rodzinom groziłaby śmierć. Tacy ludzie podjudzają drugich, 

wręcz żądają, aby ujawniać im rzeczy tajne, wtedy ujawnione dane trak-

towaliby jako narzędzie walki z przeciwnikiem politycznym. Zarzut, że tak 

naprawdę każda służba (CBA, ABW, SKW) działa jak zawsze nieskutecznie, 

to bezpodstawny zarzut ludzi o niskiej kulturze politycznej. A jak funk-

cjonariusze mieli działać, biegać z pistoletami i kajdankami i wyciągać 

ludzi z domów o 6.00 rano? Polacy już tę głupotę przeżyli, świadczą o tym 

wyroki, które ogłaszają niezawisłe polskie sądy domniemanym łapów-

karzom, jest to jeden wielki wstyd dla tych wielkich polityków. Najważ-

niejsze, aby nie przeszkadzać działać tym służbom, muszą one pracować 

w całkowitej tajemnicy, bez udziału mediów. Należy przypomnieć tym, 

którzy tak domagają się wyników działania – raportów i innych infor-
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macji tajnych, że „tarcza antykorupcyjna” ma profilaktycznie ochraniać 

przed zjawiskami korupcyjnymi m.in. procedury zamówień publicznych 

istotnych dla bezpieczeństwa państwa, ciągle o tym informuje Minister 

ds. Walki z Korupcją Julia Pitera.

Wracając do służb mundurowych, należy wspomnieć, że jednymi 

z bardzo istotnych rozwiązań antykorupcyjnych, oprócz ustawy antykorup-

cyjnej czy też różnego rodzaju programów antykorupcyjnych stosowanych 

w tych służbach, są: Kodeks honorowy żołnierza Wojska Polskiego, Zasady 

etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zasady etyki zawo-

dowej policjanta, Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej oraz Zasady 

etyki funkcjonariuszy Służby Więziennej. Należy przypomnieć, że żołnie-

rze Wojska Polskiego, jak również funkcjonariusze ww. służb munduro-

wych powinni działać zgodnie z zasadami Konstytucji RP i z troską o dobro 

wspólne wszystkich obywateli, zachowując się zawsze w sposób prawo-

rządny, uczciwy i godny. Wykonywać czynności służbowe, nie wykorzy-

stując ich do celów prywatnych. A jak jest w rzeczywistości? Nie ma tygo-

dnia, w którym media nie podawałyby wiadomości o korupcji w którejś ze 

służb mundurowych. Więc po co to wszystko, jeżeli nie zdaje to w praktyce 

egzaminu?

Nie pomogą ustawy, programy i różnego rodzaju akcje zwalczania 

korupcji, dopóki nie będzie woli politycznej wśród partii i parlamentarzy-

stów. Ale tej woli nigdy nie będzie, jeżeli nie wystąpi presja opinii publicz-

nej, gdyż posłowie, senatorzy polscy wolą kłócić się o drobiazgi, niż zająć się 

tym, co ważne dla obywateli i dla bezpieczeństwa Polski. W końcu ci ludzie 

powinni zrozumieć, że korupcja to wielkie niebezpieczeństwo dla państwa 

i że walczyć z nią muszą wszystkie ugrupowania polityczne, te z lewej i te 

z prawej strony Sejmu. Nie mogą jedynie zostawiać rządowi i tylko go kry-

tykować, a samemu nic nie robić, wręcz pomagać łapówkarzom w tym pro-

cederze. Jednak nie wszyscy są tacy – dla przykładu należy podać członków 

Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych, takich jak: Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fun-

dacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana 

Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowa-

rzyszenie Szkoła Liderów. Organizacje te nie współpracują z żadną partią 

ani siłą polityczną. Są natomiast gotowe dzielić się swoją wiedzą na temat 

przeciwdziałania korupcji i budowania przejrzystości życia publicznego 

z każdym, kto jest tą tematyką zainteresowany. 
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6.2.1. Wnioski

Polska jest państwem „kwitnącej korupcji”, jest to proceder wyjątkowo 

zaraźliwy. Jeśli ten czy ów załatwił sobie tę czy inną sprawę przy pomocy 

łapówki, to dlaczego nie ja? Mówi się i myśli, próbując korumpować 

innych. Można by nawet powiedzieć, że korupcja to swego rodzaju nałóg, 

w który można wpaść i pogrążyć się jak w paleniu opium lub w pijaństwie. 

Z nałogu tego niełatwo się wyzwolić, gdyż ludziom takim trudno zrozu-

mieć, że można załatwić jakąś sprawę bez tego rodzaju zabiegów. Tak jak 

niełatwo zrozumieć to, że można załatwić jakąś sprawę bez dowodów, 

bez dokumentów. Lecz choć z nałogu tego niełatwo się wyzwolić, to nie 

jest to przecież niemożliwe. Stosowanie najrozmaitszych środków zapo-

biegawczych, takich jak na przykład poprawa ładu i dyscypliny społecz-

nej, poprawa warunków życia i organizacji życia społecznego, wycho-

wanie w duchu prospołecznym i minimalizacja postaw egoistycznych, 

może z biegiem czasu ograniczyć i zmarginalizować to zjawisko; zjawi-

sko, które do końca nigdy chyba nie zniknie, bo granica między korupcją 

a ludzką wdzięcznością jest bardzo często mało wyraźna. I nawet naj-

lepsze prawo tego nie rozstrzygnie. Przyczyn korupcji jest bardzo dużo 

i nie wszystkie oddziałują z jednakową siłą. Można by tu wymienić i to, że 

ludzie mają większe aspiracje niż możliwości; i niedostatek dóbr w spo-

łeczeństwie; i to, że mają równe prawa, lecz nieporównywalne, niestety, 

jak dotąd dochody; brak dyscypliny w narodzie i pogłębiające się wciąż 

myślenie o sobie i swoich sprawach. Kultura i wychowanie to dość dobry 

środek zaradczy, lecz równie skutecznym może być likwidacja bezrobocia 

i konsekwentne karanie najpierw najbardziej, a potem mniej zachłan-

nych osób. 

W Polsce z korupcją walczy niemal cała administracja publiczna oraz 

niezliczona ilość organizacji, więc dlaczego zjawisko korupcji rośnie, a nie 

maleje? Dla przypomnienia należy wymienić: Centralne Biuro Antykorup-

cyjne, specjalny urząd Pełnomocnika ds. Opracowania Programu Zapo-

biegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych, dziesiątki 

organów kontroli urzędniczej i równie wiele organizacji zajmujących się 

zjawiskiem korupcji, a niemal każda profesja, począwszy od żołnierza po 

psychoterapeutę, ma spisany własny „kodeks etyczny”. Każdy myślący 

obywatel wie, że przeciwdziałanie korupcji jest bardzo ważnym zada-

niem nie tylko organów państwowych, ale i wszystkich ludzi. Oczekiwa-
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nia związane z realizacją tego zadania są ogromne. Wystarczy popatrzeć 

i dokonać analizy badań opinii publicznej obejmujących skalę zjawiska 

korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewolucję różnych jej 

form. Wyniki tych badań od kilkunastu lat sytuują korupcję niezmiennie 

jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce. Czas zacząć 

działać nie tylko z mównicy i na papierze albo szczycić się sondażami, 

są to kłamliwe dane. Nie pomogą coraz to nowsze strategie i wszelkiego 

rodzaju opracowania, jeżeli nie będzie realnego sposobu pokonania tego 

zjawiska.

Działania antykorupcyjne zawsze wzbudzały krytykę i będą ją wzbu-

dzać. Zwłaszcza jeśli wyniki wykrywalności będą takie jak dziś, gdyż służby 

odpowiedzialne za wykrywanie i niszczenie tego zjawiska pozorują działa-

nia. Dla przykładu poniżej przedstawiono komentarze osób na temat Agen-

cji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (pisownia oryginalna):  „pracowałem 

kiedyś w tym bagnie, nie liczy się wiedza, a znajomości i polityka. Nor-

malni ludzie nie mają szansy pracować w Agencji, wszystko sterowane jest 

z zewnątrz. Procedury antykorupcyjne, ha ha ha, śmieszne jak cholera, 

takie próby uzdrowienia Agencji są po prostu żenujące i przy okazji spot-

kania pozbyli się niektórych dyrektorów, niekoniecznie w związku z wpro-

wadzeniem procedur antykorupcyjnych. Jeśli działania antykorupcyjne 

będą polegały na zatrudnianiu swoich – bo to nic strasznego, mówił poseł 

Kłopotek w telewizji – to tylko się śmiać. A dzieje się to nadal tu i teraz. Nie 

wiem, jakie procedury antykorupcyjne ma wprowadzić prezes, ale myślę, 

że wyjdzie z tego nic. Wystarczy robić swoje, to co już jest zapisane w pro-

cedurach i tego przestrzegać, i będzie OK. Ale politycy mają tu najwięcej 

do powiedzenia i oni będą dalej szerzyć korupcję poprzez wtrącanie się 

do nie swoich spraw. Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów regionalnych 

są korumpowani przez posłów i działaczy PSL z terenu – teraz – np. przy 

zatrudnieniu kierowników i ich zastępców – co, tego nie widać? I jaka jest 

na to reakcja? Bo mierny, ale wierny, i ta zasada obowiązuje od dawna i stąd 

te sytuacje. Wszyscy to robią, a reakcji zero. Bo swój swego nie ugry-

zie. A niech Pitera zobaczy, kogo w ostatnim czasie zatrudniono na sta-

nowiska kierowników i ich zastępców. Są to działacze PSL bądź ich żony, 

synowie lub inni kuzyni. To są fakty, tylko trzeba to naprawdę sprawdzić 

i nie pytać ministra czy prezesa, a ludzi na dole, to wtedy wyjdzie prawda. 

A minister i posłowie niech nie rżną głupa. Nie dotyczy to tylko ARiMR, ale 

i innych instytucji związanych z rolnictwem. Tylko kto na to zareaguje? 
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Czy działania antykorupcyjne będą polegać na wzroście wynagrodzeń 

w BP i BKM? Zlikwidować wszystkie fundacje, agencje, posłów i senato-

rów, a budżet zwiększy się. Bo to jest tylko rozdawnictwo SWOIM. Bez tego 

nie zniknie pazerność urzędników, a jak przyjdzie do odpowiedzialności, 

to oni bez winy (patrz przykład powodzi). Ale to nie dociera do władzy, 

ciągle myślą, że obywatele to ciemnota i tak będą dalej robić”. Wypowiedź 

pozostawiam bez komentarza.

A oto przykład wypowiedzi tych, którzy chcieliby, aby w Polsce nadal 

kwitła korupcja (pisownia oryginalna): „dla potrzeb zupełnie innych niż 

rozwiązanie problemu politycy zaczęli propagować pomysły noszące 

chwytliwe nazwy i sformułowania, jak tarcza antykorupcyjna, odsu-

nięcie lobbystów od prac legislacyjnych itp. Pomijając jawne niezrozu-

mienie roli lobbingu, czyli rzecznictwa interesów w demokratycznym 

społeczeństwie, należy stwierdzić, że ujawniła się silna tendencja poli-

tyków do odsuwania wszystkich zewnętrznych podmiotów od procesu 

stanowienia prawa, co jest niezgodne z polityką Unii Europejskiej, stan-

dardami OECD – światowej organizacji państw najlepiej rozwiniętych 

gospodarczo, której Polska jest członkiem od prawie 15 lat, a także nie-

zgodne ze zwykłą racjonalnością systemu tworzenia prawa dobrej jako-

ści”. Pozostawiam te słowa bez komentarza.

Jak wynika z ostatnio opublikowanego przez Centrum Informa-

cyjne Rządu dokumentu, upoważniono służby specjalne do inwigilacji 

wszystkich uczestników setek zamówień publicznych i procesów pry-

watyzacyjnych, tak po stronie urzędników zamawiających i ocenia-

jących składane oferty, jak i po stronie oferentów, czyli setek firm i ich 

kierownictw. Działania służb mają mieć charakter „prewencyjny”, mają 

„wyprzedzać decyzje prywatyzacyjne lub rozstrzygnięcia przetargów, 

m.in. poprzez zidentyfikowanie osób mogących działać na szkodę Skarbu 

Państwa i odsunięcie ich od procedur, w których uczestniczą”. Tak dzia-

łającą tarczę antykorupcyjną niektórzy określają zaczątkiem państwa 

policyjnego, „w którym stosownie do kaprysu tajnych służb inwigiluje 

się i eliminuje z procedur przetargowych i prywatyzacyjnych dowolny 

podmiot, dowolną osobę w trybie tajnym, bez możliwości weryfikacji 

lub odwołania. Bo i od czego się tu odwoływać, każdy może przecież być 

podejrzany, że będzie w przyszłości działać na szkodę Skarbu Państwa”. 

Tak, każdy, jeżeli myśli kraść państwowe pieniądze i żyć ponad stan, nie 

martwiąc się o innych. Takich złodziei trzeba osądzać jak w Chinach, 
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bez litości, bez względu na to, czy jest posłem, senatorem, czy skrom-

nym urzędnikiem w administracji publicznej. Panowie, macie pretensje 

do rządu, że nie informuje was o działaniach tzw. tarczy antykorupcyjnej 

i wypisujecie takie bzdury jak powyżej. Jeszcze tego brakowało, aby wam 

o takich tajnych działaniach powiedzieć, to dopiero byście działali na 

szkodę antykorupcji. Nie macie wstydu, zamiast pomagać, wy krytykuje-

cie. Faktem jest, że zbyt duża liczba funkcjonariuszy ścigających korupcję 

w Polsce stanowi problem. Takie instytucje jak CBA i ABW dublują bowiem 

swoje kompetencje i przez to rodzi się chaos. Może należałoby zapytać, co 

sądzi o działaniach antykorupcyjnych społeczeństwo, obywatele?

Czy społeczeństwo nie wie, że z reguły korupcja zaczyna występować 

tam, gdzie urzędnicy administracji publicznej, w tym samorządowej, mają 

zbyt dużo władzy nad obywatelem? Czy jest to jakąś nowiną, że zasad-

niczym sposobem niszczenia korupcji jest ograniczanie władzy urzędni-

kowi nad obywatelem? Natomiast prawdziwym jest stwierdzenie premiera 

Tuska, że „państwo musi budować zaufanie i przejrzystość, a nie opresję 

i przesadną kontrolę”. Społeczeństwo polskie wie, i nie trzeba przedstawiać 

mu żadnych zawiłych strategii, programów z udziałem mediów, tzw. walki 

z korupcją, która kosztuje państwo ogromne pieniądze, oczywiście pie-

niądze podatnika, że korupcja jest chorobą, ale nie ma sposobu na jej 

leczenie ani zapobieganie. Nie może być leczona w taki sposób jak „afera 

hazardowa” i wiele, wiele innych afer z posłami, senatorami i wysokimi 

urzędnikami państwowymi, które zostały zapomniane i żaden z łapowni-

ków nie poniósł zasłużonej kary. A społeczeństwo patrzy i przyjdzie czas, 

że rozliczy za te oszustwa. Pytamy, dla kogo są te strategie, programy i inne 

pozorne działania w ramach tzw. walki z korupcją, bo przecież dzięki nim 

nie zmalały wskaźniki korupcji ani nie wzrosła jej wykrywalność. Takie 

twierdzenie to obłuda, a autorzy opracowań i strategii zarabiają legalnie 

duże pieniądze.

Inna metoda walki to tzw. kodeksy etyczne, o żadnej skuteczności. 

Czy opracowane dla wszelakich służb i komórek państwowych kodeksy 

mogą uczynić szkodę korupcji? Nie, oczywiście nie są w stanie spełnić 

tak ważnego zadania, jakie przed nimi postawiono, a to z kilku przyczyn. 

Po pierwsze, wątpliwe, by taki kodeks etyczny wywierał znaczący wpływ 

na rzeczywiste zachowania ludzi. Po drugie, w organizacjach, w których 

istnieje korupcja, nikt nie przestrzega zasad etycznych. Żadne formuło-

wanie zasad w kodeksie nie sprawi, że człowiek postępujący „nieetycznie” 
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natychmiast stanie się człowiekiem „etycznym”, respektującym zasady 

zawarte w kodeksie. Po trzecie, zjawisko korupcji dotyczy bardzo często 

ludzi zajmujących stanowiska decyzyjne, w administracji publicznej czy 

samorządowej, jak również w wojsku oraz służbach mundurowych. Taki 

kodeks etyczny zatwierdzony przez przełożonych mógłby wpłynąć na 

postępowanie podwładnych, jednak nie powstrzymałby od łapówkarstwa 

kadry na różnych szczeblach zarządzania. Pamiętać należy, że tzw. walka 

z korupcją może mieć skutki odwrotne od oczekiwanych, szczególnie 

wtedy, gdy są to tylko działania pozorowane, służące wyłącznie ukryciu 

własnych czynów korupcyjnych. Szum wokół zjawiska korupcji spowodo-

wany przez media, a szczególnie nagłaśnianie karygodnych przypadków 

tego zjawiska, może spowodować kiedyś jej ograniczenie, ale też może 

przyczyniać się do utwierdzania w przekonaniu o jej wszechobecności 

oraz paradoksalnie do poglądu, że łapówki należy wręczać w sytuacjach 

załatwiania trudnych spraw, ponieważ są one zjawiskiem powszechnym. 

