
 

   Załącznik nr  3 

do Zarządzenia Dyrektora nr 13/19/20 

dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

 

Baza ryzyk korupcyjnych w Szkole Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w 

Warszawie 
 

 

Zakres czynności Ryzyko 

korupcyjne 

Działania podjęte/zalecane do stosowania 

(mechanizmy kontrolne) 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

Organizacja dowozu dla dzieci i 

uczniów niepełnosprawnych 

Przekupstwo 1) przestrzeganie przepisów i zasad udzielania 

zamówień publicznych wprowadzonych zarządzeniami 

Prezydenta m.st. Warszawy, 

2) komisyjne otwarcie ofert, 

3) wybór najkorzystniejszej oferty; 

Pomoc materialna dla uczniów - 

przyznanie stypendium szkolnego, 

zasiłku szkolnego 

Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

1) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium 

przez pedagogów szkolnych oraz potwierdzanie 

konieczności przyznania uczniowi pomocy materialnej 

przez dyrektora szkoły, 

2) weryfikacja wniosków przez co najmniej dwóch 

pracowników wydziału: pracownika wiodącego oraz 

innego upoważnionego pracownika; 

Nagradzanie pracy nauczycieli  Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

udzielanie nagród i przyznawanie dodatków do 

wynagrodzenia w ścisłej zgodności z przepisami 

regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

Przyznawanie dofinansowań do 

studiów dla nauczycieli 

Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

1) kolegialne opiniowanie wniosków o 

dofinansowanie, 

2) procedura przyznawania dofinansowań ustalona 

zarządzeniem Prezydenta; Płatna 

protekcja 

Nadzór nad pracą szkół, przedszkoli i 

placówek w zakresie kompetencji 

organu prowadzącego 

 Przekroczenie 

uprawnień 

1) cykliczne szkolenie pracowników w zakresie 

dotyczącym kompetencji organu prowadzącego, 

2) opracowywanie w zespole zagadnień i problematyki 

monitorowania pracy szkół i placówek, 

3) wypracowanie jednakowych narzędzi kontroli 

(formularzy, ankiet, itp.); 

Przyznawanie i przekazywanie 

dotacji, sprawdzanie pod względem 

finansowo-księgowym oraz kontrola 

finansowo-księgowa wykorzystania 

środków przez organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24.04.2003 o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

wyłonione w drodze otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

1) opiniowanie ofert przez Komisję Konkursową, 

2) procedura przyznawania dotacji ustalona 

zarządzeniem Prezydenta, 

3) kolegialne zatwierdzenie dotacji przez zarząd 

dzielnicy, 

4) ostateczną decyzję o przyznaniu i przekazaniu 

dotacji podejmuje Prezydent m.st. Warszawy w formie 

zarządzenia; 

Płatna 

protekcja 
Przekupstwo 



 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 

 

Udzielanie zamówień publicznych, 

których wartość przekracza 

równowartość kwoty 30 tys. euro 

Przekupstwo 1) zapoznawanie pracowników z Kodeksem Etyki, oraz 

Polityką antykorupcyjną w Szkole i w m.st. Warszawa, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i 

procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad 

udzielania zamówień publicznych wprowadzonych 

zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy, w 

szczególności: 

    a) dokumentowanie postępowania, 

     b) powoływanie do każdego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego komisji 

