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Przepisy prawne regulujące kwestie nepotyzmu 
w wybranych krajach

Na potrzeby przygotowania opracowania porównawczego na temat regulacji prawnych za-
pobiegających nepotyzmowi w wybranych krajach rozesłano poprzez Europejskie Centrum 
Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD)1 pytania do właściwych korespondentów 
ECPRD.

Dodatkowo, na podstawie innych dostępnych źródeł przygotowano informację dotyczącą 
przepisów zapobiegających nepotyzmowi, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

Zapytanie skierowane do ECPRD dotyczyło regulacji prawnych zakazujących lub zapobie-
gających zatrudnianiu lub powoływaniu na stanowiska krewnych, powinowatych, etc. w sek-
torze finansów publicznych, czyli w:

 – organach władzy publicznej (w tym – w biurach poselskich i senatorskich),
 – organach samorządu,
 – jednostkach budżetowych,
 – agencjach państwowych,
 – uczelniach,
 – przedsiębiorstwach państwowych,
 – spółkach będących własnością Skarbu Państwa,
 – na innych stanowiskach i miejscach pracy, finansowanych ze środków publicznych.

Jako definicję nepotyzmu podano protekcyjne, bez względu na kwalifikacje, zatrudnianie 
lub powoływanie na stanowiska osób bliskich (pokrewieństwo, powinowactwo) przez osoby 
publiczne.

Zadano następujące pytania:
1.  Czy w Państwa kraju są jakiekolwiek regulacje zapobiegające nepotyzmowi?
2.  Jeżeli na pytanie 1 jest odpowiedź „nie” – czy działają zasady etyczne, czy jest polityka lub 

praktyka dotycząca nepotyzmu?
3. Jeżeli odpowiedź na zapytanie 1 jest „tak” – jakie ustawy lub inne przepisy zakazują nepo-

tyzmu lub mu przeciwdziałają?
4. Jaka jest treść tych przepisów?

1  Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji jest międzynarodową siecią – ustanowioną 
w celu specjalistycznej współpracy służb parlamentarnych – łączącą parlamentarne ośrodki informacji i badań 
oraz biblioteki parlamentarne. Do sieci ECPRD należą: Parlament Europejski, Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy, izby, których przewodniczący są członkami Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów, 
oraz parlamenty mające status obserwatora w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a także Congressional 
Research Service USA. 
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Poniżej przedstawiono odpowiedzi otrzymane od korespondentów ECPRD z 29 krajów 
w 2012 r., uzupełnione o dane z ankiety ECPRD z 2009 r.

W 2009 r. parlament Izraela – Kneset wystosował do korespondentów krajów będących 
w sieci ECPRD ankietę z pytaniami.

W ankiecie tej Kneset pytał o istnienie w badanych krajach przepisów regulujących proble-
matykę nepotyzmu w administracji publicznej, a o ile takie przepisy istnieją prosił o podanie 
szczegółów na temat ich charakteru. W szczególności pytał, czy w myśl tych przepisów, pra-
cownik lub potencjalny pracownik ma obowiązek zgłaszania swoim pracodawcom (lub poten-
cjalnym pracodawcom) informacji o relacjach rodzinnych łączących go z osobami zatrudnio-
nymi w administracji publicznej. Była również prośba o opisanie aktualnej sytuacji w sprawie 
nepotyzmu w administracji publicznej w poszczególnych krajach bez względu na to, czy mają, 
czy nie przepisy regulujące to zjawisko.

Z analizy wszystkich odpowiedzi wynika, że w żadnym z ankietowanych krajów nie ma 
przepisów regulujących ściśle zjawisko nepotyzmu, tzn. nie ma żadnych przepisów ani ak-
tów prawnych, które zawierałyby w tytule, bądź w tekście pojęcie nepotyzmu. Można jednak 
usystematyzować przedstawione odpowiedzi wg pewnego schematu, uwzględniając fakt, że 
nie nazwa decyduje o zjawisku, a tytułowy problem może być regulowany w drodze innych 
przepisów. 

Odpowiadający powołali szereg aktów prawnych, które nie są ściśle związane z problema-
tyką nepotyzmu, ale zastosowane w instytucjach państwowych sprzyjają tworzeniu klimatu 
braku przyzwolenia na nepotyzm. Jako te, które w sposób pośredni regulują tę problematykę 
podano:

 y Kodeksy postępowania w administracji państwowej (np. Albania, Austria, Finlandia, 
Niemcy, Portugalia, Włochy),

 y Akty prawne w sprawie statusu urzędnika służby cywilnej (np. Albania, Austria, Bośnia, 
Węgry, Wielka Brytania), 

 y Kodeksy etyki w administracji publicznej (np. Albania, Czarnogóra, Malta, Kanada),
 y Akty prawne dotyczące konfliktu interesów (np. Albania, Bośnia, Dania, Litwa),
 y Kodeks karny (np. Andora), 
 y Konstytucję (np. Austria, Włochy),
 y Przepisy antykorupcyjne (np. Estonia, Słowenia),

Są też kraje, które wprawdzie nie podają żadnych przepisów, ale kryteria zatrudniania 
w instytucjach państwowych pozwalają wykluczyć zjawisko nepotyzmu (Chorwacja). Tych 
kilka przykładów skłania jedynie do zapoznania się z dołączonymi przepisami szczegóło-
wymi.

Przedstawienie tych przepisów ma na celu zwrócenie uwagi na wiele sposobów podejścia 
ustawodawców poszczególnych krajów do zapewnienia sprawnego, a przede wszystkim zgod-
nego z zasadą praworządności funkcjonowania urzędów administracji państwowej, lokalnej 
czy szerzej rozumianych ośrodków władzy. W wielu cytowanych przepisach nie ma mowy 
np. o zasadach zatrudniania urzędników wykluczających nepotyzm, ale ich szczegółowa ana-
liza pozwala wyodrębnić te, które w sposób rygorystyczny regulują zakaz bezpośredniego 
zwierzchnictwa rodziny i krewnych oraz nakazują w takim przypadku przesunięcia na stano-
wiskach pracy uniemożliwiające taką zależność, a w krańcowych przypadkach rozwiązanie 
umowy (Mołdawia).

Na uwagę zasługują bardzo szczegółowe przepisy obowiązujące w Albanii. W odpowiedzi 
otrzymano fragmenty aż czterech aktów prawnych dotyczących procesów podejmowania de-
cyzji, statusu urzędnika służby cywilnej, ogólnych zasad etyki oraz dotyczących zapobieganiu 
konfliktom interesów w sprawowaniu funkcji publicznych. 
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Z kolei Słowacja powołuje 8 ustaw, w których są jasno sformułowane przepisy dotyczące 
podległości służbowej osób powiązanych rodzinnie.

Z cytowanych w przesłanych odpowiedziach regulacji prawnych, pośrednio tylko dotyczą-
cych wspomnianej kwestii, wyłania się obraz dbałości o uczciwość, bezstronność, otwartość 
na wymagania w służbie cywilnej, zapobieganie korupcji - zjawisku bez wątpienia powiąza-
nemu z nepotyzmem. 

W wielu cytowanych rozwiązaniach prawnych daje się zauważyć pewną prawidłowość do-
tyczącą zakazu zatrudniania w jednym urzędzie osób, które łączą więzy rodzinne. Nie mogą 
one lub nie powinny pozostawać w stosunku bezpośredniej podległości służbowej, ani nie 
mogą być zatrudnione na stanowiskach, na których jedna z osób podlega kontroli finansowej 
lub księgowej drugiej z tych osób, ponieważ taka sytuacja stanowi potencjalne źródło nad-
użyć. Ujęcie tej kwestii jest podobne w niektórych krajach, np. na Węgrzech i Słowacji. Na 
uwagę zasługują m.in. rozwiązania węgierskie. Minister spraw zagranicznych Węgier może, 
w określonych przypadkach, odstąpić od zakazu zatrudniania rodziny w jednym miejscu, co 
wynika z praktyki, zresztą nie tylko węgierskiej, że np. w służbie zagranicznej, w ramach tej 
samej placówki, zatrudniane są małżeństwa. 

W niektórych krajach, jak np. w Szwajcarii, zatrudnianie w jednym urzędzie osób powiąza-
nych więzami rodzinnymi jest traktowane jako brak lojalności wobec pracodawcy oraz naru-
szenie obowiązków pracowniczych. Są też kraje, w których przepisy, uznane przez odpowia-
dających jako zapobiegające nepotyzmowi, są sformułowane bardzo ogólnie.

Ciekawy jest również komentarz do odpowiedzi nadesłanej z parlamentu Holandii: „W Ho-
landii społeczeństwo jest bardzo otwarte, a więc nie stanowiłoby to problemu, jeśliby funkcjo-
nariusz państwowy przyjął do pracy swojego brata – w pełni spełniającego wymogi kwalifi-
kacyjne. Większość tego typu decyzji jest podejmowana w sposób demokratyczny, czyli przy 
udziale więcej niż jednej osoby, w tym działu kadr. Byłoby więc niemożliwym zatrudnienie 
członka rodziny bez kwalifikacji”. Jest to jedyny kraj spośród przedstawionych w niniejszym 
opracowaniu, w którym o personalnych powiązaniach pomiędzy pracownikami mówi się nie 
tylko tak otwarcie, ale i z przeświadczeniem, że nie niosą one żadnego zagrożenia, jeśli wa-
runki merytoryczne przygotowania kandydata do służby są spełnione. Niemniej w Holandii 
istnieją przepisy prawne, których przestrzeganie ma zapewnić dbałość o uczciwość pracowni-
ków służby cywilnej. W „polityce uczciwości” prowadzonej w Holandii, problem nepotyzmu 
nie jest wyodrębniony.

Lektura nadesłanych odpowiedzi pozwala też wysnuć interesujący, jak się wydaje, wnio-
sek. Im w danym kraju tradycje demokracji są bogatsze i demokratyczne struktury państwa 
silniejsze (np. w Szwecji i w Norwegii), zagrożenie nepotyzmem jest mniejsze. W odpowiedzi 
ze Szwecji znalazło się stwierdzenie: „…nepotyzm nie jest, przynajmniej w obecnej chwili, 
problemem wymagającym konkretnej regulacji”. 

Zupełnie odmienny sposób widzenia prezentuje wspomniana już Albania, kraj, który prze-
szedł dość trudną drogę, zanim zaczął budować swoje demokratyczne struktury. Albańczycy 
przetrwali długi okres niewoli, lata stalinizmu w warunkach pełnych sprzeczności politycz-
nych i dyktatury, oraz późniejszy okres rozwoju kraju, pełen kontrowersji. To tu można szukać 
przyczyn, dla których albańskie ustawodawstwo (4 ustawy), na tle innych krajów jest bardzo 
rozbudowane i szczegółowe. Można bowiem stwierdzić, że nepotyzm, jako metoda działania 
i osiągania celów osobistych, zawodowych, materialnych i politycznych mieści się w tradycji 
społeczeństw, które w rozwoju struktur demokratycznych, z różnych przyczyn historycznych, 
są nieco opóźnione. Porównując Albanię z Czarnogórą, której historyczny rozwój był w dużej 
mierze podobny do Albanii – zauważamy, że nie ma tam również ustawy zwalczającej nepo-
tyzm, ale w odniesieniu do problemów etycznych pracowników służby cywilnej stosuje się 
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tam regulacje zawarte w Kodeksie Etycznym Pracowników Służby Publicznej i Pracowników 
Państwowych. 

Szerszy kontekst widoczny w odpowiedziach na postawione pytania wydaje się w pełni 
uzasadniony: autorzy odpowiedzi pragną najwyraźniej pokazać, że działania prawne, mające 
na celu zachowanie „czystości służby”, nienaganny jej przebieg, nie muszą się koncentrować 
wyłącznie wokół problemu nepotyzmu. To, co ewentualnie zagraża sprawnemu funkcjono-
waniu urzędu i budowaniu jego prestiżu społecznego, nie musi być definiowane tylko jako 
nepotyzm, ponieważ czynniki czy przyczyny, podporządkowujące ten obszar interesom pry-
watnym, a zatem w jakimś sensie dezorganizujące działanie struktur administracyjnych, mogą 
być także innej natury, o czym świadczy różnorodność ustaw w poszczególnych krajach. 

Wspólnym elementem wszystkich przedstawionych poniżej odpowiedzi jest zgoda co do 
tego, że „ukryta” wspólność interesów pomiędzy urzędnikami, wynikająca z istniejących po-
między nimi więzów rodzinnych tworzy niebezpieczeństwo nadużyć i korupcji. Zadaniem 
ustawodawcy jest zatem uczynić wszystko, żeby przyjąć takie regulacje prawne, które po-
zwolą skutecznie wyeliminować nepotyzm. Właściwie niezależnie od tego w jakich termino-
logicznych ramach zostanie to ujęte, tego typu nadużycia są jednymi z najtrudniejszych do 
zwalczania negatywnych zjawisk. 

ALBANIA

W Albanii nie ma ogólnej ustawy zapobiegającej nepotyzmowi. Wyróżniono jednak cztery 
ustawy, których przepisy w sposób pośredni utrudniają zachowania sprzyjające nepotyzmowi. 
Odpowiednie fragmenty przedstawiono poniżej.

Ustawa nr 8485 z 12 maja 1999 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO REPUBLIKI ALBANII
GWARANCJA BEZSTRONNOŚCI

Artykuł 37
Przypadki wyłączenia
(wybrane fragmenty)

Żaden urzędnik służby cywilnej nie może uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji 
administracyjnych ani też reprezentować urzędów administracji w zawieraniu umów, jeśli ist-
nieje prawdopodobieństwo, że: 

a) ma bezpośredni lub pośredni osobisty interes w danej sprawie;
b) jego małżonek, osoba, która z nim mieszka, lub powinowaci drugiego stopnia mają 

bezpośredni lub pośredni osobisty interes w danej sprawie;
c) urzędnik służby cywilnej lub osoby wspomniane w punkcie wyżej mają bezpośredni lub 

pośredni osobisty interes w danej sprawie;
d) urzędnik był ekspertem, doradcą, adwokatem lub radcą prawnym w sprawie, o której 

mowa;
e) przeciwko urzędnikowi służby cywilnej lub urzędnikom wymienionym w podpunkcie b) 

niniejszego artykułu wszczęto postępowanie sądowe przez zainteresowane strony;
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Ustawa nr 8549 z dnia 11 listopada 1999 r. 

