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Wstęp

Zjawisko korupcji istnieje od momentu, gdy despotyczna władza 
pozostawiła własnym faworytom, a potem powstałej klasie urzęd-
ników podejmowanie względnie samodzielnych decyzji (zob. 
Priztl, Schneider 2009: 310). Korupcja zmieniała swoją postać 
z  biegiem czasu, choć jej zasadnicze elementy ukształtowały się 

Zakres znaczeniowy pojęcia korupcji uległ 
współcześnie rozszerzeniu. Zarzuty zwią-
zane z  tym procederem nie dotyczą już 
jedynie urzędników państwowych czy osób 
pełniących funkcje publiczne. Powszechną 
praktyką jest stosowanie tego terminu 
w  odniesieniu do nielegalnych i  nietycz-
nych działań o  charakterze biznesowym, 
naukowym czy też społecznym. Powstają 
nowe formy korupcji, w tym też niezwiąza-
ne z  naruszeniem prawa, a  w  niektórych 
przypadkach do działań o  charakterze 
korupcyjnym wykorzystuje się nawet obo-
wiązujące przepisy prawne.

W artykule ukazano wybrane przykła-
dy korupcji miękkiej, czyli przekupstwa 
bez naruszenia prawa. Dotyczą one ogła-
szania publikacji naukowych za wysoką 

opłatą i wycofywania protestów ekologicz-
nych związanych z  nowymi inwestycjami 
po dokonaniu wpłaty na rachunek stowa-
rzyszeń ochrony przyrody. 

Korupcja miękka powinna być jednak 
rozpatrywana względem swej szkodliwości 
nie tylko w kategoriach prawnych, lecz tak-
że moralnych. Dlatego też znalazła się 
w kręgu zainteresowania etyki społecznej, 
w tym jej odmiany stosowanej, czyli etyki 
biznesu.

Analiza prakseologiczna i etyczna słu-
żyć ma ocenie wymienionych przypadków 
korupcji miękkiej.

S ł o w a  k l u c z o w e :  k o r u p c j a 
m i ę k k a ,  p r a w o ,  e t y k a , 
p r a k s e o l o g i a ,  u c z c i w o ś ć 
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już wczasach bardzo odległych. Jednakże współczesne odmiany 
korupcji stanowią nie lada problem dla prawników. Warto zatem 
przyjrzeć się temu zjawisku przez pryzmat analizy prakseologicz-
nej i  etycznej, aby nie tylko dokonać oceny współczesnych form 
korupcji, lecz także zwrócić uwagę na sytuacje moralnie niejedno-
znaczne, które niosą za sobą niebezpieczeństwo uwikłania się 
w układy korupcyjne.

Państwem przesiąkniętym korupcją była carska Rosja. Na zie-
miach polskich krążył w czasach zaborów dowcip, że celnicy pruscy 
nie biorą łapówek, rosyjscy wprost przeciwnie – zawsze, a austriac-
cy byli dla kontrabandy zagadką: raz brali, a innym razem nie.

Mikołaj Gogol w  genialny, a  przy tym tragikomiczny sposób 
przedstawił istotę funkcjonowania mechanizmów w skorumpowa-
nym państwie carów.

W  Rewizorze, którego akcja rozgrywa się na zapadłej prowincji 
w carskiej Rosji, przerażeni urzędnicy, podejrzewający, że nasłano 
na nich rewizora, wolą się bez pytania opłacić, by uniknąć kontroli. 
Łapówkarsko uznane zostaje przez tę niewielką społeczność za 
naturalną kolej rzeczy, a nawet postrzegane jest jako swoista cnota. 
Jeden z urzędników tak powiada o swoim koledze: „wiedząc, że, jak 
wszyscy zresztą, masz grzeszki na sumieniu, bo jesteś człowiek 
mądry i nie lubisz wypuszczać tego, co samo do rąk płynie...” (Gogol 
1950: 31). Co więcej, wręczanie łapówek ma odbywać się wedle ści-
śle określonych reguł, co zdaniem urzędników pozwoli całkowicie 
zatuszować sam akt korupcji, a zwłaszcza intencje związane z prze-
kazaniem pieniędzy. Przerażeni urzędnicy, naradzając się, docho-
dzą do wniosku: 

ARTIEMIJ FILIPOWICZ 
Uważam, panie sędzio, że trzeba coś przedsięwziąć... 
AMMOS FIEDOROWICZ 
Mianowicie? 
ARTIEMIJ FILIPOWICZ 
Wiadomo co... 
AMMOS FIEDOROWICZ 
W łapę? 
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ARTIEMIJ FILIPOWICZ 
No tak, w łapę. 
AMMOS FIEDOROWICZ 
Niebezpieczna rzecz do licha!... Może się nam dostać! Zawsze 
państwowa figura... Może by w formie ofiary od szlachty na jakiś 
pomnik? 
NACZELNIK POCZTY 
Albo że nadszedł przekaz pocztowy i nie wiadomo dla kogo... (s. 99).

Wprowadzony zostaje również ścisły porządek wyznaczający 
kolejność przekazywania łapówek, a jego przestrzeganie uznaje się 
nawet za akt praworządności! Jak podkreśla bowiem zarządzający 
miasteczkiem, „Panowie! W praworządnym państwie załatwia się te 
sprawy inaczej. Całym szwadronem nie można! Będziemy się mel-
dowali pojedynczo – i  w  cztery oczy... tego... wszystko co należy, 
żeby nawet uszy nie słyszały. Tak się robi w  praworządnym pań-
stwie...” (s. 100).

Niewielka społeczność mająca wiele urzędniczych grzechów na 
sumieniu uspokaja się dopiero wówczas, gdy dochodzi do wręczenia 
łapówki: „No, dzięki Bogu! Pieniądze wziął... Teraz mam wrażenie, 
wszystko się ułoży...” (s. 65). 

Z kolei w Martwych duszach Gogol opisuje losy Cziczikowa, który 
rozpoczyna swą oszukańczą karierę jako urzędnik celny. Korupcja 
staje się dla niego wówczas główną działalnością zawodową i można 
by powiedzieć, że jest wykonywana z zachowaniem wąsko pojmo-
wanych reguł prakseologicznych: 

W tym samym czasie organizowała się w obmyślony i prawi-
dłowy sposób silna spółka kontrabandzistów; zuchwałe przed-
sięwzięcie dawało milionowe zyski. Dawno już mieli o  nim 
wiadomości i nawet odmówił podesłanym, żeby go przekupić, 
powiedziawszy sucho: „Jeszcze nie pora”. Kiedy zaś dostał 
do swojej dyspozycji wszystko, natychmiast dał znać spółce, 
powiedziawszy: „Teraz pora” (Gogol 1971: 288). 

