Zgłaszanie korupcji i naruszania zasad
etyki zawodowej
www.ibac.vic.gov.au

Czy byłeś świadkiem korupcji? Podejrzewasz coś? Twoje informacje mogą pomóc
w ujawnieniu jak korupcja w sektorze publicznym lub naruszanie zasad etyki
zawodowej przez policję marnują fundusze publiczne i szkodzą mieszkańcom
Wiktorii. Co ważne, twoja skarga może pomóc wszystkim w zdobyciu cennych
doświadczeń z zakresu zapobiegania korupcji i naruszania zasad etyki zawodowej.
Co możesz zgłosić do IBAC?

2 N
 aruszanie zasad etyki zawodowej w urzędzie
publicznym

1 K
 orupcję organu sektora publicznego lub jego
pracownika

Naruszanie zasad etyki zawodowej w urzędzie publicznym
ma szeroką definicję. Może to być postępowanie pracownika
sektora publicznego, które jest niezgodne z prawem lub nie
spełnia standardów etycznych lub zawodowych wymaganych w
wykonywaniu obowiązków i powierzonych mu uprawnień.

Korupcja może mieć miejsce, kiedy ktoś dokonuje oszustwa
biorąc lub oferując łapówki, przyznając kontrakty rodzinie lub
przyjaciołom czy wykorzystując lub ujawniając zastrzeżone
informacje dla zysku osobistego.
Możesz złożyć skargę do IBAC na:
• pracowników rządu stanowego (w departamentach,
agencjach, szpitalach publicznych, szkołach
publicznych, uniwersytetach i uczelniach TAFE)
• funkcjonariuszy Policji Wiktoriańskiej (Victoria Police),
rekrutów, funkcjonariuszy służb ochrony (PSO),
funkcjonariuszy policji aresztów śledczych i pracowników
• urzędników rad miejskich i radnych miasta
• członków parlamentu i jego urzędników
• sędziów, sędziów pierwszej instancji (magistrates) i
innych członków sądownictwa.
Możesz także zgłosić swoje obawy bezpośrednio do właściwej
agencji poprzez Koordynatora Ujawnień Informacji w Interesie
Publicznym (Public Interest Disclosure Coordinator). Większość
agencji sektora publicznego zatrudnia kogoś do wspierania
pracowników i członków społeczności w składaniu skarg oraz
chronienia informatorów.
Listę agencji uprawnionych do przyjmowania ujawnień informacji
można znaleźć na stronie www.ibac.vic.gov.au/PID

3 N
 aruszenie zasad etyki zawodowej przez
funkcjonariuszy Policji Wiktoriańskiej (Victoria
Police)
IBAC przyjmuje również skargi dotyczące naruszania zasad etyki
zawodowej przez wszystkich pracowników Policji Wiktoriańskiej
(Victoria Police), w tym zaprzysiężonych funkcjonariuszy,
rekrutów, pracowników i funkcjonariuszy służb ochrony
(PSO) oraz strażników aresztów i ich personel. Może to być
rozpowszechnianie obraźliwych materiałów, prowadzenie pojazdu
pod wpływem alkoholu, dokonywanie fałszywych wpisów do kart
pojazdów/rejestrów lub stosowanie nadmiernej siły.
Skargi na naruszanie zasad etyki zawodowej przez policję mogą
być również składane w Komendzie Standardów Zawodowych
Policji Wiktoriańskiej (Victoria Police’s Professional Standards
Command) pod numerem 1300 363 101.

IBAC NIE MOŻE PROWADZIĆ DOCHODZEŃ
DOTYCZĄCYCH:
• Sektora prywatnego.
• Spraw powstałych w innych stanach i terytoriach.
• Parlamentarzystów, departamentów i agencji rządu
federalnego.

Będziesz chroniony
IBAC postępuje z twoimi informacjami i danymi osobowymi w
sposób ostrożny i poufny. Jeśli twoja skarga zostanie uznana za
ujawnienie informacji w interesie publicznym:
• twoje nazwisko i dane osobowe nie zostaną nikomu udostępnione
(z wyjątkiem agencji, do których to zażalenie może zostać skierowane)
• nie możesz zostać zwolniony z pracy, poddany dyscyplinie lub
zastraszony z powodu złożenia skargi
• jesteś chroniony przed takimi postępowaniami prawnymi, jak o
zniesławienie czy odpowiedzialność cywilną
• twoi przyjaciele, rodzina i koledzy będą również chronieni.

Jeśli zależy ci na prywatności, możesz złożyć zażalenie
anonimowo. Jeśli złożysz zażalenie anonimowo, nasze
dochodzenie będzie ograniczone. Powodem tego jest brak
możliwości kontaktu z tobą z prośbą o dalsze informacje i brak
możliwości przedyskutowania sprawy z tobą, jeśli się z nami
skontaktujesz.