O STATUSIE URZĘDNIKA SŁUŻBY CYWILNEJ

Artykuł 2
Definicje i zakres

1. Pod pojęciem „urzędnicy służby cywilnej” w myśl niniejszej ustawy należy rozumieć pra-
cowników centralnej lub lokalnej administracji publicznej, którzy sprawują swoją władzę, 
piastując funkcje kierownicze, organizacyjne, nadzorcze lub wykonawcze, zgodnie z treścią 
artykułu 11 niniejszej ustawy.

2. Pod pojęciem „instytucje centralnej lub lokalnej administracji publicznej” rozumie się: 
administrację parlamentarną, administrację Prezydenta, administrację Rady Ministrów, 
ministerstw, niezależnych instytucji centralnych, samorządów i regionów.

3. Dla celów niniejszej ustawy, określenie „instytucje administracji centralnej” odnosi się do 
administracji Rady Ministrów i ministerstw.

4. Dla celów niniejszej ustawy określenie „niezależne instytucje” odnosi się do niezależnych 
instytucji centralnych, administracji parlamentarnej, administracji Prezydenta, gmin i re-
gionów.

5. Dla celów niniejszej ustawy pojęcie „bezpośredni przełożony” oznacza szefa zarządu 
w przypadku kategorii pracowników od specjalisty do szefa sektora, sekretarza generalne-
go w przypadku kategorii pracowników od szefa zarządu do szefa departamentu i do szefa 
lub organu zarządzającego w przypadku sekretarza generalnego.

6. Instytucje centralnej lub lokalnej administracji publicznej, których funkcjonowanie regu-
luje specjalna ustawa podlegają przepisom ustawy o statusie urzędnika służby cywilnej 
z 1999 r., chyba, że przepisy innej ustawy stanowią inaczej.

Artykuł 3
Zasady służby cywilnej

Służba cywilna tworzona jest i funkcjonuje na zasadach profesjonalizmu, niezależności, inte-
gralności, niezaangażowania politycznego, przejrzystości, przestrzegania zasady usługowe-
go charakteru w kontaktach z ludnością, ciągłości kariery, odpowiedzialności i poprawności 
w stosowaniu obowiązującego ustawodawstwa.

Artykuł 13
Zatrudnianie

1. Zatrudnianie w służbie cywilnej jest prowadzone w drodze otwartego konkursu – na podsta-
wie kwalifikacji.

Ustawa nr 9131 z 8 września 2003 r.

O ZASADACH ETYKI STOSOWANYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Artykuł 3

Ogólne zasady etyki
1. Pracownik administracji publicznej w czasie wykonywania powierzonych mu funkcji, powi-

nien przestrzegać następujących zasad:
a) wykonywać czynności służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) działać niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych i nie utrudniać realizacji 

polityki, decyzji lub działań prawnych organów administracji publicznej;
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c) wykonując obowiązki służbowe, powinien kierować się uczciwością, bezstronnością 
i skutecznością, mając na względzie wyłącznie interes publiczny;

d) być uprzejmym w kontaktach z obywatelami, którym służy, a także wobec przełożonych, 
kolegów i podwładnych;

e) nie powinien działać arbitralnie na szkodę osoby lub organizacji oraz wykazać szacunek 
dla osobistych interesów i praw osób trzecich;

f) nie powinien stwarzać sytuacji, w której jego osobisty interes byłby sprzeczny z intere-
sem służbowym, powinien unikać konfliktu interesów i nie wykorzystywać swojej pozycji 
w sprawach prywatnych;

g) zawsze zachowywać się tak, aby zachować i umacniać zaufanie społeczeństwa do uczci-
wości, bezstronności i efektywności działań służb publicznych;

h) zachowywać w tajemnicy posiadane informacje, ale bez szkody dla obowiązków, które 
określone są w ustawie nr 8503 z 30 czerwca 1999 r. „o prawie do uzyskania informacji 
na temat dokumentów urzędowych” .

USTAWA Nr 9367 z 7 kwietnia 2005 r.

O ZAPOBIEGANIU KONFLIKTOM INTERESÓW
W SPRAWOWANIU FUNKCJI PUBLICZNYCH

Artykuł 14
Urzędnicy mający obowiązek składania okresowych deklaracji dotyczących interesów 

prywatnych
(…)
3) Do składania deklaracji poza urzędnikiem są zobowiązane, spośród osób bliskich urzęd-

nikowi jedynie małżonek oraz dorosłe dzieci.
(…)

Artykuł 24
Ograniczenia dotyczące interesów osób spokrewnionych z urzędnikiem

1) Krąg osób spokrewnionych z urzędnikiem podlegających zakazom określonym w artykule 
21 punkt 1, 2 i 6 oraz w artykule 22 niniejszej ustawy to: małżonek, dorosłe dzieci, rodzice 
urzędnika i ich małżonkowie.
(…)

Artykuł 35
Interesy osób spokrewnionych z urzędnikiem

1) Ograniczeniom dotyczącym prywatnych interesów osób spokrewnionych z urzędnikiem, 
określonym w innych artykułach tego rozdziału (niecytowanych przez udzielającego 
odpowiedzi) podlegają jedynie małżonek, dorosłe dzieci, rodzice urzędnika i ich mał-
żonkowie.
(…)

Artykuł 38

Rozwiązania stosowane w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów
1) Dla kategorii urzędników określonych w dziale 2 rozdziału III cytowanej ustawy, w przy-

padku jeśli rozwiązanie zaistniałego konfliktu interesów nie może być osiągnięte środkami 
opisanymi w artykule 37 niniejszej ustawy (autorzy odpowiedzi nie przytoczyli powołanych 
przepisów), urzędnik, który chce zachować stanowisko powinien:
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a) zrezygnować z funkcji kierowniczej lub członkostwa w organach zarządzających w każ-
dym przypadku, o ile jest to zabronione, zgodnie z treścią działu 2 rozdziału III niniejszej 
ustawy – tak szybko, jak tylko to możliwe, ale nie później niż 15 dni od powstania tego 
obowiązku, upublicznić i udokumentować ten fakt niezwłocznie, jednak nie później niż 
10 dni po podjęciu tego kroku;

b) zaprzestać wykonywania czynności zabronionych, zgodnie z działem 2 rozdziału III ni-
niejszej ustawy w ciągu 30 dni i w ciągu tego okresu, tak szybko, jak to możliwe, zwrócić 
się do odpowiednich organów o wyrejestrowanie działalności, będącej przyczyną kon-
fliktu, zgodnie z przepisami prawa. Urzędnik upublicznia i dokumentuje spełnienie tych 
obowiązków niezwłocznie, jednak nie później, niż 10 dni od wyżej wymienionego terminu 
(powstania tego obowiązku) – dotyczy to także upublicznienia i udokumentowania wy-
rejestrowania dokonanego przez organy dokonujące wyrejestrowania, bezpośrednio po 
dokonaniu tej czynności;

c) przenieść prawa własności akcji lub części kapitału, które posiada na inną osobę, zgod-
nie z treścią punktu 6 artykułu 3 tej ustawy, jednak biorąc pod uwagę, że:
i) zaufaną osobą nie może być małżonek, dorosłe dzieci i ich małżonkowie, rodzice urzęd-

nika, jego rodzeństwo i ich małżonkowie, osoba, o której wiadomo, że urzędnik darzy 
ją przyjaźnią, a także inna osoba pozostająca w relacji uzależnienia, nawet pośred-
niego, wynikającego z publicznej roli sprawowanej przez urzędnika;

ii) osoba zaufana nie może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – 
niezależnie od tego czy jest czy nie jedną z osób wyżej wymienionych - posiadającą 
udziały w spółce, w rozumieniu artykułu 25 niniejszej ustawy, w której część kapitału 
w jakiekolwiek formie miał lub ma urzędnik – zakaz ten dotyczy również przedsię-
wzięć typu non profit.

2) Jeżeli urzędnik zrezygnuje z wszelkich praw własności akcji lub części kapitału i przekaże 
je innej osobie, osoba ta nie podlega przepisom zawartym w podpunkcie „c” punktu 1 arty-
kułu 38. Urzędnik powinien upublicznić swoje działania oraz dokumenty niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 15 dni od wszczęcia tych działań.

3) Wykonanie przepisów podpunktu „c” punktu 1 tego artykułu w kwestii przeniesienia praw 
własności albo punktu 2, podejmowane jest jak najszybciej, nie później niż dwa miesiące od 
chwili powstania obowiązku. Urzędnik upublicznia i dokumentuje spełnienie tego obowiąz-
ku niezwłocznie, jednak nie później niż 15 dni po podjęciu tego działania. 

Osoba zaufana urzędnika, zgodnie z artykułem 30 niniejszej ustawy (niecytowanym 
w przesłanej odpowiedzi), przenosi możliwie jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 
sześciu miesięcy, prawo własności akcji lub części kapitału urzędnika (do których nie ma on 
tymczasowo dostępu), zgodnie z przepisami art. 30. Zaufana osoba podaje do wiadomości 
wypełnienie tego obowiązku, podobnie jak czyni to urzędnik.

4) Terminy określone w powyższych punktach niniejszego artykułu mogą zostać przedłużo-
ne przez instytucje wyższego lub najwyższego szczebla, o ile urzędnik przedstawi racjo-
nalną przyczynę opóźnienia. W każdym przypadku zmiany terminów są rejestrowane 
i dokumentowane. Jednak ich przedłużenie nigdy nie może przekraczać dwukrotnie obowią-
zujących terminów, z wyjątkiem przypadków, kiedy odroczenie jest podyktowane względa-
mi proceduralnymi, określonymi w Konstytucji, przepisami proceduralnymi, prawem han-
dlowym lub zasadami wydawania dokumentów urzędowych przez instytucje państwowe. 
Dotyczy to także terminów wykonywania czynności prawnych i wydawania dokumentów 
przez instytucje publiczne. Podobnie rzecz się ma z Urzędem Ochrony Konkurencji – może 
on przyczynić się do przedłużenia terminu w związku z oceną, do jakiego stopnia firma ma 
dominującą pozycję na rynku. 
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5. Po ustaniu przyczyn wynikających z przepisów działu 2 rozdziału III niniejszej ustawy (prze-
niesienie praw własności do akcji itp.), urzędnik może ponownie korzystać z tych praw. 

6. Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie także do osoby bliskiej urzędnikowi w za-
kresie, w jakim się odnosi do niego, zgodnie z treścią artykułu 35 niniejszej ustawy. 

7. Jeżeli urzędnik lub osoba z nim związana nie przestrzega przepisów niniejszego artykułu, 
jest obowiązany do rezygnacji ze stanowiska, w terminie określonym w niniejszym artykule.

8. Jeżeli rezygnacja nie zostanie przyjęta w terminie określonym w niniejszym artykule, urząd 
wyższej lub kolejnej instancji korzysta z przepisów zawartych w części „c” lub „d” punktu 
4 artykułu 37 tej ustawy, które umożliwiają wprowadzenie bardziej skutecznych rozwią-
zań, sprowadzających się do egzekwowania terminu nie dłuższego niż 10 dni, z wyjątkiem 
przypadków, gdy takie działanie nie jest możliwe, lub okres ten nie może być przestrzegany 
z innych proceduralnych powodów zawartych w artykule 39 niniejszej ustawy2.

ANDORA

W Andorze przepisy dotyczące nepotyzmu znajdują się w kodeksie karnym, chociaż nie jest 
w nim zdefiniowane ani użyte pojęcie nepotyzm. 

Urzędnik, który świadomie podejmuje arbitralną decyzję powołując się na przyczyny admi-
nistracyjne, podlega zakazowi wykonywania funkcji publicznej przez okres do dziesięciu lat.

Art. 373 kodeksu karnego – nielegalne przyjęcie do pracy 
Urzędnik, który w ramach wykonywania swoich obowiązków arbitralnie proponuje lub 

przyjmuje do pracy w urzędzie publicznym osobę niespełniającą określonych dla tego stano-
wiska wymagań, podlega zakazowi wykonywania funkcji publicznej przez okres pięciu lat.

Osoba, która pomimo tego, że nie spełnia określonych dla danego stanowiska wymagań 
akceptuje taką propozycję lub mianowanie podlega karze grzywny w wysokości do 6000 euro.

AUSTRIA

Nie ma specjalnych przepisów dotyczących kwestii nepotyzmu w odniesieniu do urzędni-
ków administracji publicznej. W austriackim prawie jest jednak szereg przepisów mających na 
celu zapobieganie nepotyzmowi w służbie publicznej. Są to:
 y Konstytucja Austrii, która stanowi, że wszystkie osoby piastujące funkcje publiczne są 

obowiązane wykonywać swoje obowiązki w sposób bezstronny i obiektywny. Zgodnie z tą 
zasadą, która została dokładniej sformułowana w ustawach federalnych i w prawodawstwie 
krajów związkowych (Landów) urzędnik piastujący funkcję publiczną odpowiedzialny za 
rekrutację osób do pracy w administracji publicznej powinien – w przypadku, gdy o miejsce 
ubiega się osoba spokrewniona – wyłączyć się z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 
jeśli mógłby mieć wpływ na jego rezultat (jeśli jest np. członkiem komisji rekrutacyjnej).

 y Artykuł 42 ustawy o urzędnikach służby cywilnej [Beamten-Dienstrechtsgesetz] przewiduje 
szczególne ograniczenia przy powoływaniu osób spokrewnionych: urzędnicy, którzy są 
małżeństwem, którzy są spokrewnieni ze sobą w bezpośredniej linii (rodzice, dziadkowie, 
dzieci, wnuki), którzy są spokrewnieni ze sobą w linii bocznej (do trzeciego stopnia: bracia, 
siostry, wujkowie, ciotki, siostrzeniec, siostrzenica) lub którzy są ze sobą związani poprzez 
przysposobienie nie mogą być powoływani w następujących relacjach służbowych:

2  Więcej informacji: www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwealb.htm 
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 – podległość służbowa, 
 – uprawnienia do audytu / kontroli jedno wobec drugiego lub
 – praca w dziale finansowym lub rachunkowości.