Wniosek z tego jest jeden: zniszczenie korupcji jest wręcz niemożliwe, gdy 

nie towarzyszy mu autentyczna troska o wspólne dobro.

Nasz wielki Polak, papież Jan Paweł II, w swojej encyklice Centesimus 

annus napisał: „do podstawowych obowiązków państwa należy zagwa-

rantowanie bezpieczeństwa rozumianego jako prawo do korzystania 

z owoców własnej pracy. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwa-

rantowanie tego bezpieczeństwa, tak by człowiek, który pracuje i wytwa-

rza, mógł korzystać z owoców tej pracy […] brak poczucia bezpieczeństwa, 

towarzysząca mu korupcja władz publicznych i mnożenie się niewłaści-

wych źródeł wzbogacenia i łatwych zysków opartych na działaniach nie-

legalnych czy po prostu spekulacji, jest dla rozwoju i dla porządku gospo-

darczego jedną z głównych przeszkód”. 

Jak można walczyć z korupcją, kiedy to politycy będący u władzy 

milczą na temat miliardowych afer prywatyzacyjnych, za które nikt nigdy 

nie odpowie, ostatnia z afer, tzw. hazardowa, została wyjaśniona społe-

czeństwu i zatuszowana. To nie administracja specjalna ponosi winę, to 

nie wina prawa, że tak się dzieje, to wina polityków i partii politycznych. 

Ich udawana niemoc w walce z tą patologią, jaką jest korupcja, aż przeraża 

i ma w tym wszystkim swój cel. Proszę nie myśleć, że zaniechano walki z 

korupcją, wręcz przeciwnie, rozgorzała na dobre, jest to walka papierowo-

-medialna, za którą niestety płaci podatnik. Cieszy, że Polska z taką deter-

minacją walczy z korupcją, tylko wyników brak. A skorumpowani politycy, 
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urzędnicy i przedstawiciele wielu innych zawodów, w tym służb mun-

durowych, żyjący dostatnio dzięki zyskom czerpanym z korupcji, często 

przytakują, gdy mowa o potrzebie jej zwalczania. Prowadzone są różne 

badania percepcji korupcji w społeczeństwie, jednak już sama metodolo-

gia tych badań, czyli stawiane ludziom pytanie, czy według nich poziom 

korupcji zwiększa się, czy też nie, jest mało poważna. Wyniki tych badań 

są wielokrotnie omawiane, dyskutowane, tak że duża liczba osób, w tym 

tzw. specjalistów od walki z korupcją, zaczyna uważać je za wysoce wiary-

godne, co jest nieprawdą, gdyż nie ma prostego i obiektywnego kryterium 

oceny zjawiska korupcji. Taki stan stwarza idealną możliwość do tworze-

nia wszelkiego rodzaju mitów i pozorów, w które, cytując wypowiedź jed-

nego z polityków, „ciemny lud bez problemów uwierzy”.

6.3.  Charakterystyka sprawcza proponowanego 
modelu 

Dzisiaj walka z korupcją nie ma charakteru prawnego, natomiast posiada 

charakter propagandowy. Głównym celem tej walki powinno być cało-

ściowe zwalczanie korupcji, a nie wykorzystywanie jej do celów politycz-

nych. Patrząc na obecną sytuację łapownictwa w Polsce oraz na niemoc 

walczących z tym negatywnym zjawiskiem, Polak zaczyna się bać i zadaje 

sobie pytanie, w jakim kraju on żyje? Przecież jak wiadomo, szczegól-

nie tym wierzącym, podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest 

czynienie dobra bliźniemu swemu. Tak więc dlaczego jeden drugiego 

okrada? Szczególnie dla urzędnika państwowego obowiązkiem jest czy-

nienie dobra społeczności, której służy, a która przez swoich reprezen-

tantów wybrała go tym urzędnikiem. Nie od dziś wiadomo, że urzędnik 

skorumpowany wyrządza szkodę społeczeństwu. On jako przedstawi-

ciel tej społeczności ustawia się w opozycji do niej; obraca się przeciwko 

tym, którzy go wybrali i go utrzymują. Tak więc na dobrą opinię liczyć nie 

może, będzie za to potępionym i wzgardzonym członkiem społeczności. 

Urzędnicy muszą pamiętać, że dobra opinia czy też wzgarda to kryterium 

ich oceny stosowane przez społeczeństwo, któremu służą. A co robią w 

tym czasie działacze państwowi i społeczni? Zazwyczaj poprzestają na 

formułowaniu ogólnikowych, nic niewartych diagnoz dotyczących przy-
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czyn wzrostu korupcji, w najlepszym razie tworzą nikomu niepotrzebne 

programy jej przezwyciężania, ale bardzo rzadko czynnie biorą udział w 

jej zwalczaniu. Dlaczego, zdając sobie sprawę z ogromnej szkodliwości 

korupcji, bardzo często mówi się o niej z pewnym dystansem lub daje się 

do zrozumienia, że jest to zło konieczne, a walka z nią to walka z wiatra-

kami? Dlatego, że obserwuje się niski poziom moralno-etyczny polskiego 

społeczeństwa, co jest bardzo dobrą pożywką dla rozwoju korupcji. 

Mając powyższe przykłady oraz patrząc na to, co się dzieje, jak sko-

rumpowana i rozkradana jest Polska przez łapówkarzy, jak okłamywane 

jest społeczeństwo na temat wykrywalności korupcji, nie można spokoj-

nie się temu przyglądać. Trzeba dać przykład i z tą patologią walczyć, bać 

się jej nie wolno. Korupcja uderzyła w najczulszy punkt państwa polskiego, 

tj. w jego system obronny, w jego Siły Zbrojne. A to już poważny prob-

lem, należy podjąć stosowne działania, aby przynajmniej w służbach 

mundurowych i wojsku wyplenić korupcję raz na zawsze. Należy jak 

najszybciej namierzyć, rozpoznać i demaskować wszystkich łapówkarzy 

w mundurach w taki sposób, aby ich wytropienie i surowe ukaranie było 

nauczką dla innych, którzy chcieliby ten proceder uprawiać. Nie wolno 

stać z założonymi rękami, trzeba szukać sposobów i rozwiązań, jak prze-

ciwstawić się, zahamować, a może całkowicie wyplenić to zło, szczególnie 

z szeregów służb mundurowych. 

W Polsce administracja publiczna, w tym administracja specjalna, są 

zbyt upartyjnione, o tym wiedzą wszyscy i każdy się z tym zgadza, oczy-

wiście za wyjątkiem samych partii politycznych. Jednak stwierdzenie tego 

faktu to zbyt mało. Na początku należałoby zdefiniować granicę pomiędzy 

polityką a administracją, a dopiero potem spowodować, aby była przestrze-

gana. Jak więc ta granica przebiega? W Polsce rozdział funkcji partyjnych 

od administracyjnych jest bardzo utrudniony, ale nie można obarczać 

odpowiedzialnością wieloletnich nawyków z poprzedniego ustroju. Pań-

stwo musi tworzyć mechanizmy, które nie dopuszczają do korupcyjnych 

zachowań; zwalczanie korupcji, która jest częścią polityki państwa, polega 

na identyfikowaniu, wykrywaniu, jak również zapobieganiu korupcji przy 

jednoczesnym ściganiu i karaniu jej sprawców. Głównym problemem 

Polaków jest dziś zepsute państwo, rządzone przez korupcjogenne mecha-

nizmy. Nadeszła więc potrzeba gruntownej naprawy Rzeczpospolitej. 

Nie może być tak, że ci, którzy odpowiadają za obronę naszego państwa 

i nas samych, mają w swoich szeregach „łapówkarzy”, za pieniądze sprze-
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dających różnego rodzaju tajemnice państwowe, są w szeregach „mafii”, 

współpracują z przestępcami, przepuszczają przez granicę państwa towary 

bez cła i akcyzy itd. Analiza danych na temat skorumpowanych funkcjo-

nariuszy oraz żołnierzy wykazuje, że bez względu na stopień, wykształce-

nie oraz zajmowane stanowisko w służbach mundurowych nadeszła fala 

korupcji. Czy tak powinno być? Przecież żyjemy w demokratycznym pań-

stwie, mundurowi to przeważnie ludzie ze średnim i wyższym wykształce-

niem, ludzie świadomi przy wyborze zawodu, a jednak są wśród nich zło-

dzieje. Ktoś powie, że są oni tylko ludźmi, tak, ale w mundurze, a mundur 

do czegoś zobowiązuje. W służbach mundurowych i wojsku nie ma prawa 

być ludzi skorumpowanych, gdyż w przeciwnym razie zostanie zagrożony 

system bezpieczeństwa państwa polskiego. Wiadomo, że uwarunkowania 

sprzyjające działaniom korupcyjnym są dwojakiego rodzaju, tj. uwarunko-

wania systemowe, dotyczące sfery uregulowań prawnych zawierających 

nieprzejrzyste rozwiązania, luki, oraz uwarunkowania dotyczące człowieka 

oraz jego postawy w służbie, bardzo często zagrożonej słabościami osobo-

wościowymi oraz labilnym systemem wartości. 

Zasadniczą przyczyną korupcji w służbach mundurowych jest pokusa 

przyjmowania korzyści finansowych, materialnych i osobistych, jak rów-

nież prostota realizacji tego czynu. Przepisy normujące działanie służb 

mundurowych, zawierają szereg procedur, które rozumiane są jako 

sposób ich postępowania, prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tryb, 

przebieg określonych czynności. Procedury, którym podlegają służby 

mundurowe, wynikają z obowiązującego w Polsce prawa. Kodeks karny 

nie zawiera definicji korupcji, formułowana jest ona na podstawie przepi-

sów części szczególnej Kodeksu karnego, tj. artykułów takich jak: art. 228, 

229 i 230, 230a, w których dokładnie określone są znamiona łapownictwa 

biernego, czynnego i płatnej protekcji. Dochodzi do tego szereg przepisów 

wewnętrznych, strategii, kodeksów honorowych oraz instrukcji, mówią-

cych, że korupcja nie powinna występować w tym środowisku, w środo-

wisku służb mundurowych. A jednak występuje coraz częściej i ma się 

coraz lepiej, nie pomagają żadne przepisy. A może należałoby pomyśleć 

nad nowymi sposobami i metodami walki z korupcją w służbach mundu-

rowych? Poniżej zostanie zaproponowany model walki z korupcją w służ-

bach mundurowych opracowany na podstawie przeprowadzonych badań 

i szczegółowych przemyśleń, dość prostych, ale wydaje się, że przydatnych 

w proponowanym modelu. Przyjęto, że model składa się z dwóch grup 
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działań, które w połączeniu ze sobą mogą zmniejszyć lub wyeliminować 

korupcję z wojska i innych służb mundurowych. Pierwsza grupa działań 

kładzie nacisk na tworzenie mechanizmów, tzw. działań specjalnych, 

począwszy od poczynań polityków i parlamentarzystów, władzy ustawo-

dawczej – dobre uchwały i ich szybkie wdrażanie w życie, podejmowanie 

przedsięwzięć naprawy funkcjonowania administracji publicznej, w tym 

administracji rządowej i samorządowej, działań administracji specjalnej, 

w tym służb przeznaczonych do walki z korupcją, wymiaru sprawiedli-

wości – jak najszybsza modernizacja prawa, działania służb munduro-

wych, w tym wojska, w zakresie zmniejszenia korupcji lub jej wyelimi-

nowania z ich życia. Druga grupa działań dotyczy przedsięwzięć czysto 

ekonomicznych, tj. gospodarczo-finansowych. Powyższe grupy w połą-

czeniu ze sobą dadzą przydatny model walki z korupcją, zarówno w służ-

bach mundurowych, jak i w środowisku cywilnym. Poniżej na rysunku 3. 

przedstawiono graficznie proponowany model walki z korupcją w służ-

bach mundurowych i nie tylko.

Rysunek 3. Proponowany model walki z korupcją w służbach mundurowych

Blok 1

Władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce (Sejm, Senat i Rząd RP)

Blok 5

Działania ekono-

miczno-gospodarcze 

w walce z korupcją 

(blok ten może 

działać samodzielnie 

w innym czasie)

Blok 4

Działania służb 

mundurowych 

i wojska w walce 

z korupcją

Blok 3

Działania służb 

administracji 

specjalnej w walce 

z korupcją

Blok 2

Działania prawne 

w walce z korupcją

Korupcja

Źródło: opracowanie własne
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Powyższy model jest modelem uniwersalnym, gdyż pokazane w nim 

przedsięwzięcia z poszczególnych bloków można stosować razem lub 

oddzielnie, jak również bloki mogą działać pojedynczo lub samodzielnie. 

Skuteczność działania powyższego modelu będzie znacznie większa, jeżeli 

wszystkie pięć bloków będzie działać w jednym czasie. W „pojedynkę” dobre 

wyniki walki z korupcją może osiągnąć blok 5, tj. działania ekonomiczne. 

Bloki można łączyć ze sobą lub rozłączać w zależności od danej sytuacji.

6.3.1. Działania specjalne

Korupcja to nic innego niż ludzie, naciągający państwo na różne sposoby. 

Korupcja to swego rodzaju nałóg, w który można wpaść i pogrążyć się jak 

w paleniu tytoniu czy też w pijaństwie. Ten proceder jest wyjątkowo zaraź-

liwy. Mimo że z nałogu tego niełatwo się wyzwolić, nie jest to niemożliwe. 

Jak wiadomo, korupcja jest przestępstwem, w którym nie ma bezpośred-

nio poszkodowanego, ponieważ traci przeważnie albo inwestor, albo spo-

łeczność lokalna lub cały kraj, jeżeli chodzi o pieniądze z budżetu państwa. 

Korupcja uniemożliwia właściwe zarządzanie sprawami publicznymi oraz 

prowadzi do wypaczenia interesu publicznego. Wielu ludzi twierdzi, że 

zjawisko korupcji nigdy do końca nie zniknie, bo granica między korupcją 

a ludzką wdzięcznością jest bardzo często mało wyraźna. A co za tym idzie, 

nawet najlepsze prawo tego nie jest w stanie rozstrzygnąć265. Przyczyn 

korupcji jest bardzo dużo i nie wszystkie one oddziałują z taką samą siłą. 

Mimo że są regulacje mające zapobiegać korupcji, to ciągle ona istnieje 

i ma się dobrze. Korupcja swoim zasięgiem objęła służby mundurowe, które 

są odpowiedzialne m.in. za walkę z nią, jednak jej to nie przeszkadza, gdyż 

korupcja dotyka człowieka bez względu na to, jak jest ubrany i gdzie pra-

cuje. Walka z korupcją wymaga przede wszystkim odwagi i determinacji, 

jednak nie każdy z mundurowych posiada te cechy. Ci, którzy mają dość 

siły, aby z nią walczyć, mają wiele możliwości do działania. Czas pobłaża-

nia korupcji w służbach mundurowych powinien się skończyć, a każda 

nieuczciwość musi być karana z całą surowością prawa. Nie należy w tym 

momencie pisać o honorze, obojętnie czy to celnika, pogranicznika, poli-

cjanta czy żołnierza, gdyż w przypadku korupcji jest to świadome narusze-

265 H. Borowski, Korupcja. Granice odpowiedzialności, „Res Humana” 2006, nr 3–4, s. 9.
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nie jego zasad, tzn. kradnący nie ma honoru. W służbach mundurowych 

nadszedł czas na wprowadzanie oraz przestrzeganie najwyższych standar-

dów uczciwości. 