Co to jest ujawnienie informacji w interesie
publicznym?
Jest to ujawnienie informacji na temat niewłaściwego
postępowania urzędu publicznego lub jego personelu (np.
korupcji) lub szkodliwej akcji (np. wyrzucenia kogoś z pracy za
ujawnienie informacji).

Jeśli twoja skarga nie dotyczy ujawnienia informacji w interesie
publicznym, twoja tożsamość nie musi być traktowana poufnie, ale:
• nie możesz zostać zwolniony z pracy, poddany dyscyplinie lub
zastraszony z powodu złożenia skargi
• jesteś chroniony przed takimi postępowaniami prawnymi, jak o
zniesławienie czy odpowiedzialność cywilną.

Co się stanie, gdy zgłosisz korupcję lub naruszenie zasad etyki zawodowej do IBAC
IBAC zadecyduje, czy twoje zgłoszenie jest
ujawnieniem informacji w interesie publicznym

Tak, jest to ujawnienie informacji
w interesie publicznym

Nie, to nie jest ujawnienie
informacji w interesie publicznym

PRZEPROWADZENIE DOCHODZENIA

PRZEKAZANIE SPRAWY

IBAC może przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.

IBAC może przekazać ujawnione informacje
innej agencji (np. Victorian Ombudsman) lub
organizacji wymienionej w zażaleniu.

PRZEKAZANIE SPRAWY
IBAC może przekazać sprawę do rozpatrzenia
przez jedną z poniższych agencji:

Informacje na temat naruszenia zasad etyki
zawodowej w Policji mogą zostać przekazane do
Chief Commissioner of Police (Nadkomisarza Policji).

Victorian Ombudsman, Victoria Police (jeśli jest to
sprawa policyjna), Chief Municipal Inspector (Główny
Inspektor Miejski), Information Commissioner
(Rzecznik ds. Informacji Publicznej), Racing Integrity
Commissioner (Komisarz ds. Uczciwości Wyścigów),
Judicial Commission (Komisja Sądowa).

ZANIECHANIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA
IBAC nie podejmie żadnych dodatkowych działań.

Za zezwoleniem osoby, która złożyła zażalenie,
możemy też to zażalenie przekazać do
rozpatrzenia przez inny urząd publiczny.
ZANIECHANIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA
Możemy sprawę umorzyć lub zamknąć z szeregu
przyczyn, np.:
• z braku podstaw lub wiarygodności
• jeśli sprawa została wniesiona w złej woli lub
jest błaha
• jeśli dotyczy tematu, którego ani IBAC ani urząd
wymieniony w IBAC Act 2011 (Ustawie o IBAC)
nie może rozpatrzyć.

www.ibac.vic.gov.au
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Jak dokonać zgłoszenia?

Co IBAC robi z twoją informacją?

Wypełnij formularz online na www.ibac.vic.gov.au Jeśli masz
trudności z dostępem do formularza online, zadzwoń do nas pod
numer 1300 735 135.

Zgodnie z prawem, IBAC nadaje pierwszeństwo zarzutom o
poważną lub systemową korupcję oraz naruszanie zasad etyki
zawodowej. Po wnikliwej ocenie skargi, IBAC może zdecydować:

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/mylanguage

• skierować skargę gdzie indziej

Zanim skontaktujesz się z IBAC
Upewnij się, jakie skargi możemy przyjąć, a jakie nie. Jeśli twoja
skarga nie dotyczy korupcji lub naruszenia zasad etyki zawodowej,
możemy cię skierować do innej agencji, takiej jak Wiktoriański
Rzecznik Praw Obywatelskich (Victorian Ombudsman).
Miej również jasność, na kogo/co składasz skargę oraz dostarcz
możliwie jak najwięcej szczegółów i dowodów.

• prowadzić dochodzenie
• umorzyć postępowanie.
Aby pomóc w ustaleniu pierwszeństwa spraw, IBAC może również
przeprowadzić wstępne dochodzenie dla poparcia swojej decyzji,
co zrobić z twoją skargą.
Chociaż nie możemy korzystać z wielu naszych szerokich
uprawnień dochodzeniowych podczas wstępnego dochodzenia,
możemy:
• zażądać dalszych informacji od kogokolwiek
• pozwać osobę w celu przedstawienia dokumentów
• wydać powiadomienie o poufności.

Twoje informacje są pomocne
Niezależnie od wyniku twojej skargi, przekazane nam informacje
pomagają nam zidentyfikować szersze trendy i wzorce zachowań.
IBAC wykorzystuje tę analizę do ostrzegania sektora publicznego
przed potencjalnymi lukami w ich praktykach i organizacjach.

Level 1, North Tower
459 Collins Street,
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234,
Melbourne, VIC 3001
T 1300 735 135
F (03) 8635 6444
Styczeń 2020

www.ibac.vic.gov.au

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 można temu zapobiec.
Aby złożyć doniesienie o korupcji już dziś, odwiedź 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/mylanguage
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