
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

W ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ

OFERTA SZKOLENIA



 

 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych
Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku

                                                                                                                                        

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) szkolenia finansowane w całości ze
środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką korupcji,
przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom 
 korupcyjnym,  a  także  do  budowania  i  wdrażania  skutecznych  
rozwiązań  antykorupcyjnych w urzędzie.

 

Oferta szkolenia 
 

ADRESACI SZKOLENIA
Urzędnicy administracji rządowej i samorządowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Wzrost świadomości na temat korupcji oraz jej negatywnych
efektów.
Znajomość sposobów ograniczania ryzyka korupcji oraz
postępowania w przypadku jej zaistnienia.
Poznanie roli pracownika i przełożonego w przeciwdziałaniu
korupcji.
Podjęcie działań profilaktycznych, których celem będzie
wyeliminowanie ryzyka, które potencjalnie może wystąpić w
Urzędzie.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.



Oferta szkolenia 
 

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

TRENER
Szkolenie prowadzi praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem
zawodowym w administracji państwowej oraz biznesie. Przez
ostatnie 10 lat zarządzał dużymi strukturami organizacyjnymi oraz
pełnił wysokie stanowiska w Komendzie Głównej Policji, Centralnym  
Biurze  Antykorupcyjnym  oraz  korporacjach finansowych.  Ukończył  
liczne szkolenia  krajowe i zagraniczne  w:  Kanadzie, Stanach 
 Zjednoczonych  (m. in.  Akademia  FBI),  Japonii,  Izraelu, 
 Niemczech,  Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii.
Ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje
również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia  z zakresu
antykorupcji dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Szkolenia
mogą się odbyć w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do
specyfiki działania danej instytucji. 
 

 

KONTAKT

Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl



Program szkolenia 
 

Korupcja, korzyść majątkowa i osobista - definicje.
Formy korupcji w ujęciu prawnym oraz jej
konsekwencje.
Ustawa antykorupcyjna (oświadczenia majątkowe,
rejestr korzyści).
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata
2014–2019 - cel, zadania, ryzyka.
Problem korupcji w Polsce.

BLOK TEMATYCZNY
10:00 - 11:30

 

Przerwa kawowa

1

BLOK TEMATYCZNY
11:45 - 13:15

 

Diagnoza ryzyka korupcyjnego w urzędzie.
Systemowe sposoby zapobiegania i walki z korupcją.
Główne obszary działalności antykorupcyjnej.
Profilaktyka  antykorupcyjna.
Wyzwania etyczne stojące przed członkiem korpusu
służby cywilnej.
Etos – najskuteczniejszy środek przeciwdziałania
korupcji.
Możliwości ścigania korupcji.
Metodologia postępowania w przypadku próby
skorumpowania funkcjonariusza publicznego.

2

Lunch

11:30 - 11:45
 

13:15 - 14:00
 



 

3
Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym.
Przykładowe symptomy ryzyka wystąpienia korupcji.
Zarządzanie a korupcja – rola przełożonego.
Sygnaliści.
Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce.
Przykłady spraw korupcyjnych.

Program szkolenia 
 

Podsumowanie, dyskusja 

BLOK TEMATYCZNY
14:45 - 15:45

 

Zajęcia warsztatowe - studium przypadku
14:00 - 14:45

 

15:45 - 16:00
 


