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Informacja medialna nr 3 

Cel główny projektu: wypracowanie publicznego narzędzia (metodyki antykorupcyjnej analizy aktów 

prawnych), która będzie wspierać działania obywatelskie na rzecz eliminacji korupcjogennych przepisów. 

Co zrobiliśmy  

➢ W pierwszym etapie działań projektowych opracowano analizę funkcjonujących  

na świecie rozwiązań w zakresie antykorupcyjnej analizy aktów prawnych.  

W badaniu uwzględniono rozwiązania funkcjonujące w 6 krajach. Podkreślono znaczenie prowadzenia 

takich analiz nie tylko na poziomie rządowym i parlamentarnym procesu legislacyjnego ale również 

opracowywania społecznych ekspertyz w tym zakresie. Zwrócono też uwagę, że w niektórych krajach 

funkcjonuje kilka podmiotów badających zagrożenia korupcyjne (tzw. analizy krzyżowe) w 

przygotowywanych aktach prawnych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka zagrożeń korupcyjnych.  

➢ W kolejnym etapie projektu opracowano wstępną polską metodykę antykorupcyjnej analizy aktów 

prawnych. Obejmuje ona identyfikację potencjalnych ryzyk korupcyjnych np. wieloznaczność 

przepisów, luk kompetencyjnych czy też przejrzystości stanowienia prawa ale także etapy oceny 

antykorupcyjnej analizy aktów prawnych wraz z przykładową zawartością raportu. 

➢ Następnie przygotowano kolejne uzupełniające opracowanie eksperckie na temat 

międzynarodowych rozwiązań w zakresie antykorupcyjnej analizy aktów prawnych. 

Skoncentrowano się w nim na jednym z najbardziej interesujących rozwiązań w tym zakresie 

funkcjonującym w Korei Południowej od 2008 r. Przedstawiono istotne czynniki, kryteria, 

które brano pod uwagę przy omawianej analizie a także sposób jej wykorzystania celem 

eliminacji korupcjogennych przepisów.  

Kolejne działanie projektowe 

➢ Przygotowanie 10 antykorupcyjnych ekspertyz aktów prawnych oraz bieżące, konsultacyjne, 

przesyłanie ich do podmiotów właściwych, odpowiedzialnych za powyższe przepisy (termin realizacji 

do 31.12.2022). 

Zapraszamy do zgłaszania na info@akademiaantykorupcyjna.pl propozycji konkretnych aktów 

prawnych lub ich projektów do przeprowadzenia antykorupcyjnej analizy w ramach projektu. 

Pozostałe główne działania projektowe 

➢ Opracowanie analizy z wnioskami po przeprowadzonym pilotażu 10 antykorupcyjnych ekspertyz 

aktów prawnych oraz uwagach zgłoszonych przez właściwe podmioty (01.01.2023-31.01.2023). 

➢ Przygotowanie finalnej wersji metodyki antykorupcyjnej analizy aktów prawnych (1.02.2023-

15.03.2023). 

➢ Organizacja 10 webinariów (online) z zakresu praktycznych aspektów stosowania metodyki 

antykorupcyjnej analizy aktów prawnych (15.03.2023-15.09.2023). 

➢ Konferencja podsumowująca osiągnięte w ramach projektu efekty (15.09.2023-15.10.2023). 

➢ W ramach rozwoju instytucjonalnego zostanie przygotowanych i nagranych  

10 antykorupcyjnych filmów edukacyjnych poświęconych różnym aspektom zapobiegania korupcji w 

Polsce zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym (01.01.2022-31.12.2022). 

Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy również za pośrednictwem infolinii informacyjnej  

22 298 54 45. Zapraszamy do kontaktu. 

Czas trwania projektu: 15.10.2021-15.10.2023                                                           

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.                                                          
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