Jak wynika więc z relacji Gogola, korupcja w carskiej Rosji miała 
charakter systemowy, hierarchiczny i  wręcz stanowiła sposób na 
życie.
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Współczesne formy korupcji

Korupcja nie skończyła się jednak wraz z upadkiem państw zabor-
czych, lecz przeciwnie – z biegiem czasu wzrastał zasięg jej występo-
wania i rozwijały się kolejne formy tego typu działań.

Choć w Polsce istniał okres, w którym szerzyły się wieści o cenie, 
jaką należy zapłacić za przyjęcie korzystnej ustawy sejmowej, to 
w przypadku naszego kraju można mówić o powszechnym, co praw-
da, zjawisku raczej małej korupcji. Z zupełnie inną sytuacją mamy 
natomiast do czynienia u  zachodnich sąsiadów (Die größten…, 
2015).

Zarówno wzrost korupcji w początkach XXI wieku, jak i wyczule-
nie społeczeństw na szkodliwy charakter jej skutków sprawiły, że do 
oenzetowskiej inicjatywy Global Compact dodano w 2004 roku, po 
czterech latach od jej powstania, jako dziesiąty punkt zapis o korup-
cji. Otrzymał on następujące brzmienie: „fi rmy powinny przeciw-
działać korupcji we wszystkich jej formach, w  tym łapówkarstwu 
i wymuszeniom”1.

W  oenzetowskim komentarzu dotyczącym ustanowienia dzie-
siątej zasady Global Compact mamy do czynienia z elementami per-
swazyjno-prakseologicznymi: 

Korupcja spowalnia wzrost gospodarczy, zaburza konkuren-
cję, niesie ze  sobą poważne ryzyko prawne i  reputacyjne, nie 
mówiąc o  wystawianiu się na  możliwość szantażu i  innych 
zagrożeń. Korupcja jest też dla biznesu bardzo kosztowna – 
w  wielu częściach świata to  ponad 10% kosztów prowadzenia 
działalności, a  Bank Światowy wycenił wartość „przemysłu 
łapówkarskiego” na bilion dolarów2. 

Podkreśla się, że z działaniami łapówkarskimi mimo bezpośred-
niej ich skuteczności w postaci „załatwienia sprawy” związane jest 
duże prawdopodobieństwo konfl iktu z  prawem i  utraty reputacji. 

1 10 zasad United Nations Global Compact, http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan 
[dostęp 20.12.2017]. 
2  Inicjatywa Global Compact, www.globalcompact.org.pl (20.12.2017). 
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Może to w ostateczności spowodować, iż działania korupcyjne oka-
żą się nawet przeciwskuteczne w perspektywie indywidualnej.

Do takich wniosków możemy również dojść, dokonując analizy 
etymologicznej słowa korupcja. „Termin ten pochodzi od łacińskie-
go corrumpere, co oznacza: psuć, niszczyć, rujnować, zepsuć” 
(Priztl, Schneider 2009: 310). W tym sensie korupcja narusza okre-
ślone normy prawne, reguły moralne i społeczne, rujnując reputa-
cję jednostek i organizacji, a w skali makro przyczynia się do degra-
dacji aparatu rządowego i administracyjnego, co w najskrajniejszym 
przypadku powszechnej korupcji prowadzi do zaliczenia danego 
państwa do państw upadłych. W celu potwierdzenia tezy zakłada-
jącej, że korupcja systemowa stanowi w rzeczywistości nieefektyw-
ne narzędzie, wystarczy wskazać na ranking państw najbardziej 
skorumpowanych. Najwyżej znalazły się państwa o  niskim pozio-
mie PKB, a więc: Wenezuela, Gwinea-Bissau, Afganistan, Libia, obie 
części Sudanu, Jemen, Syria, Korea Północna i Somalia. Z kolei do 
grona państw o  najniższym odsetku zjawisk korupcyjnych zalicza 
się państwa o bardzo wysokim PKB: Danię, Nową Zelandię, Finlan-
dię, Szwecję, Szwajcarię, Norwegię, Singapur, Holandię, Kanadę 
i Niemcy3.

Analizy prawne aktów i układów korupcyjnych pozwoliły zdefi nio-
wać zjawisko korupcji w następujący sposób: „zawsze wtedy, gdy ktoś 
wykorzystuje swoją funkcję lub pozycję by zaspokoić czyjeś ocze-
kiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, 
mamy do czynienia z korupcją. W szczególności dotyczy to funkcjo-
nariuszy publicznych i osób zawiadujących środkami publicznymi”. 

Przyjęta defi nicja określa też sytuację, w której mamy do czynie-
nia z korupcją, a mianowicie, gdy „ktoś wykorzystuje swoją funk-
cję lub pozycję, by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za 
to otrzymuje jakieś nienależne korzyści”4. Stawia to sądy w obli-

3  Corruption Perceptions Index 2016, https://www.transparency.org/news/feature/corrup-
tion_perceptions_index_2016 [dostęp 20.12.2017]. 
4  Co to jest korupcja?, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antyko-
rupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html [dostęp 20.12.2017]. 
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czu trudnego wyzwania, tj. konieczności rozstrzygania, na czym 
polega „nienależność korzyści”5.

Ta współczesna defi nicja korupcji, rozpisana w kodeksie karnym 
na kilka paragrafów6, wyzwala inicjatywę takich form przekazywa-
nia gratyfi kacji, które pozwolą uniknąć podejrzeń o przyjęcie „nie-
należnej korzyści”. Właśnie w  Rewizorze mieliśmy do czynienia 
z sugestią, by kwota stanowiąca łapówkę, była przekazana na inny 
cel, a mianowicie budowę pomnika, czy też stanowiła przypadkowe 
znalezisko, tj. anonimowy przekaz pocztowy, z którym nie wiado-
mo, co zrobić, i dlatego zostaje on przekazany „władzy”, czyli osobie 
uważanej za rewizora.