Analogiczne przepisy obowiązują w krajach związkowych. Mają również zastosowanie do 
pracowników świadczących pracę na podstawie kontraktu. 
 y W opublikowanym przez Federalny Urząd Kanclerski kodeksie postępowania w celu 

zapobiegania korupcji pt. „Odpowiedzialność spoczywa na mnie” [Die Verantwortung liegt 
bei mir], określającym podstawowe standardy postępowania, które powinny być stosowane 
przez urzędników administracji publicznej, znajduje się oświadczenie odnoszące się do 
kwestii nepotyzmu i interwencjonizmu: Nie będę wydawać niedopuszczalnych poleceń. 
Odrzucam interwencje i protekcjonizm (nepotyzm) celowo zmierzające do nierównego 
traktowania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków. To samo odnosi się do kontaktów 
przyjacielskich i świadczonych w ich ramach przysług o podłożu błędnie pojmowanej 
gotowości do pomocy.

Nie ma specjalnego przepisu określającego szczególny obowiązek informowania poten-
cjalnego pracodawcy o stosunkach rodzinnych odnośnie już zatrudnionych osób. Niemniej 
jednak organ odpowiedzialny za przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego może za-
wrzeć w publicznym ogłoszeniu na temat konkursu na dane stanowisko informację, że sto-
sunki rodzinne (do określonego stopnia), mogą stanowić przeszkodę w zatrudnieniu lub 
mianowaniu na dane stanowisko (zastrzeżenie takie jest praktykowane np. w służbach par-
lamentarnych).

W odpowiedzi wskazanej jako komentarz zapisano, że ze względu na wyżej wymienione 
zasady, przepisy dotyczące konfliktu interesów, jak i wieloletnią tradycję austriackiej admini-
stracji publicznej jako organizacji opartej na wartościach takich jak praworządność, obiekty-
wizm i uczciwość brak jest obecnie podstaw do obaw w kwestii nepotyzmu w administracji 
publicznej.

Asystenci parlamentarni

Artykuł 2 ustawy o asystentach deputowanych do parlamentu zakazuje zatrudniania człon-
ków rodziny lub korzystania ze świadczonych przez nich usług. Członkami rodziny są: mał-
żonkowie lub stali partnerzy posłów, ich rodzice, dzieci i rodzeństwo. Zakazane jest również 
zatrudnianie (na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło) osób z partii politycznej, 
grupy politycznej lub instytucji (firma, ministerstwo itp.), w których poseł ma duże wpływy. 
Zabronione jest również zawieranie umowy o świadczenie pracy przewidującej więcej niż 50 
obowiązkowych godzin pracy tygodniowo.

BELGIA

W prawie belgijskim istnieją przepisy ograniczające nepotyzm, są one jednak ograniczone 
i fragmentaryczne. 

Przepisy ograniczające nepotyzm mają zastosowanie na poziomie lokalnym, czyli do-
tyczą gmin, prowincji oraz publicznych ośrodków pomocy społecznej (Centre Public d’Ac-
tion Sociale – CPAS). Przepisy te odnoszą się głównie do składu organów ustawodawczych 
i wykonawczych, zapobiegają – w pewnym stopniu – zasiadaniu członków tej samej rodziny 
i w tym samym czasie w niektórych zgromadzeniach politycznych. Przykładowo, radnymi 
miejskimi nie mogą być małżonkowie ani osoby powinowate do drugiego stopnia.



12

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

W Belgii, ustalanie składu instytucji lokalnych należy do kompetencji jednostek federal-
nych (regionów). Dlatego wyżej wspomniane przepisy mogą się różnić w różnych częściach 
kraju. To sprawia, że raczej trudno przedstawić wyczerpujący wykaz tych przepisów. Do ak-
tów tych należy między innymi Kodeks demokracji lokalnej i decentralizacji z 22 kwietnia 
2004 r., dekret miejski z 15 czerwca 2005 r., dekret regionalny z 9 grudnia 2005 r., ustawa 
organiczna z 8 lipca 1976 r. o publicznych ośrodkach pomocy społecznej. 

Przepisy prawa – szczegóły
a. Kodeks demokracji lokalnej i decentralizacji z 22 kwietnia 2004 r.

Art. L1121-1
W każdej gminie korpus gminny składa się z radnych, burmistrza i ławników oraz z prze-

wodniczącego rady pomocy społecznej, o ile prawo mające w danym miejscu zastosowanie 
przewiduje jego obecność w składzie kolegium gminnego.

Art. L1121-3
§. 1
Członkowie korpusu gminnego opisani w art. L1121-1 ustawy nie mogą być krewnymi lub 

powinowatymi do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, ani być połączeni więzami mał-
żeńskimi lub prawnie uregulowanej kohabitacji.

Nie mogą być równocześnie członkami rady gminy osoby, których współmałżonkowie lub 
osoby pozostające w prawnie uregulowanej kohabitacji, są krewnymi do drugiego stopnia 
pokrewieństwa włącznie.

§. 3
Związek, który powstanie później (po wyborze) między członkami rady nie powoduje utraty 

mandatu. Nie powoduje go nawet małżeństwo lub prawnie uregulowana kohabitacja członków 
rady.

Art. L2212-74
§. 1
Nie mogą być członkami rady i kolegiów prowincjonalnych:
(…)
15. krewni lub powinowaci do drugiego stopnia włącznie, albo połączeni więzami małżeń-

skimi lub pozostający ze sobą w prawnie uregulowanej kohabitacji. 
Art. L2212-76
Nie mogą być współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącz-

nie, ani pozostający ze sobą w prawnie uregulowanej kohabitacji, gubernator prowincji, kan-
celista prowincji i komisarze obwodowi, ani dwaj pierwsi z wymienionych wraz z członkiem 
kolegium prowincjonalnego. 

Związek, zawarty podczas pełnienia funkcji nie powoduje zaprzestania ich pełnienia. Nie 
powoduje go małżeństwo lub prawnie uregulowana kohabitacja. 

Art. L2212-77
§. 4
Członkowie kolegium prowincjonalnego nie mogą być współmałżonkami, pozostającymi 

w prawnie uregulowanej kohabitacji, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie. 
b) Prawo organiczne z 8 lipca 1976 r. o publicznych ośrodkach pomocy społecznej.
Art. 8
Członkowie rady pomocy społecznej nie mogą być krewnymi lub powinowatymi do drugie-

go stopnia włącznie, nie mogą być połączeni więzami małżeństwa, ani nie mogą pozostawać 
ze sobą w prawnie uregulowanej kohabitacji.

Związek, który powstaje między członkami rady w terminie późniejszym, nie skutkuje utratą 
posiadanego mandatu. 
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BOŚNIA i HERCEGOWINA

W odpowiedzi parlamentu Bośni i Hercegowiny na pytanie o regulacje przeciwdziałające 
nepotyzmowi zostały przytoczone: ustawa o konflikcie interesów oraz ustawa o służbie cywilnej.

W ustawie o konflikcie interesów w instytucjach rządowych, artykuł 2, pt. Kodeks postępo-
wania określa ogólne zasady postępowania osób pełniących funkcje wybieralne, urzędników 
państwowych i doradców, a więc działanie zgodnie z prawem, wykonywanie swoich obo-
wiązków efektywnie, bezstronnie, stosując przy tym zasady uczciwości, odpowiedzialności, 
przejrzystości i wiarygodności. 

Osoby pełniące funkcje wybieralne, urzędnicy państwowi i doradcy nie mogą wykorzy-
stywać stanowisk służbowych do celów prywatnych osób z nimi związanych. Nie mogą być 
w żadnym związku zależności wobec osób, które mogą mieć wpływ na ich obiektywizm. 

W artykule 8a dotyczącym zatrudniania bliskich krewnych (małżonka i partnera, jego/ jej 
dzieci, matki, ojca, przybranych rodziców i adoptowanego dziecka) mowa jest jedynie o stwa-
rzaniu poprzez takie działanie sytuacji konfliktu interesów.

W ustawie o służbie cywilnej w urzędach Bośni i Hercegowiny wskazano artykuł 16 pt. 
Niepołączalność: mianowany urzędnik służby cywilnej ujawnia, zgodnie z tą ustawą, wszystkie 
informacje na temat posiadanego majątku i majątku członków bliskiej rodziny oraz pełnionych 
funkcji, działalności swojej i najbliższej rodziny.

Brak jednak w cytowanych ustawach szczegółowych przepisów dotyczących zakazu za-
trudniania lub powoływania na stanowiska osób bliskich przez osoby publiczne. Ta norma 
moralna teoretycznie mieści się w wymaganiach opisanych w kodeksie postępowania, nie jest 
jednak wyrażona explicité.

CHORWACJA

W Republice Chorwacji brak jest przepisów prawnych odnoszących się bezpośrednio do 
nepotyzmu w służbie cywilnej. Ustawa o służbie cywilnej reguluje problemy związane z kon-
fliktem interesów w sektorze publicznym. Kryteria stosowane przy zatrudnianiu w służbie 
cywilnej są tak skonstruowane, aby zapewnić zatrudnianie nowych osób wyłącznie w oparciu 
o czynniki obiektywne oraz aby dochować obowiązujących procedur w celu uniknięcia nepo-
tyzmu. 

Zatrudnieni (lub kandydaci do zatrudnienia) nie są obowiązani do udzielania informacji 
o związkach rodzinnych z osobami zatrudnionymi w służbie cywilnej.

CZARNOGÓRA

W Czarnogórze nie ma ustawy zwalczającej nepotyzm, brak również innych regulacji praw-
nych w tej dziedzinie. 

W ustawie o pracownikach służby cywilnej i pracownikach państwowych przepisy regulują 
kwestie pozycji pracowników obu tych sektorów, odnosząc się, między innymi, do problemów 
nawiązania zatrudnienia. Związane z tym zagadnienia etyczne regulowane są przez Kodeks 
Etyczny Pracowników Służby Publicznej i Pracowników Państwowych. Jednak kwestia nepo-
tyzmu jako takiego nie jest definiowana w żadnym przepisie prawa. 
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DANIA

W Danii istnieją przepisy dotyczące nepotyzmu. Zgodnie z duńskim prawem, na wszystkie 
wolne stanowiska w sektorze publicznym muszą zostać ogłoszone konkursy3.

Ponadto, istnieją przepisy dotyczące konfliktu interesów, mające zastosowanie m.in. w przy-
padku powoływania na stanowiska w administracji publicznej4. 

Poniżej przedstawiono robocze tłumaczenie Rozdziału 2 §3 skonsolidowanej ustawy o ad-
ministracji publicznej, opublikowanej 7 grudnia 2007 r. przez Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział 2
Konflikt interesów

§. 3 Nie może być zatrudniona w administracji publicznej osoba, jeśli ma szczególny interes 
osobisty lub finansowy w rozstrzygnięciu danej sprawy, lub była wcześniej przedstawicielem 
osoby, która ma interes osobisty lub finansowy w rozstrzygnięciu danej sprawy,

1) jej małżonek, krewny lub powinowaty w linii wstępnej, zstępnej lub bocznej (do kuzynów 
lub krewnych drugiego stopnia) ma interes osobisty lub finansowy w rozstrzygnięciu da-
nej sprawy lub jest przedstawicielem osoby, która ma taki interes,

2) jest członkiem zarządu lub jest w inny sposób blisko związana z przedsiębiorstwem, sto-
warzyszeniem lub inną prywatną osobą prawną, zainteresowaną w rozstrzygnięciu spra-
wy,

3) wcześniej pracowała w instytucji publicznej, na pracę której wpłynęła skarga, a postę-
powanie kontrolne przeprowadzane przez właściwy organ władzy publicznej w urzędzie, 
w którym obecnie pracuje, dotyczy działalności instytucji, w której pracowała uprzednio, 
lub

4) w innych okolicznościach, które mogą budzić wątpliwości co do jej bezstronności, nie 
powinna brać udziału w rozpatrywaniu danej sprawy.

Akapit 2. Odsunięcie takiego pracownika nie jest jednak konieczne, gdy po rozpatrzeniu ro-
dzaju sprawy, charakteru pracownika i funkcji przez niego sprawowanej dochodzenie wykaże 
brak zagrożenia, że na decyzję w danej sprawie mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne.
Akapit 3. Pracownik odsunięty od rozpatrywania danej sprawy nie może podejmować decyzji, 
uczestniczyć w jej podejmowaniu ani w inny sposób pomagać w rozpatrzeniu sprawy.

ESTONIA

W ustawodawstwie estońskim nie ma przepisów wprost regulujących kwestie nepotyzmu 
w estońskiej służbie publicznej, ale ustawa o służbie publicznej (Public Service Act) i usta-
wa antykorupcyjna (Anti-corruption Act) zawierają przepisy, które mają na celu zapobieganie 
temu zjawisku.

Na mocy estońskiej ustawy o służbie publicznej osoby, które są w ścisłej relacji po-
krewieństwa (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki) lub powinowactwa (małżo-
nek oraz rodzice, bracia, siostry i dzieci małżonka) z funkcjonariuszem publicznym, który 
sprawuje bezpośrednią kontrolę nad odpowiednim stanowiskiem, nie mogą być zatrudnione 
w służbie publicznej na tym stanowisku. Ustawa mówi także, że funkcjonariusz nie może 

3  Wytyczne Ministra Finansów z 26 marca 2010 r. w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej wyłącznie 
w języku duńskim www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131214 

4  Przepisy dostępne jedynie w języku duńskim (www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105127
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– jako przedstawiciel państwa lub władz lokalnych – zawierać transakcji dotyczących nieru-
chomości ze swoimi bliskimi krewnymi i powinowatymi. Jeżeli pomiędzy dwoma urzędnika-
mi, związanymi relacją pokrewieństwa lub powinowactwa istnieje bezpośrednia podległość 
służbowa, jeden z nich musi zostać zwolniony ze służby.

Nie istnieje obowiązek powiadamiania pracodawców o stosunkach rodzinnych osób za-
trudnionych w służbie publicznej, ale są pewne procedury, które mogą zapobiegać zjawisku 
nepotyzmu: m.in. osoba zatrudniana w instytucji publicznej składa oświadczenie, że spełnia 
wymagania służby publicznej przewidziane przez prawo. 

Estońska ustawa antykorupcyjna zawiera przepisy dotyczące sytuacji bezpośredniej podle-
głości bliskich krewnych w służbie publicznej. Ustawa reguluje również sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, na przykład, gdy urzędnik jest zobowiązany do 
podjęcia decyzji lub wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji, które znacząco wpływają na 
interesy ekonomiczne funkcjonariusza oraz jego bliskich krewnych.

