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Wprowadzenie 

Wprowadzenie nowego prawa oświatowego wpłynęło na zarządzanie szko-

łami. Nie zmienił się jednakże problem społeczny jaki stanowi korupcja, którego 

szkoła wraz z innymi podmiotami życia publicznego nie potrafi rozwiązać. 

Tymczasem korupcja niszczy ład instytucjonalny, katalizuje inne groźne zjawi-

ska, a jednocześnie jest ich następstwem m.in. oszustw, niegospodarności, han-

dlu narkotykami. Pomimo, iż korupcja trawi życie społeczne od lat, rola szkół 

publicznych w ograniczaniu skali tego zjawiska nie jest zbadana. Wypełnieniu 

powyższej luki badawczej służą niniejsze badania prowadzone przy założeniu 

pluralizmu epistemologicznego, mające charakter prolegomeny. Celem badań, 

w których zastosowano analizę tekstu, jest sformułowanie problemów badaw-

czych wymagających rozwiązania w trakcie następnych badań naukowych. 

Polskie zobowiązania antykorupcyjne w świetle Cywilnoprawnej 
konwencji o korupcji 

Korupcja jako zjawisko o wyraźnie negatywnych konsekwencjach dla życia 

publicznego stała się przedmiotem wielu umów międzynarodowych, w tym 

przyjętej przez Państwa Członkowskie Rady Europy, pozostałe państwa oraz 

Wspólnotę Europejską cywilnoprawnej konwencji o korupcji sporządzonej 

w Strasburgu 4 listopada 1999 r. Konwencja ta zgodnie z polskim prawodaw-

stwem została przyjęta przez Sejm ustawą z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji 

Cywilnoprawnej konwencji o korupcji (Dz. U. Nr 41, poz. 359), który wyraził 
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zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jej ratyfikacji. 

Z kolei 18 sierpnia 2004 r. opublikowano oświadczenie rządowe w sprawie mo-

cy obowiązującej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Stras-

burgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 244, poz. 2444). Zgodnie z tym 

oświadczeniem, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 sierpnia 2002 r. 

ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję. Dokument ratyfikacyjny złożono 

Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w dniu 11 września 2002 r. w Stras-

burgu. Konwencja weszła w życie 1 listopada 2003 r. w stosunku do Rzeczypo-

spolitej Polskiej i pozostałych Państw Stron. 

Konwencja w art. 2 definiuje pojęcie korupcji i wskazuje na jej stronę bierną 

i czynną stwierdzając, iż oznacza ona żądanie, proponowanie, wręczanie lub 

przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej nie-

należnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie 

jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej 

łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Pomimo, że Konwencja nie obli-

guje jej sygnatariuszy do implementacji w krajowym porządku prawnym takiej 

definicji, to na bazie przytoczonej powyżej definicji sformułowano polską defi-

nicję korupcji w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antyko-

rupcyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2104). Zgodnie z art. 3a tejże ustawy, korup-

cją jest czyn: 1) 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; 2) 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; 3) popełniany w toku działalności gospodarczej, 

obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, 

polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub 
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pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów pu-

blicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, 

jakichkolwiek 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; 4) 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 spo-

łecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

Konwencja cywilnoprawna zobowiązała Strony (sygnatariuszy) do zapew-

nienia w swoim prawie wewnętrznym skutecznych środków prawnych umożli-

wiających osobom, które poniosły szkody w wyniku korupcji, ochronę ich praw 

oraz interesów, w tym możliwości uzyskania odszkodowania za poniesione szko-

dy. Konwencja określa działania podejmowane na szczeblu krajowym i międzyna-

rodowym. Tej pierwszej sferze poświęconych jest pierwszych 12 artykułów Kon-

wencji. I tak między innymi w zakresie terminów przedawnień postanowiono, że 

każda Strona zapewni w swoim prawie wewnętrznym, dla postępowań 

o naprawienie szkody, termin przedawnienia wynoszący co najmniej trzy lata od 

dnia, kiedy osoba, która poniosła szkodę, dowiedziała się lub powinna była się 

dowiedzieć o powstaniu szkody albo o tym, że miał miejsce akt korupcji, jak 

również o tożsamości osoby ponoszącej odpowiedzialność. Jednakże postępo-

wania takie nie mogą zostać wszczęte po upływie terminu przedawnienia wyno-

szącego co najmniej dziesięć lat od dnia dokonania aktu korupcji. Przepisy pra-

wa wewnętrznego Stron regulujące zawieszenie lub przerwanie biegu przedaw-

nienia stosuje się odpowiednio do terminów przedstawionych wyżej. 
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Istotne postanowienie z punktu widzenia ochrony interesów podmiotów sto-

sunków cywilnoprawnych, a zatem między innymi szkół publicznych i ich inte-

resariuszy, partnerów zewnętrznych, zawiera art. 8 Konwencji według, którego 

każda umowa lub jej postanowienie przewidujące korupcję są nieważne. Każda 

Strona Konwencji została zobowiązana do zapewnienia w swoim prawie we-

wnętrznym wszystkim stronom umowy, których zgoda na zawarcie umowy zo-

stała wyrażona wadliwie na skutek aktu korupcji, możliwość wystąpienia do 

sądu o uznanie umowy za nieważną, niezależnie od ich prawa do dochodzenia 

odszkodowania. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych obszarów działalności pu-

blicznej, która powinna być pod szczególną ochroną jest sprawozdawczość fi-

nansowa, a zatem i budżetowa. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż w następ-

stwie przyjęcia w dobrej wierze za prawdziwe nierzetelnych danych finanso-

wych interesariusze szkół publicznych mogą podjąć niekorzystne dla siebie 

i innych decyzje. Biorąc powyższe pod uwagę, w art. 10 Konwencji postano-

wiono, iż każda Strona podejmie w ramach swojego prawa wewnętrznego nie-

zbędne środki, aby roczne sprawozdania finansowe były sporządzane przejrzy-

ście i dawały prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej jednostki publicz-

nej. W celu zapobieżenia aktom korupcji każda Strona Konwencji została zobo-

wiązana do zapewnienia w swoim prawie wewnętrznym obowiązku badania 

rocznych sprawozdań finansowych przez audytorów dla potwierdzenia, że pre-

zentują one prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej. 

W polskich aktach prawnych należy zwrócić uwagę na art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395). Jed-

nostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rze-

telnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finan-

sowy. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finan-

sowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszel-

kie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji 

dodatkowej. 
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Analiza postanowień polskiego prawodawstwa pozwala na stwierdzenie, że 

spełnia ono wymagania Konwencji. I tak między innymi możliwość wystąpienia 

z roszczeniami o naprawienie szkody wynikłej z powodu korupcji wynika z art. 

415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1025 ze zm.). Artykuł ten bowiem stanowi, iż kto z winy swej wyrządził drugie-

mu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że musi wystąpić 

bezprawny akt, którego skutkiem jest powstanie szkody. Według art. 361 § 1 

K.c., związek przyczynowy między zdarzeniem powodującym szkodę a szkodą 

zakreśla jednocześnie granice obowiązku odszkodowawczego. Zgodnie bowiem 

z art. 361 § 1 K.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność 

tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wyni-

kła. Według art. 261 § 2 K.c. w powyższych granicach, w braku odmiennego 

przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, 

które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu 

szkody nie wyrządzono. 

Solidarną odpowiedzialność kilku osób za szkodę wyrządzoną czynem nie-

dozwolonym a zatem i korupcją przewiduje przepis art. 441 § 1 K.c. Z kolei, 

odpowiedzialność państwa z tytułu aktów korupcji można wywieść z art. 417 § 1 

K.c. I tak, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zanie-

chanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonu-

jąca tę władzę z mocy prawa. W myśl art. 417 § 2 K.c. jeżeli wykonywanie za-

dań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce 

samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność 

za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samo-

rządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Bezprawność czynu korupcyjnego 

(w polskim prawie określono odpowiedzialność za czyny korupcyjne) wynika 

z norm prawa karnego. Na przykład z art. 228 lub art. 229 Kodeksu Karnego.  