Na czele frontu walki z korupcją znajdują się: Centralne Biuro Antyko-

rupcyjne (CBA), które ma za zadanie zwalczanie korupcji w instytucjach 

państwowych, samorządach terytorialnych i na styku tych instytucji 

z biznesem; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) rozpoznaje, 

zapobiega i wykrywa przestępstwa korupcyjne popełnione przez osoby 

pełniące funkcje publiczne, jeśli mogą one godzić w bezpieczeństwo 

Polski; służby takie jak policja, Straż Graniczna oraz Służba Celna posiadają 

prawo do ścigania korupcji w swoich szeregach, jak i poza nimi. Ponadto 

do walki z korupcją wśród własnych funkcjonariuszy mają one wydzielone 

ze swych struktur specjalistyczne komórki. Dla przykładu: Centralne Biuro 

Śledcze (CBŚ) jest komórką organizacyjną polskiej Komendy Głównej Poli-

cji, mającą za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, trans-

granicznej, narkotykowej i ekonomicznej oraz rozpoznawanie i rozpraco-

wywanie szczególnie groźnych grup przestępczych. Do walki z korupcją 

w Siłach Zbrojnych RP powołane są prokuratury wojskowe oraz Żandarme-

ria Wojskowa. Żandarmeria Wojskowa ma zadanie wyeliminowania przy-

padków korupcji w takich obszarach, jak: zakup towarów i usług dla Mini-

sterstwa Obrony Narodowej, gospodarowanie mieniem, funkcjonowanie 

administracji wojskowej oraz nadużywanie władzy i przywilejów. Jednym 

z największych zagrożeń korupcyjnych w służbach mundurowych było 

i jest tzw. ustawianie przetargów. Służba Więzienna (SW) podlega Ministrowi 

Sprawiedliwości, tj. korupcję w tych służbach wykrywa policja i jej CBŚ, 

niemniej jednak sama walczy z korupcją we własnych szeregach. Współ-

praca między służbami od samego początku układała się nie najlepiej. CBA 

i ABW to służby niemundurowe, jednak z ich zadań wynika, że to one 

mają bezwzględne prawo tępić korupcję we wszystkich służbach mun-

durowych. Ponadto instytucji, które w ramach swoich uprawnień mogą 

skutecznie zwalczać korupcję, jest dużo. Poza policją są to wszystkie 

inspekcje, często dysponujące uprawnieniami tak szerokimi, że aż budzą-

cymi niepokój. Niestety, większość z tych instytucji działa opieszale, nie-

udolnie, bez sukcesów. Walka na dokumenty nie ma sensu. Nie pomogą 

ulotki, poradniki antykorupcyjne, mapy korupcji, spontaniczne działania 

antykorupcyjne nagłaśniane przez media, nie pomogą telefony zaufania 

ani strony internetowe, gdzie można zgłaszać korupcję. To wszystko stra-
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ciło swoją moc, korupcja w tej walce wygrała. Czas podjąć proste, ale sku-

teczne działania. Należałoby zacząć od tego, że korupcję tworzy zagma-

twane, często wewnętrznie sprzeczne prawo, które wprowadza parlament 

oraz rząd. Tam się tworzy prawo i tam się je wciela w życie. W poniższej 

tabeli 107. przedstawiono przedsięwzięcia, jakie powinna realizować 

władza ustawodawcza i wykonawcza (blok 1 proponowanego modelu), 

aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować z życia Polaków korupcję.

Tabela 107. Blok 1. Władza ustawodawcza i wykonawcza

Lp.
BLOK 1. WŁADZA USTAWODAWCZA I WYKONAWCZA

Treść przedsięwzięcia do realizacji

1 sprawny aparat państwowy i wysoka kultura polityczna elity władzy

2 zapewnienie jawności działania organów władzy publicznej

3 minimalizacja roli państwa w życiu obywatela

4 przejrzyste ustawy i przepisy wykonawcze do tych ustaw

5 przejrzyste przepisy i procedury administracyjne

6 deregulacja i likwidacja nadmiaru przepisów w urzędach państwowych

7 minimalizacja wpływu osobowego urzędników na decyzje

8 eliminacja wpływu polityków i urzędników na gospodarkę państwa

9
zniesienie koncesji i innych pozwoleń, a także wewnętrznych zarządzeń, 
regulaminów, nakazów i zakazów obowiązujących w urzędach

10 zakaz zatrudniania najbliższej rodziny, bliskich krewnych i znajomych

11 składanie oświadczeń majątkowych przez pełniących funkcje publiczne

12 likwidacja immunitetów i przywilejów posłom i senatorom

13
likwidacja immunitetów i przywilejów sędziom, prokuratorom i innym 
urzędnikom państwowym posiadającym takie przywileje

14
analityczne podejście do występowania zjawiska korupcji w poszczególnych 
grupach zawodowych

15
wzmożenie kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w ministerstwach i urzędach 
wojewódzkich oraz w gminach, prowadzenie edukacji antykorupcyjnej, 
począwszy od szkół średnich

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, do walki z korupcją należy 

użyć takich metod, jak metody prewencyjne oraz represyjne. Do tych 

pierwszych należą: w działaniach prewencyjnych – przejrzystość – gdzie 

istnieją przejrzyste struktury, korupcji nie ma wcale, albo przynajmniej 

trudniej się ona urzeczywistnia. Dzięki tej metodzie opracowana została 

i weszła w życie ustawa o swobodnym dostępie do informacji, które regu-
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lują m.in. to, że każda osoba fizyczna zgodnie z postanowieniami ma 

prawo do dostępu do informacji urzędowych we właściwej placówce266. 

Przejrzystość to wprowadzenie „zasady wielu par oczu”. Trzeba ją 

zastosować w każdym z obszarów wrażliwych na oddziaływanie korupcji 

oraz wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Rotacja personelu prowadzi 

do tego, że dotychczasowa praca wykonywana przez osobę na danym 

stanowisku znana jest również jego następcy. Dotyczy to: uwrażliwienia 

pracowników, dokształcania, wspólnego kreowania wartości oraz jasnych 

reguł postępowania i kontroli. Działania represyjne to nic innego niż kara-

nie za działania korupcyjne. Prowadzone jest ono dwutorowo: przez prawo 

karne oraz stosunek zatrudnienia. Występuje tu tzw. efekt odstraszający, 

gdzie kierownik komórki oraz prokuratura powinny ścigać wykryte czyny 

korupcyjne. W związku z istniejącymi działaniami prewencyjnymi oraz 

represyjnymi należy ująć zakaz korupcji w umowie o wykonywanie obo-

wiązków służbowych przez urzędników267.

Należy pamiętać, że dobre, jasne prawo jest czynnikiem niezwykle 

ważnym, ale ważniejsze jest jego efektywne stosowanie i funkcjonowa-

nie. W Polsce Kodeks karny powinien być wystarczającą strategią walki 

z korupcją. W poniższej tabeli 108. przedstawiono przedsięwzięcia, jakie 

ma do realizacji w walce z korupcją wymiar sprawiedliwości (blok 2 pro-

ponowanego modelu).

Tabela 108. Blok 2. Prawo

Lp.
BLOK 2. PRAWO

Treść przedsięwzięcia do realizacji

1 sprawnie działający wymiar sprawiedliwości – szybkość w osądzaniu

2 Kodeks karny jako podstawa wymierzania kary za korupcję

3 działania prewencyjne – przejrzystość

4 działania represyjne – surowe karanie za popełnione czyny korupcyjne

5 konfiskata majątku łapówkarzy i ich rodzin

6 rozbicie więzi między dającymi a biorącymi łapówkę

7 zakaz mieszania się polityków w sprawy dotyczące korupcji wśród nich

266 Np. ustawa o swobodnym dostępie do informacji NPW z dnia 27.11.2001 r.

267 U. Stelkens, Die persönliche Verantwortlichkeit der Bediensteten für fehlerhafte 
Vergabe von Zuwendungen in den neuen Bundesländern, „Erstveröffentlichung: Landes- 
und Kommunalverwaltung (LKV)” 1999, s. 164.
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Lp.
BLOK 2. PRAWO

Treść przedsięwzięcia do realizacji

8 zakaz wywierania nacisków i presji przez polityków na wymiar sprawiedliwości

9
likwidacja luk prawnych umożliwiających działania korupcyjne oraz niestano-
wienie takiego prawa, którego nikt nie byłby w stanie przynajmniej w części wy-
egzekwować

10 zmiana ustaw tak, aby nie były przyjazne łapownikom

11
zakaz pełnienia przez wysokich urzędników państwowych funkcji kierowni-
czych w spółkach prywatnych

12
zakaz wydawania poleceń sprzecznych z obowiązującymi przepisami rangi 
ustawowej

13
instytucja świadka koronnego i niekarania osoby skorumpowanej, która się do 
czynu sama przyznała i umożliwiła ściganie przestępców, którzy się do korupcji 
przyczynili

14
tworzenie dobrego prawa, procedur, instytucji, sprawnego systemu kontroli an-
tykorupcyjnej

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 109. przedstawiono proponowane przedsięwzięcia walki z korupcją 

konieczne do zastosowania przez służby przeznaczone do tego celu (blok 3 

proponowanego modelu).

Tabela 109. Blok 3. Służby przeznaczone do walki z korupcją

Lp.
BLOK 3. SŁUŻBY PRZEZNACZONE DO WALKI Z KORUPCJĄ 

Treść przedsięwzięcia do realizacji

1 rozpoznać

2 śledzić

3 rozpracować

4 dążyć do wejścia w struktury przestępcze, obojętnie w jakim obszarze

5 zamierzona prowokacja – wręczenie łapówki lub inna forma przekupstwa

6 całkowite rozpracowanie działalności przestępczej, zebranie dowodów

7 aresztowania według obowiązujących przepisów prawa

8 przekazanie przestępców organom sprawiedliwości

9
ścisła współpraca z resortami w sprawie podejrzeń o korupcję, pomoc 
w ujawnianiu i ściganiu przestępców w mundurach

10
edukacja antykorupcyjna we własnym środowisku, jak i w poszczególnych re-
sortach

Źródło: opracowanie własne

Analizując popełnione przestępstwa korupcyjne przez funkcjonariu-

szy służb mundurowych, w tym żołnierzy, należy stwierdzić, że najwięcej 
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przestępstw korupcyjnych popełniono przy przetargach w różnych służ-

bach mundurowych i wojsku, które „ustawiano” tak, by wygrała je kon-

kretna firma. Nieuczciwe przetargi, potężne zapłaty za prace budowlane, 

których nie było, gigantyczne łapówki. Dla przykładu należy podać, że 

przedstawiciele firm, dzięki kontaktom ze skorumpowanymi wojskowymi, 

dowiadywali się o planowanych przetargach w wojsku. Przekraczali swoje 

uprawnienia, wchodzili w zmowę z reprezentantami firm ubiegających się 

o kontrakty w armii, za co otrzymywali ogromne łapówki. W wojsku, oprócz 

przetargów, tzw. mała korupcja kwitnie w Rejonowych Zarządach Infra-

struktury (Zielona Góra, Wrocław, Poznań i inne), w Agencjach Mienia Woj-

skowego i jednostkach zabezpieczenia logistycznego – składach i bazach 

materiałowych. Resort obrony przepłaca za wojskowy sprzęt i wyposażenie 

żołnierzy przez łapówkarzy w mundurach. Pompowane są coraz większe pie-

niądze w pozorną profesjonalizację armii, ale żaden z projektów nie zostaje 

doprowadzony do końca. Łapówkarze marnują pieniądze i żerują na bezpie-

czeństwie współobywateli i państwa polskiego. Media bardzo mało zajmują 

się wszelkimi aferami wokół MON, a w ujawnionych aferach korupcyjnych 

pokazały tylko małą część problemu. Tylko media są w stanie wyśledzić sko-

rumpowanych mundurowych bez względu na to, w jakim resorcie pracują, 

na jakich stanowiskach i w jakich są stopniach. W poniższej tabeli 110. (blok 4 

proponowanego modelu) przedstawiono przedsięwzięcia, które mogą być 

realizowane przez służby mundurowe w celu zmniejszenia lub całkowitego 

wyeliminowania korupcji z ich szeregów.

Tabela 110. Blok 4. Działania służb mundurowych

Lp.
BLOK 4. DZIAŁANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH 

Treść przedsięwzięcia do realizacji

1

dobór członków do komisji przetargowej, dokładne ich sprawdzenie przez służ-
by specjalne (pod kątem wykształcenia, fachowości, opinii nie tylko służbowej, 
stanu konta bankowego, stanu dochodów, oszczędności, powiązań z oferentami 
i innych)

2
dokładne sprawdzenie firm biorących udział w przetargach przez służby specjal-
ne, szczególnie ich powiązań z osobami z jednostki wojskowej, w której odbywa 
się przetarg, ich zdolności finansowej i innych

3
kontrola prac komisji przetargowej przez służby specjalne, jak również przez 
specjalnie dobranych ekonomistów, tzw. rzeczoznawców przybyłych z zewnątrz

4
praca komisji przetargowej od początku, tj. od otwarcia kopert do ogłoszenia wy-
boru oferenta, jest filmowana i nagrywana 

5
analiza i ocena pracy komisji przetargowej na podstawie nagrań oraz sporzą-
dzonej dokumentacji
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Lp.
BLOK 4. DZIAŁANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH 

Treść przedsięwzięcia do realizacji

6 ciągła analiza korupcyjnych zagrożeń w resortach

7 w resortach przetargi mają być publicznie ogłaszane

8
przejrzysty i nowoczesny system informacyjny do przesyłania informacji po-
między służbami odpowiedzialnymi za walkę z korupcją oraz pomiędzy resorto-
wymi służbami mundurowymi

9
aktywne działanie służb resortowych odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji 
w resortach

10
budowanie i doskonalenie własnych rozwiązań antykorupcyjnych wewnątrz re-
sortów

11
wiarygodne, mądre i ekonomiczne dysponowanie funduszami publicznymi 
otrzymanymi od państwa przez zarządzających i dowodzących poszczególnymi 
resortami, na cele resortowe i te związane z obronnością państwa

12
zwrócić szczególną uwagę i mieć pod stałą kontrolą takie dziedziny, jak: zakup 
towarów i usług, gospodarowanie mieniem, misje zagraniczne, wojskowa i poli-
cyjna służba zdrowia, organy kontroli i lobbing przemysłowy

13
zabronić i ściśle kontrolować nadużywanie pozycji i popełnianie przestępstw 
korupcyjnych przez funkcjonariuszy wszystkich resortów i żołnierzy

14 edukacja antykorupcyjna i etyczne zasady postępowania służb mundurowych

15 właściwy dobór do służby i pracy w poszczególnych resortach

16
właściwe i godne wynagrodzenie za pracę, szczególnie dla tych, którzy pracują na 
stanowiskach zagrożonych korupcją; wyróżnianie i karanie

17
tworzenie prawnych rozwiązań diagnozujących zjawisko korupcji i przeciw-
działających temu zjawisku

18

współdziałać ze środowiskiem zewnętrznym, tj. organizacjami pozarządowymi 
i innymi, tworząc skuteczne modele rozwiązań systemowych przeciw tej pato-
logii, współdziałanie w ramach przeciwdziałania korupcji ze służbami specjalny-
mi: CBA, ABW, ŻW, CBŚ oraz prokuratorami, w tym prokuraturą wojskową

19
właściwe organizowanie i funkcjonowanie instytucji, przestrzeganie prawa, zna-
jomość i w razie potrzeby właściwe zastosowanie przepisów Kodeksu karnego

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie przedsięwzięcia przeciwkorupcyjne wymienione we wszyst-

kich czterech blokach dotyczą zarówno służb mundurowych, jak i cywi-

lów. Kończąc te rozważania, należy dobitnie stwierdzić, że korupcja jest 

patologią instytucji. Przyczyny zachowań korupcyjnych mają charakter 

moralny, kulturowy, polityczny, ekonomiczny, społeczny, ale korupcji 

sprzyjają przede wszystkim niskie standardy etyczne w życiu codziennym 

(kryzys wartości moralnych, klimat społeczny wspierający korupcję). To 

odnosi się zarówno do służb mundurowych, jak i środowiska cywilnego, 

czyli do całego społeczeństwa polskiego.
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6.3.2. Działania ekonomiczne

Korupcja hamuje rozwój ekonomiczny poprzez generowanie poważ-

nych wypaczeń oraz niesprawność w systemie finansów publicznych. 

Zwiększa koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstw prywatnych 

poprzez dodawanie tzw. pozaprawnych opłat, kosztów prowadzenia 

negocjacji z urzędnikami, ryzyka zaniechania uzgodnień oraz ryzyka 

wykrycia. Korupcja zmniejsza koszty przez redukcję biurokracji, jednakże 

dostępność łapówek powoduje, że urzędnicy wymyślają coraz to nowsze 

zasady i powody opóźnień w załatwieniu prostych spraw w urzędach 

państwowych. Oprócz zwiększania kosztów, korupcja wprowadza nie-

równe zasady, chroniąc firmy mające powiązania przed konkurencją, oraz 

pośrednio promuje przedsiębiorstwa mało efektywne. Korupcja wypacza 

również sektor publiczny, tj. przenosi inwestycje publiczne do tych pro-

jektów, które oferują większe łapówki. Urzędnicy mogą zwiększać tech-

niczną złożoność projektów publicznych, aby ukryć takie układy, w ten 

oto sposób jeszcze bardziej zakłócając przebieg inwestycji. Korupcja osła-

bia jakość usług państwowych oraz infrastruktury, co zwiększa obciąże-

nie budżetu. Korupcja uderza w same podstawy systemu ekonomicznego, 

związane z tzw. kapitałem społecznym. Pojęcie to jest szczególnie ekspo-

nowane przez bardzo znanego myśliciela Francisa Fukuyamę, wskazuje 

ono na ideały, wartości, normy oraz rygory społeczne, tworzące środo-

wisko niezbędne do funkcjonowania tzw. efektywnego systemu ekono-

micznego268. 