Parlament Estonii przyjął niedawno nowelizację ustawy antykorupcyjnej, która weszła w ży-
cie w 2013 roku. Jej ideą przewodnią jest konieczność zapobiegania zjawisku nepotyzmu w służ-
bie publicznej. Nowelizacja dotyczy korupcyjnego wykorzystania stanowiska służbowego, 
środków publicznych, wpływów i poufnych informacji. Korupcyjne wykorzystanie stanowiska 
służbowego oznacza podejmowanie przez funkcjonariusza decyzji lub działań z naruszeniem 
obowiązków służbowych, w interesie osoby trzeciej, jeżeli przynoszą one tej osobie nieuza-
sadnione korzyści z punktu widzenia interesu publicznego. Ustawa zawiera definicję „osoby 
bliskiej” którą, w jej rozumieniu, jest: małżonek funkcjonariusza publicznego, jego dziadkowie, 
rodzice funkcjonariusza lub jego małżonka oraz zstępni rodzica funkcjonariusza, włączając dzie-
ci i wnuki funkcjonariusza. W myśl ustawy antykorupcyjnej, pojęcie „rodzica” obejmuje rodzica 
adopcyjnego, małżonka rodzica i rodzica zastępczego. Za członka rodziny w linii zstępującej 
uważa się również dziecko adoptowane i dziecko małżonka funkcjonariusza.

Funkcjonariusz publiczny musi stosować się do obowiązujących restrykcji dotyczących 
jego działania i przestrzegać ograniczeń proceduralnych oraz ujawnić swój stan majątkowy 
w oświadczeniu majątkowym. 

Komisja Antykorupcyjna Riigikogu (Parlament Estonii) wykonuje parlamentarny nadzór 
nad przestrzeganiem standardów antykorupcyjnych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało Strategię antykorupcyjną 2008-2012 (Anti-Cor-
ruption Strategy 2008-2012). Celem Strategii, która podlega zatwierdzeniu przez rząd, jest 
ograniczenie i zapobieganie korupcji w sektorze publicznym i prywatnym oraz zwiększenie 
świadomości społeczeństwa na temat zjawiska korupcji i przestrzegania zasad etyki.

FINLANDIA

W ustawodawstwie Finlandii nie ma specjalnej ustawy zawierającej przepisy zwalczające 
nepotyzm w sektorze publicznym. Przepisy takie zawarte są w ustawie o postępowaniu admi-
nistracyjnym. 

Zgodnie z Konstytucją Finlandii nikt, bez uzasadnionej przyczyny, nie może być traktowany 
inaczej niż inni z powodu płci, wieku, pochodzenia, języka, religii, przekonań, poglądów, stanu 
zdrowia lub niepełnosprawności ani z żadnego innego powodu odnoszącego się do jego osoby. 
Oznacza to także, że urzędnik służby cywilnej nie ma prawa do faworyzowania swoich krewnych.

W praktyce, przepisy rozporządzeń do ustawy o postępowaniu administracyjnym, obej-
mujące cały zakres sektora publicznego (włączając zatrudnianie na umowę lub mianowanie) 
zapobiegają nepotyzmowi.
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Przepis zawarty w paragrafie 27 ustawy (Wyłączenie) zakazuje urzędnikowi rozpatrywanie 
i obecność podczas rozpatrywania spraw, jeśli należy on do kręgu osób wykluczonych. Przepisy 
tego paragrafu dotyczą również kolegialnych organów i innych osób biorących udział w podej-
mowaniu decyzji, jak również do inspektorów wykonujących swoje obowiązki. Szczegółowe 
przepisy dotyczące podstaw wyłączenia z rozpatrywania spraw, m.in. z powodu przynależności 
do określonych gremiów, które mogłyby mieć korzyści i wpływ na daną sprawę oraz powiązań 
rodzinnych zawiera paragraf 28. Zgodnie z paragrafem 29 ustawy, urzędnik powinien sam bez-
zwłocznie podjąć decyzję o wyłączeniu się z rozpatrywania danej sprawy. W innych przypad-
kach decyzję podejmuje określony organ. Decyzja o wyłączeniu nie podlega odwołaniu. Osoba 
wyłączona powinna być niezwłocznie zastąpiona przez inną wykwalifikowaną osobę. 

FRANCJA

We Francji nie istnieją przepisy prawne w sprawie nepotyzmu.
Brak jest przepisów dotyczących bezpośrednio nepotyzmu, pewne uwagi z nim powiązane 

zostały zamieszczone w przepisach dotyczących deontologii, obecnie wprowadzanych do sek-
tora publicznego, przede wszystkim w celu wyeliminowania konfliktu interesów.

W odpowiedzi zamieszczono następnie uwagi dotyczące deontologii i eliminacji konfliktu 
interesów parlamentarzysty oraz konfliktu interesów w służbie cywilnej i w rządzie – brak 
w nich jednak odniesień do problemu nepotyzmu. 

GRECJA

W Grecji proces zatrudniania pracowników w sektorze publicznym dokonuje się pod nad-
zorem Rady Najwyższej ds. Doboru Pracowników Sfery Cywilnej (ASEP), z zastosowaniem 
przejrzystych kryteriów. Wykluczone jest wykorzystywanie związków rodzinnych lub innych 
kryteriów, które miałyby wpływ na bezstronność metod rekrutacji.

Do września 2012 r. biura polityczne członków rządu i wiceministrów stanowiły wyjątek, 
ponieważ były obsadzone przez pracowników na umowach tymczasowych (mogli być zwol-
nieni w każdej chwili) lub specjalnych asystentów, którzy spełniali formalne kryteria zatrud-
nienia w sektorze publicznym, z wyjątkiem kryterium najwyższego limitu wieku (Dekret Pre-
zydenta Grecji 63/2005, artykuł 9), ale zostali wybrani dyskrecjonalnie przez członka rządu, 
który był szefem odpowiedniej agencji.

We wrześniu 2012 r. do greckiego Parlamentu został skierowany projekt ustawy mówiącej 
o tym, że małżonkowie lub krewni członka rządu lub wiceministra pierwszego lub drugiego 
stopnia nie mogą być zatrudniani na wyżej wymienionych stanowiskach. 

HOLANDIA

Odpowiedź parlamentu Holandii została poprzedzona następującym wstępem:
„W Holandii społeczeństwo jest bardzo otwarte, a więc nie stanowiłoby to problemu, jeśli-

by funkcjonariusz państwowy przyjął do pracy swojego brata – w pełni spełniającego wymogi 
kwalifikacyjne. Większość tego typu decyzji dokonywana jest w sposób demokratyczny, czyli 
przy udziale więcej niż jednej osoby, w tym działu kadr. Byłoby więc trudno zatrudnić członka 
rodziny bez kwalifikacji”.
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Holenderski rząd prowadzi aktywną politykę uczciwości w służbie cywilnej: 
„Uczciwość jest jednym z najważniejszych aspektów dobrego zarządzania. Jest to istotny 

problem, do którego przywiązuje się coraz większe znaczenie. Uczciwość jest postrzegana 
jako warunek jakości i prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego”. 

Problem nepotyzmu w służbie publicznej nie jest specjalnie wyodrębniony w „polityce 
uczciwości” prowadzonej w Holandii. 

Polityka uczciwości znajduje odzwierciedlenie w ustawach i aktach wykonawczych regu-
lujących te zagadnienia. Ustawa o służbie cywilnej (Civil Servants Act) zawiera odpowiednie 
przepisy dotyczące tego problemu. Na mocy ustawy organy władzy służby cywilnej prowadzą 
politykę uczciwości poprzez:
•	 działania mające na celu promowanie właściwego postępowania funkcjonariuszy służby 

cywilnej, w szczególności przedsięwzięć związanych z podnoszeniem świadomości oraz 
zapobieganiem konfliktom interesów, dyskryminacji i nadużywaniu władzy; 

•	 wprowadzenie polityki uczciwości jako integralnej część polityki personalnej. W każdym 
przypadku temat ten pojawia się przy ocenie pracy oraz na spotkaniach personelu zarządza-
jącego. Prowadzone są również szkolenia w zakresie etycznego postępowania;

•	 zapewnienie stosowania kodeksu postępowania funkcjonariuszy służby cywilnej;

Przestrzeganiu zasady uczciwości mają służyć:
•	 wymóg składania przyrzeczenia lub odpowiedniego oświadczenia podczas przyjmowania 

do służby cywilnej;
•	 wymóg przedstawiania sprawozdań i rejestracji działań zewnętrznych funkcjonariusza, któ-

re mogą mieć wpływ na interes publiczny, w zakresie, w jakim związane są z wykonywa-
niem obowiązków przez funkcjonariusza;

•	 wymóg podania do publicznej wiadomości wspomnianych wyżej sprawozdań przez funk-
cjonariuszy służby cywilnej, zajmujących określone stanowiska, w przypadku których pu-
blikowanie informacji o działalności zewnętrznej ma decydujące znaczenie dla ochrony 
polityki uczciwości; 

•	 zakaz podejmowania działalności zewnętrznej, która może być sprzeczna z prawidłowym 
wykonywaniem obowiązków i zakłócać funkcjonowanie służby;

•	 wymóg składania oświadczenia na temat prowadzonych interesów majątkowych, udziałów 
lub transakcji papierami wartościowymi, które mogą naruszać interes służby, w zakresie, 
w jakim odnoszą się one do wykonywania pracy funkcjonariusza, którego stanowisko wią-
że się ze szczególnym ryzykiem powstania konfliktu interesów lub niewłaściwego wyko-
rzystania informacji.

Więcej informacji na temat polityki uczciwości w służbie publicznej znajduje się na stronie 
internetowej Holenderskiego Krajowego Urzędu ds. Popierania Etyki i Uczciwości w Sekto-
rze Publicznym (the Dutch National Office for Promoting Ethics and Integrity in the Public 
Sector), który doradza i wspiera instytucje sektora publicznego w rozwijaniu i wdrażaniu etyki 
i polityki uczciwości.

ISLANDIA

Według przesłanej odpowiedzi, postanowienia dotyczące ograniczenia możliwości wystę-
powania nepotyzmu zawarte są w art. 3-6 ustawy nr 37/1993 o procedurze administracyjnej 
oraz w art. 20 ustawy nr 138/2011 o władzach lokalnych.
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Jednak powyższe przepisy, obszernie zacytowane w odpowiedzi, dotyczą wyłącznie kon-
fliktu interesów, brak jest natomiast przepisów związanych bezpośrednio z nepotyzmem. 

IZRAEL

W Izraelu przepisy ograniczające nepotyzm są zawarte w następujących aktach prawnych:
•	 Zasady funkcjonowania służby cywilnej (Mianowania) (Ograniczenia związków rodzin-

nych) z 2007 roku [Civil Service (Appointments) (Limits for familial relations) Rules, 2007]
•	 Regulamin służby cywilnej (Civil Service Regulation) Artykuł 13.3
•	 Regulamin przedsiębiorstw rządowych z 2005 roku (Government Companies Regulations, 

2005)

W myśl przepisów zawartych w Zasadach funkcjonowania służby cywilnej (Mianowa-
nia) (Ograniczenia związków rodzinnych) „rodzina” funkcjonariusza służby cywilnej to: jego 
małżonek/małżonka, w tym ze związków zawartych na mocy prawa zwyczajowego, rodzic, 
rodzice adopcyjni, syn, córka, brat, siostra, szwagier, wuj, ciotka, siostrzeniec, siostrzenica, 
teść, teściowa, zięć, synowa, wnuk, dziadek/babcia, w tym także związki wynikające z adopcji 
i powstałe po rozwodzie.

Artykuł 1 definiuje „relacje rodzinne w pracy” w tym kontekście, jako:
•	 wspólną pracę wymagającą podejmowania decyzji, wydawania zaleceń i ustanawiania pro-

cedur; 
•	 krewnego pracującego w biurze prawnym, kadrach, księgowości, audycie itp. to znaczy we 

wszystkich jednostkach, które działają na rzecz całej instytucji;
•	 krewnego, który jest członkiem rady pracowniczej; 
•	 wszelkie relacje rodzinne, które, zdaniem osoby nadzorującej lub Komisarza Służby Cywil-

nej, mogłyby wpływać na pracę. 
Artykuł 2 – pracownik nie może być zatrudniony w jednostkach administracji rządowej 

w następujących przypadkach:
•	 zatrudnienie pracownika może prowadzić do powstania zależności służbowej między nim 

i członkiem jego rodziny w tym samym dziale lub biurze,
•	 zatrudnienie pracownika może prowadzić do konfliktu interesów,
•	 kandydat jest krewnym ministra lub wiceministra resortu.

Komisarz Służby Cywilnej może jednak zezwolić na zatrudnienie krewnego i dostosowanie 
do tej sytuacji warunków pracy, jeśli jest przekonany, że nie zagraża to zasadom uczciwości.

KANADA

W odpowiedzi przesłanej przez parlament kanadyjski podano następującą definicję nepo-
tyzmu: popieranie przez funkcjonariuszy publicznych mianowania lub zatrudniania kandy-
datów na stanowiska w służbie publicznej z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa (bez 
uwzględnienia kompetencji kandydata).

Sektor publiczny (w najszerszym rozumieniu) to:
•	 rząd, parlament (włączając służby parlamentarne) 
•	 władze lokalne
•	 inne instytucje, które dysponują finansami publicznymi
•	 państwowe instytucje edukacyjne
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•	 państwowe przedsiębiorstwa
•	 spółki skarbu państwa

W Kanadzie pracownicy sektora publicznego zatrudnieni są na szczeblu federalnym, na 
poziomie prowincji oraz na poziomie lokalnym. Nie jest możliwe podanie szczegółowych 
przepisów obowiązujących na każdym z tych szczebli. Jako przykład podano informacje do-
tyczące prowincji Ontario. 

Na mocy ustawy o służbie publicznej Ontario (Public Service of Ontario Act, 2006) w On-
tario zostało powołane Biuro Komisarza ds. Konfliktu Interesów. 

W myśl ustawy: Zasady dotyczące konfliktu interesów mające zastosowanie do urzędników 
zatrudnionych w ministerstwach mają również zastosowanie do funkcjonariuszy publicznych 
mianowanych lub zatrudnionych w instytucjach publicznych. Zasady te zostały określone w ak-
cie wykonawczym do ustawy – Regulaminie Ontario 381/07 (Ontario Regulation 381/07). 

