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Сфера компетенцій щодо технічної підтримки протидії корупції
вибраних державних і громадських організацій Польщі
Наведений нижче список представляє інформацію щодо польської компетенції в сфері протидії корупції, яка може надаватися органам влади
закордонних країн, державним агентствам і організаціям громадянського суспільства. Зверніть увагу, що список НЕ являється пропозицією
фінансової допомоги, так як у більшості випадків бюджет установ, що зазначені нижче, не включає іноземну допомогу з розвитку. Проте, він має
намір полегшити контакти між потенційними бенефіціарами і експертами або постачальниками технічної допомоги для розробки загальних
проектів, які подаються польським і міжнародним дарувальникам.
Щоб отримати саму останню версію списку відвідайте сайт
https://www.polskapomoc.gov.pl/The,list,of,expert,institutions,in,the,field,of,anticorruption,activities,1388.html
Контактна особа з додаткових питань та коментарів – Юліюш Ґалковскі: juliusz.galkowski@msz.gov.pl

Організація
і контактна особа
Міністерство закордонних
справ
Спеціальний
уповноважений з питань
протидії корупції

-

Мацєй Внук
maciej.wnuk@msz.gov.pl
Тел. +48 22 523 8470

-

Центральне
антикорупційне бюро
(CBA)
Група міжнародної
співпраці

-

Sekretariat.gsz@cba.gov.pl
Тел. +48 22 437 2200

-

-

-

Сфера компетенції, досвід для обміну
(організацією і залученими експертами)
Урядовий сектор
Протидія корупції в дипломатичній службі
Оцінка ризику корупції,
Антикорупційні стратегії на урядових і міністерських
рівнях,
Співпраця між урядом та цивільним суспільством з питань
протидії корупції,
Навчання щодо окремих обов'язків державних
службовців,
Доступ до публічної інформації,
Гарячі лінії,
Будування цілісності в секторі оборони,
Оперативна і дослідницька діяльність,
Аналіз стратегій і злочинності,
Протидія корупції: інструкції для державних службовців і
приватного сектора, рекомендації щодо державних
закупівель, щоквартальний Огляд з питань протидії
корупції, тренінги для державних службовців,
освітницький веб-сайт, афіші, листівки тощо.
Контроль декларацій про активи
Діяльність з питань корупції і шахрайства в публічному і
приватному секторі

Досвід технічної підтримки,
приклади поточних і завершених проектів
-

-

-

-

-

-

-

Рада експертів Східного партнерства ЄС з
питань протидії корупції,
Семінар щодо співпраці між урядом та
цивільним суспільством з питань протидії
корупції,
Підтримка проекту НАТО "Будування цілісності і
скорочення корупції в секторі оборони",
самооцінки цілісності,
Примітки:
МЗС управляє ресурсами Польської допомоги:
детальніше на веб-сторінці:
www.polishaid.gov.pl
Навчальні курси, що проводяться службовцями
Бюро для партнерських організацій в Польщі,
Україні і Молдові,
Організація навчальних візитів до Центрального
антикорупційного бюро для представників
партнерських послуг, учасників конференцій,
представників урядового і неурядового сектора,
Залучення експертів CBA до семінарів,
навчальних візитів, семінарів і спеціалізованих
тренінгів,
Участь і організація міжнародних подій, а саме:
конференції, міжнародних шкіл, обмінів
студентів, об'єднаних змагань,
Залучення до Антикорупційних шкіл при місії
EUBAM
Участь в проекті партнерства ЄС в Чорногорії як
тимчасовий партнерський експерт,
Взаємне просування діяльності з протидії
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Штаб-квартири
Національної поліції
Бюро внутрішніх справ
молодший інспектор
Эжи Свиатэк
Тел. +48 22 60 150 08

-

-

Міністерство національної оборони
Бюро антикорупційних
процедур
Марцін Шаладзіньскі
mszaladzinski@mon.gov.pl
Тел. +48 22 687 10 92
Інститут громадських
справ
Програма цивільного
суспільства