Natomiast według Kazimierza Kucińskiego „nepotyzm, korupcja, chaos, 

partykularne interesy i nieracjonalność hamują rozwój przedsiębiorczo-

ści, a tym samym gospodarki, co ogranicza korzyści ekonomiczne tole-

rujących te patologie i przyczyniających się do ich powstania”. Patrząc 

z punktu widzenia ekonomicznego, każda złotówka przeznaczona na 

skorumpowanie urzędnika czy polityka płacona jest z kieszeni podatnika, 

oraz ogólniej, korupcja rujnuje rozwój gospodarki. Należy zgodzić się ze 

słowami prof. Balcerowicza, że korupcja szkodzi rozwojowi gospodarki na 

kilka zasadniczych sposobów: 

 

268 J. A. Majcherek, Cena korupcji, „Tygodnik Powszechny” 2001, z. 4, s. 2.
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–  związane z nią „opłaty” stanowią de facto dodatkowy podatek, który 

obniża zdolność przedsiębiorstwa do inwestowania, a przez to do 

tworzenia nowych miejsc pracy,

–  korupcja może podważać finanse publiczne i przez to szkodzić roz-

wojowi gospodarki. Głównym niebezpieczeństwem jest wówczas 

duży deficyt, który podbija stopy procentowe i zwiększa dług pub-

liczny, a przez to związane z nim ciężary, 

–  korupcja osłabia konkurencję. Przy dużym natężeniu korupcyjnych 

praktyk o wynikach finansowych firm zaczynają bowiem decydować 

„dojścia” do władzy publicznej, a nie ich sprawność. Duża korupcja 

odstrasza też poważnych zagranicznych inwestorów269. 

Mówiąc o korupcji, zazwyczaj zadaje się pytanie, jakie są jej źródła, czy 

decyduje obyczaj, czynniki mentalne, czy też strukturalne, wynikające 

ze stanowienia wadliwego prawa bądź też braku jego egzekwowania. 

W Polsce mamy do czynienia z obydwoma tymi czynnikami. Koszty eko-

nomiczne korupcji są tak ogromne, że zawsze i wszędzie należy ją zwal-

czać, nawet wtedy, kiedy koszty tej walki są duże. Nie wolno nam osła-

biać budżetu państwa takimi wydatkami, które albo nie przynoszą zysków 

w postaci dobrych wyników w tzw. walce z korupcją, albo zysk ten jest nie-

wielki, bo walka ta jest bezskuteczna. Należy zilustrować to przykładami: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrudnia 882 osoby. Statystycznie jeden 

agent kosztuje podatników 118 tys. zł, to jest o 30 tys. zł więcej od poli-

cjanta. Zarobki w tej służbie walki z korupcją wahają się: średnia płaca to 

około 5,2 tys. zł. Zwykły agent zarabia od 3,6 do 4,4 tys. zł, agent specjalny 

od 4,6 do 5,2 tys. zł, kierownik sekcji od 5,3 do 6 tys. zł, ekspert od 6,2 do 

7 tys. zł. Tak twierdzi money.pl. W tym roku budżet CBA wyniesie 104 mln 

zł, za rok będzie on większy o 3 mln zł, a jak są wielkie sukcesy tej służby 

w walce z korupcją? Niech każdy oceni sam. Trzeba dodać, że wydatków 

na inne służby administracji specjalnej nie analizowano z tego względu 

(wiedząc, że są one dużo większe), że walka z korupcją to ich dodatkowe 

zadanie. Natomiast CBA, jak sama nazwa mówi, powołane jest tylko do 

walki z korupcją.

Drugi przykład: na projekt „Mapy korupcji” budżet państwa przezna-

czył 117.900 zł, tj. $28.271. Szczegółowe rozliczenie z powyższego budżetu 

przedstawiono poniżej, tak więc: tzw. wycinki prasowe (przez 13 miesięcy) 

16617 zł, tj. $3984. Koszty wydania 5 tys. egzemplarzy, przy założeniu, że 

269 Internet, http://nauka.katalogi.pl [dostęp: 22.02.2011].
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książka będzie miała 400 stron: redakcja 2380 zł, korekta 1060 zł, projekt 

graficzny okładki 500 zł, łamanie: 4400 zł, druk 400 tys. zł, razem druk: 

48340 zł – $11592. Dystrybucja – 14 tys. zł (znaczek, koperta) i wynagro-

dzenie osoby pakującej – 1250zł = 15250 zł – $3.650. Zorganizowanie kon-

ferencji 6 tys. zł, tj. $1428.

Wynagrodzenie osób uczestniczących w projekcie:

–  prace merytoryczne osób uczestniczących w projekcie (15 osób po 

666 zł) – 9990 zł, tj. $2390,

–  prace ekspertów (3 ekspertów: prawnik, socjolog, etyk) – 6 tys. zł, tj. 

$1438,

– praca księgowego (3 miesiące na pół etatu) – 3 tys. zł, tj. $719,

– opracowanie graficzne – 6 tys. zł, tj. $1438,

– koordynator (120 dni po 50 zł) – 6 tys. zł – $1438,

W sumie koszty osobowe wyniosły 30.990 zł, tj. $7430.

Koszty administracyjne (materiały biurowe, telefony, faksy itd.) – 700 zł, 

tj. $167.

Razem budżet „Mapy korupcji” wyniósł 117.900 zł, tj. $28.271.

Nic ująć, nic dodać, ekonomiczne gospodarowanie finansami to gospo-

darowanie mądre, logiczne i z sensem. Dla przykładu należy podać, że 

korupcja w polityce kosztuje światową gospodarkę 1,6 bln dol. rocznie 

– wynika z najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Pieniądze są prane lub trafiają do funduszy działających w szarej strefie 

i niedeklarujących swoich dochodów. Według Najwyższej Izby Kontroli 

w ubiegłym roku straty dla budżetu państwa polskiego z powodu korup-

cji wyniosły niespełna 17 mld zł270. Walka z korupcją jest bardzo trudna! 

Nie da się każdemu patrzeć na ręce. Najprostszym rozwiązaniem byłoby 

zezwolić na pewne postępowanie, wtedy gdy coś będzie dozwolone, nie 

będzie kusić, a ewentualna korupcja będzie zjawiskiem śladowym, mało 

szkodliwym. Powyższe rozwiązanie wydaje się bardzo proste, jednak nie 

wchodzi w rachubę, rzeczywistość jest inna. A może należałoby szukać 

rozwiązań gdzie indziej? Analizując zjawisko korupcji w Polsce, dochodzi 

się do wniosku, że sedno problemu leży zupełnie gdzie indziej. I jak długo 

większość społeczeństwa, w tym szczególnie polityków, posłów tego nie 

zrozumie, to walka z korupcją będzie tylko jałową, nic niewartą debatą, 

w której od czasu do czasu prowadzona będzie licytacja na „pomysły walki 

z korupcją”, zaś ich realizacja doprowadzać będzie do nasilania zjawiska 

270 Internet, http://www.waluty.com.pl [dostęp: 22.02.2011].
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korupcji jeszcze bardziej. Tak więc należy stwierdzić, że problem korupcji 

jest to problem czysto ekonomiczny. 

Patrząc z punktu widzenia ekonomii, łapówka jest ceną równo-

wagi niezrównoważonego rynku, na którym mamy jakieś dobro o nie-

wielkim nakładzie oraz wielu chętnych do jego nabycia. Dla przykładu 

takimi dobrami mogą być pozwolenie na budowę na takim gruncie, na 

który czyhają deweloperzy, koncesja, usługa medyczna itd. Mechanizm 

zawsze jest taki sam: łapówka to nic innego jak kwota pieniężna, która 

cenę danego dobra wyrównuje do poziomu rynkowego, tzn. takiego, przy 

którym sprzedający zgadza się coś sprzedać, tym czymś jest najczęściej 

cena ryzyka, jakie ponosi skorumpowany urzędnik czy też funkcjonariusz 

służb mundurowych lub wojskowy. Najlepiej zjawisko to było widoczne 

w latach osiemdziesiątych: by kupić w sklepie kilogram kiełbasy krakow-

skiej, trzeba było wręczyć pani Kasi małą łapówkę, której wartość zazwyczaj 

wyrównywała wartość ceny rynkowej za tę kiełbasę. Wtedy rynek się 

równoważył, tzn. popyt równał się podaży (i wówczas społeczeństwo 

doskonale wiedziało, jaka jest prawdziwa cena równowagi, czyli łapówka). 

Nie inaczej jest dziś w czasach demokracji – gdy np. urzędnik zajmujący 

sie sprawami gospodarczymi dostanie łapówkę, to tworzy on tym samym 

przedsiębiorcom, od których otrzymał tę „gratyfikację finansową”, rynek, 

na którym mogą oni działać bez ograniczeń biurokratycznych (kupują po 

prostu dane dobro – np. pozwolenie na budowę za znaną i ustaloną z góry 

cenę). Dlatego – czy nam się to podoba, czy też nie, korupcja gospodar-

cza jest napędem gospodarki i wbrew pozorom działa na nią pozytywnie. 

Jednak wracając do problemu od strony etycznej, co ciekawe, zjawisko 

korupcji w tej sferze można by unicestwić z dnia na dzień. W tym celu 

wystarczyłoby ustalić oficjalną, urzędową cenę koncesji i zezwoleń na 

takim poziomie, na jakim są one sprzedawane na czarnym rynku (co nie 

jest, jak wiemy wszyscy, trudno ustalić). Przedsiębiorca wykupywałby od 

państwa koncesję, pieniądze zamiast do kieszeni urzędnika wpływałyby 

do kiesy państwowej, zaś przekupstwo by się skończyło, gdyż nie miałoby 

najmniejszego sensu ekonomicznego. We wszystkich obszarach polskiej 

gospodarki, w których króluje korupcja, warunkiem jej powodzenia jest 

ustawienie ceny na właściwym dla danego rynku poziomie, i tu ponownie 

kłania się ekonomia.

Metody ekonomiczne walki z korupcją mają przewagę nad pozostałymi 

metodami, a to dlatego, że likwidują przyczynę zjawiska, a nie zwalczają 
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objawy, czyli skutki. Sądy powinny oprócz surowej kary więzienia wymie-

rzać za korupcję karę grzywien, i to bardzo dużych, tak aby wielokrotnie 

przewyższały wkalkulowane w łapówkę ryzyko. Powinno się przeprowa-

dzić szybką deregulację polskiej gospodarki tak, aby jak najmniej decy-

zji pozostawało w rękach urzędników i aby to były decyzje jak najmniej 

uznaniowe, a jak najbardziej deklaratoryjne. Tak więc gdyby „walczący” 

z korupcją chcieli ją naprawdę zwalczyć, a nie tylko pochwalić się wybor-

com, posiadają do tego powyższe środki. Ale nie zrobią tego, ponieważ 

każdy zachowuje się racjonalnie oraz chroni swoje źródła dochodów. Nie 

da się walczyć z korupcja metodami kontroli, ponieważ każda kontrola 

nasila to zjawisko. Jest to naturalne z punktu widzenia ekonomii: w razie 

stosowania kontroli łapówkę trzeba odpowiednio zwiększyć tak, aby bio-

rący mógł się nią podzielić z kontrolującym i aby obu im się to opłacało. 

Im większa redystrybucja dochodów przez państwo (im więcej państwa 

we wszystkich sferach gospodarki), tym większa korupcja. Dla przykładu 

należy podać, że wszystkie deklaracje majątkowe urzędników, skoń-

czywszy na gminie, zostały wymyślone po to, by kilku skorumpowanych 

urzędników państwowych (np. posłów) mogło się pochwalić, że walczą 

z korupcją, lecz w tym wymyśle wcale nie chodziło urzędnikom o to, by 

pozbawić się źródła dochodu z łapówek. Kto by chciał zmniejszać swoje 

zarobki? W ekonomii korupcja nazywana jest przetargiem, tzn. bierze ten, 

który da więcej. Wszędzie tam, gdzie o działaniach gospodarczych nie 

decyduje najlepsze rozwiązanie, a pozaekonomiczne względy i prywatne 

korzyści, mowa jest o korupcji w sferze gospodarczej.

Witold Gadomski z „Gazety Wyborczej” ocenia, „że przyczyną korupcji 

ekonomicznej w Polsce jest słabe i nadmiernie rozbudowane państwo”. 

Cytowany przez niego były urzędnik państwowy twierdzi, że właściwie 

niczego nie da się już załatwić bez łapówki, a stawki wciąż idą w górę: 

małe zlecenie na zakup papieru toaletowego przez instytucję państwową 

kosztuje wciąż tylko 5%. „Ale już przy sprzedaży nieruchomości, zakupie 

sprzętu komputerowego czy zleceniu ekspertyz łapówki są znacznie więk-

sze. Procedury zamówień publicznych stają się fikcją; ustawienie przetargu 

jest dziecinnie proste”. Powyższe słowa urzędnika państwowego celowo 

przywołano, gdyż dotyczy to również służb mundurowych. W rozdziale 

badawczym tej dysertacji, w analizie przestępstw najczęściej popełnia-

nych w tych służbach, jest łapówka za ustawianie przetargów. Tam rów-

nież wszystko jest „dziecinnie proste”, chęć uzyskania korzyści finanso-
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wych jest większa od mocy przepisów antykorupcyjnych, ustaw, Kodeksu 

karnego czy tez kodeksu honorowego. Tak więc żadne wymyślanie zabez-

pieczenia w postaci prowadzenia elektronicznych przetargów (w wojsku) nie 

ma sensu. Daje to tylko tyle, że jeszcze jedna firma montująca ten system 

wzbogaciła się na wojsku, jakim kosztem i kto to zaproponował, do końca nie 

wiadomo. Należy pamiętać, że to człowiek skonstruował maszynę, a nie 

maszyna człowieka. Oto jak kolejne pieniądze podatnika zostały zmarno-

wane. W służbach mundurowych nie będzie korupcji lub będą to przy-

padki sporadyczne, jeżeli dobrze zarabiającym funkcjonariuszom będzie 

zależało na pracy. W poniższej tabeli 111. (blok 5 proponowanego modelu) 

przedstawiono proponowane przedsięwzięcia ekonomiczne mające na 

celu zmniejszenie lub całkowite zahamowanie korupcji nie tylko w służ-

bach mundurowych.

Tabela 111. Blok 5. Działania ekonomiczne

Lp.
BLOK 5. DZIAŁANIA EKONOMICZNE

Treść przedsięwzięcia do realizacji

1 prywatyzować wszystko, co jeszcze można, oczywiście zgodnie z prawem

2
mniej państwa w gospodarce (politycy i parlamentarzyści mają trzymać się jak 
najdalej od finansów i działań czysto ekonomicznych)

3
nie angażować kapitału państwowego w przedsięwzięcia gospodarcze, w któ-
rych Skarb Państwa nie ma większości udziałów

4 ścisła kontrola nad sposobami dysponowania funduszami publicznymi

5 właściwa gospodarka i wykorzystywanie przydzielonych dotacji

6
stworzenie i wcielenie w życie właściwych przepisów prawnych mówiących 
o dysponowaniu oraz o wydatkowaniu dotacji i funduszy

7
wzmocnić kontrolę nad dysponowaniem funduszami publicznymi, szczególnie 
w służbach mundurowych

8 nie dopuszczać do naruszania rzetelności obrotu gospodarczego

9 nie dopuszczać do manipulowania subwencjami i kredytami

10 nie dopuszczać do działania na szkodę wierzycieli

11
nie dopuszczać do fałszerstw kredytowych, bankowych, podatkowych oraz 
komputerowych

12 od razu nie angażować dużej ilości pieniędzy publicznych w dany projekt 

13
 wyrugować opieszałość i niesprawność z działań kontroli finansowo-admini-
stracyjnej

14
ciągły nadzór nad prowadzonymi przetargami, szczególnie w służbach mundu-
rowych, rzetelne rozliczanie z otrzymanych pieniędzy państwowych

15
nadzór i kontrola nad gospodarką finansową poszczególnych służb munduro-
wych, i sumienne rozliczanie z każdej „złotówki”
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Lp.
BLOK 5. DZIAŁANIA EKONOMICZNE

Treść przedsięwzięcia do realizacji

16
zwiększenie płac funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom, szczególnie 
tym, którzy pracują na stanowiskach zagrożonych korupcją – odpowiednia po-
lityka płacowa

17
rozliczanie służb finansowo-bankowych, służb logistycznych, szczególnie zaopa-
trzeniowych służb mundurowych, z realizacji otrzymanych budżetów 

Źródło: opracowanie własne

Powyższe działania dotyczą wszystkich służb mundurowych. 

W ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz wprowa-

dzania polityki przejrzystości, od listopada 2010 roku Biuro ds. Procedur 

Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomiło specjalne 

konto: stop.korupcji@mon.gov.pl. Adres ten ma służyć osobom, którym 

nieobojętne jest prawidłowe i transparentne, a przez to sprawne funk-

cjonowanie struktur resortu obrony narodowej, w tym Sił Zbrojnych RP. 

Należy zgłaszać:

• nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań resortu obrony 

narodowej,

• działania sprzeczne z literą prawa, mogące prowadzić do powstania 

szkody w mieniu Skarbu Państwa,

• przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, defraudacji, 

nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktów interesów, 

• niesprawność lub luki prawne w obowiązujących w resorcie obrony 

procedurach, mogących prowadzić do nadużyć.

Kto może zgłaszać? 

