
OFERTA SZKOLENIA
 

 Etyka pracy 
w administracji publicznej



Oferta
 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 5 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

Urzędnicy administracji publicznej oraz zakładów budżetowych.
Urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie procedur antykorupcyjnych.
Urzędnicy odpowiedzialni za systemy powiadamiania o
nieprawidłowościach.

 
ADRESACI SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą dotyczącą zasad etycznego
zachowania w pracy administracji publicznej. 
Opanowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania
sytuacji nieetycznych.
Przedstawienie sytuacji konfliktowych i dylematów o charakterze
moralnym w pracy.
Przedstawienie najczęstszych sytuacji nieetycznych w pracy urzędnika.
Ukazanie sposobów promowania etyki urzędniczej i zapobiegania
sytuacjom nieetycznym.
Przedstawienie podstawowych założeń ustawy o jawności życia
publicznego i jej konsekwencji w pracy administracji publicznej. 
Przedstawienie zagadnienia roli sygnalisty w administracji publicznej.

 



Oferta
 

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

TRENER
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 Stanach
Zjednoczonych (m.in. Akademia FBI), Kanadzie, Japonii, Izraelu, Niemczech,
Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii. Ekspert PPBW w zakresie
działalności szkoleniowej i doradczej.

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

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Znajomość standardów etycznego postępowania zawodowego w
administracji publicznej. 
Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych i reagowania na nie.
Wzrost  świadomości pracowników urzędu o znaczeniu etyki w budowaniu
wizerunku instytucji.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

 

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



Program szkolenia 
 

Pojęcie etyki zawodowej.  
Wyzwania etyczne stojące przed urzędnikami administracji
publicznej.    
Główne zasady i wartości etyki urzędniczej (m.in.
profesjonalizm, praworządność, jawność, bezstronność i
neutralność polityczna).     
Nepotyzm (charakterystyka, konsekwencje, profilaktyka).

Definicja korupcji, korzyści majątkowej i osobistej.      
Formy korupcji i przestępstw korupcyjnych w ujęciu prawnym
oraz jej konsekwencje.     
Diagnoza ryzyka korupcyjnego w urzędzie.     
Zagrożenia korupcją w codziennej pracy uczestników
(inspektorzy, eksperci, audytorzy, pracownicy zajmujący się
zamówieniami publicznymi itp.)

Porównanie uregulowań prawnych w Polsce z regulacjami Unii
Europejskiej oraz prawem międzynarodowym. Zjawisko korupcji
w Polsce - porównanie na tle innych państw.    
Zwalczanie korupcji - instytucje odpowiedzialne za zwalczanie
korupcji i charakterystyka ich działania. 
Omówienie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na
lata 2014-2019/ 2018-2020.

1. Czym jest etyka zawodowa?    

 
2. Charakterystyka zjawiska korupcji     

 
3. Korupcja w świetle uregulowań prawnych i organizacyjnych                                  

BLOK TEMATYCZNY
10:00-11:30

 

Wprowadzenie do tematu szkolenia

Przerwa kawowa

11:30-11:45
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Program szkolenia 
 

Konflikt wartości i pokusy, a zachowania pracowników.
Mechanizmy psychologiczne i obyczajowe zachowań
nieetycznych.
Zasady etyczne w kontraktach gospodarczych (konflikt
interesów, naruszenie zasad uczciwej konkurencji) – przykłady.

Budowanie procedur i strategii etycznego zachowania w pracy
administracji publicznej.    
Sposoby i strategie przeciwdziałania korupcji – prezentacja
systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001. 
Czy i w jaki sposób należy informować o nadużyciach
popełnianych przez pracowników własnej instytucji? Pojęcie i
rola sygnalisty w instytucji.

1. Przyczyny zjawisk nieetycznych

 
2. Przeciwdziałanie zjawisk nieetycznych, w tym korupcji  

 

BLOK TEMATYCZNY
11:45-13:15

 

Przyczyny zachowań nieetycznych oraz strategie ich
przeciwdziałania
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13:15-13:45

 

Lunch
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BLOK TEMATYCZNY

13:45-14:45
 

Omówienie znaczenia ustawy i istotnych zmian dla pracy
administracji publicznej

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Podsumowanie, pytania, dyskusja  
14:45-15:15

 