przetargowych, 

     c) składanie oświadczeń członków komisji o 

bezstronności, wyłączenie z postępowania pracownika 

w sytuacji możliwości wystąpienia konfliktu interesów, 

     d) komisja przetargowa powoływana jest w składzie 

co najmniej trzyosobowym, przy jednoczesnym 

zachowaniu większości pracowników merytorycznych 

w jej składzie, 

3) obowiązek określenia przez przełożonych 

kompetencji i odpowiedzialności pracowników w 

zakresach obowiązków, 

4) samokontrola każdego pracownika, 

5) nadzorowanie działań pracowników przez 

bezpośrednich przełożonych, 

6) kontrola zarządcza, w tym analiza ryzyk, 

7) zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 

8) obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze 

korzyści w przypadku pojawienia się dowodów 

wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 

9) publikacja umów w centralnym rejestrze umów, 

10) cykliczne szkolenia pracowników, 

11) wyeliminowanie spotkań indywidualnych, 

nieformalnych w trakcie prowadzonych postępowań, 

spotkania (negocjacyjne) z podmiotami prywatnymi są 

przeprowadzane przez komisję przetargową zgodnie z 

przepisami prawa i procedur wewnętrznych, w tym 

przy przestrzeganiu zasad udzielania zamówień 

publicznych wprowadzonych zarządzeniami 

Prezydenta m.st. Warszawy,  

12) zasada "dwóch par oczu", 

13) zmienny skład komisji oceniających oferty, 

14) powoływane zespoły projektowe (angażowanie w 

projekty więcej niż jednej osoby zmniejsza ryzyko 

występowania działań korupcyjnych), 

15) pionowe zarządzanie projektem (w dany projekt 

jest zaangażowana więcej niż jedna osoba, tj.  

pracownik, przełożony bezpośredni, przełożony 

wyższego szczebla), 

16) zabezpieczenia systemowe - indywidualny login i 

hasło, 

17) przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 

Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Przetwarzania 

Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami 

Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 

osobowych; 

Płatna 

protekcja 

Handel 

wpływami 

Przekroczenie 

uprawnień 

Zamierzone 

niedopełnienie 

obowiązków 

Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

Konflikt 

interesów 

Udzielanie zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza 

równowartości kwoty 30 tys. euro 

Przekupstwo 1) zapoznawanie pracowników z Kodeksem Etyki oraz 

Polityką antykorupcyjną w Szkole i w m.st. Warszawa, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i 

procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad 

udzielania zamówień publicznych wprowadzonych 

zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy,  

3) stosowanie dobrych praktyk, m.in.: 

Płatna 

protekcja 



Handel 

wpływami 

a) dokumentowanie postępowania, 

b) wysłanie zapytania ofertowego do minimum 

trzech wykonawców, 

c) wyłączenie z postępowania pracownika w 

sytuacji możliwości wystąpienia konfliktu 

interesów, 

d) prowadzenie tabeli wyboru Oferenta wraz z 

uzasadnieniem, 

e) po dokonaniu oceny ofert, sporządzenia 

protokołu wyboru i przedłożenie go 

dyrektorowi do podjęcia decyzji o wyborze 

oferty, 

f) komisje do odbiorów prac wykonanych na rzecz 

Szkoły są przynajmniej dwuosobowe, 

4) przygotowywanie i udzielanie zamówień z 

zastosowaniem wytycznych określonych w 

opracowanej i wdrożonej procedurze prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do 

których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przewidującej m.in.: 

      a) ogólnie obowiązujące zasady doboru i 

weryfikacji oferentów, do których kierowane są 

zapytania ofertowe,  

      b) procedurę nadsyłania ofert mającą na celu 

zapewnienie ich niejawności do czasu upłynięcia 

terminu składania, 

5) obowiązek określenia przez przełożonych 

kompetencji i odpowiedzialności pracowników w 

zakresach obowiązków, 

6) samokontrola każdego pracownika, 

7) nadzorowanie działań pracowników przez 

bezpośrednich przełożonych, 

8) kontrola zarządcza w tym analiza ryzyk, 

9) zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym, 

10) obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze 

korzyści w przypadku pojawienia się dowodów, 

wdzięczności ze strony klientów zewnętrznych, 

11) publikacja umów w centralnym rejestrze umów, 

12) cykliczne szkolenia pracowników, 

13) wyeliminowanie spotkań nieformalnych w trakcie 

prowadzonych postępowań, 

14) spotkania  odbywają się w obecności więcej niż 

jednego pracownika, 

15) zasada "dwóch par oczu", 

16) powoływane zespoły projektowe (angażowanie w 

projekty więcej niż jednej osoby zmniejsza ryzyko 

występowania działań korupcyjnych), 

17) pionowe zarządzanie projektem (w dany projekt 

jest zaangażowana więcej niż jedna osoba, tj.  

