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Zarządzenie nr 56/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

z dnia 14 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Polityki antykorupcyjnej  
w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  

 
 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6  Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zarządzam,  

co następuje:  

§ 1 

1. Przyjmuje się Politykę antykorupcyjną w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwaną dalej Polityką.  

§ 2 

1. Polityka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/ 2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
w sprawie przyjęcia Polityki antykorupcyjnej w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
 

 
 

Polityka antykorupcyjna 
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
 
 

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie uznając zjawisko korupcji za wysoce 
niepożądane i naganne, podejmuje określone działania mające na celu ochronę  

przed tym zjawiskiem społeczność akademicką Uczelni.  
 

Ponadto Rektora kategorycznie zakazuje podejmowania przez członków społeczności akademickiej 
jakichkolwiek działań i praktyk o charakterze korupcyjnym  

oraz zobowiązuje wszystkich do przeciwdziałania im.  
 

 

§ 1 

 

Ilekroć w niniejszej dokumencie jest mowa o: 

a) Uczelni – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie; 

b) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie; 

c) Polityce – należy przez to rozumieć Politykę antykorupcyjną w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie; 

d) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444); 

e) korupcji – należy przez to rozumieć korupcję zdefiniowaną w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 ze zm.), tj. czyn:  

• polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, 

bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję 

publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie  

lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;  

• polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, 

lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej 

osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub 

zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;  

• popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem 

władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, 

bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów 

publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek 
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nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian  

za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie 

szkodliwe odwzajemnienie;  

• popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem 

władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio  

lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych  

lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych 

korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej  

lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które 

narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

f) zagrożeniu korupcyjnym – należy przez to rozumieć nieprawidłowość mogącą powodować  

lub zwiększać ryzyko wystąpienia korupcji;  

g) zachowaniu lub działaniu o znamionach korupcji – należy przez to rozumieć zachowanie  

lub działanie, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że wypełnia znamiona korupcji.  

 

§ 2 

 

1. Celem Polityki antykorupcyjnej jest w szczególności: 

a) kształtowanie kultury uczciwych zachowań i postaw wśród osób zatrudnionych i osób 

kształcących się w Uczelni; 

b) zwiększenie świadomości osób zatrudnionych i osób kształcących się w Uczelni w zakresie 

istoty przestrzegania norm prawnych, etycznym i moralnych, dzięki promocji etycznych 

wzorców postępowania wśród społeczności akademickiej;  

c) zapewnienie transparentności oraz uczciwości organizacji i realizacji procesu kształcenia, 

w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych aktów 

prawnych regulujących działalność Uczelni;  

d) określenie procedury postępowania w sytuacji zagrożenia korupcją lub zachowania  

o znamionach korupcji; 

e) propagowanie zasad rzetelności, obiektywizmu, uczciwości; 

f) zapobieganie wystąpieniu zagrożeń korupcji lub zachowań o znamionach korupcji. 

 

§ 3 

 

1. W celu zapobiegania korupcji, zagrożeniom korupcyjnym lub zachowaniom o znamionach korupcji 

Uczelnia podejmuje następująca działania: 

a) rozpowszechnianie wśród społeczności akademickiej informacji o pożądanych działaniach 

i praktykach pozwalających walczyć ze zjawiskiem korupcji; 
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b) monitorowanie działalności Uczelni pod kątem możliwości wystąpienia działań  

lub zachowań o charakterze korupcyjnym, a ponadto podejmowanie odpowiednich środków 

zaradczych;  

c) wskazanie metod postępowania w przypadku wystąpienia określonego działania  

lub zachowania, które może zostać zakwalifikowane jako działanie  

lub zachowanie o charakterze korupcyjnym i być podstawą do postawienia zarzutu korupcji.  

 

§ 4 

 

1. Rektor Uczelni nie będzie tolerować żadnego działania i zachowania o charakterze korupcyjnym.  

2. Członkowie społeczności akademickiej są zobowiązani do podejmowania wszelkich starań, 

mających na celu ochronę Uczelni przed zjawiskiem korupcji.  

3. Członkowie społeczności akademickiej są zobowiązani do powstrzymywania się od wszelkich 

działań lub zachowań, które mogą stanowić podstawę do postawienia zarzutu korupcji.  

4. Członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są reagować na każde działanie  

lub zachowanie o charakterze korupcyjnym.   

 

§ 5 

 

1. Każdy członek społeczności akademickiej, który padł ofiarą działania lub zachowania o charakterze 

korupcyjnym, bądź też był świadkiem takiego działania lub zachowania względem innej osoby, 

zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Rektora lub osobę przez niego 

wyznaczoną.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Wyklucza się możliwość składania zawiadomienia w formie ustnej.  

3. Zgłoszenie podejrzenia zaistnienia działania lub zachowania o charakterze korupcyjnym powinno 

zawierać: 

a) dane osobowe i kontaktowe zgłaszającego, w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, adres 

mailowy, adres korespondencyjny; 

b) dokładny opis zdarzenia wskazującego na konkretne działanie lub zachowanie uznane 

przez zgłaszającego jako działanie lub zachowanie o charakterze korupcyjnym, wraz  

ze wskazaniem czasu i miejsca jego wystąpienia oraz wskazaniem wszystkich osób w nim 

uczestniczących [o ile będzie to możliwe wraz z podaniem pełnych danych osobowych]; 

c) kompletne i dostępne dla zgłaszającego dowody, które mają na celu potwierdzenie 

zaistnienie opisywanego zdarzenia wraz ze wskazaniem świadków [o ile będzie to możliwe 

wraz z podaniem pełnych danych osobowych]; 

d) datę, miejsce zgłoszenia oraz podpisy zgłaszającego i osoby przyjmującej zgłoszenie.  



Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 r. 

 

4. Wszelkie zgłoszenia anonimowe mogą stanowić podstawę do podjęcia działań o charakterze 

informacyjno – edukacyjnym, w tym szkoleń. Nie stanowią one natomiast podstawy to wszczęcia 

procedury postępowania w przypadku wystąpienia działania lub zachowania o charakterze 

korupcyjnym.  

5. Rektor lub osoba przez niego upoważniona, prowadzi ewidencję zgłoszeń, o których mowa  

w ust. 3, zawierającą m.in. datę wpływu zgłoszenia, opis zgłoszenia, opis podjętych działań oraz 

informacje o sposobie zakończenia sprawy.  

6. W toku przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia działania lub zachowania o charakterze 

korupcyjnym, niezbędne jest zachowanie poufności informacji, zarówno w odniesieniu do osób 

zgłaszających ten fakt, jak i osób, których zgłoszenie dotyczy. 

 

§ 6 

 

1. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w sprawie podejrzenia zaistnienia działania  

lub zachowania o charakterze korupcyjnym, rozpatruje Rektor.  

2. Jeżeli zgłoszenie podejrzenia wystąpienia działania lub zachowania o charakterze korupcyjnym 

dotyczy nauczyciela akademickiego lub studenta, Rektor uprawniony jest do podjęcia działań 

określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w Uczelni.  

3. W przypadku potwierdzenia informacji o wystąpieniu zagrożenia korupcyjnego lub zachowania  

o znamionach korupcji, Rektor kieruję sprawę do odpowiednich organów ścigania oraz podejmuje 

działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osoby lub osób, wobec której/ 

których potwierdziły się zarzuty działalności korupcyjnej.  

 

§ 7 

 

1. W celu identyfikacji obszarów i osób zagrożonych korupcją, Rektor Uczelni może zlecić 

przeprowadzenie analizy ryzyka korupcyjnego.   

2. Analizę ryzyka korupcyjnego przeprowadza Rektor wraz z osobą wyznaczoną przez założyciela.  

3. Wyniki analizy ryzyka korupcyjnego przekazywane są do wiadomości społeczności akademickiej 

Uczelni.  

4. Na podstawie wyników analizy ryzyka korupcyjnego, sporządza się tzw. mapę zagrożeń 

korupcyjnych.   

§ 8 

 

1. Każdy członek społeczności akademickiej, zobowiązany jest zapoznać się z regulacjami objętymi 

treścią niniejszej Polityki i przestrzegać zawartych w niej postanowień.  
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2. Osoby dopuszczające się korupcji ponoszą odpowiedzialność karną, cywilnoprawną  

i dyscyplinarną.  

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Polityki dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz informuje się o nich każdorazowo w specjalnym komunikacie Rektora.  

 