• Każdy! W tym żołnierze i pracownicy cywilni wojska, osoby fizyczne, 

prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdol-

ność prawną. 

Pierwsze kroki przed zgłoszeniem? 

• Próba potwierdzenia, czy zgłaszane informacje są wiarygodne, a wąt-

pliwości uzasadnione,

• wykonanie testu „dobrej wiary”, polegającego na odpowiedzi na 

pytanie, czy podejmowane działanie ma służyć resortowi obrony naro-

dowej, a przez to jest działaniem słusznym i racjonalnym, a w szcze-

gólności nie jest podejmowane jedynie w celu zdyskredytowania 

poszczególnych osób lub komórek i jednostek. 
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Podstawowe funkcje i zalety konta internetowego: 

• możliwość bezpośredniego zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć,

• dyskrecja i anonimowość osób zgłaszających – ochrona zgłaszają-

cego, 

• możliwość wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań, 

• możliwość szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację, 

• możliwość konsultacji z pracownikami Biura i specjalistami z róż-

nych dziedzin oraz dalszego procedowania przez nich zgłaszanych 

spraw271.

6.4.  Prognozy skuteczności wykorzystania 
modelu do zwalczania łapówkarstwa 
w Siłach Zbrojnych RP

Przystępując do rozważań nad prognozami zwalczania korupcji 

z perspektywy widzenia zastosowania postulatywnego modelu walki 

z korupcją w służbach mundurowych z punktu bezpieczeństwa ogól-

nego państwa, należałoby się zastanowić, co kryje się pod pojęciem bez-

pieczeństwa państwa i od jakich czynników jest ono uzależnione. Należy 

postrzegać bezpieczeństwo państwa jako rzeczywisty stan stabilności 

wewnętrznej suwerenności państwa, który odzwierciedla brak wystę-

powania jakichkolwiek zagrożeń, zaspokajanie podstawowych potrzeb 

życiowych społeczeństwa oraz traktowanie państwa jako suwerennego 

podmiotu w stosunkach międzynarodowych272. Oznacza to, że jest ono 

nie tylko obroną narodu i terytorium przed fizyczną napaścią, lecz rów-

nież ochroną, za pomocą różnych środków szczególnie żywotnych inte-

resów ekonomicznych oraz politycznych, których utrata zagroziłaby pod-

stawowym wartościom państwa273. Korupcja jest to taki rodzaj zagrożenia 

państwa, w wyniku którego może nastąpić osłabienie jego potencjału 

gospodarczego. To właśnie korupcji należałoby jak najszybciej przeciw-

stawić się tak, aby nie mogła się dalej rozwijać. Korupcja realnie zaczęła 

271 Internet, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=109&id=5820 [dostęp: 22.02.2011].

272 B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 
1999, s. 10.

273 Tamże, s. 9.
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zagrażać prawie wszystkim segmentom gospodarki narodowej, stała się 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego państwa polskiego. Hamuje 

procesy rozwojowe Polski, powodując uzasadnione obawy społeczeństwa 

polskiego. W Polsce, jeżeli transformacja dokonująca się w sferze ekono-

micznej ma mieć sens, logika procesu rozwojowego powinna być taka, że 

coraz więcej jest zadowolonych, a coraz mniej utyskujących; niestety jest 

odwrotnie. Jedną z przyczyn takiego stanu jest rozwijająca się w Polsce 

korupcja.

Obecnie nie ma recepty na walkę z korupcją. Należy pamiętać, że 

osłabienie lub likwidacja korupcji wymaga kompleksowej, jak również 

gruntownej kuracji całego istniejącego systemu społeczno-gospodarczo-

-państwowego w Polsce, a to jest praca bardzo trudna oraz długotrwała. 

Przeprowadzone badania wielkości korupcji w służbach mundurowych 

i wojsku udowodniły, że od 2001 roku zjawisko to z roku na rok ma ten-

dencję wzrostową i będzie miało nadal, dopóki sytuacja społeczno-gospo-

darczo-ekonomiczna w Polsce nie ulegnie radykalnej zmianie na lepsze. 

Nie pomogą tu żadne działania czysto mechaniczne, bez rozwiązań eko-

nomicznych nie przyniosą spodziewanego efektu w postaci zahamowa-

nia lub znacznego ograniczenia korupcji. Do powyższego należy dodać 

stan etyczno-moralny społeczeństwa przejawiający się w popełnianiu 

przestępstw korupcyjnych, uznaniu korupcji za coś normalnego. Tak więc 

należy przyznać, że jedną z głównych pożywek dla rozwoju korupcji jest 

niski poziom moralno-etyczny społeczeństwa polskiego. Jednak to pań-

stwo doprowadziło do tego, że w służbach mundurowych, szczególnie 

w wojsku, rozpowszechniło się zjawisko korupcji. Przykład szedł od polity-

ków, parlamentarzystów, ministrów, dyrektorów departamentów w mini-

sterstwach, wojewodów, burmistrzów prezydentów miast, a nawet od 

wójtów. Afera za aferą korupcyjną, więc według zasady „ryba psuje się od 

głowy” dlaczego nie spróbować w służbach mundurowych, przecież i tak 

nic nie zrobią – sprawa zostanie zatuszowana i będzie można kraść dalej. 

Takie rozumowanie w wojsku jest od generała do szeregowca. Przykłady 

tego, co napisano, są w tej dysertacji. A oto, co mówią wojskowi na temat 

antykorupcji: „Kodeks honorowy, BHP, ustawa antykorupcyjna i inne bro-

szurki edukacyjne o korupcji – najlepsze lektury do WC”274. 

W wojsku tak jak wszędzie liczy się tylko pieniądz, a nie morale czy 

wierność idei i Ojczyźnie. Zarobki mizerne, wszystko, co państwo mogło, 

274 Wypowiedź oficera WP na temat korupcji w wojsku.
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to mundurowym odebrało i odbiera dalej, więc jak nadarzy się okazja, to 

pomimo wpadki opłaci się zaryzykować. Jednym z lepszych sposobów 

na zarobek są przetargi w wojsku. Ale wielomilionowe oszustwa wycho-

dzą również na jaw przy zakupach, sprzedaży, „wybrakówkach sprzętu”, 

naprawach sprzętu w magazynach, w warsztatach na poligonach i garni-

zonach. Proszę porozmawiać z młodszą kadrą, oni o wszystkim opowie-

dzą. Widzą brak reakcji wymiaru sprawiedliwości na oszustwa i łapówki 

brane przez generałów czy też wysoko postawionych oficerów starszych. 

Mimo początkowego wielkiego szumu ŻW, CBA, ABW na temat nakrywa-

nia łapówkarzy, sprawy są tuszowane. A winni? Są na wolności, zajmują 

kolejne wyższe stanowiska służbowe lub przechodzą na emerytury – 

wysokie emerytury i cieszą się życiem. Oto jest walka z korupcją w wojsku, 

to jest przykład dla innych żołnierzy. Korupcja w Siłach Zbrojnych RP to 

problem, nad którym nie można przejść obojętnie, to patologia, którą 

należy napiętnować oraz zwalczać. Trzeba zacząć od tego, że w życiu 

codziennym korupcja to oferowanie korzyści majątkowych w zamian za 

„załatwienie” określonej sprawy, jak również wykorzystanie stanowiska 

służbowego do uzyskania prywatnych korzyści majątkowych, natomiast 

oszustwo to celowe wprowadzenie innej osoby w błąd (lub niewyprowa-

dzenie jej z błędu) i następnie wykorzystanie tego do osiągnięcia korzy-

ści majątkowych. Łapownictwo to np. otrzymanie korzyści majątkowej 

lub osobistej albo żądanie takiej korzyści za nieuczciwe przeprowadzenie 

przetargu lub innych czynności niezgodnych z obowiązującym prawem 

(Kodeksem karnym). Płatna protekcja to powoływanie się na wpływy 

i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu lub przyśpieszeniu sprawy 

w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, oraz nadużywanie stano-

wiska służbowego do celów własnych. To są najczęstsze kategorie działań 

korupcyjnych w wojsku. Zaproponowany model walki z korupcją w służ-

bach mundurowych, w tym w wojsku, pozwoli na zmniejszenie korupcji, 

a po pewnym czasie nawet jej zlikwidowanie. Na znaczące efekty trzeba 

będzie jeszcze poczekać, gdyż proces ten uzależniony będzie od szybko-

ści działania parlamentu i rządu. Jednak większość przedsięwzięć ujętych 

w modelu można zastosować od zaraz, gdyż wdrożenie ich nie wymaga 

środków finansowych ani czasu, są to przeważnie działania ujęte w blo-

kach 2, 3, 4 i 5. Biorąc pod uwagę obecny i przyszły stan polskiej gospo-

darki, a co się ściśle z tym wiąże, stan budżetu państwa, prognozy zwal-

czania przestępczości korupcyjnej z punktu widzenia bezpieczeństwa 
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ogólnego państwa są bardzo pesymistyczne. Mało realne jest bowiem 

szybkie wprowadzenie przedstawionych w proponowanym modelu 

zmian, zarówno ustawowych, prawnych, jak i ekonomicznych, w jednym 

czasie. Należy pamiętać, że stan budżetu państwa jest wykładnią zamoż-

ności państwa i jego obywateli, a to nieprędko będzie realne w Polsce. Nie 

może być tak, że prawie każda firma próbująca dostać jakieś zlecenie, nie 

tylko w służbach mundurowych, od razu na początku rozmowy z oferen-

tem proponuje mu pieniądze w zamian za „pomoc”. A co robi oferent? 

Nawiązuje konwersację, omamiony możliwością zarobienia wielkich pie-

niędzy, i zaczyna się poza miejscem pracy, w domu czy też restauracjach, 

potajemne dogadywanie się w sprawie zwycięstwa firmy w przetargu. Tak 

właśnie rodzi się łapówkarstwo zwane korupcją. Korupcja jest patologią 

i może dotykać wszystkich. Nie można generalizować, że na łapówki bar-

dziej narażeni są lekarze, policjanci, wojskowi, celnicy czy inni urzędnicy. 

Dotyczy to każdej instytucji. Zagrożone korupcją są wszystkie przedsię-

wzięcia, gdzie pojawiają się duże pieniądze. Dzisiaj łapówką coraz częściej 

są ekskluzywne i pożądane przedmioty, chociażby dzieła sztuki. Korupcja 

zmienia się tak jak styl życia. Jest dziś bardziej nowoczesna, przyjmuje 

wyrafinowane formy. Gotówkę i czeki zastąpiły karty i przelewy elek-

troniczne, a bezpośrednie spotkania – kontakt mailowy czy SMS-y. I tak 

samo jest w przestępczości korupcyjnej. Koperty czy walizki pełne gotówki 

należą do przeszłości. Stosuje się finezyjne, trudniejsze do uchwycenia 

formy. Nawet anonimowe przelewy na konta do rajów podatkowych są 

już stosunkowo prymitywną metodą. Dobrze wyszkolony złodziej, przy-

łapany na gorącym uczynku twierdzi, że to nie jego ręka. Osoba dobrze 

przygotowana do skorumpowania kogoś, a przyłapana w restauracji, na 

parkingu lub cmentarzu w momencie wręczania gotówki lub jej odbiera-

nia, twierdzi oczywiście, że 50 tys. zł czy nawet milion to pożyczka, zwrot 

kosztów lub wynagrodzenie za pracę. Dobrze przygotowany do wykonania 

swoich czynności antykorupcyjnych policjant, żandarm wojskowy, funk-

cjonariusz CBA, ABW lub inny upoważniony do tego celu mundurowy, 

który na „gorącym uczynku” przyłapuje przestępcę w Polsce, często odpo-

wiada za przekroczenie swoich uprawnień. Gwoli sprawiedliwości należy 

powiedzieć, że 97% mediów nagłaśniających tę sprawę podaje w wątpli-

wość uczciwość procesową takich urzędników, funkcjonariuszy oraz ich 

urzędów, nie wyłączając przy tym najważniejszych osób w państwie bez-

prawia. Dlatego ktoś posiadający całą tę wiedzę i podejmujący czynności 
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przeciwdziałające korupcji, a zwłaszcza jej zdemaskowaniu, uważany jest 

za nieszczęśnika, dotkniętego co najmniej chorobą umysłową. Wydaje się, 

że autorytety moralne, które te media wspierają, nie są w stanie wyjaśnić, 

że moralność i korupcja to dwie zupełnie odległe od siebie galaktyki, które 

w sposób zasadniczy pozostają do siebie w opozycji275. Rozmiary korupcji 

w Polsce według wyliczeń specjalistów są takie, że ich wartość rynkowa 

znacznie przekracza koszty utrzymania wszystkich bezrobotnych, i to 

trzy- lub czterokrotnie. Z podobnych szacunków wynika także, że poziom 

bezrobocia w Polsce jest również pochodną praktyk korupcyjnych, dzięki 

którym utrzymanie tego stanu rzeczy opłaca sie firmom bezpośrednio 

z tego korzystającym. Wreszcie znalezienie dobrze płatnej pracy okazuje 

się tak trudne, że dopiero w tym wymiarze staje się jasne, jak przemożnie 

korupcja wpływa na życie Polaków.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że dopóki stan gospo-

darki polskiej będzie taki jak teraz, a z prognoz na kolejne lata wynika, że 

nie zmieni się na lepsze, dopóki Skarb Państwa będzie świecił pustkami, 

a deficyt budżetowy będzie rósł, należy zapomnieć o skutecznej walce 

z korupcją, obojętnie czy w wojsku, czy w innych sektorach gospodarki 

narodowej. Mały budżet, duży deficyt, wielkie oszczędzanie na wszystkim 

i wszystkich to biedne społeczeństwo, które będzie szukało za wszelką 

cenę sposobów na zaspokojenie swoich potrzeb życiowych. Należy 

stwierdzić, że słaba gospodarka, słabe prawo, słabe urzędy państwowe, 

słaba władza i słabe moralnie społeczeństwo to pole do popisu dla korupcji. 

Prognoza na kolejne lata może być jedna: wzrost przestępczości korupcyj-

nej w Polsce, w tym w służbach mundurowych i wojsku. Jednak z walki 

z korupcją nie wolno rezygnować. Należy walczyć z nią różnymi sposo-

bami, od metod specjalnych, takich jak zmiany ustaw, prawa, przepisów 

administracyjnych, likwidacja niektórych przepisów, rzetelna działalność 

urzędników, przemyślane działanie służb specjalnych odpowiedzialnych 

za walkę z korupcją, działanie wewnętrznych organów poszczególnych 

resortów, w tym resortu obrony, począwszy od ministra, a skończywszy 

na pojedynczym szeregowcu, po działania ekonomiczne. To prawda (ale 

tylko na piśmie, a nie w praktycznym zastosowaniu), że są proste recepty 

na szybką i skuteczną walkę z korupcją, ale należałoby spełnić konkretne 

wymagania: od zaraz wzmocnić instytucje kontroli i nadzoru państwa, 

275 Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA, opowiada, jak zmieniły się metody korumpowania 
oraz dlaczego w Polsce korupcja jest tak powszechna.
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ulepszyć prawo, doprowadzić do przejrzystości przepisów, wzmoc-

nić duchowo i moralnie funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnie-

rzy, prowadząc edukację antykorupcyjną. Wszystko się zgadza, ale na to 

potrzeba czasu i ochoty. A tego naszym rządzącym brakuje. Tylko dzia-

łania ekonomiczne i silne, przejrzyste prawo są w stanie zahamować lub 

całkowicie wyeliminować to zjawisko z życia Polski, z życia służb mundu-

rowych, z życia wojska. Obecnie w Polsce jest tyle służb do walki z korup-

cją i organizacji deklarujących tę walkę, że tak naprawdę nie powinno 

być korupcji, niestety analiza działalności tych podmiotów wykazała coś 

innego, część z tych służb ma mizerne wyniki w walce z tą patologią. 

