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Контекст и цел(и)
Цент рал ното бюро за борба с корупцията (CBA) в Пол ша е специал ен държ авен орган с пол ицейски
правомощия и правомощия за набл юдение. Цел т а на CBA е да се бори с кору пцият а в пу бл ичния и
част ния сектор, особено в дъ ржавните институции и местните вл асти, и по -общо въ в всяка дейност ,
коят о заст рашава икономическит е инт ереси на дъ рж ават а. В момент а в CBA работ ят
1 1 94 дл ъ ж ност ни л ица и 1 66 дъ рж авни сл у ж ит ел и.
Въ з основа на нал еж ащат а необх одимост от обу чение за борба с измамит е, коят о беше
идент ифицирана по време на разсл едването на сл учаи на измами, и на богатия си опит, CBA реши да
инвест ира в съ здаванет о на обу чение за борба с измамит е.
Пл ат формат а за ел ект ронно обу чение (https://szkolenia-anty korupcy jne.edu.pl/) е пъ рват а
пу бл ична безплатна пл атформа за борба с корупцият а в Пол ша с ку рсове за борба с кору пцият а за
всички, коит о се инт ересу ват от т емат а за кору пцият а, по -специал но за дъ рж авни сл у ж ит ел и,
предприемачи, ст у дент и и у ченици.
Пъ рват а концепт у ал на работ а по съ здаванет о ѝ започна през 201 2 г., когат о беше подадено и
заявл ение за безвъ змездни средства до Европейската комисия. Бяха направени следните допускания:



пл ат формат а ще фу нкционира в продъ л ж ение на 30 месеца;
през т ова време ще бъ дат обу чени 4 500 ду ши.

Пл ат формата на Цент ралното бюро за борба с корупцията за ел ектронно обучение започна да работи
на 21 май 201 4 г. Тя беше първата общодостъпна интернет пл атформа в Пол ша, съдържаща обучения
за борба с корупцията. Условие за достъп до т ази инт ернет пл ат форма е новит е пот ребит ел и да се
регистрират. Потребителското име и парол ата се определят от потребителя и му позволяват да вл езе
в сист емат а.
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Описание на практ икат а
Обу ченият а бях а насочени къ м въ змож но най-широка г ру па пол у чат ел и, т ака че знаният а за
запл ах ите от корупция и за борбат а с кору пцият а да дост игнат до цел ия спект ъ р на общест вот о.
Цел т а на онл айн ку рса за обу чение беше да се повиши осведоменост т а за кору пцият а сред
дъ рж авнит е сл у ж ит ел и, чиновницит е, пу бл ичнат а админист рация и предприят ият а. За цел т а
съ дъ рж аниет о на ку рса за обу чение се основава на реал ни казу си. Кат о част от обу чениет о
у частниците научават за въ зможни начини на поведение при справянето с корупция. На у частниците
съ що т ака се предост авят по -специфични за т емат а у чебни мат ериал и, изгот вени от CBA, кат о
например препоръ ки от носно процеси за борба с кору пцият а при изпол званет о на процеду ри за
въ зл агане на общест вени поръ чки.
На пл ат формат а са качени т ри единици обу чения:


кору пция в пу блич нат а адм инист рация: съ дъ рж а 9 у рока с основна информация за
правнат а и инст ит у ционал нат а рамка, какт о и сист емни решения;



кору пция в бизнеса: 1 0 урока, като съдържащият се в т ях обзорен материал е подкрепен с
примери за кору пционно поведение в админист рат ивнат а и икономическат а среда;



прот иводейст вие на кору пцият а: съ дъ рж а 9 у рока за социал нит е посл едици от
кору пционнот о поведение, т ях нот о въ здейст вие въ рх у дъ рж ават а и граж данит е .

