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Czym jest Pakt Uczciwości?

❑ Pakt uczciwości, ang. Integrity Pact (IP) – to w praktyce rodzaj umowy 
cywilnoprawnej między zamawiającym, wykonawcami i obserwatorem społecznym 
(np. organizacją, czy grupą mieszkańców).

❑ Ważny element! IP zakłada udział zewnętrznego, społecznego obserwatora – w 
całym procesie – od zainicjowania procedury zamówień, przez realizację, po 
zakończenie projektu.

❑ Ogólny cel IP to wzmocnienie gwarancji, że żadna ze stron postępowania nie będzie 
uciekać się do nieuczciwych (zwłaszcza korupcyjnych) praktyk zlecając / starając się i 
realizując o dane zamówienie i że interes publiczny nie dozna uszczerbku (np. nie 
zostaną utracone publiczne pieniądze, a inwestycje będą bezpieczne)



Po co Pakt Uczciwości obywatelom?

❑ minimalizuje szkody dla interesu publicznego w związku z błędami i 
nadużyciami w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji publicznych; 

❑ pozwala kontrolować zamówienia publiczne istotne dla lokalnej 
społeczności;

❑ może być źródłem wiedzy dla obywateli, radnych, dziennikarzy, organizacji 
strażniczych itd.;

❑ zwiększa przejrzystość zamówień;

❑ jest szansą dla obywateli chcących zatrzymać niekorzystne dla nich zmiany 
lub naprawić powstałe szkody.



W czym Pakt Uczciwości może pomóc stronom zamówienia?

❑ obecność zewnętrznego obserwatora może pomóc zapobiegać 
nieprawidłowościom i/lub ich negatywnym skutkom;

❑ pakt może usprawnić obieg informacji i komunikację między wykonawcą, 
zamawiającym, jednostkami nadzoru, a także społeczeństwem;

❑ zewnętrzny obserwator może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów między stronami 
zamówienia;

❑ obserwacja może być się źródłem dodatkowej wiedzy i opinii, wspierających 
realizację zamówienia;

❑ pakt może przyczynić się do zwiększenia zaufania do rynku zamówień publicznych 
pokazując, że te nie mają nic do ukrycia na temat tego jak wydatkują środki 
publiczne;



pierwszy kompletny pilotaż Paktu Uczciwości
w Polsce dotyczy zamówienia PKP PLK S.A.
współfinansowanego z Funduszu Spójności o
wartości 468 mln złotych – Fundacja
Batorego pełni w nim rolę Obserwatora





Monitoring obywatelski – jak się 
włączyć?



Dziękujemy za uwagę!

kontakt: 
gmakowski@batory.org.pl
mwaszak@batory.org.pl
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