Problematyka Konwencji dotycząca przedawnienia jest objęta zakresem art. 442 

ze znaczkiem jeden § 1 K.c. I tak, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej 
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czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w któ-

rym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 

naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, 

w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Postanowienia w zakresie 

przedawnienia określają również przepisy art. 121-124 K.c.  

Nieważność umów lub postanowień umowy przewidujących korupcję wyni-

ka z art. 58 § 1 i 2 K.c.. I tak, w myśl § 1 ww. artykułu, czynność prawna 

sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że 

właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 

nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy 

ustawy. W myśl § 2 ww. artykułu nieważna jest czynność prawna sprzeczna 

z zasadami współżycia społecznego, zawierającą zasadę uczciwego obrotu 

prawnego. Możliwość uchylenia się od skutków prawnych umowy, której za-

warcie było związane z popełnieniem czynu korupcyjnego, wynika z art. 86 K.c. 

W myśl tego przepisu, jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie 

się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu 

może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie 

dotyczył treści czynności prawnej. 

Rola szkół publicznych w procesie zwalczania korupcji 

Obowiązek uczestniczenia szkół publicznych procesie zwalczania korupcji 

wynika wprost z faktu ratyfikowania przez Polskę postanowień Konwencji cy-

wilnoprawnej o korupcji. Wynika także z innych regulacji. I tak szkoły publicz-

ne są jednostkami budżetowymi obowiązanymi do stosowania w swojej działal-

ności finansowej przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Obowiązek prowadzenia profi-

laktyki antykorupcyjnej przez szkoły publiczne można także wywieść z przepi-

sów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 ze zm.). W myśl tejże ustawy oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 

wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 
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Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklara-

cji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie uczniów ma służyć 

kreowaniu postaw opartych na uniwersalnych zasadach etyki. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-

wadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 ze zm.) Rada Ministrów 

przyjęła 19 grudnia 2017 r. uchwałę Nr 207 w sprawie Rządowego Programu 

Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (M. P. z 2018 r., poz. 12). Przyjęte 

w Programie cele i działania są zgodne ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych 

potrzeb i aktywności obywateli ma przyczynić się do zwiększenia ich bezpie-

czeństwa. Jedno z działań wspomagających ten proces obejmuje przygotowa-

nie i realizację programów służących zintegrowaniu oraz usprawnieniu systemu 

przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Celem głównym Programu jest realne 

ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju oraz podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym. Konse-

kwencją tak zdefiniowanego celu głównego, zakładającego oprócz detekcji także 

profilaktykę, jest jeden z celów szczegółowych, mianowicie wzmocnienie działań 

edukacyjnych. 

Czy szkoły publiczne realizują zadania w zakresie profilaktyki antykorupcyj-

nej w Polsce? Czy wprowadziły rozwiązania organizacyjne przeciwdziałające 

korupcji? Czy propagują wiedzę antykorupcyjną wśród uczniów? Odpowiedź na 

pierwsze pytanie badawcze wymaga odniesienia się do założeń prezentowanej 

wcześniej Konwencji cywilnoprawnej. Zakłada ona ochronę pracowników przed 

sankcjami przełożonych z tytułu wykorzystania instytucji sygnalistów (whistle-

blowing). W art. 9 Konwencji postanowiono bowiem, iż każda Strona Konwen-

cji zapewni w swoim prawie wewnętrznym odpowiednią ochronę przed wszel-

kimi nieuzasadnionymi sankcjami wobec pracowników, którzy mając uzasad-

nione podstawy do podejrzewania, że doszło do korupcji, zgłaszają w dobrej 

wierze swoje podejrzenia odpowiednim osobom lub władzom. 
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Analiza 5 losowo wybranych statutów szkół publicznych1, będących jednost-

kami budżetowymi oraz zapisów na stronach internetowych tych szkół wykazała, 

że nie określono zasad wykorzystania i ochrony instytucji sygnalistów. Nie wpro-

wadzono zatem rozwiązań przewidzianych Cywilnoprawną konwencją o korupcji. 