Всеки моду л се съ ст ои от 9—1 0 у рока. За завъ ршванет о на всеки у рок са
необх одими 45 минути. Цел ият ку рс, съ ст оящ се от 3 моду л а, се предл ага на два езика: пол ски и
англ ийски. Всеки у рок съдържа статичен текст и диал ози, анимирани сцени, ау дио/видео материа л и
и съ държание, които да предизвиква диску сия и взаимодейст вие. Всеки моду л завъ ршва с т ест за
проверка на знаният а. Сл ед кат о завъ рши т ест а, у част никъ т мож е да генерира у дост оверение за
завъ ршено обу чение.
Пъ рвоначално платформата за ел ект ронно обу чение беше съ здадена кат о част от Програмат а за
предотвратяване и борба с престъпността, подкрепена от Европейскат а комисия. Пъ рвоначал ният
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бюдж ет за съ здаване на програма за ел ектронно обу чение беше окол о 1 80 000 EUR. Това вкл ючва
въ знагражденията на въ ншнит е експерти и разработчиците на ИТ софтуер. Пъ рвоначалният екип на
проект а се съ ст оеше от :
1. 3—6 въ т решни експерт и от CBA
2. въ ншни преподават ел и от Пол ицейскат а академия, коит о помогнах а за съ здаванет о на
съ дъ рж аниет о за ел ект роннот о обу чение
3. въ ншни ИТ разрабо тчици за съ здаване, хостинг и поддръжка на пл атформата за ел ект ронно
обу чение.
През 201 5 г., сл ед т ригодишно изпъ л нение на проект а и сл ед прикл ючванет о на проект а на ЕС,
пл ат формат а ст ана собст веност на CBA. По т ова време екипъ т на CBA реши да модернизира и
съ крати съдъ рж аниет о на обу чениет о въ з основа на обрат на връ зка от пот ребит ел ит е. Тъ й кат о
въ т решният експертен опит се у величи, CBA вече не се ну ждаеше от въ ншни експерт и за съ здаване
на съ дъ рж аниет о на ел ект роннот о обу чение и разчет е на въ т решни човешк и ресу рси.
През ноември 201 7 г. модернизиранет о на пл ат формат а завъ рши. Изменениет о беше свъ рзано с
основното съ дъ рж ание на версият а на пол ски език, какт о и с т ех нол огичнит е решения на самия
у ебсайт. Сл ед влизането в сил а на Общия регл амент за защит а на даннит е (ОРЗД) пл ат формат а за
обу чение на CBA беше още веднъж преработена, за да се изпъ л нят новит е разпоредби. Счит ано от
25 май 201 8 г. в нея вече не се съ бират и не се обработ ват л ични данни. През март 201 9 г. беше
модернизирано обу чениет о на англ ийски език.
Актуализацията на ел ектроннот о обу чение имаше за цел да го направи по -визу ал но, компакт но и
инт еракт ивно. Екипъ т внедри най-новит е ИТ решения за ел ект ронно обу чение, вкл ючит ел но
анимация, гл асов т екст и т естове за проверка на знаният а на потребители те. Ку рсовете за ел ектронно
обу чение бяха актуализирани меж ду 201 6 и 201 7 г. с общ бюдж ет 80 000 EUR. Решениет о от май
201 8 г. да не се вкл ючват въ ншни експерт и, какт о и да не се съ бират и у правл яват л ични данни,
драстично намали цената на актуализацията и позволи ниски разх оди за поддръжка (около 650 EUR
на месец).