-

Дослідження корупційних злочинів, здійснених офіцерами поліції.
Протидія корупції в різних службах поліцейських сил.
Організація і діяльність антикорупційних підрозділів в
поліції.
Дослідження корупційних злочинів відповідно до
Європейської конвенції з прав людини.
Контрольоване хабарництво і його стандарти - законний і
практичний аспекти. Збір доказів впродовж стадії
дослідження відповідно до прав людини, кримінальних
процедур і права на справедливе судове розслідування.
Поліцейська робота в контексті рішень Європейського
суду з прав людини.
Протидія корупції в секторі оборони: процедури протидії
корупції і їх виконання, протидія конфлікту інтересів, норм
поведінки, спостереження з державних закупівель щодо
оборони.
Цілісність державної закупівлі (цивільний і військовий
сектор),
Гаряча лінія для інформаторів і з питань протидії корупції
Антикорупційні тренінги в міністерстві оборони і збройних
сил,
Лобіювання і протидія корупції в законодавстві (цивільний
і військовий сектор);
Оцінка ризику корупції.
Неурядовий сектор
Оцінка національної антикорупційної політики.
Національні системи цілісності.
Спеціалізовані агентства з питань протидії корупції.
Прозорість фінансування політичних партій і виборчих
кампаній.

-

-

-

корупції.
Проект "Зміцнення діяльності щодо протидії в
межах поліції і прикордонної служби", що
фінансується Польською допомогою.
Бенефіціари: офіцери антикорупційної поліції і
прикордонної служби з України, Сербії, Білорусі,
Вірменії і Молдови. Мета проекту: підтримка
правоохоронних служб в процесі введення
необхідних реформ, що включають стандарти
ЄС належного управління і протидії корупції.

Внутрішні і зовнішні курси протидії корупції і
семінари;
Обмін і навчання персоналу (Україна);
Публікації про ризики корупції в секторі
оборони.

Дослідницький проект, публікації і експертні
семінари щодо прозорості фінансування
політичних партій.
Дослідницький проект, публікації, семінари і
конференція з лобіювання.
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Пауліна Собєсяк-Пенешко
paulina.sobiesiak@isp.org.pl
+48 22 556 42 81

-

Прозорість законодавчого процесу.
Лобіювання національних і місцевих урядових установ.

-

-

Фонд ім. Стефана Баторія
Громадська програма
цілісності
Ґжеґож Маковскі
gmakowski@batory.org.pl
Тел. +48 22 536 02 07

-

Протидія корупції в державних установах, установах
охорони здоров'я, судової влади,
Антикорупційні і комунікаційні стратегії, що їх
підтримують,
Оцінка ризику корупції,
Прозорість законодавчих процесів,
Діяльність з пропагування для збільшення прозорості
законотворчих процесів,
Конфлікт інтересів,
Моніторинг виборчих антикорупційних обіцянок,
Законний захист інформаторів,
Доступ до публічної інформації,
Розголошування активів,
Економічний і соціологічний аналізи корупції,
Корупція і розвиток,
Антикорупційне навчання,
Фінансування виборчих кампаній і політичних партій,
Пропагування.

-

-

-

-

-

Дослідницький проект, публікації, серії
експертних семінарів і конференція з Польської
системи цілісності.
Співпраця з антикорупційними неурядовими
організаціями і експертами в Чеській Республіці,
Молдові, Грузії, Україні, Вірменії.
Оцінка виконання і функціонування
Антикорупційної системи (SPZK), що введена в
Міністерстві економіки,
Оцінка урядових антикорупційних стратегій
Моніторинг законодавчих процесів,
Проект Місцевих цивільних груп – тренінги для
громадських лідерів з моніторингу місцевої
політики і практик та пропагування більшої
прозорості в громадському житті.
Семінар з протидії корупції для Польської
митної служби.
Моніторинг виборчих обіцянок.
Підтримка і захист інформаторів: юридична
консультація; контроль судових проваджень.
Міжнародні семінари і конференції щодо
законодавства з питань інформування про
підозру вчинення неправомірний дій і захисту
інформаторів,
Моніторинг фінансування виборчих кампаній
президентських виборів (2005), місцевих (2006)
виборів і виборів до Європарламенту (2009),
Міжнародна конференція "Ефективний
контроль політичних фінансів".
Юридична консультація щодо законоположень
з питань корупції.
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