
Wykład:

Korupcja



Wg definicji Transparency International korupcja jest nadużyciem 
powierzonej władzy dla uzyskania prywatnej korzyści.

Bank Światowy definiuje korupcję jako wykorzystywanie zajmowanego 
urzędu lub stanowiska do uzyskania nienależnych korzyści.

Pojęcie „korupcji” wywodzi się z języka łacińskiego - „corruptio” 
oznacza zepsucie, przekupstwo, sprzedajność.

Pojęcie korupcji

Korupcja - takie zachowania, w których ludzie wykorzystują możliwości 
stwarzane przez pełnione role społeczne i zajmowane pozycje dla 
osiągania nieakceptowanych społecznie korzyści własnych.
Krzysztof  Kiciński

Korupcja - branie (sprzedajność) i dawanie łapówek (przekupstwo), 
występujące w związku z pełnieniem czynności przez funkcjonariusza 
publicznego lub osobę powołaną do pełnienia funkcji publicznej.
Mała Encyklopedia Prawa



Według kodeksu karnego przestępstwami ściśle korupcyjnymi są:

- łapownictwo bierne – przyjmowanie, żądanie, uzależnianie wykonania od 
wręczenia korzyści, sprzedajność (art. 228 kk);
- łapownictwo czynne – przekupstwo, wręczenie korzyści (art. 229 kk);
- płatna protekcja – podjęcie się pośrednictwa (art. 230 kk);
- przekupstwo pośrednika (art. 231 kk);
- nadużycie władzy – przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie 
obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 kk);
- korupcja wyborcza (art. 250 kk);
- korupcja gospodarcza (art. 296a kk);
- korupcja sportowa (art. 296b kk – uchylony przez art. 64 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

Rodzaje korupcji 

Źródło: CBA. 



1) prywatyzacja (brak wycen prywatyzowanego majątku oraz nadzoru nad 
wyborem i postępowaniem firm doradczych);
2) gospodarowanie majątkiem publicznym (brak nadzoru właścicielskiego 
i kontroli nad inwestowaniem majątku w przedsięwzięcia z udziałem 
kapitału prywatnego);
3) działalność funduszy celowych i agencji (niejasne kryteria dysponowania 
środkami publicznymi i brak kontroli nad nimi);
4) udzielanie zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy 
o zamówieniach publicznych, zwłaszcza przez jednostki samorządu 
terytorialnego;
5) ustanawianie kontyngentów i udzielanie koncesji według nieprzejrzystych 
kryteriów;
6) działalność administracji skarbowej (udzielanie według uznania 
różnorakich ulg skarbowych);
7) działalność służb celnych (nieprawidłowe przeprowadzanie odpraw 
celnych ułatwiające przemyt na wielką skalę).

Sfery życia publicznego najbardziej zagrożone korupcją

Źródło: CBA. 



- służba zdrowia (wydawanie fikcyjnych zwolnień lekarskich, przyznawanie 
fikcyjnych grup inwalidzkich, przyjmowanie za łapówkę do szpitali i na zabiegi);
- ubezpieczenia społeczne (fałszowanie i antydatowanie polis ubezpieczeniowych, 
wystawianie polis na fikcyjne pojazdy);
- banki (przyjmowanie łapówek w zamian za udzielenie kredytu lub gwarancji 
bankowej);
- administracja przedsiębiorstw państwowych (fałszowanie dokumentów, 
nieprzestrzeganie procedur, przyjmowanie łapówek od petentów);
- aparat kontroli skarbowej (nieujawnianie wykrytych nieprawidłowości, wyłączanie 
spod kontroli pewnych osób i działań, udostępnianie osobom nieuprawnionym 
informacji uzyskanych w wyniku kontroli, nieformalne świadczenie doradztwa 
podatkowego);
- administracja celna (przyjmowanie łapówek, niedopełnianie obowiązku kontroli, 
zaniżanie należności celnych, fałszowanie dokumentów przewozowych, 
wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę, umożliwianie nielegalnego
przekraczania granicy);
- organy samorządu (dokonywanie oszustw w trakcie przetargów, niezgodne z 
prawem dysponowanie powierzonymi lokalami).

Obszary działalności publicznej, w których 
ujawniono działania korupcyjne

Źródło: CBA. 