Уникални характеристики

Ст артирано за пъ рви път през май 2014 г., ел ектроннот о обу чение на CBA беше пъ рват а безпл ат на
пл ат форма за ел ект ронно обу чение в Пол ша, дост ъ пна с пот ребит ел ско име и парол а. Сл ед
акт уализацията през май 201 8 г. за регист рация за ел ект роннот о обу чение вече не са необх одими
л ични данни, коет о го прави още по -дост ъ пно.
Ел ект ронното обучение на CBA за борба с корупцията има няколко у никал ни фу нкции, допринесл и
за неговия у спех и широко разпрост ранение:
1. безпл ат ен дост ъ п до ел ект роннот о обу чение
2. крат ки т емат ични моду л и, коит о могат да бъ дат завъ ршени за 45 мину т и до един час
3. сил но насочено и компактно съдържание, подходящо за дъ ржавните сл у ж ит ел и и насочено
къ м пол ския и меж ду народния регу л ат орен конт екст
4. меж ду народно покрит ие с пол ски и англ ийски версии на ел ект роннот о обу чение
5. ел ект роннот о обу чение се основава на най-новит е пост иж ения в обл аст т а на ИТ
6. подобрена дост ъ пност с въ змож ност за чет ене и сл у шане на мат ериал ит е (специал ни
фу нкции за дост ъ пност за х ора с у вреж дания), широко изпол зване на инт еракт ивни
инст ру мент и кат о анимация и т ест ове
7 . въ змож ност за пол у чаване на у дост оверение от CBA сл ед завъ ршване на ку рса.
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Последици и резултати
Само т ри месеца след стартирането на пл атформата за ел ектронно обучение вече бяха регист рирани
4 500 души (пъ рвоначалната цел за 30 месеца работа); сл ед 1 2 месеца броят им нарасна до 22 000.
За да се разпрост рани информация за пл ат формат а за ел ект ронно обу чение, бях а предприет и
разл ични промоционални мерки. Пъ рво, беше изпратена кратка бележ ка до медиит е с описание на
проект а. На вт оро мяст о, CBA изпрат и писма до минист ерст ва, дру ги цент рал ни инст ит у ции и
у ниверситети, с които информира преподаватели, изследователи и ст уденти и ги покан и да у част ват
в ку рсовете. Мал ко сл ед т ова информацият а за ст арт иранет о на пл ат формат а беше изпрат ена до
всички цент рални дъ ржавни агенции и инст итуции, провинциални служби и бюрат а на маршал ит е
на всички воеводства в Пол ша. Сл ед т ова, още преди началото на у чебната година, информацият а за
пл ат формата и ку рсовете беше изпрат ена до ректорите на у ниверситетите, в коит о се изнасят л екции
по въ просите на национал ната сигу рност . И накрая, онл айн обу чениет о беше попу л яризирано по
време на присъ ст венит е обу чения, проведени от CBA.
CBA акт ивно популяризира англ ийскат а версия на онл айн пл ат формат а сред органит е за борба с
кору пцията в Европа и сподел и съ от вет нат а информация с пл ат формат а на Европол за експерт и,
Европейски парт ньори срещу кору пцият а/Европейскат а мреж а за борба с кору пцият а, гру пат а
„Дъ рж ави срещу кору пцият а“ и дру ги органи. За да у вел ичи допъ л нит ел но изпол званет о на
пл ат формат а, CBA редовно пу ска в социал нит е медии пу бл икации с броя на пот ребит ел ит е,
регист рирани в ку рса за ел ект ронно обу чение.
Понаст оящем пл атформата има 186 361 ч ленове, които са се записали в поне един от ку рсовет е за
обу чение. В наст оящата версия на обучението не се събират данни за дъ ржават а на пот ребит ел ит е,
но в предишната версия бяха записани у частници в обучение на английски език от Чех ия, Сл овакия,
Мол дова, Украйна, Лит ва, Лат вия, Ест ония, Обединенот о крал ст во и Авст рия.
Броят на пот ребит ел ит е варира в зависимост от т емит е на обу чениет о, в коет о се записват :
Обу чение
Пот ребители, версия на полски Пот ребит ел и,
версия
на
език
англ ийски език
Кору пция в пу бличната
1 02 984
250
админист рация
Кору пция в бизнеса
33 61 0
1 52
Прот иводейст вие
на 44 689
261
кору пцият а
CBA пл анира да доразвие пл ат формат а:
1. да съ здаде мобил но прил ож ение, за да направи информацият а още по -дост ъ пна
2. да разработ и допъ л нит ел ни у чебни ку рсове (панел и) за съ от вет ст вие и почт еност
3. да разработ и програма за обу чение на обу чит ел и
В крайна сметка CBA има за цел да съ здаде у ниверсал на меж ду народна п л ат форма за ел ект ронно
обу чение, позволяваща на ст раните да имат национални „електронни модули“, като по т ози начин се
разработ ва съ дъ рж ание, насочено къ м национал нит е ну ж ди и спецификации на законит е на
разл ични езици.
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Ключови фактори за успех
Прил аганет о на пл ат формат а за ел ект ронно обу чение в продъ л ж ение на шест години позвол и
изчерпат ел но проу чване на кл ючовит е факт ори за у спех :
1. Специфична регулаторна среда. С Национал нат а стратегия за борба с кору пцият а на Пол ша
пу бл ичните органи бяха задължени да осигу рят обу чение за борба с кору пцият а на всички
сл ужители. Това разкри гол ямат а ну ж да от предл агане на обу чение. Безпл ат нат а онл айн
пл ат форма за обу чение дойде в т очнот о време, за да от говори на т ези ну ж ди.
2. Обществената дискусия за корупцията в по л ското общество, по -специално сред младите х ора,
повиши инт ереса къ м т емат а и приеманет о на инициат иват а.
3. Безпл ат ният дост ъ п до пл ат формат а за ел ект ронно обу чение позвол и на мл адеж ит е и
ст у дент ит е да се въ зпол зват от нея.
4. Ат рактивен формат на обучението: к ратките, визу ални и инт ерактивни курсове, разделени на
т еми, бях а добре приет и от пот ребит ел ит е.
5. Пот ребителите ценят удостоверението за завъ ршено обучение и в днешно време дори някои
екипи по човешки ресу рси го изискват , т ъ й кат о работ одат ел ит е изискват завъ ршено
обу чение.
6. Въ в въ трешен пл ан у спехът на програмата за ел ектронно обучение се основава на капацитета
и знаният а на експерт ит е на CBA, на дост ъ па до база данни за проу чвания на сл у чаи на
измами и добри практики, както и на достъп до данни от минал и пе риоди, с които може да се
прогнозират т енденциит е в измамит е и да се предл ага на пот ребит ел ит е съ от вет нот о
съ дъ рж ание от носно измамит е и рискове от кору пция в Пол ша.

