ZARZĄDZENIE Nr 18/2020
Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
z dnia 27.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
PLANU DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH
dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności
e-usług publicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ Poznań

Na podstawie „Statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, § 7 ust. 5 Regulaminu
Organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Poznaniu oraz
Umową o partnerstwie z dnia 25.07.2019 r.
dotyczącej realizacji projektu Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty
rząd, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w podmiotach
leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” zarządzam , co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam do stosowania w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu „Plan Działań
Antykorupcyjnych dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy
wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ Poznań”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.
3. Plan działań udostępnia się pracownikom do zapoznania u kierownika Działu administracyjno logistycznego Przychodni od dnia 01.06.2020 r.

§ 2.
1. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom WSPL oraz członkom
zespołu projektowego WSPL SPZOZ Poznań bez względu na charakter zatrudnienia.
2. Zastępcy Dyrektora polecam poinformować personel kierowniczy na odprawie służbowej
oraz zobowiązać personel kierowniczy do poinformowania podległych pracowników
o treści niniejszego Zarządzenia.
3. Kierownikowi Działu administracyjno – logistycznego polecam zapoznać cały personel
Projektu, członków komisji przetargowej z treścią zarządzenia oraz uzyskać ich pisemne
potwierdzenie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
DYREKTOR
lek. med. Zdzisław OLEJNICZAK
Sporządzono w 2 egz.
Egz. Nr 1 - a/a
Egz. Nr 2 - Dział Adm.- Logistyczny
Egz. Nr 3 – DWSZdr Warszawa
Wyk. G. Jakubowski.
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Załącznik do zarządzenia nr 18/2020
z dnia 27.05.2020 r.
Dyrektora WSPL SPZOZ w Poznaniu

PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH
dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i
dostępności e-usług publicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SPZOZ Poznań.
1.

Wstęp

Niniejszy Plan działań antykorupcyjnych (zwany dalej „Planem”), dla projektu
informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności
e-usług publicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ Poznań
(zwany dalej „Projektem") został opracowany w związku z realizacją Projektu w formule
partnerstwa, zgodnie z zapisami zawartej Umowy o partnerstwie z 28 podmiotami
leczniczymi utworzonymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.
Podstawę do opracowania planu działań antykorupcyjnych WSPL SPZOZ Poznań
stanowi Plan Działań Antykorupcyjnych dla projektu informatycznego pn. Budowa
ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach
leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON opracowany przez MON.
Minister Obrony Narodowej pełni rolę Lidera/Partnera Wiodącego spośród wszystkich
uczestników Projektu. Zakres i zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron
związane z realizacją Projektu zostały określone w Umowie o partnerstwie. Jednym
z obowiązków Lidera jest monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działań Partnerów
przy realizacji powierzonych im części Projektu. Jednocześnie Lider ma prawo kontrolowania
Partnerów, na każdym etapie realizacji Projektu, w tym w okresie jego trwałości.
2.

Obszary i procesy zagrożone korupcją.
1) W ramach Projektu jako zagrożony korupcją zidentyfikowany został obszar zamówień
publicznych i związane z nim procesy:
a) planowania, przygotowania oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
b) realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) odbioru przedmiotu zamówienia oraz rozliczenia realizacji umowy.
2) Zidentyfikowane formy korupcji.

Korupcją w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921, 2020) 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;
3. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań
względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu
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lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną
do sektora finansów publicznych 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
społecznie szkodliwe odwzajemnienie.
3.

Procedury zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku
zaistnienia sytuacji korupcyjnych oraz sposób zapewnienia znajomości ww.
procedur i zasad przez personel Projektu.
1) Zasady zapobiegania korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych celem obniżenia
ryzyka wystąpienia zdarzenia korupcyjnego:
2) Członek zespołu projektowego podejmując czynności związane z planowaniem,
przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym jej rozliczeniem
zobowiązany jest do przestrzegania zawodowych kodeksów postępowania i etyki,
procedur wewnętrznych, właściwych regulacji prawnych oraz następujących ogólnych
zasad obowiązujących na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, tj.:
a. jawności;
b. zachowania uczciwej konkurencji;
c. równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia;
d. eliminowania sytuacji powodujących podejrzenie zaistnienia konfliktu
interesów;
e. eliminowania uznaniowości przy podejmowaniu decyzji;
f. reagowania na sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych,
na każdym etapie postępowania.
3) Każdy członek zespołu projektowego WSPL SPZOZ Poznań, który będzie realizował
zadania obarczone ryzykiem wystąpienia zdarzenia korupcyjnego, zobowiązany jest
do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z dokumentami oraz do bezwzględnego
ich przestrzegania:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).
b. Regulaminu zamówień publicznych WSPL SPZOZ Poznań.
c. Regulaminu pracy komisji przetargowej WSPL SPZOZ Poznań.
d. Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami. (Dz. Urz. MON z dnia
14 lipca 2017r., poz. 157 z późn. zm.).
e. Plan Działań Antykorupcyjnych Lidera dla projektu informatycznego pn. Budowa
ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych
w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.
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f.

opracowanymi, w trakcie realizacji projektu, przez Centralne Biuro Antykorupcyjne
procedurami w zakresie minimalizacji ryzyka korupcji.

