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Informacja o zagro?eniach o charakterze korupcyjnym [1]
Szanowni Pa?stwo,
Zawsze wtedy gdy kto? wykorzystuje swoj? funkcj? lub pozycj? by zaspokoi? czyje? oczekiwania, a w zamian za to
otrzymuje jakie? nienale?ne korzy?ci, mamy do czynienia z korupcj?. W szczególno?ci dotyczy to funkcjonariuszy
publicznych i osób zawiaduj?cych ?rodkami publicznymi.
Najcz??ciej spotykane dzia?ania o charakterze korupcyjnym:

przekupstwo (?apownictwo),
wykorzystywanie ?rodków bud?etowych i maj?tku publicznego do celów prywatnych lub osobistych
korzy?ci,
p?atna protekcja,
handel wp?ywami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie
wp?ywów,
nieprawid?owo?ci dot. zamówie? publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji s?dów,
uchylanie si? przed obowi?zkiem celnym, podatkowym itp.,
?wiadome, niezgodne z prawem dysponowanie ?rodkami z bud?etu pa?stwa i maj?tkiem, który jest dobrem
publicznym,
faworyzowanie,
nepotyzm, kumoterstwo.
Korupcja ma miejsce wówczas gdy kto? chce osi?gn?? dla siebie jaki? cel i obiecuje, proponuje lub wr?cza korzy??
maj?tkow?, osobist? lub inn? osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to by cel ten uzyska?.
Nie jest wa?ne czy proceder ten odbywa si? osobi?cie, czy z pomoc? po?redników. *
Je?eli zetkn?li si? Pa?stwo z tak? sytuacj? w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii prosimy o kontakt mailowy,
telefoniczny lub osobisty z Mariuszem Wiatrem – Pe?nomocnikiem Dyrektora ds. Przeciwdzia?ania Zagro?eniom
Korupcyjnym, tel. 41 3674 094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl [2]
Równie? mo?na zg?asza? takie sytuacje: osobi?cie do Dyrektora Szpitala, pisemnie w sekretariacie Szpitala,
drog? elektroniczn? na adres: scoinfo@onkol.kielce.pl [3]
Je?eli znale?li si? Pa?stwo w sytuacji korupcyjnej mo?ecie to zg?osi? Policji (telefon Zaufania-Stop Korupcji o nr 41
349 24 66, funkcjonuj?cy w Wydziale dw. z Korupcj? KWP w Kielcach), Prokuraturze, czy te? do Centralnego
Biura Antykorupcyjnego (CBA) - telefon: 800 808 808, e-mail: sygnal@cba.gov.pl [4].
O korupcji mo?na powiadomi? równie? Ministerstwo Zdrowia pisz?c na adres: e-mail antykorupcja@mz.gov.pl [5].
Zg?oszenie winno zawiera? mo?liwie jak najbardziej szczegó?owy opis incydentu ze wskazaniem osoby, której
dotyczy.
* http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/... [6]
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