Z drugiej strony defi nicja ta nie określa ściśle kręgu osób ulegają-
cych korupcji, wskazując jedynie, że „w  szczególności dotyczy to 
funkcjonariuszy publicznych i  osób zawiadujących środkami 
publicznymi”7. Kwestia ta wydaje się jednak bardzo ważna, gdyż 
stale zmieniają się nie tylko metody uprawiania korupcji, ale rozsze-
rza się również krąg zawodów i osób w niej uczestniczących. Korup-
cja, przypisywana tradycyjnie urzędnikom państwowym, rozcią-
gnięta została, jak wspomnieliśmy, na osoby pełniące funkcje 
publiczne. Sąd Najwyższy musiał jednak wraz z rozwojem jej kolej-
nych postaci bardziej jeszcze poszerzyć listę środowisk narażonych 
na korupcję. Wskazano więc, że na przykład prezes spółdzielni 
mieszkaniowej czy diagnostyk samochodowy nie jest, co prawda, 
osobą publiczną, to „jednak ich decyzje mają wpływ na sposób dys-
ponowania publicznymi pieniędzmi”8.

5  Nienależność korzyści stała się w sposób wyraźny widoczna dopiero wówczas, gdy powstała 
opłacana za swą pracę warstwa urzędników podejmujących decyzje na podstawie ustalonych 
procedur i zasad. Wcześniej trudno bowiem było rozróżnić, co stanowi opłatę dodatkową, a co 
zwyczajową, gdyż wszystkie decyzje pozostawały i tak zależne od woli faworyta pryncypała.
6  Korupcja w  sektorze publicznym: art. 228–231 kk, korupcja wyborcza: art. 250 a  kk, 
korupcja menedżerów: art. 296 a kk, korupcja wierzycieli: art. 302 § 2 i 3 kk.
7  Co to jest korupcja?, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antyko-
rupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html [dostęp 20.12.2017]. 
8  Co to jest korupcja?, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antyko-
rupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html [dostęp 20.12.2017]. 
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Obecnie CBA stara się na nowo określić poszczególne rodzaje 
korupcji, abyśmy byli w  stanie rozpoznać jej aktualne przejawy 
i  sami się przed nią uchronić. Na stronie internetowej Wydziału 
Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej CBA, poświęconej przeciw-
działaniu korupcji, możemy przeczytać, że „najczęściej spotykane 
działania o  charakterze korupcyjnym to: przekupstwo (łapownic-
two), wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publiczne-
go do celów prywatnych lub osobistych korzyści”9. To określenie 
korupcji umożliwia rozpoznawanie niejednoznacznych sytuacji 
w naszym życiu zawodowym, kiedy możemy podejrzewać, że mamy 
do czynienia z propozycją wejścia w układ korupcyjny.

Jeśli chodzi bowiem o nielegalne uzyskiwanie korzyści majątko-
wej bez wkładu pracy własnej, to inwencja ludzka nie zna granic, 
również w  dziedzinie korupcji. Dlatego też warto rozpoznawać 
i opisywać nowe sytuacje, które mogą być przyczynkiem do działań 
o charakterze korupcyjnym. Następnie należy, prowadząc refl eksję 
etyczną, ukazać niebezpieczeństwo przekroczenia granic wyznacza-
nych przez normy moralne. Sytuacje te nazywane są w etyce bizne-
su „stąpaniem po kruchym lodzie”. Mogą one prowadzić nie tylko 
do działań korupcyjnych, lecz także, co gorsza, do ich akceptacji 
przez osoby je podejmujące, które nie dostrzegają w nich nic niego-
dziwego. W ten sposób stają się w najgorszym przypadku, jak moż-
na by to żartobliwie określić, „nowym świeckim obyczajem”.

Warto więc wskazywać nowe postacie czy to ewidentnej korupcji 
miękkiej, czy to sytuacji niejednoznacznych moralnie, potencjalnie 
sprzyjających działaniom korupcyjnym, które są na tyle zakonspi-
rowane, że prawo i  instytucje powołane do ich zwalczania mają 
trudności, by skutecznie sobie z nimi poradzić. 

W  obu przypadkach rozważania etyczne uruchamiają w  naszej 
świadomości czerwone światło, sygnalizujące, że dzieje się coś nie-
dobrego i że należy nie tylko o tym mówić, lecz także podejmować 

9  Co to jest korupcja?, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/archiwum-mswia/poradnik-antyko-
rupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html [dostęp 20.12.2017]. 
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działania zapobiegające szerzeniu się tych praktyk. Najgorsze 
zatem, co może nas spotkać, to zignorowanie nowo powstających 
zjawisk i  ograniczenie naszej aktywności do negatywnej oceny 
moralnej jedynie tradycyjnych postaci korupcji.

Korupcja miękka

W Polsce i na świecie oprócz korupcji związanej z łamaniem prawa, 
którą nazwałbym korupcją twardą, rozwinęły się w ostatnich latach 
bardziej subtelne i bezpieczne dla ewentualnych sprawców odmiany 
korupcji. Osiąganie celu korupcyjnego poprzez „otrzymanie jakieś 
nienależnej korzyści” odbywa się w taki sposób, że trudno począt-
kowo zauważyć, by działo się coś niedozwolonego. W  tym sensie 
mamy współcześnie do czynienia z powielaniem zachowań carskich 
urzędników sportretowanych w Rewizorze. Powstają nowe sposoby 
bezpiecznego transferowania pieniędzy do kieszeni prywatnej czy 
kasy stowarzyszeń. Można jednak zauważyć, że wszystkie one mają 
wiele wspólnego z pomysłem carskich urzędników, którzy zdecydo-
wali się przekazać świadczenia na jakieś pozornie inne cele, których 
realizacja w ostateczności wiązałaby się jednak z gratyfi kacjami dla 
osób lub stowarzyszeń korumpowanych. 

Korupcja miękka sprowadza się do udzielania w sposób legalny 
różnorodnych świadczeń ze środków publicznych, fi rmowych lub 
prywatnych na rzecz stowarzyszeń lub podmiotów komercyj-
nych i prywatnych w celu uzyskania korzyści prywatnej, zawo-
dowej lub dla fi rmy. Dodatkowo w opisywanych niżej przykładach 
akty korupcji miękkiej wiążą się z konfl iktem interesów. Osoby opi-
niujące są zainteresowane materialnie nierzetelną oceną lub 
w  innych przypadkach niewypełnianiem swej roli zawodowej czy 
społecznej.