Срещнати предизвикателства и извлечени поуки

Пъ рвоначалната инвестиция за разработване на ку рса за ел ект ронно обу чение беше дост а
висока и мож еше да бъ де покрит а само от проект на ЕС.
2. Съ дъ рж аниет о на пъ рват а версия на ел ект роннот о обу чение беше т въ рде компакт но за
пот ребит ел я: ревност но се набл ягаше въ рх у цифрит е и даннит е и поради т ова за
завъ ршването на един обучителен бл ок бях а необх одими средно т ри дни. Пот ребит ел ит е
смят ах а, че т ова от нема т въ рде много време.
3. Обработ ванет о на л ични данни от нема време и за него е необх одим бюдж ет . Зат ова CBA
реши за обновенат а версия на пл ат формат а за ел ек т ронно обу чение да не съ бира л ични
данни на пот ребит ел ит е.
4. Въ т решният капацит ет и знаният а на екипа, прил агащ ел ект роннот о обу чение, са
съ щест вени за у спех а. Според CBA за у спешна реал изация е необх одим екип от сл еднит е
специал исти (в зависимост от целевата група потребители): обучител по борба с кору пцият а,
опит ни изсл едователи, сл у ж ит ел и по съ от вет ст виет о, експерт и в конкрет ни обл аст и, ИТ
експерти и дори псих олози, за да се приспособят съ дъ рж аниет о и формат а къ м обх ват а на
вниманиет о на пот ребит ел ит е.
1.

Потенциал за прехвърлимост
Съ дъ рж аниет о на пл ат формат а за ел ект ронно обу чение сл едва да се основава на
национал ните потребности и регу латорна рамка. CBA е работил с органи в Мол дова, Северна
Македония, Сл овакия и Лит ва, за да прех въ рл и знаният а от носно пл ат формат а за
ел ект ронно обу чение и в някои сл у чаи за да сподел и вирт у ал нат а машина, на коят о се
основава ИТ решениет о на обу чениет о (напр. в Мол дова и Лит ва). Трябва обаче да се
от бележи, че съдържанието на обучението следва да бъ де съобразено с всяка държ ава и всяка
конкрет на цел ева гру па.
2. Пъ рвоначалното създаване на пл атформата е времеемко и скъ по. Опит ъ т на CBA показва, че
за разработването на пл атформа за ел ектронно обучение е необходим екип от експерти, както
въ т решни, т ака и въ ншни.
3. Успех ът на англ ийската версия на пл атформата за ел ектронно обу чение на CBA предпол ага,
че подобни инст ру мент и са необх одими и в дру ги дъ рж ави от ЕС.
1.
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