Regulamin Ontario 381/07 zatytułowany jest Zasady dotyczące konfliktu interesów dla 
funkcjonariuszy służby publicznej (rządowej) i byłych urzędników państwowych. Rozdział 7 
dotyczy nepotyzmu (tj. zatrudnienia oraz/lub nadzorowania pracy członków rodziny). 

Zamieszczone poniżej odpowiedzi na pytania dotyczą regulacji na szczeblu federalnym.
1. Na poziomie federalnym funkcjonariusze służby publicznej są obowiązani przestrzegać 

ustaw oraz kodeksu etyki. Jest to warunkiem ich zatrudnienia.
2. Mimo, że nie ma szczegółowych regulacji prawnych dotyczących nepotyzmu, wszyscy 

członkowie służby publicznej obowiązani są przestrzegać Kodeksu Etyki Służby Publicznej 
(Values and Ethics Code for the Public Service), który stanowi:

Unikanie preferencyjnego traktowania - biorąc udział w podejmowaniu decyzji związanych 
z działaniami kadrowymi, urzędnicy muszą unikać preferencyjnego traktowania lub udzielania 
pomocy członkom rodziny lub przyjaciołom.

Kiedy skutkiem podejmowanych decyzji ma być korzyść finansowa podmiotów zewnętrz-
nych, urzędnicy publiczni nie mogą stosować preferencyjnego traktowania lub udzielać pomo-
cy członkom rodziny lub przyjaciołom.

[...] Przekazywanie informacji łatwo dostępnych dla społeczeństwa krewnym lub przyjacio-
łom oraz podmiotom, w których funkcjonariusze, członkowie ich rodzin lub przyjaciele mają 
interesy nie jest uważane za traktowanie preferencyjne.

3. Na szczeblu federalnym ustawa o zatrudnianiu członków służby publicznej (Public Servi-
ce Employment Act) w rozdziale 30 nakłada obowiązek „powoływania do służby na podstawie 
kompetencji”.

4. Ustawa o zatrudnianiu członków służby publicznej (Public Service Employment Act) 
w rozdziale 30 stanowi:
(1) Mianowanie przez Komisję będzie dokonywane na podstawie kompetencji i musi być wolne 
od wpływów politycznych.
(2) Mianowanie następuje na podstawie kwalifikacji kiedy:

(a) Komisja jest przekonana, że osoba, która ma być powołana na stanowisko posiada 
wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy. 

Szczegółowe informacje na temat regulacji prawnych w poszczególnych prowincjach są 
dostępne na stronach internetowych m. in. na stronie internetowej Komisarza Ontario do spraw 
Konfliktu Interesów. Zawierają one wykaz odnośników do stron komisarzy do spraw etyki na 
szczeblu lokalnym.
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LITWA

Na Litwie obowiązuje ustawa o zapobieganiu konfliktowi interesów w działalności urzęd-
ników publicznych. W Rozdziale 4 ustawy jest wymienionych 25 kategorii stanowisk urzęd-
ników i funkcjonariuszy publicznych, których dotyczą ograniczenia ze względu na nepotyzm 
(na przykład posłowie i członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych reprezentujący inte-
resy państwa lub samorządu terytorialnego w spółce kapitałowej, w której udział państwa lub 
samorządu terytorialnego oddzielnie lub łącznie przekracza 50%)5. 

Rozdział 11
Ograniczenia dotyczące wydawania aktów administracyjnych, wykonywania nadzoru, kon-

troli, badań i funkcji karnych oraz zawierania umów
(1) Funkcjonariusz publiczny nie może w trakcie wykonywania obowiązków urzędnika pań-
stwowego, w celu przygotowania lub wydawania aktów administracyjnych, wykonywania 
funkcji nadzorczych, kontrolnych, śledczych lub karnych, zawierać umów lub wykonywać in-
nych czynności, w których on, jego krewni lub osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą z nim 
interesy, są osobiście lub finansowo zainteresowani.

Rozdział 12
Zakaz wpływania na wydawanie aktów administracyjnych, jak również wykonywania nad-

zoru, kontroli, czynności śledczych (dochodzenia) oraz karania.
Urzędnik publiczny nie może – wykorzystując swoje stanowisko służbowe – wpływać w ja-

kikolwiek sposób na innych urzędników publicznych podczas przygotowywania lub wydawania 
aktów administracyjnych lub wykonywania nadzoru, kontroli, śledztwa lub karania w odnie-
sieniu do:

1) tego urzędnika, jego bliskich oraz osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą z nim 
interesy,

2) spraw, w których decyzja wpływa lub może wpływać na osobiste lub finansowe interesy 
tego urzędnika, jego bliskich lub osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą z nim 
interesy,

3) tych osób fizycznych lub prawnych, od których urzędnik lub jego krewni uzyskują jaki-
kolwiek dochód oraz

4) spółki handlowej, której akcjonariuszem, wspólnikiem lub członkiem rady albo organu 
kontrolnego lub wykonawczego jest ten urzędnik lub jego krewni, a także w odniesieniu 
do pojedynczego przedsiębiorcy, którym jest ten urzędnik publiczny lub jego krewni.

Zgodnie z przepisami litewskiej ustawy o służbie cywilnej6 (art. 9) osoba, której małżonek 
/ małżonka, bliski krewny lub osoba z nim / nią spowinowacona jest urzędnikiem służby pu-
blicznej w państwowej lub samorządowej instytucji lub jednostce nie może być pracownikiem 
tej służby w przypadku, gdy w stosunkach służbowych jedno z nich będzie bezpośrednio pod-
ległe drugiemu. 

Za bliskich krewnych, zgodnie z prawem, są uznani krewni w linii prostej do drugiego 
stopnia pokrewieństwa włącznie (rodzice, dzieci, dziadkowie i wnuki) oraz krewni w linii 
bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa (bracia i siostry). Za powinowactwo uważa 
się stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego (teściową, teściem, zięciem, 

5  www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/On_Prevention_of_Conflict_of_Interest_in_ Activities _of_Pub-
lic_Officials.doc

6  Ustawa o służbie cywilnej dzieli urzędników litewskiej służby cywilnej na trzy kategorie, z których najwyższa 
(A) może być porównywana z polskim korpusem służby cywilnej; pozostałe dwie kategorie odpowiadają polskim 
urzędnikom administracji publicznej, różnią się wymaganym poziomem wykształcenia.
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synową, pasierbem, pasierbicą, ojczymem, macochą), jak również między krewnymi obojga 
małżonków (rodzeństwem męża i rodzeństwem żony, rodzicami męża i rodzicami żony).

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez rząd litewski, osoba ubiegająca się o pracę w instytu-
cji publicznej powinna przedstawić odpowiedniej państwowej lub lokalnej instytucji rządowej 
informacje dotyczące jej krewnych i powinowatych, którzy już pracują w tej samej instytucji. 
Osoba taka nie może brać udziału w konkursie na urzędnika publicznego, jeśli w perspektywie 
może zaistnieć relacja służbowa zabroniona zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (patrz wy-
żej). Poza tym, zgodnie z prawem litewskim, w kwestii dostosowania interesów publicznego 
i prywatnego w sektorze publicznym, osoby pełniące określone funkcje publiczne (politycy, 
urzędnicy państwowi, urzędnicy, sędziowie itp.) są obowiązane do złożenia deklaracji o swo-
ich prywatnych interesach. Należy w niej między innymi wymienić krewnych lub inne osoby 
znane osobie składającej oświadczenie, które jej zdaniem mogą powodować konflikt intere-
sów podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

Raporty na temat przypadków nepotyzmu w służbie publicznej są dość rzadkie. Jednak 
w badaniach opinii publicznej (np. przeprowadzonych na Litwie przez Transparency Interna-
tional w latach 2008-09) respondenci wskazali nepotyzm jako poważny problem powiązany 
z korupcją. Opinia ta związana jest z przekonaniem, że osoby sprawujące urzędy w instytu-
cjach publicznych mają tendencję do ochrony bliskich krewnych (lub traktują ich korzystniej 
niż innych) w takich codziennych czynnościach, jak procedury związane z rozpatrywaniem 
wniosków o różne pozwolenia, w przetargach publicznych, itp.

MALTA

Na Malcie odpowiednie przepisy znajdują się w Artykule 16 Rozdziału D pierwszego za-
łącznika do ustawy o Administracji Publicznej z 2009 r. Załącznik jest Kodeksem Etycznym, 
mającym zastosowanie do wszystkich pracowników sektora publicznego.

Podpunkt (i) artykułu 16 Rozdziału D Kodeksu Etyki stanowi, że Pracownicy sektora 
publicznego, wypełniając swoje obowiązki… nie powinni pozwalać sobie na działania 
faworyzujące kogokolwiek albo mieszczące się w pojęciu nepotyzmu.

MOŁDAWIA

W Mołdawii nie ma odrębnej ustawy zwalczającej nepotyzm, problemy te reguluje ustawa 
o służbie cywilnej i statusie pracownika służby cywilnej Nr 158 z 4 lipca 2008 r. Zawiera ona 
przepisy dotyczące ograniczania nepotyzmu w sektorze publicznym, zwłaszcza art. 26, który 
wprowadza ograniczenia w możliwościach wspólnej pracy osób powiązanych więzami krwi 
lub więzami rodzinnymi w jednej i tej samej instytucji publicznej.

Pracownik służby cywilnej nie może wykonywać funkcji publicznej w jednej instytucji pu-
blicznej pod bezpośrednim zwierzchnictwem krewnego (rodzic, brat, siostra, syn, córka) lub 
osoby związanej więzami rodzinnymi (żona, teściowie, szwagier, szwagierka).

Ten sam zakaz ma zastosowanie, jeśli bezpośredni główny zwierzchnik służby cywilnej jest 
osobą, która piastuje godność publiczną.

Osoby, które znajdą się w opisanej powyżej sytuacji są obowiązane do zakończenia bezpo-
średnich relacji podległości służbowej w terminie 2 miesięcy.

Jeżeli nie zostanie spełniony opisany powyżej obowiązek, pracownik służby cywilnej 
jest przenoszony na stanowisko, na którym nie będzie występowała tego typu zależność, 
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a w przypadku braku możliwości dokonania takiego przeniesienia, pracownik ten zostaje 
zwolniony z pełnienia funkcji publicznej.

NIEMCY

W Niemczech istnieją przepisy zapobiegające nepotyzmowi. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Kon-
stytucji Każdy Niemiec stosownie do swoich zdolności, kwalifikacji i osiągnięć zawodowych 
ma równy dostęp do każdego urzędu publicznego. 

Kwestie dotyczące urzędników są regulowane przez federalną ustawę o urzędnikach [Bun-
desbeamtengesetz, BBG]. Zgodnie z art. 8 BBG, procedura dopuszczenia do służby publicznej 
musi być sprawiedliwa i przejrzysta oraz powinna mieć charakter publiczny. Z kolei art. 9 
BBG brzmi:

Przy wyborze kandydata na dane stanowisko należy kierować się jego przydatnością, uzdol-
nieniami i osiągnięciami zawodowymi bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, niepełnospraw-
ność, światopogląd, religię, poglądy polityczne oraz orientację seksualną.

W celu wykluczenia nepotyzmu w administracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o postępowaniu w sprawach administracyjnych [Verwaltungsverfahrengesetz] zakazany 
jest udział w  postępowaniu administracyjnym po stronie urzędu osoby spokrewnionej 
z uczestnikiem postępowania. Przepis ten obowiązuje również wtedy, gdy kierownik 
urzędu lub osoba odpowiedzialna za sprawy personalne są zaangażowani w wyłanianie 
kandydatów do przyjęcia do pracy lub w samym procesie przyjmowania do pracy osoby 
z którymś z nich spokrewnionej. Art. 21 ust. 1 tej ustawy nakłada na urzędnika obowią-
zek poinformowania przełożonego o tym, że w postępowaniu administracyjnym, w które 
jest on zaangażowany, występują okoliczności, które mogą prowadzić do jego wyłączenia 
z udziału w nim:

Jeśli jest jakiś powód, który może uzasadniać wątpliwość co do bezstronnego wypełniania 
obowiązków przez któregoś z urzędników zaangażowanych w dane postępowanie administra-
cyjne lub któryś z uczestników postępowania twierdzi, że istnieje taki powód, urzędnik ten musi 
poinformować o tej sytuacji szefa urzędu i – na jego polecenie – wyłączyć się z uczestnictwa 
w tym postępowaniu. Jeśli wątpliwości odnośnie braku bezstronności dotyczą szefa urzędu, 
musi on poinformować o tym instytucję sprawującą nadzór nad urzędem, o ile sam nie wyłączy 
się z udziału w danym postępowaniu.

W przeszłości zdarzało się, że na rzecz petentów zasądzane były odszkodowania za to, że 
postępowanie administracyjne w urzędzie zostało przeprowadzone nieprawidłowo. 

Te przepisy i zasady obowiązują wszystkich pracowników urzędów publicznych, np. w pla-
cówkach oświatowych, a nie tylko urzędników. Odpowiednie przepisy obowiązują również 
w krajach związkowych – nepotyzm jest wykluczony zarówno na poziomie administracji rzą-
dowej, jak i lokalnej. 

Zgodnie z przepisami kodeksów postępowania: karnego, cywilnego, administracyjnego 
i podatkowego sędziowie są mocą ustawy wyłączeni z prowadzenia spraw dotyczących człon-
ków ich rodzin, krewnych i spowinowaconych do linii bocznej trzeciego stopnia. Mimo iż 
w ustawodawstwie nie ma bezpośrednio mowy o prokuratorach w podobnej sytuacji, zarówno 
w orzecznictwie sądów, jak i w literaturze prawniczej panuje zgodny pogląd, że przepisy do-
tyczące wyłączenia sędziów dotyczą również prokuratorów.

Przepisy dotyczące współpracowników deputowanych do Bundestagu reguluje art. 12 ust. 3 
ustawy o deputowanych [Abgeordnetengesetz]: Niedopuszczalne jest wypłacanie wynagrodze-
nia w ramach umowy o pracę współpracownikom, którzy są spokrewnieni lub spowinowaceni 
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z członkiem Bundestagu lub byli bądź pozostają z nim w związku małżeńskim. To samo dotyczy 
byłych i aktualnych partnerów życiowych członków Bundestagu.

