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Szanowni Państwo, 

 Poradnik ma na celu przybliżyć Państwu czym jest korupcja oraz jakie środki ochrony 

Państwu przysługują. 

Zgodnie z art. 2 cywilnoprawnej konwencji o korupcji przyjętej w Strasburgu dnia  

4 listopada 1999 r. - „korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, 

bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści, lub jej obietnicy, 

które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane 

od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę”. 

Leczenie w DCO  osób ubezpieczonych jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

i nie wymaga jakichkolwiek dopłat czy Prezentów. Pracownicy DCO mają świadomość, że ich praca 

jest  służbą  publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro każdego pacjenta. 

PERSONEL NASZEGO SZPITALA NIE OCZEKUJE DOWODÓW WDZIĘCZNOŚCI 

ZA WYKONANE USŁUGI MEDYCZNE 

W DCO  funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:  

Zabronione jest uzależnianie udzielania świadczenia medycznego lub realizacji 

innych zadań DCO od przyjęcia przez Pracownika Prezentu. 

Dopuszczalne jest przyjmowanie od pacjentów po zakończeniu procesu 

leczenia wyłącznie drobnych zwyczajowych Prezentów o krótkim okresie 

przydatności (kwiaty, słodycze), o wartości nie większej niż 50,00 pln pod warunkiem, że inicjatywa 

jego wręczenia wychodzi od pacjenta, a okoliczności jego wręczenia nie stwarzają jakiegokolwiek 

podejrzenia popełnienia czynu nieetycznego lub niezgodnego z prawem. 

Przekazanie Prezentu nie może mieć podłoża korupcyjnego, to znaczy być warunkiem 

wykonania lub zaniechania przez Pracownika jego obowiązków medycznych względem pacjenta 

lub innej osoby, ani warunkiem zaangażowania w sumienne wykonywanie sztuki lekarskiej. 

W przypadku, gdy pacjent lub jego rodzina chcą wyrazić swoja wdzięczność, to jest to 

możliwe także w formie pisemnego podziękowania przekazanego na ręce lekarza kierującego 

oddziałem  lub dyrekcji DCO. 

Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania DCO, 

dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie 

pracownika. 

Jakiekolwiek próby przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób dóbr 

(np. pieniędzy) lub innych nienależnych korzyści, w konsekwencji mogą narazić Pracownika na 

odpowiedzialność karną, a także zaszkodzić reputacji całego zespołu DCO. 
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Jeżeli znajdziecie się Państwo w sytuacji, w której ktoś będzie sugerował lub wręcz zażąda 

korzyści majątkowych to nie powinni Państwo reagować na takie sytuacje przekazywaniem 

jakichkolwiek dóbr.  

Należy pamiętać, że także proponowanie jak i samoistne wręczanie bez żadnych ku temu 

podstaw nienależnych korzyści stanowić może podstawę do Państwa odpowiedzialności. 

We wszystkich przypadku zetknięcia się z przypadkami korupcji należy zgłaszać ten fakt: 

 osobiście w Sekretariacie Dyrektora DCO (budynek H, piętro III), 

 do skrzynki zgłoszeń (bud. F, parter). 

 przesyłką pocztową wysłaną na adres: Dolnośląskie Centrum 

Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław z dopiskiem „Antykorupcja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


