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Masz prawo oczekiwać od pracowników sektora publicznego i policjantów, aby
działali w twoim najlepszym interesie, bez ulegania wpływom interesów osobistych,
chciwości lub motywów kryminalnych. Aby pomóc w zachowaniu zaufania do sektora
publicznego, IBAC działa na rzecz zapobiegania i ujawniania korupcji oraz naruszania
zasad etyki zawodowej, które marnują fundusze publiczne i szkodzą ludziom.
IBAC jest agencją antykorupcyjną w Wiktorii

1. Zgłaszanie korupcji

Wizją IBAC jest sektor publiczny, który aktywnie przeciwstawia
się korupcji.

IBAC otrzymuje każdego roku około 5000 zarzutów dotyczących
korupcji i naruszania zasad etyki zawodowej w sektorze
publicznym. Informacje te są niezbędne w ujawnianiu korupcji, jak
również w identyfikowaniu pojawiających się tendencji i zagrożeń
w całym sektorze publicznym.

Działamy w tym kierunku przez:
1. p
 rzyjmowanie skarg i powiadomień o korupcji w sektorze
publicznym i naruszaniu zasad etyki zawodowej (w tym
naruszaniu zasad etyki zawodowej w policji i urzędach
publicznych)
2. p
 rowadzenie śledztw i dochodzeń oraz ujawnianie korupcji i
naruszania zasad etyki zawodowej, przy czym pierwszeństwo
przyznawane jest sprawom poważnym i systemowym
3. informowanie sektora publicznego, policji i społeczności na
temat zagrożeń i skutków korupcji i naruszania zasad etyki
zawodowej oraz sposobów, w jakie można temu zapobiec.

IBAC uważnie bada każdą skargę weryfikując i sprawdzając
informacje z naszymi zasobami badawczymi i innymi skargami
oraz posiadanymi informacjami wywiadowczymi. Następnie
decydujemy czy:
• skierować skargę do innej agencji, takiej jak Wiktoriański
Rzecznik Praw Obywatelskich (Victorian Ombudsman), Policji
Wiktoriańskiej (Victoria Police), lub agencji, na którą została
złożona skarga. IBAC często dokonuje ponownego przeglądu
wyników tych spraw, aby upewnić się, że zostały dokładnie
zbadane i odpowiednio potraktowane.
• badać skargę przez nas. IBAC może przeprowadzić wstępne
dochodzenie, aby uzyskać więcej informacji do podjęcia decyzji.
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Co to jest korupcja w sektorze publicznym?
Korupcja może mieć miejsce, kiedy urzędnik sektora publicznego
dokonuje oszustwa biorąc lub oferując łapówki, przyznając
kontrakty rodzinie lub przyjaciołom czy wykorzystując lub
ujawniając zastrzeżone informacje dla zysku osobistego.
Co to jest naruszanie zasad etyki zawodowej w urzędzie
publicznym?
Naruszenie zasad etyki zawodowej w urzędzie publicznym może
być każdym postępowaniem pracownika sektora publicznego,
które jest niezgodne z prawem lub nie spełnia standardów
etycznych lub zawodowych wymaganych w wykonywaniu
obowiązków i powierzonych mu uprawnień.

Co to jest naruszenie zasad etyki zawodowej przez policję?
IBAC przyjmuje również skargi dotyczące naruszania zasad
etyki zawodowej przez pracowników Policji Wiktoriańskiej, w
tym zaprzysiężonych funkcjonariuszy, rekrutów, pracowników i
funkcjonariuszy służb ochrony (PSO).
Naruszenie zasad etyki zawodowej może wystąpić, gdy
pracownik policji rozpowszechnia obraźliwe materiały, prowadzi
pojazd pod wpływem alkoholu, dokonuje fałszywych wpisów do
kart pojazdów/rejestrów lub stosuje nadmierną siłę.

2. Prowadzenie śledztw i dochodzeń w
sprawie korupcji

3. Zapobieganie korupcji

Zgodnie z prawem, IBAC musi prowadzić dochodzenia według
ustalonego pierwszeństwa dotyczącego ważności lub systemowej
korupcji sektora publicznego lub naruszania zasad etyki zawodowej
IBAC może zdecydować o przeprowadzeniu dochodzenia w
sprawie skargi lub powiadomienia, lub też możemy rozpocząć
dochodzenie z własnej inicjatywy.
Prowadzone przez nas postępowania ustalają czy wystąpiło
zachowanie korupcyjne czy naruszenie zasad etyki zawodowej
przez pracowników policji. Postawienie zarzutów karnych
lub rekomendacja dalszego postępowania to tylko kilka z
możliwych rezultatów. Możemy również opublikować raporty oraz
rekomendować usprawnienia systemów lub praktyk.