Przypadki korupcji miękkiej, jako że nie powodują naruszenia 
prawa, nie mogą być ścigane z nakazu prawa, nie zajmuje się nimi 
także powołana w Polsce specjalnie do walki z korupcją agencja rzą-
dowa, tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dlatego w  sytuacji 
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wykrycia działań o charakterze korupcji miękkiej potrzebna jest ich 
ocena moralna. Argumentacja etyczna uzasadniająca negatywną 
ocenę moralną tych nowych zjawisk może się bowiem przyczynić do 
zmian w prawie zapobiegających szerzeniu się korupcji miękkiej. 

Powinniśmy zadać na początku pytanie: kto kogo korumpuje? 
Otóż przedstawmy dwa typy korupcji miękkiej. Pierwszy z  nich 
wskazuje na podmiot, któremu zależy na uzyskaniu jak najlepszych 
wyników w  działalności zawodowej. To on właśnie korumpuje, 
oczywiście w  sposób miękki, podmioty oceniające jego dorobek. 
Przy czym podmioty oceniające same stwarzają pokusę polepszenia 
osiągnięć zawodowych, sugerując początkowo zainteresowanemu 
de facto pozytywną ocenę jakości jego prac. W  tym typie korupcji 
miękkiej chodzi najczęściej o zupełnie legalne wpłaty.

W  drugim typie korupcji miękkiej to podmiot, któremu zależy 
na uzyskaniu prawnych zezwoleń, korumpuje, oczywiście w sposób 
miękki, podmioty uniemożliwiające mu otrzymanie owych pozwo-
leń. Ten akt desperacji jest jednak wynikiem powstania sytuacji, 
w której podmioty blokujące uzyskanie legalnych zezwoleń z jednej 
strony stosują wszelkie możliwe środki zapobiegające uprawomoc-
nieniu się decyzji, z  drugiej zaś wysyłają sygnały o  możliwości 
odstąpienia od tych działań pod warunkiem, że dokona się wpłaty 
za wskazane prace. Należy jednak podkreślić, że w tym typie korup-
cji miękkiej chodzi o  zupełnie legalne wpłaty, wynikające jednak 
z fi kcyjnych działań w rodzaju konsultacji czy monitoringu. W tym 
przypadku to podmiot blokujący uprawomocnienie się decyzji 
wymusza na zainteresowanym dopuszczenie się aktu korupcji 
miękkiej.

Charakter obu opisanych typów korupcji miękkiej pozwala przy-
bliżyć dwa autentyczne i aktualne przykłady z Polski. Można odnieść 
wrażenie, że również w  innych krajach Europy dochodzi do tego 
typu procederów, lecz się o nich nie mówi lub próbuje się je przed-
stawiać jako działania legalne. 
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Zjawiska korupcji miękkiej w Polsce

Przykład pierwszego przypadku korupcji miękkiej dotyczy dokony-
wania opłat za zamieszczanie artykułów w  czasopismach angloję-
zycznych, które są wysoko punktowane w rankingach Ministerstwa 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  Polsce. W  tym przypadku osoba 
oceniana staje się jednocześnie klientem, gdyż wpłaca stosunkowo 
dużą sumę na rachunek czasopisma będącego w rzeczywistości pry-
watną fi rmą. Rola recenzenta polega na bezstronnej i rzetelnej oce-
nie wartości naukowej artykułu. Ponieważ jest on jednak sowicie 
opłacany przez czasopismo, nie zależy mu na odrzucaniu artyku-
łów, które prezentują niski poziom merytoryczny.

Dotyczy to tak zwanych drapieżnych czasopism (predatory jour-
nals), czyli wydawnictw publikujących wszelkie nadesłane materiały 
w zamian za opłaty pobierane od autorów. Zespoły redakcyjne tych 
czasopism zabiegają zaś o to, aby uzyskać jak najwięcej punktów we 
wszelkiego rodzaju rankingach, a jeśli im się to nie udaje, uciekają się 
do oszustwa. Podają dużą liczbę punktów przypisaną do własnego 
czasopisma na podstawie wymyślonej, podobnie brzmiącej nazwy 
jak w przypadku prawdziwej listy wysoko punktowanych czasopism 
(na przykład zamiast „Impact Factor” wskazują na nieistniejącą listę 
„Universal Impact Factor”). Również nazwy tych czasopism są często 
zbliżone do innych, prestiżowych wydawnictw. Inną jeszcze strate-
gię stosują czasopisma określane mianem hijacked journals, czyli cza-
sopisma, które przejęły tytuły po już nieukazujących się pismach 
naukowych. Z powodu tego typu oszustw publikacja w takich czaso-
pismach nie zapewnia zdobycia realnych punktów, które są potrzeb-
ne do uzyskania tytułu doktora czy habilitacji, a także wysokiej oce-
ny wewnętrznej w  ramach wydziałów i  kolegiów. Zarówno one 
bowiem, jak i same uczelnie oceniane są ze względu na ilość, między 
innymi, punktów, które otrzymują pracownicy naukowi10.

10  Do korupcji miękkiej w  tym przypadku nie dochodziłoby, gdyby w  systemach ocen 
w szkolnictwie wyższym liczyła się nie tylko ogólna liczba punktów za publikacje, ale też inne 
osiągnięcia zawodowe. Trafnie opisuje tę sytuację Emanuel Kulczycki, mówiąc o  efekcie 
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Ten przykład korupcji miękkiej został zbadany przez pracowni-
ków naukowych z uniwersytetów we Wrocławiu i Poznaniu: Piotra 
Sorokowskiego, Emanuela Kulczyckiego, Agnieszkę Sorokowską 
i  Katarzynę Pisańską. Badania zostały przeprowadzone w  2015 
roku i  opisane w  czasopiśmie naukowym „Nature” (Predatory…, 
2017) dwa lata później. Na początku stworzono stronę zawierającą 
CV fi kcyjnego pracownika naukowego i zamieszczono ją pod adre-
sem Uniwersytetu w Poznaniu11. Następnie wysłano w imieniu tej 
osoby listy z propozycją bycia „recenzentem naukowym” artykułów 
zgłaszanych do 360 czasopism naukowych na całym świecie, w tym 
do: 