W związku z powyższym należy dać większe uprawnienia oraz zwiększyć 

etatowo CBA, nie pozwolić, aby służbę tę kojarzono ze służbą do zadań 

politycznych, a nie do walki z korupcją. Doposażyć tę służbę w nowo-

czesny specjalistyczny sprzęt oraz zwiększyć jej budżet. Należy przestać 

tworzyć nic niewarte strategie antykorupcyjne, zarządzenia i inne pro-

jekty, bezwartościowe dokumenty. Należy przypomnieć sobie, że Polska 

posiada świetny Kodeks karny mówiący na temat korupcji, a kto go nie 

będzie przestrzegał, poniesie zasłużoną karę. Być może prawo nigdy nie 

doprowadziło do ograniczenia przestępczości korupcyjnej, ale z jej zwal-

czania przy użyciu prawa nie wolno rezygnować. Musimy pamiętać, że 

walka z korupcją to nie jest zadanie tylko służb do tego powołanych, w tej 

sytuacji potrzebne jest zaangażowanie wszystkich sił w państwie oraz 

całego społeczeństwa. Należy zapamiętać, że korzyści uzyskane przez 

łapówkarza są zawsze kosztem innych ludzi, są one sprzeczne z prawem, 

jak również ze społeczną sprawiedliwością, w dłuższej zaś perspektywie 

obracają się przeciwko interesom wręczających łapówki. Demokracja 

dała pewne swobody, ale też zagrożenia, takim niebezpieczeństwem jest 

korupcja, z którą należy walczyć różnymi sposobami, aż do całkowitego 

wyeliminowania jej z życia społeczno-ekonomicznego Polski. Korupcja 

jest realnym zagrożeniem systemu bezpieczeństwa państwa polskiego, 

a na to żaden z Polaków nie może się zgodzić. Bezpieczeństwo dane 

człowiekowi jest drugim po życiu darem, o bezpieczeństwo należy wal-

czyć z całą determinacją. Korupcja w Polsce nie może odebrać tego daru 

danego społeczeństwu.
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Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła 

je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla 

innych i troska o dobro własne, szczególnie o to dobro, jakim jest 

wolna Ojczyzna 

papież Polak, Jan Paweł II

Korupcja oznacza demoralizację, rozluźnienie zasad moralnych społeczeń-

stwa276. Korupcja nie jest jednolitym pojęciem języka prawnego, nie ma więc 

jednej ogólnie obowiązującej definicji277. Specyficzne podejście do korupcji 

istnieje w sektorze życia publicznego. Spotykane w tym zakresie definicje 

określają korupcję jako działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję 

publiczną, w zamian za co najmniej obietnicę korzyści majątkowej lub osobi-

stej, udzielonej przez korumpującego lub osobę przezeń reprezentowaną278. 

Trudność zdefiniowania korupcji polega na tym, że zbyt wąskie rozumienie 

tego pojęcia pozostawia poza zasięgiem zainteresowania ważne przypadki, 

natomiast zbyt szeroka definicja rozmywa określany obszar i powoduje, że 

każde nadużycie pojmowane bywa jako korupcja279.

Przestępczość korupcyjna stanowi z zasady ciemną liczbę, ponieważ 

obie strony uczestniczące w przestępstwie są zazwyczaj zainteresowane 

jego ukryciem. Oznacza to, że przestępstwo, o którym nie dowiedziały się 

organa ścigania, nie jest ujęte w statystykach. Walka z korupcją jest jednym 

z głównych wyzwań nowoczesnego państwa. Łapówkarstwo zaburza 

funkcjonowanie wolnego rynku, a więc niszczy gospodarkę. W efekcie 

słabsze staje się samo państwo. Zyski z korupcji zasilają budżety wąskiej 

276 Z. Rysiewicz (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1965.

277 Prawnicy posługują się np. terminem „łapownictwo”.

278 A. Z. Kamiński, Obszary korupcji sektora publicznego, „Rzeczpospolita” 1994, nr 219, s. 13.

279 A. Lewicka-Strzałecka, Indywidualny i społeczny wymiar korupcji, Internet, http://www.
cebi.pl/texty/indywidualny%20i%20spoleczny%20wyiar%20korupcji.doc [dostęp: 22.02.2011].
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grupy ludzi – polityków, byłych i obecnych oficerów służb specjalnych 

i bandytów. Obraz typowego łapówkarza, przyjmującego pokątnie w ciem-

nym zaułku plik banknotów, odchodzi w przeszłość. Dziś korupcja to gra 

ludzi o często nienagannych manierach. Łapówkę wpisują po prostu w war-

tość zawieranego z państwem kontraktu280.

Słowo „korupcja” stało się jednym z najmodniejszych terminów wszel-

kich kampanii wyborczych i deklaracji programowych. Na jego dźwięk 

wszyscy się oburzamy i krzyczymy, że to niedopuszczalne. Korupcja to 

nic innego jak łapówkarstwo, to wykorzystywanie środków i majątku pub-

licznego dla niepublicznych korzyści. To także płatna protekcja przy obsa-

dzaniu stanowisk czy „handel” wpływami, jak np. poparcie w wyborach 

w zamian za przychylne nastawienie już wybranych. Korupcją jest rów-

nież łapówka wręczana kontrolerowi biletów, policjantowi z drogówki czy 

lekarzowi za bardziej wnikliwe lub przyspieszone leczenie.

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że korupcja w dalszej perspek-

tywie jest złem, za które płaci całe społeczeństwo. Za brak tejże świado-

mości zapłacić mogą także Polacy, i to bardzo szybko. Jeśli ktoś myśli, że 

korupcja zupełnie go nie dotyczy, to jest w wielkim błędzie. Nawet nie dla-

tego, że życie może go kiedyś postawić w sytuacji bez wyjścia. Korupcja 

to problem społeczny, tak samo jak np. bezrobocie, i płacą za nią wszyscy. 

Przekazane decydentowi 10% nie znika, tylko wpada w koszt inwestycji, 

i to podwójnie. Pierwszy raz, kiedy za to płacimy z publicznych pienię-

dzy. Drugi, jeśli jakość towaru czy usługi nie odpowiada wymaganiom. 

To jest właśnie druga twarz korupcji — niechlujstwo. Sprzedający przetarg 

urzędnik nigdy nie będzie w stanie w pełni wyegzekwować jakości zleco-

nej pracy, bo niby jak?

Korupcja jest w Polsce wszechobecna i niepokojąco szybko zakorzenia 

się w naszych zwyczajach. Osoby, które sprzeciwiają się działaniom korup-

cyjnym, coraz częściej postrzegane są nawet jako aspołeczne. Obawy budzi 

szczególnie fakt, iż uczestnikami przedsięwzięć korupcyjnych coraz częś-

ciej są także prokuratorzy, sędziowie, wojskowi, policjanci itd. A przecież 

nietrudno zauważyć, że korupcja rozwinęła się m.in. z pomocą prokuratur. 

Nie wskazuję tu na bezpośredni udział w działaniach korupcyjnych, choć 

i takie wypadki miały miejsce, ale pośredni, chociażby przez bezczynność, 

280 C. Gmyz, Podatek korupcyjny zagraża bezpieczeństwu państwa, Internet, https://
www.rp.pl/artykul/879343-Podatek-korupcyjny-zagraza-bezpieczenstwu-panstwa.html 
[dostęp: 22.05.2012].
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niepodjęcie w porę działań, a tym samym przyzwolenie. Korupcja rozwi-

nęła się także z udziałem organów ścigania, z którymi prokuratorzy współ-

pracują. Nawet najlepszy policjant nie jest w stanie zrobić nic bez akceptacji 

zwierzchników, organów nadzorujących281.

Dziś łapówką coraz częściej jest nie legendarny samochód, ale i inne 

ekskluzywne przedmioty, choćby dzieła sztuki. Korupcja zmienia się tak 

jak styl życia. Przyjmuje wyrafinowane formy. Gotówkę czy czeki zastąpiły 

karty i przelewy elektroniczne, a bezpośrednie spotkania kontakt e-mai-

lowy czy SMS-y. Tak samo jest w przestępczości korupcyjnej. Koperty czy 

walizki pełne gotówki są passé. Nawet anonimowe przelewy na konta do 

rajów podatkowych są już stosunkowo prymitywną metodą. Najciemniej 

jest pod latarnią, a największa pokusa korupcyjna pojawia się tam, gdzie 

są duże pieniądze. Ludzie uwikłani w ten proceder to wysoko wykwali-

fikowani specjaliści o ponadprzeciętnej inteligencji i unikalnej wiedzy – 

informatycy, menedżerowie, prawnicy, księgowi i, niestety, również ofi-

cerowie policji. Sądy już wstępnie oceniły sprawę, stosując areszty wobec 

kluczowych podejrzanych282. 

Warunki sprzyjające korupcji to:

• relatywnie wysoki udział własności państwowej, gospodarka etaty-

styczna, 

• brak jasnych przepisów prawnych, biurokracja, duża uznaniowość 

decyzji urzędniczych, skomplikowane i regulujące zbyt wiele dzie-

dzin życia prawo (inflacja prawa)283, 

• słaba władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości,

• dużo władzy w rękach urzędników; brak lub niewielka odpowie-

dzialność karna za podejmowane przez nich decyzje,

• brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez rząd; nieuregulo-

wanie prawne kwestii lobbingu,

• interakcje w ramach wspólnych przedsięwzięć gospodarczych pomię-

dzy państwem a przedsiębiorstwami prywatnymi; niejasne zasady 

przeprowadzania przetargów publicznych; nieprzejrzyście prowa-

dzone procesy prywatyzacyjne,

281 Wypowiedź Haliny Molki, dziennikarki i posłanki na Sejm V kadencji.

282 Wypowiedź Pawła Wojtunika, szefa CBA w gazecie Rzeczpospolita.

283 A. Łukaszewicz, Prawo karne – zła praktyka sprzyja rozwojowi korupcji, Internet, 
https://www.rp.pl/artykul/880291-Prawo-karne--Zla-praktyka-sprzyja-rozwojowi-korupcji.
html [dostęp: 24.05.2012].

http://wikipedia.wp.pl/wiki/Inflacja_prawa
http://wikipedia.wp.pl/wiki/W%C5%82adza_s%C4%85downicza
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wymiar_sprawiedliwo%C5%9Bci
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Lobbing_polityczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halina_Molka
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• obecność licznych świadczeń, dotacji i zasiłków wypłacanych przez 

państwo,

• skupienie mocy podejmowania decyzji, reżimy niedemokratyczne 

(centralizacja),

• zaangażowanie znacznych środków publicznych w pojedyncze 

projekty,

• zamknięte kliki dbające o własne interesy, sieci kolesiowskie (old 

boy networks),

• źle opłacani urzędnicy państwowi284, apatyczny i niezainteresowany 

lub bezkrytyczny i łatwo dający się prowadzić demos, niewystarcza-

jąco zaangażowany w monitorowanie sfery działań politycznych,

• słabe więzi społeczne,

• brak wolności słowa; brak pluralistycznych, niezależnych mediów 

monitorujących poczynania władz,

• brak społecznych programów prewencyjnych.

Negatywne skutki korupcji:

• zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych,

• ogranicza potencjał inwestycyjny firmy,

• szkodzi finansom publicznym,

• deformuje strukturę wydatków publicznych,

• zmniejsza rentowność inwestycji publicznych,

• nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, obniża dochody państwa,

• odstrasza zagranicznych inwestorów,

• ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do organów władzy pań-

stwowej, a nawet podmiotów prywatnych (np. spadek kursu spółki 

na giełdzie papierów wartościowych),

• ogranicza wzrost gospodarczy,

• ogranicza realizację celów społecznych,

• sprzyja naruszaniu praw człowieka,

• zagrożenie dla demokracji,

• korzyści wynikające z korumpowania ułatwiają funkcjonowanie zor-

ganizowanej przestępczości.

Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju i bezpieczeństwa 

ogólnego państwa. W dziedzinie polityki podkopuje demokrację i dobre 

284 C. Van Rijckeghem, B. Weder, Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in 
the Civil Service Cause Corruption?, Internet, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/
wp9773.pdf [dostęp: 24.05.2012].

http://wikipedia.wp.pl/wiki/Centralizacja
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Pluralizm_polityczny
http://wikipedia.wp.pl/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
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zarządzanie przez naruszanie procesów formalnych. Korupcja w czasie 

wyborów i w ciałach ustawodawczych skutkuje nierówną dystrybu-

cją dóbr i usług. Na skutek korupcji zmniejsza się zdolność instytucji do 

wykonywania procedur, wypompowane zostają zasoby, a urzędnicy są 

zatrudniani i awansują bez uwzględniania ich kompetencji. Jednocześnie 

korupcja narusza takie wartości demokratyczne, jak zaufanie i tolerancja. 

Korupcja podkopuje również rozwój ekonomiczny, generując poważne 

wypaczenia i niesprawność. Dla przedsiębiorców prywatnych korupcja 

zwiększa koszty prowadzenia działalności, dodając same pozaprawne 

opłaty, koszty prowadzenia negocjacji z urzędnikami, ryzyko złamania 

uzgodnień i ryzyko wykrycia. Chociaż niektórzy utrzymują, że korupcja 

zmniejsza koszty przez redukcję biurokracji, to ogólnie w coraz więk-

szym stopniu przyjmuje się, że dostępność łapówek nakłania urzędni-

ków do wymyślania nowych przepisów i powodów opóźnień w załatwia-

niu spraw. Poza zwiększaniem kosztów, korupcja wprowadza nierówne 

zasady, chroniąc firmy mające powiązania przed konkurencją i pośred-

nio promując firmy mało efektywne. Korupcja wykoślawia również sektor 

publiczny, przenosząc inwestycje publiczne do projektów oferujących 

więcej łapówek. Urzędnicy mogą zwiększać techniczną złożoność pro-

jektów publicznych, żeby ukryć takie układy, w ten sposób jeszcze głębiej 

zakłócając przebieg inwestycji. Korupcja osłabia też zgodność z wymaga-

niami konstrukcyjnymi, obniża jakość usług państwowych i infrastruk-

tury oraz zwiększa ciężar budżetu. Istnieje pogląd, że korupcja spełnia 

funkcję „smarującą” wzrost ekonomiczny w państwach o nieefektywnym 

sektorze publicznym, jednak wyniki badań empirycznych są w tej kwestii 

niejednoznaczne285. 

W ramach korupcji mieszczą się zarówno nadużycia popełniane przez 

urzędników państwowych, jak defraudacja czy nepotyzm, jak i naduży-

cia wiążące osoby prywatne z urzędnikami: przekupstwo, wymuszenie, 

płatna protekcja lub oszustwo. Przekupstwo to dający i biorący, w tym 

przypadku potrzebne są dwie strony: ta, która oferuje łapówkę, i ta, która 

ją przyjmuje. W niektórych krajach tradycja korupcyjna rozciąga się na 

wszystkie aspekty życia publicznego, czyniąc prowadzenie przedsiębior-

stwa praktycznie niemożliwym bez wręczania łapówek. Łapówka jest 

285 N. F. Campos, R. Dimova, Corruption does sand the wheels of growth, Internet, 
https://voxeu.org/article/does-corruption-sand-or-grease-wheels-economic-growth 
[dostęp: 24.12.2010].

http://wikipedia.wp.pl/wiki/Defraudacja
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Nepotyzm
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Przekupstwo
http://wikipedia.wp.pl/w/action,edit,redlink,1,title,Wymuszenie,index.php
http://wikipedia.wp.pl/wiki/P%C5%82atna_protekcja
http://wikipedia.wp.pl/wiki/Oszustwo
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zatem nieodzownym elementem polskiej rzeczywistości. Tym bardziej że 

nie dotyczy wyłącznie lekarzy, policjantów, wojskowych, pograniczników 

czy Służby Więziennej. Korumpowani to także celnicy, urzędnicy skarbowi 

i inni. Dlaczego tak się dzieje? Skąd w Polakach tyle złych skłonności do 

dawania i brania? Znakomity amerykański socjolog, Robert Merton, już 

kilkadziesiąt lat temu zauważył, że kultury, które przywiązują dużą wagę 

do sukcesu ekonomicznego, a zarazem ograniczają dostęp do dóbr, 

cechują się wyższym poziomem korupcji. Ujmując to innymi słowy: kapi-

talizm rozbudził w Polakach aspiracje konsumpcyjne, lecz ich sytuacja 

materialna blokuje realizację większości z nich. To, obok frustracji, rodzi 

również pokusę brania łapówek. Ludzie ulegają pokusie korupcji, ponie-

waż: jest to prosty sposób wzbogacenia się, są w trudnej sytuacji mate-

rialnej, z chciwości kierują się chęcią zysku oraz chcą wyeliminować 

konkurencję. Korupcja w Polsce opanowała prawie wszystkie dziedziny 

i segmenty gospodarki narodowej, jak również takie obszary, jak służby 

mundurowe i wojsko. Natężenie tego zjawiska uzależnione jest od sytu-

acji polityczno-ekonomicznej występującej w państwie w danym okre-

sie czasu. Dobra sytuacja polityczno-gospodarcza, czyli państwo bogate, 

obywatele zamożni, powoduje, że korupcja zanika i staje się niegroźna 

z punktu widzenia bezpieczeństwa ogólnego państwa. Chaos gospodar-

czy i polityczny w państwie wpływa na szybki rozwój korupcji, co powo-

duje, iż jest ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Należy pamię-

tać, że tolerowanie korupcji powoduje destabilność oraz hamuje rozwój 

społeczno-gospodarczy państwa. Fala korupcji, która nawiedziła Polskę 

w ostatnich latach, stała się realnym zagrożeniem dla gospodarki narodo-

wej oraz wyrządziła ogromne straty w budżecie państwa liczone w miliar-

dach złotych. 

We wszystkich armiach świata żołnierze kradli, kradną i będą kraść. 

