
 

SŁOWNIK  

 

I. Korupcja – to czyn w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104, z późn. zm.): 

1. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, 

bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej 

funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za 

działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji, 

2. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną 

bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub 

dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich 

korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji, 

3. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań 

względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu 

lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną 

do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz 

takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz 

jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które 

narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie, 

4. popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań 

względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu 

bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora 

finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej 

jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub 

obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian 

za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi 

społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 

 

II. Przestępstwie o charakterze korupcyjnym to zdefiniowane w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm., dalej „k.k.”): 

1. sprzedajność urzędnicza/łapownictwo bierne (art. 228 k.k.) – polega na przyjęciu 

korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji 



publicznej; korzyść można przyjąć zarówno przed, jak i po dokonaniu czynności 

służbowej, natomiast w wypadku uzależnienia wykonania czynności od wręczenia 

korzyści majątkowej, przyjęcie korzyści jest warunkiem podjęcia czynności; sprawcą 

tego przestępstwa może być osoba pełniąca funkcję publiczną, 

2. przekupstwo/łapownictwo czynne (art. 229 k.k.) – polega na umyślnym udzieleniu 

korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcję 

publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji; udzielenie korzyści polega na 

bezpośrednim lub pośrednim wręczeniu korzyści; sprawcą tego przestępstwa może 

być każdy; nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub 

osobista zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca 

zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie 

istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział, 

3. płatna protekcja (art. 230 k.k.) – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy 

w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego w zamian za korzyść 

majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę; działanie sprawcy może polegać jedynie na 

powoływaniu się na wpływy lub na wywołaniu u osoby zainteresowanej przekonania 

o istnieniu takich wpływów albo na utwierdzeniu jej w takim przekonaniu, gdyż dla 

bytu przestępstwa nieistotne jest, czy osoba powołująca się na wpływy takie posiada i 

czy rzeczywiście zostaną podjęte działania pośrednictwa, 

4. czynna płatna protekcja/handel wpływami (art. 230a k.k.) – polega na udzieleniu lub 

obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za 

pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządowej; 

działanie sprawcy ma skłonić pośrednika do bezprawnego wywarcia wpływu na 

decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną; celem działania sprawcy jest opłacenie 

pośrednictwa, a niekoniecznie osoby podejmującej decyzję; sprawcą tego 

przestępstwa może być każdy, 

5. przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 k.k.) – 

przestępstwo to może popełnić wyłącznie funkcjonariusz publiczny, który 

przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego, 

6. poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 

271 k.k.) – warunkiem karalności sprawcy nie jest uzyskanie określonej korzyści, ale 

działanie w celu jej osiągnięcia; sprawcą tego przestępstwa może być tylko osoba, 

która jest upoważniona do wystawienia konkretnego dokumentu w cudzej sprawie, 



7. udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 §1 k.k.) – warunkiem 

dokonania tego przestępstwa nie jest spowodowanie efektywnej szkody, a jedynie 

podejmowanie działań mogących taką szkodę spowodować; sprawcą tego 

przestępstwa mogą być członkowie komisji przetargowych, jak i osoby biorące udział 

w postępowaniu w charakterze oferentów; 

 

III. Niekaralne formy korupcji to: 

1. konflikt interesów – pełnienie przez funkcjonariusza publicznego albo członków jego 

najbliższej rodziny funkcji lub utrzymywanie kontaktów o charakterze prywatnym, 

które mogą wpływać na treść urzędowych zachowań w sposób rodzący wątpliwości co 

do ich bezstronności; wyróżnia się konflikt interesów: 

1) rzeczywisty/faktyczny (relacje, które bezpośrednio obecnie wywołują 

konflikt interesów), 

2) potencjalny (relacje, które potencjalnie mogą wywoływać konflikt interesu 

w przyszłości), 

3) postrzegany (relacje, które w odbiorze zewnętrznym będą postrzegane jako 

konflikt interesów); 

2. kumoterstwo – faworyzowanie oparte nie na pokrewieństwie, ale na powiązaniach 

towarzyskich; 

3. nepotyzm – nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez protegowanie krewnych; 

 

IV. Korzyści majątkowe – to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną 

potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią może być nie tylko 

przyrost majątku, ale też wszystkie korzystne umowy (np. pożyczka udzielona na 

preferencyjnych warunkach, darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu); 

 

V. Korzyści osobiste – to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające 

sytuację osoby, która ją uzyskuje (np. obietnica awansu, odznaczenie orderem, 

wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę/staż, 

wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach); 

 

VI. Nadużycie – to działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, 

które wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, osobistej lub innej albo uniknięcie zobowiązania, w szczególności: 



1) korupcja, 

2) kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, 

3) przywłaszczenie mienia publicznego (materiałów, produktów, sprzętu),  

4) świadome nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, 

5) świadome podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach 

finansowych, powodujące, ze stają się one nierzetelne i nie odpowiadające 

rzeczywiście istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnemu, 

6) świadome wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów 

i systemów informatycznych,  

7) fałszowanie dokumentów (np. umów, pism, decyzji, uchwał, protokołów) 

lub wprowadzanie w nich innych zmian nie zaakceptowanych przez 

podmioty do tego upoważnione, 

8) podrabianie lub zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji 

potwierdzającej te zapisy, 

9) świadome niewłaściwe stosowanie zasad rachunkowych, 

10) świadome przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń, transakcji lub innych 

istotnych informacji w sporządzanych raportach i sprawozdaniach, 

powodujące szkody w środkach publicznych; 

 

VII. Nieprawidłowości – to działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kontroli 

jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku wykonywania 

zadań nieskuteczne, niewydajne, nieoszczędne; 

 