Zgodnie z art. 16 prawa zamówień publicznych [Vergabeordnung]: Przy rozstrzygnięciach 
w procedurze wyboru wykonawcy zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby uzna-
ne za stronnicze. Do grupy tej zalicza się również osoby, których krewni spełniają warunki 
określone w ust. 1 pkt 1-3. Za krewnych uważa się: narzeczonego / narzeczoną, żonę / męża, 
partnera życiowego, krewnych i spowinowaconych w linii prostej, rodzeństwo, dzieci rodzeń-
stwa, małżonków i partnerów życiowych rodzeństwa, rodzeństwo małżonka lub partnera życio-
wego, rodzeństwo rodziców, rodziców zastępczych i dzieci przysposobione (wychowane w ro-
dzinie zastępczej).

Zamówienia i przetargi powinny być (zgodnie z art. 55 federalnej ordynacji budżetowej 
[Bundeshaushaltsordnung]) ogłaszane publicznie.

Odnośnie wyborów radnych gminnych na poziomie lokalnym w niektórych landach wpro-
wadzono zakaz jednoczesnego członkostwa małżonków i bliskich krewnych w radzie gminy. 
Zakaz ten został zniesiony np. w Bawarii w 2006 r., ponieważ uznano, że wyborcy sami są 
w stanie zapobiegać powstaniu takiej sytuacji.

Poza wymienionymi powyżej nie ma w niemieckim prawie przepisów mówiących wyraźnie 
o faworyzowaniu bliskich krewnych przy zatrudnieniu w administracji publicznej. W szcze-
gólności ani federalna ustawa o urzędnikach, ani układ zbiorowy dla administracji publicznej 
(dotyczący pracowników umysłowych) ani dyrektywa rządu federalnego w sprawie korup-
cji w administracji federalnej nie zawierają sformułowań dotyczących bezpośrednio kwestii 
związanych z nepotyzmem. 

NORWEGIA

W norweskim systemie prawnym regulacje przeciwko nepotyzmowi można znaleźć 
w dwóch ustawach:
•	 Ustawa z dnia 10 lutego 1967 r. o administracji publicznej [Public Administration Act].
•	 Ustawa z dnia 19 maja 2006 r. o swobodnym dostępie do informacji, która dotyczy prawa 

obywateli do dostępu do dokumentów będących w posiadaniu władz publicznych i przed-
siębiorstw państwowych [Freedom of Information Act].

Ustawa o administracji publicznej
Ustawa o administracji publicznej zawiera przepisy dotyczące zatrudnienia nowego pra-

cownika administracji publicznej. Urzędnik biorący udział w procedurze rekrutacji nie po-
winien brać udziału w przygotowywaniu założeń ani w podejmowaniu decyzji w tej sprawie, 
jeśli:

 – jest on z osobą, której dotyczy dana decyzja w związku małżeńskim lub jest spokrewniony 
w linii prostej wstępnej, zstępnej lub bocznej (rodzeństwo);

 – jest lub był żonaty, jest zaręczony, jest opiekunem prawnym lub przysposobionym 
dzieckiem osoby, której dotyczy dana decyzja;

 – istnieją jakieś inne szczególne okoliczności, które są w stanie naruszyć zaufanie do jego 
bezstronności, np. bliska przyjaźń.

To sam urzędnik powinien zadecydować o wyłączeniu się od przygotowania i rozpatrywa-
nia danej sprawy. Może w tej sprawie skonsultować się ze swoim bezpośrednim przełożonym.

Jeżeli urzędnik zostaje wyłączony z prac nad daną sprawą, również urzędnicy bezpośrednio 
mu podlegli nie mogą w nich uczestniczyć. 
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Ustawa o swobodnym dostępie do informacji
W ustawie tej istnieją przepisy zobowiązujące urzędy administracji publicznej do opraco-

wania listy podmiotów ubiegających się np. o uzyskanie zlecenia w ramach ogłoszonego prze-
targu w możliwie najkrótszym terminie po upływie terminu składania zgłoszeń. Lista powinna 
zawierać imię i nazwisko, wiek, stanowisko lub tytuł zawodowy i miejsce zamieszkania lub 
zatrudnienia każdego z wnioskodawców. Każdy ma prawo wglądu w tę listę.

Nie ma przepisów określających obowiązek zgłaszania pracodawcy (lub potencjalnemu 
pracodawcy) istnienia więzi rodzinnych z osobami zatrudnionymi w danej instytucji pu-
blicznej.

Nie ma wiarygodnego raportu na temat „nepotyzm w norweskiej administracji publicznej”. 
Brak takich informacji sprawia, że trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnioski. Jednak można 
wskazać na kilka ogólnych cech społeczeństwa norweskiego:

−	 Norwegia jest krajem, w którym obywatele na ogół mają duże zaufanie do państwa pra-
wa. Norwegia ma dobrze funkcjonujące: legislaturę i wymiar sprawiedliwości. Należy 
więc wierzyć, że nepotyzm jest sprawą rzadką.

−	 Z drugiej strony, Norwegia jest rzadko zaludnionym krajem małych społeczności, co 
może sprzyjać nepotyzmowi. Norweska Transparency International twierdzi, że „korup-
cja przyjacielska” jest najczęstszą formą korupcji w Norwegii.

Znany powszechnie przykład nepotyzmu w Norwegii miał miejsce w lutym 2008 roku: nor-
weska Minister ds. Dzieci i Równości, Manuela Ramin-Osmundsen, powołała nowego Rzecz-
nika Praw Dziecka, prawniczkę Idę Hjort Kraby. Obie panie były znajomymi od wielu lat, 
ale pani minister zaprzeczała temu nawet wtedy, gdy poinformowały o tym media. W wyniku 
ujawnienia tego faktu, minister Ramin-Osmundsen podała się do dymisji.

PORTUGALIA

W Portugalii nie ma aktu prawnego dotyczącego wyłącznie zwalczania nepotyzmu w por-
tugalskiej służbie publicznej. Jednakże regulacje ustawowe, które znajdują się w ustawach 
regulujących funkcjonowanie administracji publicznej mogą być stosowane w tym zakresie.

Urzędnicy państwowi podlegają obowiązkowi bezstronności ustanowionemu w art. 266 
Konstytucji.

Artykuł 266
1. Administracja publiczna dąży do realizacji interesu publicznego przy poszanowaniu praw 

oraz prawnie chronionych interesów obywateli.
2. Organy i urzędnicy administracyjni podlegają Konstytucji i ustawie i powinni, wykonując 

swoje funkcje, działać w zgodzie z zasadami równości, proporcjonalności, sprawiedliwości, 
bezstronności i dobrej wiary7. 

Ten konstytucyjny obowiązek jest rozwinięty w ustawach szczególnych regulujących dzia-
łanie służby publicznej. Przepisy te mogą być stosowane w sprawach dotyczących zapobiega-
nia nepotyzmowi w służbie publicznej:
 y Artykuły od 44 do 51 Kodeksu postępowania administracyjnego (Code on Administrative 

Procedure) nakładają obowiązek bezstronności w administracji publicznej. Zgodnie 
z tymi przepisami, osoba zajmująca stanowisko publiczne powinna złożyć oświadczenie 
o konflikcie interesów i zrezygnować z udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących 

7  Konstytucja Portugalii, Wydawnictwo Sejmowe, 2000 r.
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krewnych i powinowatych w linii prostej, krewnych do drugiego stopnia w linii bocznej, 
jak również osób żyjących z nimi. 

 y Każda zainteresowana osoba, która podejrzewa, że osoba zajmująca stanowisko publiczne 
działa z pogwałceniem tej zasady może spowodować unieważnienie takiego działania lub 
odpowiadającej mu umowy.

 y Art. 3 Kodeksu dyscyplinarnego służby cywilnej (Civil Servants’ Disciplinary Code) 
definiuje naruszenie obowiązku bezstronności, obowiązującego osoby zajmujące stanowiska 
publiczne, jako wykroczenie dyscyplinarne.

 y Na mocy Art. 13 i następnych ustawy o kontraktach służby cywilnej (Law on the Civil Service 
Contracts) organy publiczne nie mogą stosować żadnych form dyskryminacji osób z powodu 
ich sytuacji rodzinnej, jak również żaden funkcjonariusz publiczny lub kandydat do objęcia 
publicznego stanowiska nie może być preferowany ze względu na swoją sytuację rodzinną.

ROSJA

Zgodnie z artykułem 16 ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2004 r. o służbie cywilnej Nr 79-FZ, 
obywatel nie może być zatrudniony w służbie cywilnej, nie może pozostawać w stosunku służ-
bowym w ramach służby cywilnej, jeżeli między nim a którymkolwiek z pracowników służby 
cywilnej istnieją więzy rodzinne (rodzice, małżonkowie, dzieci, siostry oraz bracia, siostry, 
rodzice, dzieci małżonków i małżonkowie dzieci) i jeśli którakolwiek ze wspomnianych osób 
będzie w zależności służbowej lub zostanie bezpośrednim przełożonym tej osoby.

RUMUNIA

Ustawa nr 7/2006 z 2009 r. o statusie urzędników służby cywilnej, odnosi się do pracow-
ników Parlamentu. Inną regulacją prawną, która ogranicza nepotyzm jest ustawa nr 176/2010 
w sprawie uczciwości w pełnieniu służby publicznej i godnościach8, która zmieniała ustawę 
147/2007 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Krajowej Agencji ds. Etyki9, 
organu państwowego, którego zadaniem jest ocena osób, konfliktów interesów i niezgodności 
z organem władzy, instytucji czy sporów pomiędzy urzędnikami służby cywilnej.

Artykuł 1110 ustawy nr 7/2006 o urzędnikach służby cywilnej zatrudnionych w Parlamen-
cie: małżonkowie i osoby związane więzami pokrewieństwa pierwszego stopnia nie mogą być 
zatrudnieni w tym samym urzędzie (biurze), jeśli miałoby to spowodować podległość służbową 
jednej osoby względem drugiej.

SŁOWACJA

Na Słowacji, przepisy dotyczące kwestii nepotyzmu zawarte są w następujących ustawach:
 y ustawa nr 400/2009 o Służbie Cywilnej;

8  www.integritate.eu/UserFiles/File/Legea176_2010/LawNo176_2010_RegardingTheIntegrityInExercisingThe PublicOff
icials&DignitiesInOrderToModify&CompleteLaw144_2007.pdf

9  www.integritate.eu/UserFiles/File/Legea176_2010/LawNo144_2007_Republished_OnTheEstablishmentOrga nization
&FunctioningOfTheANIAfterThePublOfLaw176_2010.pdf

10  www.cdep.ro/intranet/mof/partea1/2009/0345.pdf (tylko w języku rumuńskim)
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 y ustawa nr 73/1998 o Służbie Cywilnej w Policji, Słowackiej Służbie Wywiadu, Straży 
Więziennej i Sądowej Republiki Słowackiej oraz Policji Kolejowej;

 y ustawa o Służbie Cywilnej oficerów Służby Celnej;
 y ustawa nr 346/2005 o Służbie Cywilnej Żołnierzy Zawodowych Sił Zbrojnych Republiki 

Słowackiej;
 y ustawa nr 552/2003 o wykonywaniu zadań w interesie publicznym;
 y ustawa nr 172/2005 o organizacji wsparcia państwa dla badań i rozwoju;
 y ustawa nr 176/2004 o zarządzaniu własnością instytucji publicznych;
 y ustawa nr 278/1993 o administrowaniu własnością państwową;

Art. 30 ustawy nr 400/2009 o Służbie Cywilnej stanowi:
(1) Urzędnicy służby cywilnej, którzy są sobie bliscy, nie mogą pracować w sytuacji, gdy 

jeden z nich jest bezpośrednio podległy służbowo drugiemu, ani w sytuacji, gdy do 
obowiązków jednego z nich należy kontrola transakcji gotówkowych lub księgowych 
przeprowadzanych przez drugiego (...).

(2) Obywatel ubiegający się o posadę w służbie cywilnej jest obowiązany – przed przyję-
ciem do służby cywilnej – do niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu o fak-
tach, o których jest mowa w ust. 1.

(3) Urzędnik służby cywilnej jest obowiązany do poinformowania niezwłocznie właściwe-
go urzędu o faktach, o których mowa w ust. 1, które powstały w trakcie sprawowania 
urzędu w służbie cywilnej.

Art. 60 ust. 1 pkt g tej ustawy stanowi:
Urzędnik Służby Cywilnej nie powinien faworyzować bliskich sobie osób w Służbie Cywil-
nej (…).

Art. 18 ust. 1 ustawy nr 73/1998 o Służbie Cywilnej w Policji, Słowackiej Służbie Wywiadu, 
Straży Więziennej i Sądowej Republiki Słowackiej oraz Policji Kolejowej stanowi:
Funkcjonariusze policji, którzy są bliskimi krewnymi, zgodnie ze specjalnym rozporządze-
niem, nie powinni zostać włączeni do służby cywilnej na stanowiskach, na których wystę-
puje między nimi bezpośrednia podległość służbowa lub na takich, na których jeden z nich 
podlega kontroli finansowej lub księgowej ze strony drugiego.

Art. 44 ust. 6 ustawy o Służbie Cywilnej oficerów Służby Celnej stanowi:
Funkcjonariusz Służby Celnej nie powinien faworyzować bliskich sobie osób w trakcie wy-
konywania obowiązków służbowych.

Art. 119 ust. 3 pkt g ustawy nr 346/2005 o Służbie Cywilnej Żołnierzy Zawodowych Sił Zbroj-
nych Republiki Słowackiej stanowi:
Żołnierz zawodowy nie powinien faworyzować bliskich sobie osób w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych.

Art. 7 ustawy nr 552/2003 o wykonywaniu zadań w interesie publicznym stanowi:
Pracownicy, którzy są bliskimi krewnymi (...) nie mogą sprawować funkcji w sytuacji bezpo-
średniej podległości służbowej ani gdy jeden z nich jest odpowiedzialny za kontrolę trans-
akcji gotówkowych lub operacji księgowych drugiego.

Art. 8a ust. 15 ustawy nr 172/2005 o organizacji wsparcia państwa dla badań i rozwoju stanowi:
(…) osoba bliska dla członka komisji będącej organem doradczym instytucji przyznającej 
dotację nie powinna ubiegać się o tę dotację.

Art. 14a ust. 1 pkt e ustawy nr 176/2004 o zarządzaniu własnością instytucji publicznych sta-
nowi:
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(…) instytucja publiczna nie może przenieść własności swojego majątku na osobę, która 
jest (...) osobą bliską dla jednej z osób należących do grona kierowniczego danej instytucji 
publicznej (...).