pracownik, przełożony bezpośredni, przełożony 

wyższego szczebla), 

18) zabezpieczenia systemowe - indywidualny login i 

hasło, 

19) przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 

Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Przetwarzania 

Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami 

Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 

osobowych; 

Przekroczenie 

uprawnień 

Zamierzone 

niedopełnienie 

obowiązków 

Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

Konflikt 

interesów 

 

SPRAWY KADROWE 



Procedura naboru wewnętrznego w 

Szkole, rekrutacja, ocena, awans i 

motywowanie pracowników,  

Zamierzone 

niedopełnienie 

obowiązków 

Regulacje wewnętrzne obowiązujące w Szkole: 

1) regulamin wynagradzania pracowników Szkoły, 

3) regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na 

wolne stanowiska urzędnicze  w tym na kierownicze 

stanowiska urzędnicze,  

4) zakres obowiązków weryfikowany i akceptowany 

jest przez przełożonego, 

5) dokumentacja oraz opis stanowiska 

przygotowywane są według standardów wynikających 

z prawa pracy,  

6) zasady i kryteria przyznawania dodatku 

motywacyjnego ściśle z regulaminem wynagradzania 

nauczycieli,  
Przekroczenie 

uprawnień 

Udzielanie zamówień publicznych na 

realizację szkoleń i konferencji   

Konflikt 

interesów 

1) Zapoznanie pracowników z Kodeksem Etyki oraz 

Polityką antykorupcyjną w Szkole i w m.st. Warszawa, 

2) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, 

procedur  i przyjętych standardów w procesie realizacji 

szkoleń, w tym w szczególności przepisów Prawo 

zamówień publicznych i z obszaru księgowości,  

 3) Monitoring spraw prowadzonych przez 

pracowników oraz szczegółowa weryfikacja obszarów 

zagrożonych korupcją przy okazji aktualizacji rejestru 

ryzyka,  

4) Wykazywanie szczególnej uważności na oferty firm 

szkoleniowych dedykowane pracownikom urzędu  na 

bezpłatne szkolenia lub specjalne gratyfikacje cenowe 

związane z ich udziałem w szkoleniach lub 

konferencjach,                                                                                                                                                         

5) Przestrzeganie zasad rynkowej konkurencji 

pozwalającej na równy udział w procesach udzielania 

zamówień na realizację szkoleń różnym wykonawcom,   

6) Obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze 

korzyści w przypadku pojawienia się dowodów 

wdzięczności ze strony przedstawicieli firm 

szkoleniowych;                                                                    

Płatna 

protekcja 

Faworyzowanie 

konkretnego 

dostawcy 

Przekupstwo 



Nielegalne 

dowody 

wdzięczności 

Realizacja i wypłata świadczeń z 

ZFŚS 

Konflikt 

interesów  

1) Przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz Polityką 

antykorupcyjną w Szkole i w m.st. Warszawa,  

2) Zapoznanie pracowników z Polityką 

Antykorupcyjną, 

3) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 

(ustawa o zfśs, ustawa o pdof), 

4) Regulacje wewnętrzne obowiązujące w Szkole, 

regulamin zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 

finansowo-księgowych, 

5) Zastosowanie zasady: dokumenty przechodzą przez 

dwie pary rąk (dwie pary oczu) a następnie 

zatwierdzane są przez dyrektora,  

6) Obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze 

korzyści w przypadku pojawienia się dowodów 

wdzięczności,                                                                                                                                                      

7) Kontrola zarządcza, w tym analiza ryzyk, 

8) Zabezpieczenie dokumentów - przechowywanie 

dokumentów zawierających dane osobowe 

(wrażliwe/sensytywne) w zamykanych szafach,  

9) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

10) Zabezpieczenie systemowe - indywidualny login i 

hasło.;                                                                                                                                                                               

Zamierzone 

niedopełnienie 

obowiązków  

 