120 zaindeksowanych w  Journal Citation Report (JCR) – 
w  interdyscyplinarnej i  corocznie aktualizowanej liście cza-
sopism naukowych uznawanych za pisma najwyższej jakości 
(posiadających wskaźnik Impact Factor) i 120 zamieszczonych 
w Directory of Open Access Journals (DOAJ) – bazie stworzo-
nej przez Lund University zawierającej spis międzynarodowych, 
recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest 
otwarty. W  ostatniej grupie pozostałych 120 pism (tzw. dra-
pieżników) znalazły się te z  listy stworzonej przez Jeffreya 
Bealla z Uniwersytetu w Kolorado (USA), w której umieścił takie 
periodyki naukowe, których prawdopodobnie głównym celem 
jest zarobek, przy jednoczesnym ich niskim poziomie meryto-
rycznym. Okazało się, że żadne z pism z listy JCR nie przyjęło 
w  poczet swojej redakcji fikcyjnego naukowca. Jednak osiem 
z  bazy DOAJ to uczyniło. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi 
(w  sumie 40 na 55, które odpowiedziały na maila) [Fikcyjny 
pracownik naukowy] Anna O. Szust otrzymała od tych, które 
znajdują się na liście stworzonej przez Bealla12. 

kobry: „Gdy w Indiach próbowano poradzić sobie z plagą kobr przez płacenie za przyniesioną 
głowę zabitego zwierzęcia, okazało się, że ludzie specjalnie hodują kobry dla nagrody. Podob-
nie jest w nauce – niektórzy zauważyli, że można założyć własne czasopismo i publikować 
tam artykuły”, cyt. za: H. Taler, Dr Anna O. Szust i  inne naukowe mistyfi kacje, http://www.
spidersweb.pl/2017/03/dr-anna-o-szust-naukowe-mistyfi kacje.html [dostęp 20.12.2017]. 
11  Profi l akademicki fi kcyjnego pracownika naukowego dr hab. Anny Olgi Szust, http://
fi lozofi a.amu.edu.pl/dr-hab-anna-olga-szust [dostęp 20.12.2017]. 
12  Fikcyjna ekspert redaktorem pism naukowych – prowokacja polskich naukowców, „Nauka 
w  Polsce”, 23.03.2017, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413564,fi kcyjna-



162

Grzegorz Szulczewski ,  Próba prakseologicznej  i  etycznej  analizy nowych postaci 
korupcji

Chodziło zatem o sprawdzenie wiarygodności czasopism nauko-
wych i ich skłonności do przyjmowania fi kcyjnych recenzentów. Te 
czasopisma, które bez zastrzeżeń przyjęły propozycję włączenia do 
zespołu redakcyjnego nieznanej nikomu pracowniczki pseudonau-
kowej, z dużym prawdopodobieństwem same zaliczają się bowiem 
lub powinny zostać zaliczone do „drapieżnych czasopism”, czyli 
wydawnictw publikujących wszelkie nadesłane materiały w zamian 
za wysokie opłaty pobierane od autorów. 

Pracownicy naukowi po powrocie z konferencji otrzymują często 
list, który otrzymałem również ja w trakcie pisania tego artykułu. 
Oto jego treść:

Dear XXX ,
Nice to get your reply.
According to the edit regulation of our journal, the flat price 
is 60$ per page of the journal.
As you know, our journal is an independent open access aca-
demic journal without any sponsors or advertisements, we are 
forced to charge author some fee for printing, distributing, and 
posting the journal. Your paper will be published not only onli-
ne, but also in hard copy, and you can get both PDF version and 
printed copy of the journal.
Actually, the final publication fee of your paper will be deci-
ded by the reviewing reports. We will consider publishing 
your paper with some discounts if we can get good com-
ments from our reviewers.
You could send us your paper first.
Looking forward to your submission soon.
Best,
XXX13

Autor listu usiłuje usprawiedliwić wysoką opłatę faktem, że 
pismo pseudonaukowe jest „niezależne” i nie zamieszcza reklam.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że 
jeżeli pismo proponujące płatną publikację zapewnia zdobycie 

ekspert-redaktorem-pism-naukowych--prowokacja-polskich-naukowcow.html [dostęp 
20.12.2017]. 
13  Adres znany Redakcji.
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punktów uznawanych za osiągnięcia naukowe, to możemy mówić 
o  działaniach skutecznych, lecz wśród propozycji nadsyłanych ze 
strony „drapieżnych czasopism” natrafi ć można również na przy-
padki jawnego oszustwa. Na podstawie opisanego przykładu jeszcze 
przed dokonaniem bardziej szczegółowej analizy możemy stwier-
dzić, że choć tego typu działania są do pewnego stopnia skuteczne, 
to budzą jednak sprzeciw moralny. 

Ocena moralna staje się bardziej niejednoznaczna, kiedy chodzi 
o  komercyjnych organizatorów konferencji naukowych i  animato-
rów powstania monografi i naukowych. Wśród organizatorów kon-
ferencji i redakcji trudno początkowo rozpoznać przypadki działań 
budzących wątpliwości moralne. Jednakże, gdy rodzą się podejrze-
nia, że zaczyna przeważać motyw komercyjny, a nie merytoryczny, 
należy zastanowić się, czy nie zaczynamy stąpać po przysłowiowym 
kruchym lodzie. Czy zamieszczenie reklamy typu wskazanego poni-
żej jest przekroczeniem dobrych praktyk, czy przeciwnie – stanowi 
dowód profesjonalnego podejścia? Na to pytanie odpowiedzmy 
sobie sami po jej przeczytaniu. Ostatnio w  internecie można zna-
leźć tego typu ogłoszenie: 

Zapraszamy do projektów monografii współautorskich, 
25  punktowych, proszę zasugerować swój temat monografii: 
zbierzemy zespół z całego świata. Nowość!, współautorzy zagra-
niczni/ recenzenci zagraniczni. Opublikuj swój artykuł pod 
redakcją tematycznych monografii, a  może rozdział w  mono-
grafii naukowej z  terminem wydania max. XXX miesiące od 
terminu wysłania artykułu? Uczestnictwo w  konferencji wraz 
z  publikacją (XXXX zł). Publikacja w  języku polskim (rozdział 
w  monografii współautorskiej). Autor otrzymuje 25 punktów. 
Dodaj do koszyka14.