Art. 8a ustawy nr 278/1993 o administrowaniu własnością państwową stanowi:
(...) administrator odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu dotyczącego własności 
państwowej powinien wykluczyć z przetargu na nadwyżki majątku państwowego oferty ce-
nowe osób bliskich, osób związanych z tym majątkiem i osób osobiście powiązanych z inny-
mi zainteresowanymi stronami (...).

Uwagi dodatkowe:
Pojęcie osoby bliskiej jest określone w Kodeksie cywilnym z 1964 r.: 
Do osób bliskich danej osoby zalicza się: krewnych w linii prostej (brata, siostrę lub współ-

małżonka) oraz inne osoby należące do rodziny lub spowinowacone, jeżeli szkoda poniesiona 
przez daną osobę wywołuje konsekwencje w życiu osoby uznawanej za bliską.

Pojęcie osoby bliskiej może być zdefiniowane szczegółowo na gruncie innych przepisów.

SŁOWENIA

W 2004 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło Rezolucję o Zapobieganiu Korupcji w Re-
publice Słowenii, która, oprócz innych instrumentów, przewiduje w odniesieniu do urzęd-
ników publicznych wprowadzenie zakazu posiadania bezpośrednich hierarchicznych służbo-
wych powiązań z bliskimi bądź dalszymi krewnymi oraz z osobami powiązanymi poprzez 
więzy rodzinne. Rezolucja ta zawierała również zasady postępowania w takich przypadkach. 
Nie została przyjęta w tym zakresie jakakolwiek ustawa, w związku z czym brak w prawie 
przepisów odnoszących się bezpośrednio do nepotyzmu. W sytuacjach określanych nepoty-
zmem zastosowanie ma ustawa o uczciwości zawodowej i przeciwdziałaniu korupcji w zakre-
sie dotyczącym konfliktu interesów.

SZWAJCARIA

Powołanie na stanowisko lub zatrudnienie osoby ze względu na powiązania rodzinne lub 
małżeńskie (nie zważając na kwalifikacje) jest naruszeniem obowiązków pracowniczych i lo-
jalności wobec pracodawcy. Dla pracowników administracji federalnej obowiązek lojalności 
zawarty jest w artykule 20 ustawy o pracownikach federalnych.

Art. 20 określa zasady ochrony interesów pracodawców:
1. Pracownik musi należycie dbać o powierzone mu obowiązki poprzez zachowanie zasad 

lojalności wobec uprawnionych interesów Konfederacji i jej pracodawców.
2. W okresie zatrudnienia pracownik nie może podejmować żadnej płatnej pracy dla inne-

go pracodawcy, co wynika z obowiązku zachowania lojalności.
Art. 94a Ordynacji dotyczącej pracowników federalnych rozwija pojęcie lojalności, stwier-

dzając, że osoba ma obowiązek wyłączenia się ze sprawy, jeśli ma bezpośredni osobisty interes 
w danej sprawie, albo zachodzi inna okoliczność, która mogłaby mieć niekorzystny wpływ na 
pełnienie przez tę osobę obowiązków. Podstawą wyłączenia jest sama możliwość konfliktu in-
teresów. Nota uzupełniająca do tego artykułu stanowi, że prywatne czy osobiste interesy poja-
wiają się wówczas, kiedy urzędowe uprawnienia pracownika mogłyby zostać wykorzystane do 
bezprawnego zapewnienia korzyści sobie lub osobie bliskiej, lub spowodowania uszczerbku dla 
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innej osoby. Bliskie relacje definiowane są jako więzy rodzinne, małżeństwo, związek partnerski, 
konkubinat, spadkobiercy, przyjaciele, znajomi, oraz osoby fizyczne i prawne, które poprzez ko-
rzystanie z tych relacji przy użyciu środków, jakie daje prawo publiczne lub prywatne, mogłyby 
podejmować decyzje wywierające wpływ na pracownika.

W myśl ustawy, za nieprzestrzeganie przepisów może grozić odpowiedzialność karna. Ar-
tykuł 312 szwajcarskiego Kodeksu Karnego stanowi, że osoby zatrudnione w administracji 
państwowej za nadużywanie władzy mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności do 
lat 5 lub na karę grzywny.

SZWECJA

W Szwecji nie ma szczególnych przepisów prawnych ani zasad regulujących problem ne-
potyzmu.

W ustawie o zatrudnieniu w sektorze publicznym (The Public Employment Act (1994:260), 
§4 w sprawie oceny kandydata przy mianowaniu na stanowisko stanowi:

Przy mianowaniu na stanowisko należy brać pod uwagę jedynie czynniki obiektywne takie, 
jak zasługi w służbie i kompetencje. 

Przede wszystkim jednak powinny być brane pod uwagę kompetencje kandydata, chyba, że 
istnieją szczególne powody, aby postąpić inaczej.

Ustawie o zatrudnieniu w sektorze publicznym nie podlegają m.in.:
1. ministrowie,
2. Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich,
3. audytorzy generalni,
5. pracownicy, którzy są zatrudnieni w zakładach pracy chronionej.
Brak w Szwecji przepisów prawnych w sprawie nepotyzmu może wskazywać na to, że 

nepotyzm nie jest, przynajmniej w chwili obecnej problemem wymagającym konkretnej regu-
lacji. Nie oznacza to jednak, że zjawisko to w Szwecji nie występuje.

WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii nie ma ogólnych przepisów prawnych zapobiegających nepotyzmowi 
w sektorze publicznym. 

W brytyjskiej służbie cywilnej nie ma „tradycji nepotyzmu”. Od połowy XIX wieku, nomi-
nacje do służby cywilnej odbywały się na zasadach kompetencji kandydata.

W 2009 r. funkcjonowała Niezależna Komisja ds. Służby Cywilnej nadzorująca mianowa-
nia, w szczególności na wysokie stanowiska w służbie cywilnej. Podobny nadzór nad proce-
durą mianowania sprawował Komisarz do spraw mianowania na stanowiska w szeroko rozu-
mianym sektorze publicznym. W istniejących przepisach brak jednak szczegółowych zasad 
mianowania zgodnie z kompetencjami.

Funkcjonują szczegółowe przepisy prawa obowiązujące urzędników służby cywilnej, za-
trudnionych w departamentach administracji centralnej. Zgodnie z wymogami ustawy: Re-
forma konstytucyjna i zarządzanie z 2010 r. wszyscy urzędnicy powinni być powoływani na 
podstawie kompetencji, potwierdzonych na zasadach otwartej i uczciwej konkurencji. Istnieją 
bardzo nieliczne wyjątki niepodlegające tym zasadom, np. specjalni doradcy ministrów oraz 
niektóre stanowiska w służbie dyplomatycznej11. 

11  Odpowiednie przepisy znajdują się w §10 ustawy Constitutional Reform and Governance Act 2010: www.
legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/section/10 
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Pracownicy samorządowi podlegają ustawie o samorządzie i budownictwie mieszkaniowym 
z 1989 roku, paragraf 7., zgodnie z którą wszyscy pracownicy władz lokalnych, rady parafial-
nej, rady społeczności lokalnych Anglii i Walii oraz władz lokalnych Szkocji są mianowani wg 
kryterium kompetencji.

W szeroko rozumianym sektorze publicznym nie ma ustawowego wymogu mianowania 
opartego na kompetencjach. Jednak komisarz ds. mianowania w sektorze publicznym, nie-
zależny urzędnik, wydał Kodeks postępowania w sprawie rekrutacji pracowników, oparty na 
zasadach kompetencji12. 

Ponadto, obowiązuje ustawa o równym traktowaniu z 2010 r. zakazująca dyskryminacji 
ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, czy niepełnosprawność. Najistotniejszy w tej 
ustawie jest paragraf 14913, zawierający przepisy dotyczące warunków równego zatrudnienia 
w sektorze publicznym14.

Przepisy prawa nie nakazują powiadamiania pracodawcy o związkach łączących pracowni-
ków w służbie publicznej. Jednak, oczekuje się od pracownika służby cywilnej zawiadomienia 
zwierzchników o potencjalnym konflikcie interesów. W Kodeksie Zarządzania Służbą Cywil-
ną nie znaleziono żadnych innych ogólnych wymagań dotyczących zawiadamiania pracodaw-
ców, gdy osoba spokrewniona jest zatrudniona w służbie cywilnej, prawdopodobnie dlatego, 
że rekrutacja jest przeprowadzona na zewnątrz, oraz z zastosowaniem określonych standardów 
rekrutacyjnych niedających możliwości istniejącej kadrze kierowniczej wpłynięcia na wynik.

Nie ma badań sugerujących, że nepotyzm jest zjawiskiem powszechnym w brytyjskiej służ-
bie cywilnej lub w służbie w szerzej rozumianym sektorze publicznym.

Obecnie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii Komisja ds. Służby Cywilnej – Civil Service 
Commission, która kontroluje nabór do służby cywilnej, zapewniając nominacje zgodnie 
z kompetencjami w wyniku uczciwej (sprawiedliwej) i otwartej konkurencji. Komisja pomaga 
również promować takie wartości służby cywilnej jak uczciwość, rzetelność, obiektywizm 
i bezstronność oraz zgodnie z kodeksem służby cywilnej rozpatruje skargi. 

Komisarz ds. Służby Cywilnej, będący jednocześnie Komisarzem ds. stanowisk publicz-
nych został mianowany 1 kwietnia 2011. Obecnie jest jednym z jedenastu komisarzy ds. służ-
by cywilnej, wybranych z różnych środowisk, wśród których znajdują się osoby o dużym do-
świadczeniu w zakresie zarządzania w sektorach prywatnym, publicznym i wolontariacie15.

WĘGRY

Na Węgrzech, obowiązuje ustawa CXCIX z 2011 r. o Urzędnikach Służby Cywilnej.
Art. 84 (1): W administracji państwowej nie może być zatrudniona osoba związana więza-

mi rodzinnymi lub pozostająca w związkach pokrewieństwa z osobą zatrudnioną w urzędzie, 
z którą pozostawałaby w relacjach zależności służbowej, tj. mogłaby by być przez nią kontro-
lowana lub rozliczana.

(2): Minister koordynujący pracę resortu spraw zagranicznych – o ile ustawa nie stanowi 
inaczej – w szczególnych przypadkach – może odstąpić od zakazu zawartego w ust.1.

12  Szczegóły są dostępne na stronie internetowej biura komisarza: publicappointmentscommissioner.independent.
gov.uk/

13  www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149
14  Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem internetowym: www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-act/

equality-duty/
15  Informacje dotyczące komisarzy, ich zadań i sposobów funkcjonowania znajdują się na stronie internetowej: 

civilservicecommission.independent.gov.uk/
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WŁOCHY

We Włoszech nie ma przepisów krajowych w szczególności odnoszących się do nepotyzmu 
w służbie publicznej. Problematyka ta jest w sposób pośredni normowana kilkoma regulacja-
mi prawnymi.

Art. 97 konstytucji Włoch mówi, że urzędy publiczne są zorganizowane zgodnie z przepisa-
mi prawa, tak aby zapewnić efektywność i bezstronność działania administracji. Zatrudnienie 
w administracji publicznej wymaga zdania egzaminów konkursowych (za wyjątkiem sytuacji 
określonych w przepisach prawnych).

Art. 35 dekretu nr 165 z roku 2001 (Ogólne zasady pracy osób zatrudnionych w admini-
stracji publicznej) potwierdza bezstronność i przejrzystość procedur rekrutacyjnych w admi-
nistracji publicznej. 

Kodeks postępowania osób zatrudnionych w administracji publicznej z 28 listopada 2000 r. 
przewiduje, że urzędnik administracji publicznej nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji, 
które mogą mieć wpływ na interesy jego samego lub jego krewnych do czwartego stopnia.

W niektórych regionach Włoch istnieją szczegółowe przepisy dotyczące nepotyzmu. W To-
skanii na przykład ustawa o Regionalnej Służbie Zdrowia została niedawno znowelizowana. 
Celem nowelizacji było przyjęcie odpowiednich zasad uniemożliwiających zatrudnianie w tej 
samej jednostce danej firmy osób będących w relacjach rodzinnych w sytuacji podległości służ-
bowej (ustawa regionalna nr 40/1995, art. 55-bis). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prze-
pisy przewidują przeniesienie jednego z takich pracowników do innej jednostki tej samej firmy.

Niektóre włoskie uniwersytety przyjęły kodeksy postępowania, zawierające przepisy do-
tyczące niepołączalności stanowisk i konfliktu interesów związanego z więzami rodzinnymi. 
Ustawa nr 240/2010, reformująca system uniwersytecki, przewiduje, że wszystkie uczelnie 
muszą przyjąć takie kodeksy postępowania. Określone zostały nowe zasady dotyczące rekru-
tacji kadry akademickiej, gwarantujące przejrzystość konkursów na obsady katedr i okresową 
zmianę rektorów.

STANY ZJEDNOCZONE16

Przygotowana przez Krajową Konferencję Legislatur Stanowych informacja na temat roz-
wiązań prawnych dotyczących nepotyzmu w poszczególnych stanach zawiera ogólne informa-
cje, które nie we wszystkich przypadkach wyczerpują temat. 

W opracowaniu nie są ujęte ograniczenia odnośnie krewnych prawodawców zatrudnianych 
przez stan lub samorząd, a jedynie zatrudnienia, na które ma wpływ członek legislatury.

Przyjęta dla celów poniższego opracowania definicja nepotyzmu jest następująca: protek-
cyjne obsadzanie przez funkcjonariuszy publicznych stanowisk krewnymi lub powinowatymi.

Blisko połowa stanów USA ma przepisy ograniczające nepotyzm – w większym lub mniej-
szym stopniu. Wszystkie 50 stanów albo ma regulacje zakazujące praktykowania nepotyzmu 
albo wprowadziły zasady stosowane w sytuacjach konfliktu interesów, które w zależności od 
wykładni mogą go ograniczać. W prawie połowie stanów przepisy zabraniające członkowi 
legislatury zatrudniania osoby bliskiej zawarte są w ustawie lub w konstytucji. Wiele stanów 
reguluje stopień pokrewieństwa między członkami legislatury a bliskim, którego zamierza 

16  Opracowane na podstawie informacji p.t. Nepotism Restrictions for State Legislators, opublikowanej 
na stronie internetowej Krajowej Konferencji Legislatur Stanowych:

www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-nepotism-restrictions.aspx
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zatrudnić. Część stanów, które nie mają szczegółowych regulacji, wprowadziła zasady zatrud-
niania. W Massachusetts i Pensylwanii nie ma prawnego zakazu nepotyzmu, ale komisje etyki 
wywodzą taki zakaz z przepisów odnoszących się do konfliktu interesów. 