Prowadzenie przesłuchań
Przesłuchania są częścią procesu dochodzeniowego IBAC
i zazwyczaj odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Nasz
Komisarz może prowadzić przesłuchania publiczne, jeśli uzna,
że:
• istnieją wyjątkowe okoliczności
• jest to w interesie publicznym
• mogą się odbyć bez powodowania nadmiernej szkody dla
reputacji, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia danej
osoby.

Wykonywanie władzy przez IBAC w sposób
odpowiedzialny
W trakcie dochodzenia, IBAC może:
• zmusić do przedstawienia dokumentów i innych rzeczy
• wejść i przeszukać lokale, przejąć/skonfiskować dokumenty i
inne przedmioty
• korzystać ze sprzętu monitorującego, przechwytywać przekazy
telekomunikacyjne
• prowadzić osobiste i publiczne przesłuchania
• wymagać od ludzi składania zeznań w czasie przesłuchań.

Wszyscy mamy obowiązek zapobiegania korupcji w sektorze
publicznym i upewniania się, że fundusze publiczne wydawane
są zgodnie z przeznaczeniem – dostarczając ważnych usług
rządowych i infrastruktury dla wszystkich mieszkańców Wiktorii.
Zapobieganie korupcji i poważnym naruszeniom zasad etyki
zawodowej w sektorze publicznym jest kluczowym priorytetem
dla IBAC, takim, do którego przyczynia się cała organizacja.
Wspólnie z naszymi kluczowymi partnerami w całym
systemie integralności stanu Wiktoria, IBAC projektuje,
dostarcza i dokonuje oceny szerokiego wachlarza interwencji
zapobiegawczych w celu:
• upoważnienia osób do identyfikacji i zgłaszania korupcji i
poważnego naruszania zasad etyki zawodowej
• wspierania organizacji w stwarzaniu skutecznych środków
kontroli korupcji i naruszania zasad etyki zawodowej
• wzmocnienia norm społecznych dla stworzenia silnej i trwałej
kultury antykorupcyjnej.

Zrozumienie skutków korupcji
Aby lepiej zrozumieć obszary najbardziej narażone na
eksploatację lub korupcję, prowadzimy badania strategiczne
w zakresie kluczowych trendów i zagadnień, a także innych
projektów, które zwracają uwagę na możliwości usprawnienia
systemów i praktyk.
Choć może to być pomocne w naszych postępowaniach
dochodzeniowych, badania te są również wykorzystywane do:
• angażowania się ze społecznością i sektorem publicznym dla
lepszego zrozumienia korupcji i jej szkodliwych skutków
• zwiększenia ilości zgłoszeń korupcji i pomoc w stworzeniu
zdolności sektora publicznego do zgłaszania korupcji
• uświadamianie organizacji odnośnie najświeższych informacji
i materiałów wywiadowczych, aby wyprzedzić zagrożenia
korupcyjne.

Musimy występować do sądów i trybunałów przed
przystąpieniem do wykonywania niektórych z tych uprawnień.
Musimy również regularnie powiadamiać różne organy stanowe i
federalne o korzystaniu z tych uprawnień.
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IBAC jest agencją antykorupcyjną w Wiktorii odpowiedzialną za zapobieganie i ujawnianie korupcji w
sektorze publicznym oraz naruszanie zasad etyki zawodowej przez policję. Dokonujemy tego poprzez:
• Prowadzenie dochodzeń w sprawie poważnych korupcji i naruszania zasad etyki zawodowej przez policję.
• Informowanie sektora publicznego, policji i społeczności na temat zagrożeń i skutków korupcji jak też
naruszania zasad etyki zawodowej przez policję oraz sposobów, w jakie moża temu zapobiec.
Aby dowiedzieć się jak zgłaszać korupcję, odwiedź stronę www.ibac.vic.gov.au lub zadzwoń pod numer
1300 735 135.
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza, zadzwoń do Służby Tłumaczy Pisemnych i Ustnych (Translating and
Interpreting Service) pod numer 13 14 50 lub odwiedź stronę www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/tr

Niniejsza ulotka powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być traktowana jako porada prawna.
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