Stąpanie po kruchym ludzie, gdzie przekroczenie zasad moral-
nych nabiera większego prawdopodobieństwa i może skończyć się 
korupcją miękką w ramach działalności naukowej, jest szczególnie 
niebezpieczne. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku propozycji 

14  Adres strony znany Redakcji.



164

Grzegorz Szulczewski ,  Próba prakseologicznej  i  etycznej  analizy nowych postaci 
korupcji

publikacji ze strony „drapieżnych czasopism”, stworzona zostaje 
sytuacja potencjalnego konfl iktu interesów między bezstronnością 
recenzenta a pokusą przepuszczania jak największej liczby abstrak-
tów dotyczących zgłaszanych wystąpień czy artykułów. Przy czym 
brak oceny merytorycznej recenzentów i ośrodków uczestniczących 
w  organizacji międzynarodowych konferencji przez zewnętrzne 
gremia może prowadzić do sytuacji, w  której dokonujący oceny 
naukowcy mogą nie znać się na dziedzinie, której dotyczy wybrany 
artykuł czy referat, a ośrodki zagraniczne nie reprezentują wysokie-
go poziomu naukowego. Należy zatem zawsze zadać sobie pytanie, 
gdy otrzymamy propozycję zamieszczania artykułu za dużą opłatą: 
czy nie decydujemy się na stąpanie pod kruchym lodzie, gdzie prze-
kroczenie zasad moralnych nabiera większego prawdopodobień-
stwa i może skończyć się korupcją miękką?

Drugi przykład korupcji miękkiej to opłaty na rzecz organizacji 
pseudoekologicznych w Polsce w zamian za odstąpienie od prote-
stów sądowych, które grożą blokadą inwestycji. Spełniają one zna-
miona korupcji przymusowej „występującej, gdy skorumpowany 
bierze udział w  korupcji pod naciskiem” (Stachowicz-Stanusch, 
Sworowska  2012: 123). Opłaty te zwane ekoharaczem choć są zwią-
zane z  jawnym wymuszeniem15 zostają ofi cjalnie przelewane na 
konta wybranych organizacji i księgowane jako „wynagrodzenie za 
konsultacje środowiskowe”16. 

15  Na ten charakter korupcji wskazuje się w pracy Priztl, Schneider 2009: 314.
16 „O Przyjaznym Mieście (założonym w 1997 roku – G. S.) zrobiło się głośno w 2001 r. 
«Gazeta» ujawniła wtedy, że za 2 mln zł odstąpiło ono od blokowania budowy centrum han-
dlowego Arkadia. Rok temu napisaliśmy, że chciało też oprotestować parking dla Blue City, 
ale zrezygnowało, gdy zależna od niego spółka Ekoplan dostała zlecenie za ponad 300 tys. zł 
na urządzenie tam zieleni. Interesy organizacji – już po raz trzeci – bada prokuratura. Dziś 
w Przyjaznym Mieście działają naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego (…)”. Cyt. za: War-
szawa: Kolejny ekoharacz udaremniony, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/114768.html 
(20.12.2017). Zob. także: Deweloperzy: pseudoekolodzy żądają od nas haraczy, https://www.
bankier.pl/wiadomosc/Deweloperzy-pseudoekolodzy-zadaja-od-nas-haraczy-7480851.
html [dostęp 20.12.2017]. 
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Co drugi developer przyznał się do ich uiszczania. Porażająca 
jest skala i bezkarność osób dokonujących aktów korupcji mięk-
kiej w Polsce i na świecie. Wedle szacunków Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich 50% przedsiębiorców zapłaciło orga-
nizacji ekologicznej za odstąpienie od sądowego blokowania 
inwestycji mieszkaniowo-budowlanych [Ekoterroryści…, 2016].

Nie jest jednak tak, że w ramach organizacji ochrony przyrody 
ktoś, kto nadużywa swej roli organizacyjnej, uzyskuje gratyfi kację 
dla siebie lub organizacji. Chodzi bowiem o korupcję miękką o cha-
rakterze zorganizowanym. Obecnie bowiem „coraz więcej jest 
wyspecjalizowanych podmiotów, które dobrze się poruszają w prze-
pisach prawa i wiedzą, co zrobić, by zatrzymać daną decyzję admini-
stracyjną, czy podważyć już wydaną”17 – mówił Michał Sapota, pre-
zes zarządu Murapolu, który podkreśla również, że dla wielu 
podmiotów jest to po prostu sposób na biznes. Polega on na wyko-
rzystywaniu zapisów ustawy o  ochronie środowiska naturalnego 
i  na proceduralnych zabiegach w  celu przeciągania rozstrzygnięć 
sądowych.

Organizacje pseudoekologiczne blokują inwestycje poprzez moż-
liwość odraczania w nieskończoność rozpatrzenia wniosków inwe-
stora, jaką daje prawo. Czekają one również do końca wyznaczone-
go terminu, by złożyć wniosek do sądu, specjalnie przesyłają pisma 
z brakami formalnymi lub bardzo obszerne i nie na temat, stosują 
też metodę przewlekania rozpoczętego postępowania, wnioskując 
bezpodstawnie o  jego zawieszenie. Niekiedy, by skomplikować 
i  wydłużyć procedury związane z  wydaniem sądowego orzeczenia 
w  sprawie zaskarżonej decyzji, zmieniają swoich pełnomocników. 
Jeśli to nie pomaga, zmieniają kilkakrotnie swoje adresy.

Zabiegi te są skuteczne ze względu na złe regulacje prawne, które 
nie tylko stwarzają pokusę podejmowania działań kwalifi kowanych 
jako przypadki korupcji miękkiej, lecz rodzą także podejrzenie, że 

17 Ekowyłudzacze, czyli jak zbić fortunę na walce o ochronę przyrody, „Forsal”, 10.10.2016, http://
forsal.pl/artykuly/982784,ekowyludzacze-czyli-jak-zbic-fortune-na-walce-o-ochrone-
przyrody.html [dostęp 20.12.2017]. 
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samo prawo powstawało przy współudziale grup lobbingowych, 
które po jego ustaleniu przekształciły się w organizacje pseudoeko-
logiczne, czerpiące źródła dochodów z aktów korupcji miękkiej. Źle 
skonstruowane prawo polega bowiem na tym, że blokady inwestycji 
jest w  stanie dokonać organizacja licząca nawet trzech członków 
i  że może ona otrzymywać nieograniczonej wartości darowizny. 
Organizacje pseudoekologiczne tłumaczą natomiast swoje postępo-
wanie tym, że zdobyte środki przyczyniają się do rozwoju samej 
organizacji. 

