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Magnificencj e, Szanowni P aństw o Rektorzy,

w dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 37 wspľawie ,,Rzqdowego

Programu Pľzeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019''l, ľok 2015 jest de facto pieľwszym

rokiem jego realízacji' Podstawowym celem Programujest zmniejszenie poziomu korupcji

poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zaľówno w społeczeństwie, jak i administľacji

publi cznej oraz skute c zniejsze zw aIczanię przestępczo ści korup cyj nej .

W ľamach Programu Ministeľstwo Nauki i Szkolnictwa'WyŻszego zostało wskazane

jako realízator wiodący w za|<ręsie działania ,,Propagowanie w społeczności akademickiej

zachowań pľzeciwdziałajqcych koľupcji, w tym opracowanie i ľealizacja pľzez uczelnie

pro4ramu dla studentów i nauczycieli akademickich oraz pľowadzenie przez nie kampanii

informacyjnej dla ww, grupy docelowej' Ministerstwo zostało zobowiązane do przygotowania

planu realizacji niniejszego zadania w kolejnych latach obowiązywaÍlia ,,Pľogľamu...''.

Progľamy i kampanie przewidziane w Programie mogą być realizowane popÍZęz

organizowanie seminaľiów, konfeľencji, kursów inteľnetowych o tematyce antykorupcyjnej,

wtym zuďzíałem ekspertów. Na ľealizację zadania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

WyŻszego nie pľzewidziano dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie Rządowy

Progľam a wraz z nim resortowe plany będą podlegały: stałemu monitoľowaniuz), ewaluacji3)

i kontľolia), w ramach któľych oceniane będą efekty podejmowanych działań.

ostatnie zmiany w przepisach ďotyczących szkolnictrva vĺyŻszego w duzej mierze

koncentrowały się na zwiększeniu samodzielności szkőł vĺyŻszych, a|e w konsekwencji takze

odpowiedzialności za spľawne zarządzanie uczelnią i jej jednostkami. Eliminowanie

negatywnych zjawisk, któľe mogą być przejawem naruszania norm prawnych i etycznych,
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w tym takŻe tych mogących nosió znamiona koľupcyjne, powinno byó naszym wspólnym

celem. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że legalna definicja korupcji zawaľta jest

w ustawie o Centralnym Biurze Antykoľupcyjnyms i do takiej w głównej mierze odwołuje

się,,Program,,.", Nienależy jednak zapominaó o niekaralnych formach koľupcji, takich

jak konflikt interesów' nepotyzm i kumoteľstwo, któľe stanowią ľównież pľoblem życia

publicznego.

Realizacja zadan w ramach ,,Pľogramu..." nie będzie możliwa bez pełnego

zaangaŻowania i aktywnej postawy wŁadz poszczegőInych uczelni i całej społeczności

akademickiej. Na tym etapie' jako pľzedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w

pracach Międzyresoľtowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitoľowania Wdrażania ww.

Progľamu zwĺacam się do Państwa Rektoľów z ptośbą o podzielenie się dotychczasowymi

doświadczeniami (infoľmacją opodejmowanych/podjętych inicjatywach zvłiązanych z

proťrlaktyką antykorupcyjną) otaz o wskazanie pľopozycj i takich dziaŁań na lata 2015 _ 2019 .

Przekazanę pÍzęz Państwa infoľmacje o dokonanych i przyszłych dział'aniach pozwolą

Ministľowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ÍLa przygotowanie ľesoľtowego zestawienia

inicjatyw. Pľoszę by zgŁoszenia dotyczyły tych zagadnieí, któľe mogą zostać samodzielnie

podjęte w ľamach zarządzanych pľzez Państwa uczelni, ze wskazaniem efektów reaLizacji

za\<ładanych celów (mierników), odpowiednio już uzyskanych Iub zal<ł.adanych w kolejnych

miesiącach/latach. Mając na uwadze teľminy .vqľznaczorle Ministľowi Nauki i Szkolnictwa

WyŹszego będę zobowiązany za przedstawienie ww. materiałów do dnia 12 lutego 2015 r.,

vłyłącznie za pośľednictwem poczty elektronicznej na adľes stopkoľupcja@nauka.gov'p1

Poza zadaniem, o któľym wspomniano powyżej, w ,,Pľogľamie... " wskazano takŻe

zaďania, które zgodníe z zaŁożeniami Rady Ministrów są zadaniami stałymi, należącymi

do standaľdu w pľocesie zaruądzania jednostkami. W zwĺązku z powyŻszym pozwalam sobie

na zwľócenie uwagi Państwa Rektorów na zaŁączony do pisma katalog zadań z jednoczesną

pľoŚbą o rozwaŻeĺie włączenia ich do planów pracy związanych zprzeciwdziałaniem

zjawisku korupcji.

Jednocześnie zachęcam Państwa do upowszechnienia w ramach uczelni infoľmacji

o możliwości uczestniczenia w szkoleniach e-lerningowych ľealizowanych przez Centralne

Biuro Antykoľupcyjne na platformie szkoleniowej dostępnej pod adresem https://szko1enia-

ant}'koľtrpcyi ne. edu. p1l.
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Załącznik
do pi 107.1.2015,1

cznia20Ĺ5 ľ'
Katalog zadaníastałę:

cykliczne opracowywanie diagnoz w zakľesie zagroŻeń í ryzyk koľupcyjnych

występuj ących i potencj alnych,

opracowanie wykazu gľup stanowisk zagľożonych korupcją _ w ZaleŻności od potľzeb

oľaz okľesowe aktualizowanie wykazu,

opľacowanie i wdrożenie systemu pľzeciwdziałania zagĺoŻeniom korupcyjnym oraz

sukcesywne j ego doskonalenie,

analizow anie informacj i o występowaniu nieprawidłowości w funkcj onowaniu uczelni'

zaplanowanie, oľganizowanie i prowadzenie szkoleń w zakľesię przeciwdziałania

koľupcji i konfliktowi inteľesów,

upowszechnianie wśľód pľacowników uczelni i studentów wiedzy w zakresie zagtożeŕl

koľupcyjnych i konfliktu inteľesów z vłykorzystaniem środków komunikacji

elektľonicznej (np. strony intľanetowe i inteľnetowe uczelni/jednostek uczelni),

opiniowanie (aĺaliza) w ľamach pľocesu uzgadniania (pľojektowania) wewnętrznych

ľe gulacj i pod kątem możliwych zagr oŻeí koľupcyj nych,

wyciąganie konsekwencji w każdym przypadku wystąpienia zjawisk koľupcyjnych

w uczelni.
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