Stopień rozpowszechnienia problemu korupcji
- opinie przedstawicieli biznesu

Źródło: EC, Businesses’ attitudes 
towards corruption in the EU, 2013.



Przejawy korupcji i innych nieuczciwych praktyk

Źródło: EC, Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2013.



Źródło: EC, 2013.

Łapówki i nadużywanie władzy w różnych instytucjach



Źródło: EC, 2013.

Korupcja a polityka oraz prowadzenie biznesu



Możliwość załatwienia za pieniądze …

* odsetek odpowiedzi „bardzo łatwo” i „raczej łatwo”

Źródło: Siemaszko i inni, Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce.



Możliwość załatwienia za pieniądze … (c.d.)



Źródło: EC, Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2013.

Korupcja przy zamówieniach publicznych (1)



Źródło: EC, Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2013.

Korupcja przy zamówieniach publicznych (2)



Willy Claes – sekretarz generalny NATO 1994-1995

W październiku 1994 został sekretarzem generalnym NATO; rok później został 
zmuszony do ustąpienia, ponieważ udowodniono mu aferę korupcyjną związaną 
z włoskimi śmigłowcami.

Sędziowie belgijskiego Trybunału Kasacyjnego skazali go na karę trzech lat 
pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd uznał, że Claes - sprawujący wówczas 
urząd wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę - wiedział o opłaceniu jego 
partii reprezentującej flamandzkich socjalistów przez firmy (włoską i francuską) 
w zamian za podpisanie z nimi kontraktów na dozbrojenie belgijskiej armii. 
Kara, jaką wymierzono Claesowi, jest najwyższą z przewidzianych w podobnych 
wypadkach. 



Corruption Perception Index 2017

Źródło: Transparency International.



Corruption Perception Index 2017

Źródło: Transparency International.



Grupa Corruption
Perceptions
Index (TI)

Kontrola 
korupcji 
(WGI)

Nieregularne 
płatności i 

łapówki (WEF)

Grupa I. 
Najbardziej transparentne

9,0 2,1 6,4

Grupa II. 
Średnio transparentne

7,9 1,6 5,9

Grupa III. 
Najmniej transparentne  

5,5 0,6 4,9

Transparentność a … 

Polska [5,5;   0,4;   4,9]

Źródło: TI, WGI, WEF.

Uwaga: im wyższy poziom wskaźników, tym mniejsza korupcja oraz mniej łapówek.



Grupa Kraje (wskaźnik Corruption Perception Index 2011)

Grupa I. 

Najmniej 
skorumpowane

Nowa Zelandia (9,5), Dania (9,4), Finlandia (9,4), Szwecja (9,3), 
Norwegia (9,0), Holandia (8,9), Szwajcaria (8,8), Australia (8,8), 
Kanada (8,7)

Grupa II. 

Średnio 
skorumpowane

Niemcy (8,0), Japonia (8,0), Austria (7,8), Wielka Brytania (7,8), 
Belgia (7,5), Irlandia (7,5), USA (7,1), Francja (7,0)

Grupa III. 

Najbardziej 
skorumpowane

Hiszpania (6,2), Portugalia (6,1), Izrael (5,8), Korea Płd. (5,4), 
Włochy (3,9), Grecja (3,4)

Korupcja a wyniki gospodarcze

Polska 5,5

Źródło: Transparency International, 2011.



Grupa państw PKB per capita (w tys. USD, PPP)

Nieskorumpowani 42,0

Średnio skorumpowani 39,5

Skorumpowani 29,3

Korupcja a PKB per capita w tys. USD (PPP), 2011

Grupa państw
Mediana rocznych dochodów dyspozycyjnych

gospodarstw domowych (w tys. USD)

Nieskorumpowani 24,6

Średnio skorumpowani 23,4

Skorumpowani 16,2

Korupcja a mediana rocznych dochodów dyspozycyjnych 
gospodarstw domowych, 2007 (w tys. USD)

Polska [20,3]

Polska [9,1]



Grupa państw Populacja ogółem Dzieci
Osoby w wieku 
emerytalnym

Nieskorumpowani 9,2 9,0 14,5

Średnio skorumpowani 10,8 11,8 13,6

Skorumpowani 14,4 15,6 22,2

Korupcja a wskaźniki relatywnego ubóstwa* (w %)

*odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych uzyskujących dochody niższe 
niż 50% mediany dochodów całej populacji

Polska [10,9;   13,5;  7,7]



Grupa państw Stopa zatrudnienia (w %)

Nieskorumpowani 73,9

Średnio skorumpowani 67,7

Skorumpowani 61,6

Korupcja  a stopa zatrudnienia (średnia z lat 2003-2010)

Grupa państw
Stopa bezrobocia (w %)

Ogółem Osoby w wieku do 25 lat

Nieskorumpowani 5,5 12,1

Średnio skorumpowani 6,8 14,1

Skorumpowani 8,4 19,9

Korupcja a stopa bezrobocia (średnia z lat 2003-2010)

Polska [13,3;  29,3]

Polska [59,3]



Grupa państw Saldo finansów publicznych (w % PKB)

Nieskorumpowani 1,8

Średnio skorumpowani -3,7

Skorumpowani -3,5

Grupa państw Dług publiczny (w % PKB)

Nieskorumpowani 52,4

Średnio skorumpowani 104,8

Skorumpowani 92,2

. Korupcja a saldo finansów publicznych 
(w % PKB, średnia z lat 2001-2010)

Korupcja a dług publiczny % PKB (2010)

Polska [62,4]

Polska [-5,0]



Grupa państw Global Competitiveness Index (w pkt.)

Nieskorumpowani 5,3

Średnio skorumpowani 5,2

Skorumpowani 4,5

Grupa państw Saldo na rachunku bieżącym (w % PKB)

Nieskorumpowani 4,1

Średnio skorumpowani 0,3

Skorumpowani -4,0

Korupcja a konkurencyjność międzynarodowa 
mierzona saldem na rachunku bieżącym 

w relacji do PKB (średnia z lat 2003-2010) 

Korupcja a konkurencyjność gospodarek, 
Global Competitiveness Index 2010–2011

Polska [-4,7]

Polska [4,5]



Grupa państw
Marnotrawstwo 

publicznych pieniędzy*
Jakość 

infrastruktury**

Nieskorumpowani 4,6 5,9

Średnio skorumpowani 3,5 5,8

Skorumpowani 2,8 5,2

Korupcja a alokacja zasobów

*skala 7-punktowa, na której 1 oznacza znaczące ekstremalne marnotrawstwo, a 7sektor publiczny
wyjątkowo efektywny w dostarczaniu dóbr publicznych;

**skala 7-punktowa, na której 1 oznacza wyjątkowo słabo rozwiniętą infrastrukturę, a 7 dobrze
rozwiniętą i wysoce efektywną infrastrukturę.

Polska [3,1;   3,8]



Korupcja a wyniki gospodarcze Grecji

Wskaźnik Grecja

Corruption Perception Index 2017 (miejsce w rankingu TI) 48 / 100 pkt. (59 m.)

Marnotrawstwo publicznych pieniędzy (m. w rankingu WEF 2017-18) 1,8 pkt. (132 m.)

Zaufanie do polityków (m. w rankingu WEF 2017-18) 2,2 pkt. (106 m.)

Dług publiczny (m. w rankingu WEF 2017-18) 181% PKB (136 m.)

Stopa bezrobocia (w %, XII 2017) 20,9% 

Stopa bezrobocia wśród młodzieży (w %) 43,7%

Źródło: WEF i Eurostat.



Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010

Wzrost PKB (w %) 5,2 4,3 1,0 -2,0 -4,5

Stopa bezrobocia (w %) 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7

Stopa zatrudnienia (w %) 61,0 61,4 61,9 61,2 59,6

Stopa inflacji (w %) 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 

Saldo budżetu (% PKB) -6,0 -6,7 -9,8 -15,6 -10,4

Dług publiczny (% PKB) 115,6 112,9 116,1 131,6 147,3 

Tempo wzrostu inwestycji

(w %)
20,4  5,4  -6,7  -15,2  -15,0  

Koniunktura w Grecji

Źródło: OECD i World Bank.