Wstępna analiza prakseologiczna wskazuje, że mamy w  tym 
przypadku do czynienia z działaniem pozornie sprawnym, środki są 
bowiem stosowane legalnie i dochodzi do osiągnięcia zamierzonego 
celu ze strony zarówno pseudoekologicznych organizacji (uzyskanie 
świadczeń), jak i deweloperów (odblokowanie inwestycji)18. Na tym 
nie możemy jednak poprzestać, potrzebna jest również analiza 
etyczna przypadków korupcji miękkiej 

Analiza prakseologiczna i etyczna czynów 
i układów korupcyjnych

Opisane dotychczas przykłady czynów i  układów korupcyjnych 
zostały poddane wstępnej ocenie z  perspektywy wąskiej defi nicji 
prakseologicznej. Określa ona prakseologię jako naukę o sprawnym 
działaniu: sprawność dotyczy w tym przypadku każdego ludzkiego 
działania, bez względu na jego przyczyny i cel. Polega ona więc na 
skuteczności (osiągnięcie założonego celu), efektywności (uzyska-
nie pozytywnego wyniku) i ekonomiczności (relacja wyników uży-
tecznych do kosztów). W  tym sensie działania przestraszonych 
urzędników z  komedii Gogola były pozornie sprawne (dopóty, 
dopóki myślano, że przybysz, który zawitał do miasteczka, jest 
rewizorem), lecz w ostateczności, po odkryciu mistyfi kacji, do któ-
rej urzędnicy zresztą walnie się przyczynili, dawanie łapówek oka-

18  Więcej na temat indywidualnej kalkulacji korupcyjnej w: Priztl, Schneider 2009: 318.
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zało się przeciwskuteczne i  ośmieszyło wszystkich uczestników 
tego procederu. Sprawne działanie to bowiem działanie skuteczne, 
czyli takie, które polega na wyborze właściwych celów.

Nie można tego powiedzieć o  Cziczikowie, bohaterze kolejnej 
powieści Gogola. Jego działanie w kategoriach wąsko pojmowanej 
prakseologii jako nauki o sprawnym działaniu jest, jak już zauważy-
liśmy, nad wyraz skuteczne, oczywiście do czasu, kiedy nie zostanie 
wykryte jako nielegalne. Z  kolei działalność „drapieżnych czaso-
pism” może być z punktu widzenia ich twórców i zespołów redak-
cyjnych również określana mianem sprawnej, głównie ze względu 
na to, że dobrze prosperują i wykorzystują lukę prawną umożliwia-
jącą prowadzenie takich działań. Ponadto, gdyby w skrajnym przy-
padku organizatorom konferencji i monografi i naukowych chodziło 
jedynie o wzbogacenie się, to te działania, jeśli byłyby tolerowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także okazałyby 
się skuteczne z perspektywy wąsko defi niowanego działania prak-
seologicznego. Z  kolei co do oceny prakseologicznej ekoharaczu 
należy „dokonać rozróżnienia na krótko okresowe i długookresowe 
skutki korupcji”19. Ewidentna, łatwo rozpoznawalna intencja 
korupcyjna ekoharczu sprawia, że działalność pseudoekologicznych 
organizacji pozostaje sprawna tylko w krótkim okresie, lecz na dłuż-
szą metę staje się przeciwskuteczna20. Natomiast z punktu widze-
nia ekonomiczności jako warunku sprawnego działania, gdzie eko-
nomiczność oznacza relację wyników użytecznych do poniesionych 
kosztów, możemy stwierdzić, iż z czystej kalkulacji kosztów wynika, 
że wniesienie ekoharaczu ma znamiona działania korzystnego 
w tym sensie, że wartość wyników użytecznych (zakończenie inwe-

19  Priztl, Schneider 2009: 322.
20  Stało się to za sprawą wydanego przez Sąd Najwyższy wyroku z  dnia 10 listopada 
2004 r., zgodnie z którym „umowa przewidująca sfi nansowanie celów wskazanych za orga-
nizację ekologiczną w zamian za wycofanie odwołania złożonego przez tę organizację od 
decyzji o pozwoleniu na budowę, jest nieważna jako czynność prawna sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego”. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. II CK 
202/04, LEX nr 145123, Biuletyn SN 2005/3/11.
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stycji) i tym samym zarobienie na niej przewyższają wysokość naj-
większego nawet znanego ekoharaczu.

Sam Tadeusz Kotarbiński, twórca wąskiej defi nicji sprawnego 
działania, z jednej strony bronił tej koncepcji, z drugiej zaś dostrze-
gał jej niewystarczalność. Zadawał sobie i  czytelnikom wcale nie 
retoryczne pytanie, a mianowicie: 

Czy nie byłoby lepiej zobojętnieć na ocenę etyczną? Żyłoby 
się wtedy jakoś swobodniej bez uciążliwego, chronicznego skrę-
powania, ba i sprawniej jakoś, gdyż porządny człowiek cofa się 
przed czymś na drodze do swych celów, by kogoś nie skrzyw-
dzić, a  taki amoralny maszeruje wprost do celu dziarskim 
krokiem, depcząc po drodze i serca, i skrupuły (Kotarbiński 
1986: 292).

Jednakże, jak sam przyznaje, trzeba zawsze uwzględniać etyczny 
wymiar czynu, w tym doboru środków i wyznaczania celów, gdyż to 
właśnie „etyka odpowiada na pytanie, co trzeba czynić, a czego nie 
czynić, aby być porządnym i zacnym człowiekiem” (s. 288). A naj-
wyższa ocena postawy moralnej – godziwe życie – stanowi dla 
Kotarbińskiego główny cel naszej egzystencji. Tak więc mimo, że 
skrupuły moralne i zważanie na zasady etyczne zmniejszają często 
sprawność w  świetle wąskiej defi nicji sprawnego działania, to 
stwierdza on, iż należy rozszerzyć sposób rozumienia akceptowal-
nego czynu czy działania: 

By zasłużyć na pochwałę za dzielność, nie wystarcza okazać się 
sprawnym w działaniu. Oprócz składnika prakseologicznego 
dzielność ma w sobie składnik etyczny; dzielny jest mianowi-
cie ten i  tylko ten, kto działa sprawnie w  sprawie godziwej. 
Celowość, energia i  ekonomiczność na usługach niecnego 
zamiaru, nie tylko nie wystarczają do uzasadnienia dodatniej 
oceny moralnej za całość działania, lecz przeciwnie wzmagają 
jej negatywny charakter (Kotarbiński 1986: 176). 