Badane szkoły publiczne będące jednostkami budżetowymi są zobowiązane 

do stosowania zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach 

publicznych, a zatem są między innymi zobligowane do zarządzania ryzykiem. 

Jak szkoły wywiązują się z obowiązku zarządzania ryzykiem określonego w art. 

68 ust. 2 pkt. 7 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych skoro nie określiły 

podstawowej procedury zarządzania antykorupcyjnego w dokumentach prezen-

tujących zasady ich funkcjonowania? Zagadnienie to stanowi problem badawczy 

wymagający rozwiązania w przyszłych badaniach naukowych. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych obszarów działalności go-

spodarczej, który powinien być pod szczególną ochroną jest sprawozdawczość 

finansowa. W art. 10 Konwencji postanowiono, iż każda Strona podejmie 

w ramach swojego prawa wewnętrznego niezbędne środki, aby roczne sprawoz-

dania finansowe podmiotów były sporządzane przejrzyście i dawały prawdziwy 

oraz rzetelny obraz ich sytuacji finansowej. W celu zapobieżenia aktom korupcji 

każda Strona Konwencji została zobligowana do zapewnienia w swoim prawie 

wewnętrznym obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych przez 

audytorów dla potwierdzenia, że prezentują one prawdziwy i rzetelny obraz sytua-

cji finansowej jednostki publicznej. Sprawozdania budżetowe szkół są poddawane 

badaniom przez niezależne od szkół organy: regionalne izby obrachunkowe oraz 

                                                           
1 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego 
w Janowie Lubelskim, http://www.pspjanow.internetdsl.pl/index.php/2018-01-16-14-57-52/send/ 
13-statut-i-regulaminy/9-statut-szkoly (dostęp: 20.12.2018); Publiczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, http://www.pspjanow. 
internetdsl.pl/index.php (dostęp: 20.12.2018); Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Zielonkach, https://bip.malopolska.pl/zswzijpii,a,1192685,statut-szkoly-podstawowej-im-jana-
pawla-ii-w-zielonkach.html (dostęp: 20.12.2018); Statut szkoły podstawowej nr 13 w Zielonej 
Górze, http://sp13.zgo.pl/dokumenty-szkoly/ (dostęp: 20.12.2018); Statut Szkoły Podstawowej nr 
33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie z oddziałami gimnazjalnymi do wygaśnięcia, 
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/203260/karta (dostęp: 20.12.2018); Statut 
Szkoły. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego ul. Opolska 9 80-395 
Gdańsk, http://sp80.gda.pl/images/dokumenty/STATUT_2.pdf (dostęp: 20.12.2018). 
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Najwyższą Izbę Kontroli, a przede wszystkim są weryfikowane przez organy 

prowadzące szkoły. Spełniony jest zatem wymóg określony w Konwencji. 

W strategii antykorupcyjnej, a zatem w Programie Przeciwdziałania Korupcji 

trafnie założono, że skuteczna implementacja instytucji formalnych, a więc mię-

dzy innymi norm prawnych nie jest możliwa bez odpowiedniego ukształtowania 

instytucji nieformalnych, na przykład - zwyczajów, przekonań. Kształtowaniu 

określonej świadomości społecznej powinna służyć edukacja antykorupcyjna. 

Zadanie to ma być realizowane przez Ministra Edukacji Narodowej poprzez 

następujące działania. Po pierwsze - wspieranie edukacji antykorupcyjnej, zgod-

nie z celami i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. Po drugie - przez upowszechnianie materiałów dydak-

tycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień 

dotyczących przeciwdziałania korupcji. 