4) W celu redukowania podatności na zagrożenia korupcyjne poszczególnych zadań
i osób je wykonujących wymagana jest pisemność postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ze zwróceniem uwagi na identyfikację imienną osób
podejmujących określone czynności w ramach przygotowywanego postępowania.
W tym celu Dyrektor WSPL SPZOZ Poznań powoła do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego komisję przetargową o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. Dz.U.2019.1843 t.j.
z dnia 2019.09.27).
5) W ramach realizacji Projektu w obszarze udzielenia zamówień publicznych
dokonywana będzie przez komisje przetargową szczegółowa analiza zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed ich zatwierdzeniem celem
zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców — aby
zapobiec pojawienia się zarzutu preferowania jakiegoś wykonawcy.
6) Pracownikowi uczestniczącemu w realizacji Projektu w związku z planowaniem,
przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wolno
podejmować działań, dopuszczać się zaniechań lub manipulacji, które prowadzą lub
mogą prowadzić do wypaczenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,
w tym podejmować arbitralnych rozstrzygnięć lub rozstrzygnięć w oparciu o nie
merytoryczne przesłanki. Pracownik uczestniczący w realizację Projektu zobowiązany
jest do niezwłocznego ujawnienia okoliczności, które mogą doprowadzić
do zaistnienia u niego konfliktu interesów oraz do ujawnienia istniejących konfliktów.
7) Podstawowym działaniem w obszarach szczególnie zagrożonych korupcją będzie
wprowadzenie „zasady wielu oczu” polegającej na współpracy lub kontroli kilku
pracowników lub komórek organizacyjnych przy wykonywaniu zadań w tych
obszarach. Dodatkowo każdy członek zespołu projektowego i komisji przetargowej
biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego będzie
zobowiązany do działania w ramach i granicach przyznanych mu kompetencji
i upoważnień, prowadzenia dokumentacji i wszelkich zapisów w sposób jasny,
pozwalający na identyfikowalność i pełną rozlicz0alność przeprowadzonych działań
oraz wykazywanie szczególnej dbałości o interes Beneficjenta.
8) W ramach prowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej polityki antykorupcyjnej
członkowie zespołu projektowego WSPL są zobowiązani uczestniczyć w szkoleniach
w zakresie etyki zawodowej oraz zwalczania i zapobiegania korupcji.
4. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej.

1) Każdy pracownik WSPL SPZOZ Poznań, jeśli ma podstawy do podejrzenia, że doszło
do korupcji, zgłasza to odpowiednim osobom lub władzom. Zgłoszenie podejrzenia,
że doszło do korupcji pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu oraz
Dyrektorowi WSPL SPZOZ Poznań. Dyrektor zgłasza Dyrektorowi Biura Ministra
Obrony Narodowej. Jeżeli podejrzenie dotyczy Dyrektora lub jego zastępcy
pracownik zgłasza ten fakt do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
2) W razie jednoznacznego zachowania wskazującego na zamiar wręczenia korzyści
majątkowej lub osobistej, pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt
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zaistnienia sytuacji korupcyjnej, w związku z którą powinien podjąć następujące
czynności:
a. należy jednoznacznie i zdecydowanie odmówić. Odmowa nie może pozostawiać
wątpliwości proponującemu, co do intencji osoby odmawiającej;
b. należy poinformować proponującemu, że takie zachowanie jest niedopuszczalne
i może być potraktowane jako przestępstwo korupcyjne;
c. w przypadku kontynuowania przez proponującego zachowania świadczącego
o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy należy niezwłocznie
wezwać osobę trzecią (pracownika), która będzie świadkiem zaistniałej sytuacji.
d. nie można przyjąć żadnej korzyści ani obietnicy jej otrzymania;
e. należy niezwłocznie zgłosić fakt złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę
wręczenia korzyści bezpośredniemu przełożonemu a bezpośredni przełożony
niezwłocznie zgłosi ten fakt (złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę wręczenia
korzyści) Dyrektorowi WSPL SPZOZ Poznań.
f. złożenie propozycji lub próbę wręczenia korzyści należy traktować jak fakt
zaistnienia możliwego przestępstwa, w związku z tym można rozważyć
zatrzymanie interesanta np. przy pomocy służb ochrony. Zatrzymanie interesanta ujęcie obywatelskie, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r.
poz. 150 i 679) może być dokonane tylko w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli
zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości;
i. w przypadku ujęcia interesanta nie należy pozostawiać go samego:
ii. w pomieszczeniu, w którym doszło do zdarzenia korupcyjnego;
iii. w pomieszczeniu, w którym przebywa;
w pomieszczeniu z drugim
interesantem biorącym udział w incydencie.
iv. bezzwłocznie zawiadomić przełożonego i wezwać Policję.
g. należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez niedopuszczenie do niego osób
postronnych (np. poprzez zamkniecie pomieszczenia), uniemożliwienie zatarcia
śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenie (np. dokumentów).
h. nie należy samemu zabezpieczać przedmiotu „łapówki", tylko w miarę możliwości
pozostawić go w stanie nienaruszonym do czasu przybycia odpowiednich służb
lub organów.
5. Cały personel Projektu, Dyrektor, członkowie komisji przetargowej jest zobowiązany
do pisemnego zapoznania się z niniejszymi zasadami i przepisami prawa o których
mowa w pkt.3 ppkt 3).

DYREKTOR
lek. med. Zdzisław OLEJNICZAK
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