Od szeregowego do generała. Nie znam z literatury żadnej armii, w której 

nie byłoby ewidentnych oszustw. A łapówki generuje system prawno-

-organizacyjny i zamiast mnożyć instytucje do spraw łapania, należy 

wysiłek skierować na jasne, precyzyjne procedury i ich stałą kontrolę, 

możliwie transparentną. Pytanie, czy twórcom prawa na tym zależy. Poli-

tyka nieudolnych, skorumpowanych polskich polityków prowadzi do cał-

kowitej bezbronności i stopniowego upadku armii. W Polsce narodziny 

wojska zawodowego wyznaczyły nowe standardy dla żołnierza. Bardzo 

silny wpływ na takie zmiany w postrzeganiu wartości wywarła wszech-
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obecna informacja. Przede wszystkim najważniejszymi cechami dowódcy 

stały się umiejętność dbania o podwładnych, zdyscyplinowanie, odpowie-

dzialność, a więc wartości ściśle zawodowe. Współczesny obraz Wojska 

Polskiego to całkowite zaprzeczenie nowoczesnej i profesjonalnej armii. 

Wszechobecny nepotyzm, serwilizm, popieranie swoich ludzi, pozbywa-

nie się świetnie wyszkolonych żołnierzy po wielu misjach tylko dlatego, 

że kończy im się kontrakt. Brak specjalistów oraz kadry, która wykształci 

nowe pokolenie żołnierzy, powoduje, że młode, ambitne osoby zderzają 

się z murem niemocy. Rozrastająca się biurokracja, korupcja podczas 

przetargów na zakupy sprzętu wojskowego, nieprzemyślane zakupy 

bezużytecznego sprzętu to tylko kilka przykładów niekompetencji 

i braku kwalifikacji wśród większości dowódców Wojska Polskiego. Wobec 

powyższego należy jasno powiedzieć, że obszar związany z wojskiem oraz 

zamówieniami dla armii jest zagrożony korupcją i łapówkarstwem. Czy na 

takich przestępstwach cierpią żołnierze? To zawsze tym skutkuje. Prze-

cież jeśli zakupiona zostanie zła amunicja za większe pieniądze, to będzie 

więcej niewypałów, żołnierze będą cierpieć, a Skarb Państwa ponie-

sie straty. Wśród żołnierzy zawodowych (szczególnie kadry oficerskiej) 

Wojska Polskiego są jednostki wyjątkowe – uczciwe, szlachetne i oddane 

służbie Rzeczpospolitej Polskiej, niestety stanowią one małą część całej 

kadry oficerskiej, wśród której (tak jak w całym społeczeństwie) dominuje 

oportunizm i szacunek tylko dla silniejszych i bogatszych. Czasy Lance-

lota i Zawiszy Czarnego bezpowrotnie minęły, przeżyli zaś kondotierzy 

gotowi każdymi dostępnymi środkami powiększać łupy… Problemy można 

mnożyć. Analizując wielkość, rodzaje oraz najczęstsze formy i przyczyny 

korupcji w służbach mundurowych, dochodzi się do wniosku, że korupcja 

ma tendencje rozwojowe. Nie jest ona na tym poziomie i etapie co korup-

cja np. w budownictwie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, do jakiego celu 

powołane są te służby, to nie powinno jej być wcale. Nie można się zgo-

dzić z takim stwierdzeniem, że mundurowi są też ludźmi, w związku z tym 

mogą brać łapówki. Ci ludzie maja zwalczać korupcję, brać w niej udział. 

Korupcją w służbach mundurowych i wojsku parają się ludzie od stopnia 

generała do szeregowca włącznie, a nawet do pracownika cywilnego tych 

służb. Czy tak ma wyglądać bezpieczeństwo państwa i jego obywateli? Czy 

rozkradając finanse na dozbrojenie armii, nie pomagamy w zmniejsze-

niu bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie zwiększamy zagrożeń państwa? 

Czyż nie dopuszczamy się zdrady ojczyzny, czyż nie jesteśmy zdrajcami? 
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Tak, korupcja popełniona przez funkcjonariusza służb mundurowych czy 

żołnierza jest zdradą państwa, zdradą jego obywateli. Nie wolno pozwo-

lić na dalsze szerzenie się korupcji, czy to w gospodarce narodowej, czy 

w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Polski nie stać na to, aby 

korupcja w niej żyła i miała się dobrze. Należy wydać jej bezwzględną 

wojnę. Ale w walce tej muszą wziąć udział wszyscy, nie tylko służby, które 

ustawowo mają zwalczać to zjawisko. Wiadomo, że w Polsce do walki jest 

powołanych sporo służb administracji specjalnej, takich jak: CBA, ABW, 

CBŚ, ŻW, wyodrębnione wydziały w komendach wojewódzkich, powia-

towych i miejskich policji, wywiad wojskowy, prokuratury cywilne i woj-

skowe, i inne. Ponadto z korupcją walczy na własną rękę wiele organizacji 

pozamilitarnych oraz fundacji. Niebagatelną rolę w ujawnianiu korupcji 

ma dziennikarstwo śledcze i pracujące na oczach widzów sejmowe komi-

sje śledcze. Niestety, nagłaśniane przez media przejawy korupcji, dziejący 

się na naszych oczach teatr komisji śledczych, przekładają się na obraz Polski 

w świecie. Wytwarza się stereotyp naszego kraju jako państwa przesiąk-

niętego korupcją, co w znacznym stopniu zmniejsza atrakcyjność Polski 

w oczach zachodnich inwestorów.

Czas z tym skończyć, ale jak skończyć i kto ma skończyć, skoro co 

jakiś czas wybucha nowa afera z udziałem polityków, parlamentarzystów, 

biznesmenów, wysoko postawionych policjantów, wojskowych i służby 

więziennej czy też tych pomniejszych, celników, pograniczników? A na 

tym zarabiają tylko komisje sejmowe, prowadząc bezsensowne dochodze-

nia, za które otrzymują wynagrodzenie. Pamiętać należy również, że 

korupcja to nie tylko łapówka. Nie ulega wątpliwości, że bardzo groźnym 

rodzajem korupcji jest tzw. korupcja polityczna286. Jednak największym 

złem jest korupcja w parlamencie, w rządzie, w sądownictwie oraz proku-

raturze, jak i w Siłach Zbrojnych RP. Budowanie oraz doskonalenie roz-

wiązań antykorupcyjnych powinno być procesem ukierunkowanym na 

opanowanie i całkowite zniszczenie tego zjawiska za pomocą zarówno 

środków specjalnych, jak i ekonomicznych. Nie ma podziału korupcji na 

korupcję służb mundurowych czy korupcję cywilną, jest jedna korupcja, 

tylko przestępcy różnią się ubiorem i obowiązkami, jakie wykonują. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, szczególnie w obszarze korup-

cji w służbach mundurowych, i postawionych wniosków, opracowano 

286 Analiza tego zjawiska w Polsce została przedstawiona w raporcie przygotowanym dla 
Transparency International Polska, przygotowali Kamiński i Brennek.
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postulatywny model walki z korupcją w służbach mundurowych i wojsku, 

którego wprowadzenie w życie może w znacznym stopniu zahamować 

wzrost lub doprowadzić w kolejnych latach do całkowitego wyeliminowa-

nia tego negatywnego zjawiska z życia Polski. Upoważnia on do wskaza-

nia następujących wniosków:

Wniosek pierwszy
Źródłem pokus korupcyjnych jest państwo, czyli styk sfery publicznej 

z prywatną. Aby je skutecznie ograniczać, chcieć tego musi całość jesz-

cze niezdemoralizowanego korupcją społeczeństwa, oczywiście świa-

doma zagrożeń, jakie niesie za sobą korupcja. Zmiana postaw społecz-

nych wymaga czasu, nie następuje w rok czy nawet kilka lat. A działania 

edukacyjne w tym zakresie muszą podejmować wszyscy, którzy zaanga-

żowali się w życie publiczne. Należy już od szkoły średniej uczyć społe-

czeństwo, że korupcja jest złem i trzeba z nią walczyć wszystkimi siłami, 

jakie posiadamy. Poprzez obecność korupcji społeczeństwo traci zaufanie 

do władzy lub jednostek administracyjnych, a w konsekwencji zaczyna 

traktować łapówkarstwo oraz inne formy korupcji jako jedyne skuteczne 

formy osiągania własnych celów. Należy odzyskać to zaufanie poprzez 

zmianę prawa, ustaw czy przepisów tak, aby społeczeństwo widziało, 

że korupcja jednak maleje. Obecnie nie obserwuje się w Polsce zasad-

niczego obniżenia poziomu korupcji, jak również nie ma skutecznej 

strategii, która byłaby proponowana przez polityków do jej zahamowa-

nia czy całkowitego wyeliminowania z życia społeczno-gospodarczego 

państwa polskiego. Te wszystkie „przemyślenia” nazwane dumnie strate-

giami walki z korupcją czy też programy, to wskazówki dla łapówkarzy, 

jak należy postępować, aby ich nie złapano! Czy politycy i rządzący są tak 

zaślepieni w swojej walce politycznej o władzę i rządzenie państwem, że 

nie wiedzą, co wpłynie na zmniejszenie korupcji? A może jest to celowe 

działanie i korupcja ma rządzić, bo decydenci zamieszani są w ten niecny 

proceder? Czyżby ci panowie nie znali zasad ekonomii? Nadszedł czas, aby 

się z nią zapoznać, chcąc dalej rządzić krajem. I ostatnia rzecz – w Polsce 

panuje przyzwolenie społeczne na łapówkarstwo.

Wniosek drugi
Korupcję tworzy zagmatwane, często wewnętrznie sprzeczne prawo, 

które wprowadza w życie polski parlament, a realizuje rząd. Należy nie 
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dopuszczać polityków do rządzenia gospodarką i sprawami ekonomicz-

nymi państwa, gdyż największe afery właśnie wychodzą z tego środowi-

ska: styk parlamentarzysta – biznesmen. Nadmiar regulacji, interwencji 

rządu, a tym samym rozmiar biurokracji, to wszystko powoduje, że korup-

cja w Polsce ma się dobrze. Nie należy zapominać o tzw. małej korup-

cji, tej na najniższych szczeblach, gdyż to ona jest największym zagroże-

niem dla polskiego budżetu. Trzeba wprowadzić tak jasne procedury, żeby 

wyeliminować uznaniowość, by odebrać decyzyjność urzędnikom, wtedy 

korupcja zmalałaby na pewno. Korupcja w urzędach jest tak groźna, bo 

urzędy nie mają żadnej konkurencji.

Wniosek trzeci
Złe ustawy, które sprzyjają korupcji, należy jak najprędzej zastąpić nowymi, 

znowelizować prawo, wyrzucić z życia administracji zbyt obszerną, nie-

potrzebną dokumentację, a zastąpić ją nową, bardziej sprzyjającą peten-

towi. Wyeliminować tzw. uznaniowość. Zlikwidować zbyteczne konce-

sje i zezwolenia. Panuje zupełny brak wrażliwości na konflikt interesów. 

Czyżby polskie prawo sprzyjało korupcji?

Wniosek czwarty
Służby odpowiedzialne za walkę z korupcją muszą wzmocnić swoje dzia-

łania, CBA jest formacją zbyt upolitycznioną, należy zwiększyć jego obsadę 

etatową i budżet. Dla pozostałych czas telewizyjnych wystąpień i filmowa-

nych zatrzymań się skończył. Służby muszą wiedzieć wszystko o człon-

kach komisji przetargowych w swoich rejonach odpowiedzialności, jak 

również o firmach startujących do przetargu. Współpracować w zakre-

sie walki z korupcją z pozostałymi służbami mundurowymi i wojskiem. 

Stworzyć jednolity system informacyjny, tak aby wiedzieć jak najwięcej 

o łapówkarzach w mundurach. Należy pamiętać, że w społeczeństwie 

nawykłym do korupcji, akceptującym korupcję na każdym kroku, działają 

wyłącznie metody policyjne, czyli strach przed karą, a nie broszury, poga-

danki czy wypracowane, sporo kosztujące strategie walki z korupcją. 

Wniosek piąty
W służbach mundurowych szczególną uwagę należy zwrócić na skład 

komisji przetargowych i ich działanie, organizację przetargów, działanie 

komisji przetargowej (wybór oferenta) musi być nagrywane. Konieczny jest 
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właściwy dobór kandydatów do służb mundurowych i wojska. Trzeba spra-

wować nadzór nad gospodarką materiałową i finansową, sprawdzać maga-

zyny, wykonywane remonty, „wybrakówki”, sprzęt przychodzący z napraw 

(z zewnątrz) oraz składy. Dokonywać częstej rotacji kadry na stanowiskach 

zagrożonych korupcją i dokładnie rozliczać ją z  dotychczasowej działalności 

(na wszystko muszą mieć dokumentację). Współpracować w zakresie walki 

z korupcją ze służbami administracji specjalnej.

Wniosek szósty
Korupcja uzależniona jest od istniejącej sytuacji ekonomicznej państwa, 

szczególnie od sytuacji gospodarczej, tj. słaba gospodarka oraz uboże-

jące społeczeństwo wpływa na wielkość korupcji. W Polsce szczególnie 

cały system przyznawania pieniędzy unijnych (zwłaszcza dla przedsię-

biorstw) przeżarty jest rakiem korupcji. Korupcja wywołuje nieuczciwą 

konkurencję, skazuje miliony ludzi na życie w ubóstwie, spowalnia rozwój 

społeczny oraz gospodarczy państwa. Im więcej koncesji, im więcej 

regulacji w gospodarce, tym więcej korupcji. Ludzie przyzwyczajeni do 

dawania łapówek w biznesie będą wręczali je policjantom, urzędnikom, 

sędziom, każdemu, kto może dla nich coś zrobić. To kwestia mentalności. 

Następny problem to wzrost kosztów usług i produktów, czyli tzw. „podatek 

korupcyjny”, który działa tu tak samo jak w sferze publicznej, w ten sposób, 

że część kosztów powstaje nieuczciwie i musi znaleźć swoje odzwiercied-

lenie w cenach. Korupcji można zapobiec poprzez dokończenie procesu 

prywatyzacji przez rząd oraz samorządy. Korupcja doprowadza do tego, 

że przez nią najbardziej cierpią biedni (pieniądze potrzebne na łapówki 

stanowią większą część ich dochodów), mają znacznie gorszy dostęp do 

usług publicznych. Nie będzie biedy, nie będzie korupcji, gdy każdego 

będzie stać na zaspokojenie swoich potrzeb. W służbach mundurowych 

należałoby podnieść wynagrodzenie, szczególnie tym, którzy piastują 

stanowiska korupcjonogenne. Służby mundurowe muszą być dokładnie 

rozliczane, najlepiej przez NIK, z otrzymanych finansów i wydatków, jakie 

poczynili za te pieniądze. Duże kwoty pieniężne, które można wydać tylko 

poprzez wszczęcie przetargu, należy dawać do wydatkowania w tzw. 

transzach, po rozliczeniu się z poprzednich. Trzeba kontrolować prowa-

dzenie gospodarki materiałowo-finansowej w służbach mundurowych. 

Ponadto należy wymagać od decydenta przed objęciem stanowiska, 

aby przejrzyście przedstawił swój stan majątkowy oraz najbliższej rodziny. 
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Zwiększenie wynagrodzenia, kontrola gospodarki finansowej oraz Kodeks 

karny to recepta na korupcję. 

Korupcja na wskroś przeniknęła polskie życie, nie tylko gospodarcze, 

w takim stopniu, że nie jest już nawet postrzegana jako szczególnie uciąż-

liwa bariera, szczególnie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Korupcja 

w Polsce całkowicie spowszedniała i stała się nierozłączną częścią pol-

skiej rzeczywistości. Opanowała służby mundurowe i wojsko, dlatego 

zachwiała systemem bezpieczeństwa państwa polskiego, przez co stała 

się zjawiskiem bardzo groźnym dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Żadna 

z wielkich afer ostatniego dziesięciolecia RP nie została wyjaśniona. Gang-

sterzy przynoszą do sądu zaświadczenia o chorych korzonkach, podpi-

sane przez lekarzy o znanych nazwiskach. Politycy siedzą jedną nogą 

w ławach poselskich, a drugą – na intratnych posadach w spółkach, eks-

ploatując publiczne dobra287. Aż 93% Polaków uważa, że korupcja w Polsce 

jest dużym problemem (wynika z sondażu CBOS). Polski rynek łapówkar-

ski jest oceniany na 5 mld dol. 

Większość Polaków uważa, że korupcja to niewinne „podziękowanie” 

za załatwienie sprawy. Otóż trzeba wyjaśnić, że korupcja to jeden z najważ-

niejszych czynników spowalniających rozwój gospodarczy danego kraju, 

województwa, powiatu, gminy czy miasta. Korupcja powoduje bowiem, że 

przetarg wygrywa nie firma najlepiej przygotowana do realizacji jakiegoś 

zadania, ale firma, która zawarła nieuczciwe porozumienie, robiąc coś źle, 

drogo, z opóźnieniami. Prawie każdy Polak wie, jak to działa, że czasami 

musi dać tę „kopertę” lekarzowi czy pielęgniarce w szpitalu. Wiadomo, 

jakie triki stosuje drogówka, gdy „szkoda tych punktów karnych”. Każdy 

wie, jaki dowód wdzięczności należy się za „uprzejmość” urzędnika. Stare 

polskie powiedzenie mówi: „Dasz – poznasz. Nie dasz – też poznasz”. Nie 

należy się tylko później dziwić, że mamy np. najgorsze i najdroższe auto-

strady w Europie. Jest to bowiem prosta konsekwencja przyzwolenia na 

korupcję288. Korupcja jest przez wielu Polaków traktowana jako rodzaj gry, 

powinności wobec „władzy”, której należy się taki haracz od poddanych 

fornali. Tylko przez ustawiane przetargi Polska co roku traci miliardy, 

a konsekwencji powszechnej korupcji jest znacznie więcej. Ze statystyk 

wynika, że do przestępstw korupcyjnych najczęściej dochodzi w mia-

287 „Siódme, mniej kradnij!” – Witold Gadomski.