Analiza 5 losowo wybranych statutów szkół publicznych2, będących jednost-

kami budżetowymi oraz zapisów na stronach internetowych tych szkół wykaza-

ła, że w żadnym z nich wśród katalogu zachowań niepożądanych nie wymienio-

no zjawisk korupcyjnych. Jak zatem szkoły wywiązują się z obowiązku określo-

nego w przywołanej wyżej strategii antykorupcyjnej? Ten problem badawczy 

wymaga rozwiązania. 

Identyfikacja korupcji jako patologii społecznej i określenie antykorupcyj-

nych działań profilaktycznych nie znalazły urzeczywistnienia w programach 

wychowawczo-profilaktycznych szkół publicznych. Na przykład w przypad-

ku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 

                                                           
2 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie 
Lubelskim, http://www.pspjanow.internetdsl.pl/index.php/2018-01-16-14-57-52/send/13-statut-i-regul 
aminy/9-statut-szkoly (dostęp: 20.12.2018); Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, http://www.pspjanow.internetdsl.pl/index.php (dostęp: 
20.12.2018); Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, https://bip.malopolska.pl/ 
zswzijpii,a,1192685,statut-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-zielonkach.html; Statut szkoły 
podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, http://sp13.zgo.pl/dokumenty-szkoly/ (dostęp: 20.12.2018); Statut 
Szkoły Podstawowej nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie z oddziałami gimnazjalnymi do 
wygaśnięcia, http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/203260/karta (dostęp: 20.12.2018); 
Statut Szkoły. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego ul. Opolska 9 80-395 
Gdańsk, http://sp80.gda.pl/images/dokumenty/STATUT_2.pdf (dostęp: 20.12.2018). 
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Zamoyskiego w Janowie Lubelskim choć w programie tym3 wśród głównych 

jego celów wymieniono między innymi wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i 

duchowym, jak też przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego 

świata i możliwości zapobiegania im – niwelowanie zagrożeń oraz rozpoznawa-

nie sytuacji i zachowań ryzykownych, to wśród planowanych działań wycho-

wawczo-profilaktycznych i form ich realizacji nie wymieniono wprost przed-

sięwzięć odnoszących do przeciwdziałania korupcji. Podobną lukę można odna-

leźć w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 13 w 

Zielonej Górze4. Choć jednym z celów programu, o którym mowa wyżej jest 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie, to cele szczegółowe nie dotyczą profi-

laktyki antykorupcyjnej. 

W świetle wyników badań można sformułować uogólnienie, że brak jedno-

znacznie sprecyzowanych celów i zadań antykorupcyjnych w dokumentacji 

szkół uniemożliwia ich ewaluację. Ustalenie przyczyn braku w programach wy-

chowawczych szkół profilaktyki antykorupcyjnej stanowi problem wymagający 

rozwiązania. 

Zakończenie 

W Polsce przyjęto rozwiązania w otoczeniu prawnym szkół publicznych słu-

żące ograniczaniu zjawisk antykorupcyjnych. Podjęto również próbę określenia 

kierunków działań antykorupcyjnych i przypisano zadania w tym zakresie jed-

nostkom systemu oświaty. Wstępne badania wykazały jednakże, że brak jest 

podstawowych rozwiązań antykorupcyjnych w analizowanych szkołach, jak też 

nie zdefiniowano korupcji jako zjawiska niepożądanego w dokumentach pro-

gramowych badanych szkół. Badania w tym zakresie należy kontynuować 

                                                           
3 Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, http://www.pspjanow.internetdsl.pl/index.php/ 
2018-01-16-14-59-17/send/13-statut-i-regulaminy/3-program-profilaktyki (dostęp: 20.12.2018).  
4 Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, http://sp13. 
zgo.pl/dokumenty-szkoly/ (dostęp: 20.12.2018). 
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w celu ustalenia przyczyn braku profilaktyki antykorupcyjnej w szkołach, a tak-

że w celu wskazania kierunków operacjonalizacji działań antykorupcyjnych. 
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