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Międzynarodowa konferencja naukowa Korupcja 
a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywi
stości, Kętrzyn, 24-25 października 2012 r.

Korupcja jest przejawem przestępczej działalności odnotowywanej we 
wszystkich państwach. Zjawisko to ze względu na swój destrukcyjny charak
ter jest więc przedmiotem nieustannego zainteresowania różnorodnych in
stytucji i środowisk. Od trzech lat miejscem wymiany doświadczeń związa
nych z przeciwdziałaniem temu zjawisku jest Centrum Szkolenia Straży 
Granicznej w Kętrzynie, które przy ścisłej współpracy z Wydziałem Prawa 
i Administracji UWM w Olsztynie organizuje konferencje poświęcone różnym 
przejawom korupcji. Konferencje te zyskują na znaczeniu. O ile pierwsza 
cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem, o tyle tegoroczna, zorganizo
wana 24-25 października 2012 r., miała już znacznie liczniejsze grono 
uczestników, przybyłych również z zagranicy, przez co zyskała status między
narodowej.

Trzy edycje konferencji wytworzyły już pewien ich zwyczaj wyrażający 
się m.in. w corocznym definiowaniu tem atu wiodącego. Tegoroczny zawarty 
był w dwóch zdaniach: Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rze
czywistości. Wystąpienia inspirowane tym hasłem zgłosiło ponad 20 autorów 
reprezentujących głównie tzw. służby mundurowe oraz uczelnie z wojewódz
twa warmińsko-mazurskiego, z wiodącą rolą Wydziału Prawa i Administracji 
UWM. Wedle innej systematyki autorami 15 wystąpień byli Polacy, a 6 go
ście z zagranicy, w tym ze Słowacji, Węgier i Łotwy.

Zgłoszone wystąpienia zostały zaprezentowane podczas trzech tematycz
nych paneli. Do pierwszego, zatytułowanego Społeczny wymiar zjawiska ko
rupcji, zakwalifikowano 8 referatów, do drugiego -  Korupcja a bezpieczeń
stwo państwa również 8 referatów, a do trzeciego -  Karnoprawne aspekty 
zwalczania korupcji 7 referatów.

Tematyka konferencji oraz status jego głównego organizatora sprawiły, 
że większość wystąpień dotyczyła różnych aspektów przeciwdziałania korup
cji podejmowanych przez tzw. służby mundurowe. Uwagi na ten temat przed
stawili reprezentanci Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji, Central
nego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej oraz 
Staży Granicznej Republiki Łotwy. Cywilni uczestnicy konferencji dopełnili
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tę tematykę różnorodnym i rozległym chronologicznie zestawem wystąpień, 
począwszy od korupcji w starożytnym Rzymie, o czym mówił dziekan Wy
działu Prawa i Administracji UWM prof. dr hab. B. Sitek, a skończywszy na 
problemie korupcji w programach rosyjskich partii politycznych, do czego 
odniósł się prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM dr Adam Hołub.

Konferencję zakończył jej gospodarz -  komendant Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej płk Andrzej Rytwiński. Zapowiedział, co ucieszyło zebra
nych, podjęcie starań zmierzających do kontynuowania tej inicjatywy, a tak
że sprawne opublikowanie materiałów właśnie zakończonej. Deklaracja ta 
była w pełni wiarygodna, bowiem podczas konferencji zaprezentowano pracę 
zawierającą materiały z 2011 r. zatytułowaną Społeczno-prawne aspekty prze
ciwdziałania korupcji, pod redakcją Jacka Bila i Andrzeja Wawrzusiszyna.

Niżej podpisany uczestniczy od początku we wspomnianych konferen
cjach, a w tym roku wystąpił nawet w charakterze przewodniczącego jej 
Rady Naukowo-Programowej. Pozwala mi to na garść osobistych refleksji. 
Konferencję uznaję za bardzo potrzebną, głównie jako forum wymiany do
świadczeń między funkcjonariuszami różnych formacji zajmujących się ko
rupcją. Ich wystąpienia -  co nie jest gołosłowne -  podejmują różne realne 
problemy z zainteresowaniem wysłuchiwane przez uczestników. W tym roku 
zostały one dopełnione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Łotwy, 
których wystąpienia przekonały, że problemy, z którymi mierzymy się 
w Polsce, są bardzo zbliżone do tych, jakie występują na Łotwie. Inną warto
ścią konferencji jest rozwijana współpraca między praktykami a środowi
skiem akademickim, które instytucjonalnie reprezentuje Wydział Prawa 
i Administracji UWM. Jesteśmy tam doceniani, wysłuchiwani z uwagą 
i zapraszani do współorganizowania kolejnych planowanych przedsięwzięć. 
Miłe słowa cieszą, ale są też zobowiązaniem, które jako Wydział z chęcią 
i radością podejmujemy.
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