288 Internet, http://niepokornizdaleka.blog.onet.pl/Polska-Rzeczpospolita-Korupcyjna
[dostęp: 01.10.2012].
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stach o wielkości 50–100 tys. mieszkańców (31,9% ogółu popełnionych 

przestępstw) oraz w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 22%. A jak 

wygląda struktura wieku podejrzanych? 78,1% podejrzanych ukończyło 

30. rok życia. Większość przyłapanych na korupcji na drogę przestępstwa 

weszło po raz pierwszy – 2 624 podejrzanych do tej pory nie było kara-

nych. 425 było karanych za inne przestępstwa niż korupcyjne, a 139 – za 

korupcyjne lub podobne (294 – brak danych)289.

Rocznie prokuratura oskarża o korupcję 4 tys. osób, i mimo że 3/4 z nich 

zostaje skazana na karę więzienia, rzadko który przestępca tam trafia, bo 

większość wyroków zapada w zawieszeniu. W praktyce dla tych osób kar 

za łapówkarstwo brak. W ciągu ostatnich trzech lat żadna osoba skazana 

za korupcję nie otrzymała najwyższego możliwego wyroku. W 2009 roku 

osądzono za przekupstwo 2294 osoby, skazano o 100 mniej. Karę więzie-

nia w zawieszeniu otrzymało aż 2054 osób. Podobnie w 2010 roku, na 1995 

osadzonych skazano 1886. Zaledwie 100 poszło do więzienia. Tak samo 

sytuacja wyglądała w 2011 roku290. Przykład: jeden z policjantów ze Śląska 

powiedział: „przypadek, że jeden z biznesmenów coś tam nabroił, po 

kilku dniach rozmów uzgodniliśmy, że przepisze na moją córkę miesz-

kanie. On nie poszedł do aresztu i sprawa została zamknięta”291. Nasze 

prawo jest skomplikowane. Pełno w nim luk. A to pozwala na dosyć swo-

bodną interpretację, jeśli tylko przekona się drugą stronę do własnej racji, 

ale to kosztuje. A oto kolejna wypowiedź, tym razem jednego z dewelo-

perów z Poznania: „płaciłem różne sumy, ale zawsze traktowałem to 

jako koszt danego projektu. Raz to były wakacje w Grecji czy wyjazd na 

narty, raz udziały członka rodziny w inwestycji lub kupno mieszkania po 

kosztach”292. 

Wśród zasadniczych kierunków długofalowych przedsięwzięć w zakre-

sie ujawniania przestępstw korupcyjnych można wskazać m.in.:

• systematyczne analizowanie przejawów, mechanizmów działania, 

struktury i dynamiki przestępczości korupcyjnej – przy wykorzy-

staniu wszelkich dostępnych źródeł informacji (środków masowego 

289 Internet, http://www.hotmoney.pl/artykul/polacy-nadal-chetnie-daja-i-biora-lapowki
[dostęp: 01.10.2012].

290 Pisze „Rzeczpospolita”.

291 Wypowiedź policjanta ze Śląska.

292 Wypowiedź dewelopera z Poznania.



428

Korupcja  zagrożeniem  dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

przekazu, statystyk i opracowań tworzonych przez instytucje pań-

stwowe i społeczne itp.),

• bieżące monitorowanie obszarów szczególnie zagrożonych prze-

stępczością korupcyjną oraz weryfikację wszelkich zewnętrznych 

informacji dotyczących ewentualności zaistnienia konkretnych 

przypadków korupcji.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie korupcji z życia społeczno-

-gospodarczego Polski zależeć będzie w dużej mierze od sytuacji eko-

nomicznej, w jakiej będzie się Polska w danym czasie znajdować. Należy 

pamiętać, że bogaty kraj to bardzo mała korupcja, jednak jak na razie 

Polski to nie dotyczy. Proces walki z korupcją musi być procesem cią-

głym, zsynchronizowanym, monitorowanym, kontrolowanym i stale 

unowocześnianym. Walka z korupcją w Polsce musi mieć zatem przede 

wszystkim wymiar moralno-edukacyjny. Jak zauważa dominikanin, 

o. Maciej Zięba, aktywną rolę powinien odgrywać w niej Kościół. Korup-

cja bowiem w oczywisty sposób łamie VII, VIII i X przykazanie dekalogu. 

Powinno się również wrócić do dawnego pomysłu minister Krystyny 

Łybackiej – wprowadzenia lekcji antykorupcyjnych. Oczywiście na efekty 

takich działań należy poczekać nawet całe lata. Ale warto.

Gdy analizujemy treść niniejszej rozprawy, nasuwa się spostrzeżenie, iż 

korupcja jest nieodłącznym elementem życia społecznego, gospodarczego 

oraz ekonomicznego Polski. Skala omawianego zjawiska każe sądzić, że 

w najbliższym czasie korupcja nadal będzie częścią życia publicznego, 

w tym służb mundurowych i Sił Zbrojnych RP. Istniejące wciąż w spo-

łeczeństwie przekonanie o możliwości „korzystnego” załatwienia sprawy 

skłania do dalszego rozwoju tego zjawiska. Z analizy danych przekazy-

wanych przez służby i instytucje badawcze wynika, iż nie odnotowuje się 

nowych sfer występowania korupcji. Tak więc korupcja nadal uprawiana 

będzie przez jednostki w wymiarze incydentalnym, któremu towarzyszyły 

będą klasyczne formy przekazywania łapówek oraz odnotowywane będą 

przypadki zakamuflowanego, niejawnego sposobu działania jednostek i 

zorganizowanych grup przestępczych, zainteresowanych korupcją. O pro-

gnozie przemawiającej za rozkwitem korupcji świadczyć może obserwacja 

ewaluacji zjawiska na całym świecie. Korupcja jest nieodłącznym elemen-

tem walki gospodarczej wielu państw, przyczyną upadku gospodarki kra-

jowej (Grecja) oraz przedmiotem potyczek politycznych293. Powszechna 

293 Tamże, s. 30–31.
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krucjata przeciwko korupcji zakłada, że zjawisko to należy zwalczać wszel-

kimi metodami jako elementarnie niemoralne i szkodliwe społecznie. Czy 

tak jest naprawdę? Korupcja jest jednym ze sposobów dystrybucji dóbr 

rzadkich, a także sygnałem, gdzie system urzędniczy lub wolnorynkowy 

nie działa. Gdy dostęp do dóbr regulowany jest przez urzędników, którzy 

zarabiają bardzo mało w porównaniu do wartości rzeczy, które rozdzielają, 

pokusa jest duża. Można ją zwalczyć za pomocą strachu i policji, CBA, ŻW, 

SKW i prokuratury, ale główną przyczyną korupcji jest niesprawność biu-

rokracji. Gdy prawo jest niepotrzebnie skomplikowane, a koszty i czas uzy-

skiwania potrzebnych zezwoleń ogromne – z pomocą przychodzi korup-

cja i gospodarka oraz życie społeczne mogą względnie funkcjonować. 

Stąd doskonałe potoczne określenie korupcji: „smarowanie”294. W Polsce 

tylko jasne zasady dla wszystkich, stępienie korupcji do postaci śladowej 

i sprawowanie ścisłej kontroli nad urzędnikami mogą coś zmienić.

294 http://andrzejsienkiewicz.natemat.pl/15889,gdy-korupcja-jest-dobra – Gdy korupcja 
jest dobra [dostęp: 12.03.2012].

http://andrzejsienkiewicz.natemat.pl/15889,gdy-korupcja-jest-dobra
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Załączniki

1. Pismo e-mail od KM Policji w Toruniu:

 

Toruń, 18.02.2011 

K–307/2011/037/JN RIP–3/2011

Pan Rektor 

Toruńskiej Wyższej

Szkoły Przedsiębiorczości 

dr inż. Włodzimierz Wysocki 

Plac św. Katarzyny 9 

87-100 Toruń

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie udzielenia informacji pub-

licznej dotyczącej udostępnienia danych dot. korupcji w służbach mun-

durowych w latach 2001–2009 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Toru-

niu i jednostek jej podległych, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niżej przesyłam dane 

statystyczne zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Jednoczenie informuję, iż nie dysponujemy danymi za lata 2001–2002.
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2.  Pismo e-mail od Wydziału Analiz Gabinetu Komendanta Głównego 

Policji:

Szanowny Panie Doktorze,

W nawiązaniu do Pańskiego wniosku z dnia 14 października br. 

uprzejmie informuję, że z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości 

TEMIDA nie można wyodrębnić danych o postępowaniach wszczętych 

przeciwko policjantom. W chwili rejestrowania postępowania formula-

rzem stp1 postępowania wszczętego nie ma informacji, czy jest to poli-

cjant, czy funkcjonariusz innych służb mundurowych, czy osoba cywilna.

Ponadto należy zaznaczyć, że przestępstwa popełnione przez policjan-

tów są obligatoryjnymi śledztwami prowadzonymi przez prokuratora.

W załączeniu przesyłam dane statystyczne gromadzone przez Biuro 

Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji za lata 2000–2005 w kate-

gorii łapownictwo i płatna protekcja. Przedmiotowe dane nie były groma-

dzone w rozbiciu na poszczególne przestępstwa z Kodeksu karnego. Kate-

goria ta zawiera łączne dane z art. 228–230 i 230a kk.

Informacje za okres 2006–2009 przedstawiają przestępstwa łapownictwa 

i płatnej protekcji w policji w latach 2006–2009 w rozbiciu na poszcze-

gólne art. Kodeksu karnego.

Niezależnie od powyższego zachęcam do lektury materiałów pokonfe-

rencyjnych Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce pod redakcją 

Zbigniewa Bieleckiego i Jerzego Szafrańskiego. – Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie.

Wydział Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji
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3. Pismo e-mail od Ministerstwa Finansów:

Szanowny Panie,

Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam załączone materiały – Strate-

gia Antykorupcyjna i załącznik do Strategii Antykorupcyjnej

Miło mi, że w kwestii przeciwdziałania korupcji w służbach mundurowych 

pozostaniemy w kontakcie.

 Z poważaniem,

Główny specjalista w Departamencie

Kontroli Celno-Akcyzowej

i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów
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4.  Pismo e-mail z Wydziału Analiz Gabinetu Komendanta Głównego 

Policji:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 8 lipca 2010 r., zarejestrowane 

w Gabinecie Komendanta Głównego Policji w dniu 15 lipca 2010 roku, 

uprzejmie informuję, że Komeda Główna Policji dysponuje Systemem Sta-

tystyki Policyjnej „TEMIDA”. System Statystyki Policyjnej „TEMIDA” jest to 

zbiór danych o przestępstwach i czynach karalnych, o podejrzanych 

i nieletnich oraz o przypadkach samobójstw i utonięć na terenie kraju.

Zasady gromadzenia informacji w Policyjnym Systemie Statystyki 

reguluje Zarządzenie nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, 

gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych 

o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia – 

http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_

KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html

Należy wskazać, że przedmiotowe zarządzenie nie definiuje „ujawnio-

nego przestępstwa”, w związku z powyższym trudno jest odnieść się do 

Pańskiego zapytania w tym zakresie.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam dane statystyczne dotyczące 

postępowań wszczętych oraz przestępstw wykrytych w podziale na 

poszczególne województwa i ogólnie dla całego kraju za lata 1999–2009.

Jeżeli przesłane informacje okażą się niewystarczające, uprzejmie 

proszę o ponowny kontakt z Wydziałem Analizy Gabinetu KGP – sip@

pilicja.gov.pl

Ponadto jeżeli zechce Pan skorzystać z przesłanych informacji, uprzej-

mie proszę o podanie źródła, jakim jest Komenda Główna Policji.

Definicje:

Wszczęte postępowanie przygotowawcze jest to postępowanie wszczęte 

przez jednostkę organizacyjną policji w związku ze zdarzeniem, co do 

którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem, albo wszczęte przez 

prokuraturę. Do postępowań wszczętych doliczane są również dochodze-

nia wszczęte faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postanowie-

nia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html
http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html
http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html
http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html
http://www.policja.pl/portal/pol/154/6501/ZARZADZENIE_NR_350_KGP_z_dnia_1_lipca_2003_r_w_sprawie_zbierania_gromadzenia_prz.html
mailto:sip@pilicja.gov.pl
mailto:sip@pilicja.gov.pl
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Przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestępstwo, w którym usta-

lono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu 

przygotowawczym.

Wydział Analiz,

Gabinet Komendanta Głównego Policji
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5. Pismo e-mail z Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

Szanowny Panie,

Dane, którymi dysponuje CBA w zakresie interesującej Pana pracy, 

znajdują się na stronach internetowych Biura: ww.cba.gov.pl oraz anty-

korupcja.edu.pl. Poniżej załączam linki do sprawozdań na temat działal-

ności CBA, które corocznie do 31 marca przedstawiane są parlamentowi 

w wersji ogólnej, Premierowi oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjal-

nych w wersji szczegółowej:

http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/410/Informacja_o_wynikach_dzia-

lalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2009_rok.html

http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/242/Informacja_o_wynikach_dzia-

lalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2008_rok.html

http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/140/Informacja_o_wynikach_dzia-

lalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2007_rok.html. 

Załączam także link do Mapy korupcji, która przedstawia stan korup-

cji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez 

służby i organy państwowe za lata 2004–2008: http://antykorupcja.edu.

pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=6132

Pozdrawiam,

rzecznik CBA

http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/410/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2009_rok.html
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/410/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2009_rok.html
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/242/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2008_rok.html
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/242/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2008_rok.html
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/140/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2007_rok.html
http://www.cba.gov.pl/portal/pl/20/140/Informacja_o_wynikach_dzialalnosci_Centralnego_Biura_Antykorupcyjnego_w_2007_rok.html
http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=6132
http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=6132


449

6. Korespondencja dotycząca pozyskania danych o skazanych żołnie-

rzach Wojska Polskiego z Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz 

Wymiaru Sprawiedliwości MS:

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pańskiej korespondencji kierowanej do Dyrektora Depar-

tamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS z dnia 

25.07.2012 r. i z dnia 27.08.2012 r., a dotyczącej udzielenia informacji 

w postaci danych liczbowych żołnierzy zawodowych WP skazanych za 

przestępstwa korupcyjne według posiadanych stopni wojskowych, infor-

muję, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje danymi zagrego-

wanymi w sposób, o którym mowa w Pańskich pismach. Dostrzegając 

jednak możliwość zadośćuczynienia Pańskiemu wnioskowi, wystąpiono 

do prezesów sądów okręgowych z prośbą o dokonanie stosownych zesta-

wień z działalności sądów znajdujących się na obszarze podległych okrę-

gów, co wiąże się jednak z czasochłonnym procesem fizycznego przeglą-

dania repertoriów spraw karnych za okres 11 lat. W związku z powyższym 

odpowiedź zostanie Panu udzielona najpóźniej do dnia 5 września 2012 r.

 

Z poważaniem,

płk Mirosław Kolanowski

sędzia-wizytator
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Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS

Wydział Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karny

 

Rektor 

Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 

w Toruniu

Dr inż. Włodzimierz WYSOCKI

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, iż oczekiwane przez Pana dane zostały w dniu 

7  września 2012 r. przekazane do Wydziału Statystyki Departamentu 

Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS, który udzieli 

Panu odpowiedzi bezpośrednio w dniu dzisiejszym. Ponadto informuję 

Pana, iż dane cząstkowe nadesłane zostały do Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści przez prezesów wojskowych sądów okręgowych przed datą 5 września 

2012 r., niemniej jednak z uwagi na pewne nieścisłości zostały im zwró-

cone celem korekty. Poprawione dane wpłynęły do MS w dniach, odpo-

wiednio, 5 i 6 września 2012 r. 

 

Z poważaniem,

płk Mirosław Kolanowski

sędzia-wizytator
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Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS 

Wydział Sądów Powszechnych i Wojskowych – Karny

Wydział Statystyki 

DSO–VI–061–88/12

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 13 lipca 2012 roku Wydział Sta-

tystyki prezentuje poniżej liczby prawomocnie skazanych żołnierzy 

Wojska Polskiego za przestępstwa korupcyjne (art. 228, 229, 230, 230a i 231 

Kodeksu karnego) w latach 2001–2011:

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skazani 
żołnierze

24 35 48 38 63 42 39 37 49 90 43

Informacje statystyczne pozyskiwane są na podstawie Ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 89, poz. 439 z późn. 

zm.), a także w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Naczelnik Wydziału Statystyki

/–/ Justyna Kowalczyk
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