Można zatem powiedzieć, że w ujęciu Kotarbińskiego sprawność 
stanowi niezbędny składnik dzielności, lecz dzielność nie sprowa-
dza się w tym przypadku do sprawności. Zarówno cele, jak i środki 
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mogą być niegodziwe, co przekłada się od razu na negatywną ocenę 
czynu czy działania. Jak bowiem stwierdza sam Kotarbiński, nawet 
gdy obierzemy sobie szczytne cele (w powojennych latach jego dzia-
łalności była to budowa „społeczeństwa socjalistycznego”), będzie-
my mieć do czynienia z sytuacją, w której nie tyle cel uświęca środki, 
ile „środki uświęcają cel” (Kotarbiński 1984: 19).

Z kolei J. Zieleniewski w pracy Organizacja i zarządzanie wskazał 
kilka rodzajów czynów, które wyłaniają się z  prób defi niowania 
przez Kotarbińskiego czynów i  działań w  kategoriach prakseolo-
gicznych i etycznych zarazem. W przypadku korupcji miękkiej inte-
resujące wydają się zwłaszcza dwa rodzaje czynów. Pierwszy z nich 
stanowią te działania, których środki zarówno niegodziwe, jak i jed-
nocześnie niesprawne zostają zastosowane do celów niegodziwych, 
podczas gdy drugi rodzaj stanowią czyny, w których środki niego-
dziwe użyte zostały do realizacji niegodziwych celów, lecz środki te 
same w sobie są sprawne (Zieleniewski 1969: 187).

Jeśli pozostaniemy przy tej dwubiegunowej charakterystyce czy-
nów, to pierwszy ich rodzaj, a mianowicie sytuacja, w której do osią-
gnięcia celów niegodziwych wykorzystuje się środki również niego-
dziwe, ale przy tym niesprawne, od razu przypomina nam wręczanie 
łapówki rzekomemu rewizorowi. Jednakże z perspektywy długofa-
lowej również bezwzględne pobieranie ekoharaczu okazało się prze-
ciwskuteczne, o czym była mowa już wcześniej, formą tego rodzaju 
czynów czy działań. Przyczyniła się do tego wspomniana interwen-
cja Sądu Najwyższego, dająca deweloperom prawo żądania zwrotu 
nieuprawnionych opłat. 

Etycy uważają, że „ocenę etyczną korupcji powinno się rozpo-
cząć od identyfi kacji poszkodowanej przez korupcję grupy biznes-
menów i przedsiębiorstw” (Handbuch…, 2011: 149).

Analiza etyczna wskazuje, że we wszystkich opisanych przypad-
kach korupcji miękkiej w  szerszej i  dłuższej perspektywie akty 
korupcji powodują ogromne szkody społeczne. Pociągają za sobą 
przede wszystkim utratę zaufania, tak do administracji publicznej 
(łapownictwo opisane przez Gogola), jak i  do profesji (recenzenci 
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„drapieżnych czasopism”) czy też organizacji społecznych pełnią-
cych ważne funkcje w  życiu publicznym (przypadki ekoharaczu). 
W ostateczności może to powodować brak wiary w pozytywne dzia-
łanie procedur demokratycznych i funkcjonowanie prawa. Korupcja 
miękka, tak jak inne rodzaje korupcji, przyczynia się również do 
rozwoju systemu oligarchicznego, w  którym najbogatsi obywatele 
mogą kupować stanowiska i  prowadzić interesy, nie zważając na 
działanie zasady wolnej konkurencji w  ramach gospodarki rynko-
wej. Jeżeli wszystko można bowiem zdobyć za pieniądze, nawet 
punkty umożliwiające uzyskanie tytułów naukowych, to najbogatsi 
będą zawsze znajdować się na wygranej pozycji względem tych, któ-
rych ograniczają skrupuły moralne bądź nie stać ich na łapówki. 

Podsumowując zaś powyższe rozważania, przychodzi stwierdzić, 
że niegodziwe środki (akty korupcji) służące osiąganiu niegodzi-
wych celów okazują się w  perspektywie systemowej (gospodarka 
rynkowa) niesprawne. Nowa subtelna odmiana korupcji, czyli 
korupcja miękka, utrudnia, jak wcześniej wspomniano, osiągnięcie 
dobrobytu w wymiarze narodowym, a także zagraża indywidualnej 
wolności, w tym możliwości zdobywania stanowisk dzięki uczciwej 
pracy i własnym zdolnościom, co kwestionuje też równość rozumia-
ną jako równość szans. W tym sensie nie wytrzymuje ona „próby 
znośności” (Kotarbiński 1986: 312). Chodzi bowiem o  „znośny”, 
postulowany przez Kotarbińskiego, układ stosunków społecznych 
i reguł gry, który narusza właśnie korupcja.

Jej powszechność budzi w literackim ujęciu Gogola rozbawienie, 
lecz gdyby miała powtórzyć się w takiej samej skali jak w carskiej 
Rosji, powinna spotkać się ze sprzeciwem. Dlatego warto, „dmucha-
jąc na zimne”, tropić i poddawać ocenie moralnej nowe, wysublimo-
wane formy korupcji, określane w artykule mianem korupcji mięk-
kiej, a także opisywać sytuacje potencjalnego zagrożenia nią.
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S u m m a r y

An attempt of praxiological and ethical analysis 
of the new forms of corruption

Contemporary range of the term “corruption” has been vastly enlarged. It doesn’t concern 
only public offi  cials and administrators anymore. It has become a common practice to use 
this term in order to describe many cases of illegal and non-ethical actions in business, sci-
ence and variety of social organizations.

New forms of corruption arise, amongst them is the corruption which is not associated 
with unlawful activities and in some instances the legal procedures are even used to guide 
the corruption itself.

In the article, we show the examples of soft corruption, the existing bribery processes 
which do not include breaking of the law. Th ese examples concern the scientifi c papers 
being paid for, withdrawal of the ecological protest against new investments after pay-
ments are made to ecological associations etc.

Praxeological and ethical analysis serves as a tool to make an assessment of those cases 
of soft corruption.

K e y  w o r d s :  c o r r u p t i o n ,  l a w ,  e t h i c s ,  p r a x i o l o g y ,  f a i r n e s s