Koniunktura w Grecji – najnowsze dane

Wskaźnik 2011 2012 2013 2014

Wzrost PKB (w %) -8,9 -6,6 -3,9 0,8

Stopa bezrobocia (w %) 17,9 24,5 27,5 26,5

Stopa zatrudnienia 

(w %) 
55,6 51,3 48,6 49,7

Stopa inflacji (w %) 3,3 1,5 -0,9 -1,3

Saldo budżetu (% PKB) -10,2 -8,7 -12,3 -3,6

Dług publiczny (% PKB) 171,3 156,9 175,0 177,1

Tempo wzrostu inwestycji 

(w %) 
-18,1 -28,9 -10,1 1,3

Źródło: OECD i World Bank.



Wydatki na obronę narodową w Grecji

Grecja na obronę narodową wydaje ok. 4% PKB, 
średnia dla krajów UE wynosi 1,7% PKB.



Antonios Kantas, zastępca dyrektora ds. uzbrojenia 
w Ministerstwie Obrony Narodowej Grecji, 1996-2002 

Antonios Kantas, przyjął łapówki w kwocie 8 milionów euro 
w zamian za zakup broni przez Grecję.

Wśród zakupów z udziałem Kantasa są m.in. niemieckie czołgi 
Leopard 2, francuskie pociski Exocet dla myśliwców Mirage, 
niemiecka haubicoarmata PzH 2000, szwedzki radar rozpoznania 
artyleryjskiego "ARTHUR„. 

„Zgodziłem się przyjąć łapówkę 
tyle razy, że nie potrafię 
przypomnieć sobie każdej z nich”.



Większość (prawie 60%) przypadków korupcji odnotowano w 4 sektorach:
wydobywczym (19%), budowlanym (15%), transportowym 15%) oraz ICT 
(10%).

W większości przypadków łapówki płacono, aby uzyskać kontrakt od sektora 
publicznego (57% przypadków). 

Kwota łapówek wynosiła średnio 10,9% wartości kontraktu / 34,5% zysku 
z transakcji. Najwyższa jednostkowa kwota łapówki wyniosła 149 mln USD.

Pośrednicy byli zaangażowani w 75% przypadków zdarzeń korupcyjnych.

Przestępstwa korupcyjne 
przy transakcjach międzynarodowych

Źródło: OECD (2014), Foreign bribery report.



Kary więzienia orzeczono w przypadku 80 osób, a najdłuższy wyrok wyniósł 
13 lat. 38 osób otrzymało wyroki w zawieszeniu.

261 kar finansowych nałożono na osoby fizyczne i firmy, a najwyższa kara 
wyniosła 1,8 mld USD.

Źródło: OECD (2014), 
Foreign bribery report.

Kary za przestępstwa korupcyjne 
przy transakcjach międzynarodowych



Łapówki jako % wartości transakcji 
– analiza wg sektorów gospodarki



Sposoby walki z korupcją (% wskazań)

Źródło: CBA.



Korupcja a kodeks karny

Źródło: KGP.



Korupcja a kodeks karny c.d.

Źródło: KGP.



Liczba zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych

Źródło: CBA.



Liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych

Źródło: MSW.



Przestępstwa korupcyjne stwierdzone przez policję 

Źródło: MSW.



Źródło: MSW.

Liczba podejrzanych o przestępstwa korupcyjne



Źródło: CBA.

Postępowania przygotowawcze prowadzone przez CBA



Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawomocnie skazani za przestępstwa korupcyjne, 2016

73%

92%

91%

94%

86%



Bogusław J., prokurator skazany prawomocnym wyrokiem za korupcję, do 
końca życia będzie otrzymywał ponad 9 tys. zł uposażenia przysługującego 
prokuratorom w stanie spoczynku. 

B. skazano na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata.

Prokurator (oficjalnie zawieszony od maja 2005 roku, pobierający jednak 
przez cały czas 60 proc. swojego uposażenia) złożył apelację. Sąd drugiej 
instancji wydał prawomocny wyrok w tej sprawie dopiero wiosną 2014 r. 
Skazał B. na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę 
w wysokości 4,4 tys. zł.

Dziennikarze tvp.info odkryli, że B. - mimo prawomocnego wyroku - nie 
tylko pobiera co miesiąc uposażenie, przysługujące prokuratorom w stanie 
spoczynku (ponad 9 tys. zł), ale też otrzymał blisko 314 tys. zł zaległego 
wynagrodzenia.

Kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości



Źródło: CBA, 2015.

Osoby przyjęte do odbycia kary pozbawienia wolności 
za przestępstwa korupcyjne




