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POLITYKA ANTYKORUPCYJNA 
 

w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich 

 
Nasza Misja: Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na 
wysokim poziomie etycznym. 
 
Najlepszą wizytówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich jest zadowolony pacjent. Pragniemy 
by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. 
  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji  
w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności Zespołu. 
 
Dyrektor ZOZ jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Antykorupcyjnej z systemem 
prawnym, dobrymi praktykami oraz kodeksami zawodowymi a także za przestrzeganie 
postanowień Polityki przez pracowników.  
 
Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Polityce Antykorupcyjnej stanowi naruszenie obowiązków 
pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wynikającej z Regulaminu Pracy oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów 
obowiązującego prawa. 
 
Celem Polityki antykorupcyjnej jest: 
 zwiększanie świadomości pracowników z zakresu problematyki korupcyjnej, 
 ustanowienie kompetentnych i niezależnych osób odpowiedzialnych za nadzór nad 

wdrożonym systemem zarządzania antykorupcyjnego, 
 analizowanie zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić podczas realizacji zadań, 
 podejmowanie środków zaradczych zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożeń 

korupcyjnych, 
 wprowadzenie procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia 

zagrożeń korupcyjnych, 
 monitorowanie procesów zidentyfikowanych w ZOZ pod kątem wystąpienia ryzyka zagrożeń 

korupcyjnych, 
 otoczenie ochroną osób zgłaszających w dobrej wierze podejrzenie zdarzenia korupcyjnego, 
 stosowanie określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych. 
 
Zgodnie z przyjętą Polityką Antykorupcyjną, pod każdą postacią zabronione jest przekupstwo, 
płatna protekcja, wymuszanie lub nakłanianie, oferty, obietnice, wręczenia oraz inne działania 
noszące znamiona korupcji. 
Polityka Antykorupcyjna, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jest 
komunikowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. ZOZ podejmuje działania w celu 
podnoszenia świadomości i regularnie szkoli pracowników. Z Polityką Antykorupcyjną związana 
jest PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ KORUPCYJNYCH 
W ZOZ W KOŃSKICH. 
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