Stany USA, w których przepisy ograniczające nepotyzm  
zawarte są w ustawach lub konstytucjach 

Nazwa  
stanu

Sposób regulacji
Przepisy  

regulujące
Alabama Nepotyzm jest w Alabamie zabroniony. Żaden funkcjonariusz lub pra-

cownik departamentu, rady, biura, komitetu, komisji, instytucji, przed-
siębiorstwa, władzy stanowej lub innej agencji stanowej nie może mia-
nować osoby związanej z nim do czwartego stopnia powinowactwa lub 
pokrewieństwa, na jakiekolwiek stanowisko lub płatny urząd stanowy lub 
w żadnej z jego agencji. 
Osoba spokrewniona we wskazanym wyżej zakresie z funkcjonariuszem 
posiadającym kompetencje do mianowania nie może zajmować żadnych 
stanowisk publicznych w organach stanowych w jakimkolwiek charakte-
rze, a mianowanie takie będzie uznane za nieważne. 
Naruszający te przepisy winny jest wykroczenia i podlega karze grzywny 
do wysokości 500 dolarów lub karze pozbawienia wolności do jednego 
roku, lub obu tym karom.

Alabama Code 
§41-1-5

Alaska Osoby związane z członkiem legislatury (włączając związki nieformal-
ne) nie mogą być w trakcie sesji zatrudnione za wynagrodzeniem przez 
agencję ustanowioną przez Alaska Statutes 24.20 w izbie, której tenże jest 
członkiem. W przerwie miedzy sesjami – w żadnej z izb ani, bez względu 
na to czy pobiera wynagrodzenie, czy nie, w żadnej z komisji.

Alaska Statutes 
§24.60.090

Arizona Niezgodne z prawem jest mianowanie lub głosowanie popierające mia-
nowanie przez członka legislatury osoby spokrewnionej lub spowinowa-
conej do trzeciego stopnia na jakiekolwiek stanowisko w departamencie 
tego stanu, którego ustawodawca jest członkiem, gdy wynagrodzenie na 
tym stanowisku wypłacane jest ze środków publicznych, będących w dys-
pozycji tego urzędu lub mianowanie, głosowanie, wyrażenie zgody na 
mianowanie lub działanie na rzecz, sugerowanie, aranżowanie lub uczest-
niczenie w mianowaniu jakiejkolwiek osoby w zamian za mianowanie 
osoby związanej z nim w stopniu określonym w niniejszych przepisach. 
Członek legislatury, który świadomie oferuje gratyfikację czy inną ko-
rzyść, aby on lub spokrewniona z nim osoba była mianowania na stano-
wisko publiczne jest winny przestępstwa szóstej klasy (6 class). W stanie 
Arizona jest to przestępstwo zagrożone karą więzienia do 1 roku.
Każdy członek władzy wykonawczej, legislacyjnej, ministerialnej czy 
sądowej, łamiący te przepisy jest winny wykroczenia 2 klasy (2 class). 
W stanie Arizona wykroczenie klasy 2 jest zagrożone karą więzienia do 4 
miesięcy oraz grzywną w wysokości 750 USD.

Arizona Revised 
Statutes
§38-481, §38-465

Definicje:  
Arizona Revised 
Statutes. 
§38-101

Florida Członek legislatury nie może mianować, zatrudniać, promować, awanso-
wać lub popierać powołania, zatrudnienia lub promowania krewnego na 
stanowisko w tym samym wydziale. Nie może on sprawować jurysdykcji 
lub kontroli nad placówką, w której krewny jest zatrudniony. 
Wyjątkiem jest zatrudnienie krewnego ustawodawcy na stanowisku gońca 
lub woźnego podczas sesji. Inne wyjątki dotyczą wolontariuszy pracu-
jących jako służby przeciwpożarowe, policyjne czy medyczne oraz we 
wskazanych komisjach.
Funkcjonariusze publiczni i pracownicy agencji nie mogą kupić, wynająć 
lub wydzierżawić żadnych nieruchomości, towarów czy usług dla agencji

Florida Statutes 
§112.3135 (2) (a),
§112.313 (3), 
§112.313 (4)

Definicje: Florida 
Statutes
§112.3135
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Florida od firmy, której ten funkcjonariusz, pracownik agencji, ich małżonek lub 
dziecko jest pracownikiem, partnerem, dyrektorem lub właścicielem, lub 
z której każdy z wyżej wymienionych czerpie korzyści materialne. Wyjąt-
kiem są biura lokalne, które znajdują się w miejscu siedziby firmy członka 
legislatury lub na terenie jego nieruchomości.

Georgia Członkowi legislatury zabrania się promowania lub wpływania na awans, 
mianowanie, zatrudnienie, lub przeniesienie członka jego rodziny do biu-
ra lub na stanowisko, w rozumieniu przepisów 45-1-4, na którym roczne 
wynagrodzenie wynosi 10.000 dolarów lub więcej.

Georgia Code  
§45-10-80
Definicje:  
Georgia Code 
§21-5-3, and  
§45-1-4

Indiana Żadna osoba spokrewniona z członkiem legislatury nie może zajmować 
stanowiska w tym samym wydziale, biurze, lub instytucji, ani żaden 
krewny nie jest uprawniony do otrzymania zapłaty za swoje usługi ze 
środków przewidzianych prawem, również żaden krewny nie może być 
zatrudniony na stanowisku, na którym istnieją relacje nadzoru-podrzęd-
ności pomiędzy nim a członkiem legislatury. Wyjątki przewidziane są dla 
osób zatrudnionych co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy bezpośred-
nio poprzedzających mianowanie krewnego jako szefa ich wydziału, biu-
ra lub instytucji. 
Wyjątki przewidziane są również dla osób zatrudnionych przez członków 
zarządu rady ds. instytucji edukacyjnych. 
Komisje Ustawodawcze ds. Etyki stanowią organ doradczy, dla członków 
odpowiednich izb, w sprawach dotyczących konfliktu interesów.

Indiana Code  
§4-15-7-1
Definicje: Indiana 
Code
§2-2.1-3-1

Kansas Członek legislatury nie może popierać lub spowodować zatrudnienia, 
powołania, mianowania, przeniesienia, awansu oraz nie może stosować 
środków dyscyplinarnych wobec żadnego członka rodziny lub gospodar-
stwa domowego. 
Wyjątkiem są mianowania personelu gubernatora oraz działania obejmu-
jące zatrudnienie, mianowanie, awans, przeniesienie urzędnika lub pra-
cownika występujące przed 1 lipca 1991 roku.

Kansas Statutes 
§46-246a

Kentucky Zakaz zatrudnienia, mianowania, powoływania, przenoszenia lub stoso-
wania środków dyscyplinarnych wobec członka rodziny prawodawcy na 
jakiekolwiek stanowisko w pionie legislacyjnym rządu stanowego. 
Zakaz popierania lub wpływania na zatrudnienie członka rodziny w pio-
nie wykonawczym. 
Wyjątki dotyczą krewnego, który został zatrudniony przed wyborem usta-
wodawcy do Zgromadzenia Ogólnego lub przed 18 lutego 1993 roku. 
Nieprzestrzeganie tych przepisów to uchybienie zasadom etyki.

Kentucky Revised 
Statutes 
§6.754

Luizjana Żaden członek legislatury nie może zatrudnić członka rodziny jako swo-
jego asystenta legislacyjnego. Szefowie agencji, członkowie organów 
zarządzających lub dyrektorzy wykonawczy poszczególnych jednostek 
rządowych nie mogą zatrudniać członków najbliższej rodziny do pracy 
w swoich agencjach lub jednostkach. 
Wiele wyjątków ma zastosowanie w odniesieniu do władzy wykonaw-
czej.

Louisiana.  
Revised Statutes
§24:31.5 (3), 
§42:1119

Maryland Członek legislatury nie może zatrudnić własnej rodziny lub krewnego in-
nego członka legislatury z tego samego okręgu, chyba że z powodu jego 
obniżonej sprawności fizycznej jest wskazane  zatrudnienie osoby bliskiej.

Maryland State 
Government Code 
§2-107

Missisipi Nielegalne jest mianowanie lub zatrudnianie przez członka legislatury oso-
by związanej z nim, do trzeciego stopnia, więzami krwi lub poprzez mał-
żeństwo, jako funkcjonariusza, urzędnika, stenografa, zastępcy lub asysten-
ta, których wynagrodzenie wypłacane jest ze środków publicznych. 

Mississippi Code 
§25-1-53, §25-4-18
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Missisipi Wyjątek stanowią pracownicy zatrudnieni przed wyborem członka legisla-
tury oraz osoby ubiegające się o powołanie jako pracownik wyborczy. 
Członek legislatury może poprosić Prokuratora Generalnego o poufną opi-
nię co do etycznej oceny sytuacji dotyczącej konkretnego ustawodawcy.

Missouri Konstytucja Missouri zakazuje osobom mającym uprawnienia do miano-
wania (członkom legislatury) zatrudniania krewnych do czwartego stop-
nia pokrewieństwa.

Missouri  
Constitution  
Artykuł VII § 6

Montana Członkowie legislatury nie mogą zatrudniać lub mianować jakiejkolwiek 
osoby związanej z nimi więzami pokrewieństwa (krwi) do czwartego 
stopnia oraz powinowactwa do drugiego stopnia. W pewnych okoliczno-
ściach istnieją wyjątki, które dotyczą wyboru sędziów, personelu legisla-
tury, pracowników biura szeryfa i mianowanym w okręgach szkolnych. 
Inny wyjątek dotyczy odnowienia kontraktu, kiedy krewny był zatrudnio-
ny lub mianowany przed funkcjonariuszem publicznym.

Montana. Code.
§2-2-301,
302,303,304
Definicje: 
Montana. Code 
§1-1-219, 
§2-2-105(3)

Nevada Członek legislatury nie może zatrudnić, w jakimkolwiek charakterze, żad-
nej osoby związanej z nim stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa do 
trzeciego stopnia. Nie dotyczy to funkcjonariuszy i pracowników, którzy 
są niewidomi, jeśli osoba spokrewniona zatrudniona jest jako kierowca. 
Funkcjonariusz stanowy, otrzymujący ustalone wynagrodzenie, może za-
trudnić osobę, jeśli wynagrodzenie za jej usługi pochodzi z osobistych 
pieniędzy funkcjonariusza.
Osoba naruszająca te przepisy popełnia poważne wykroczenie. 

Nevada. Revised 
Statutes  
§281.210

New Jersey Członek legislatury nie może zatrudnić krewnego w swoim biurze okrę-
gowym. Jest to naruszenie zasad etyki, a nie określonego zakazu.
Uwaga: w 2012 roku była rozpatrywana przez Komisję Rządową Zgroma-
dzenia Stanowego, nowelizacja przepisów. Projekt zakładał wprowadze-
nie zakazu zatrudniania krewnych członków legislatury w ich lokalnych 
biurach, zakazu pracy krewnych jako personelu partyjnego bądź bezpar-
tyjnego  we wskazanych przypadkach oraz zmianę definicję „krewnego” 
polegającą na włączeniu w nią rodzeństwo cioteczne i stryjeczne. Nowe-
lizacja miała dotyczyć przepisów §52:11-5.1

N.J. Revised  
Statutes 
§52:11-5.1, 
§52:13D-23

New Mexico Nie zatrudnia się osób na stanowiska urzędnika, zastępcy lub asystenta, 
którzy otrzymują wynagrodzenie z pieniędzy publicznych, jeśli osoby 
te związane są poprzez pokrewieństwo czy powinowactwo do trzeciego 
stopnia, chyba, że zostało to zaaprobowane przez osobę, której obowiąz-
kiem jest akceptacja decyzji członków legislatury dokonujących zatrud-
nienia.
Wyjątek stanowi przypadek, kiedy wynagrodzenie osoby spokrewnionej 
wynosi 600 lub mniej dolarów rocznie.

New Mexico  
Statutes 
§10-1-10

North 
Carolina

Członek legislatury lub pracownik legislatury nie może wpływać na za-
trudnienie, powołanie, mianowanie, przeniesienie lub awans członka ro-
dziny na stanowisko w urzędzie stanowym lub stanowisko nadzorowane 
przez funkcjonariusza publicznego (za wyjątkiem niektórych stanowisk 
w Zgromadzeniu Generalnym). Urzędnik publiczny lub pracownik le-
gislatury nie może nadzorować, kierować czy uczestniczyć w żadnych 
działaniach związanych ze stosowaniem środków dyscyplinarnych wobec 
członka swojej rodziny, z wyjątkiem działań zatwierdzonych przez ich 
przełożonego. Agencje państwowe mogą przyjąć bardziej rygorystycz-
ne zasady etyczne. Obecnie, przykładem tego są przepisy wprowadzone 
przez Departament Transportu i Komisję ds. Loterii Stanowej. 

North Carolina 
General Statutes 
§138A-40

North  
Dakota

Urzędnik państwowy lub pracownik państwowy, w tym członek legislatu-
ry, nie mogą sprawować nadzoru nad rodzicem, małżonkiem, dzieckiem, 
pasierbem, rodzeństwem przyrodnim, synową lub zięciem. Przez „nad 
zór” rozumie się prawo do powoływania, zatrudniania, wynajmowania,

North Dakota  
Century Code 
§44-04-09
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North  
Dakota

przenoszenia, awansowania, oceniania, nagradzania, dyscyplinowania, 
degradacji czy zwalniania. Wyjątek przewidziany jest dla osób zatrud-
nionych przed 1 sierpnia 1999 r. lub pracowników zatrudnionych przed 
wyborem członka legislatury do izby.

Oklahoma Nielegalna jest praca za wynagrodzeniem jakiejkolwiek osoby spokrew-
nionej lub spowinowaconej do trzeciego stopnia z wybieralnym człon-
kiem legislatury, na każdym stanowisku w urzędzie, w którym sprawuje 
funkcję członek legislatury. 
Rozwód znosi wszelkie uprzednio istniejące relacje z tytułu powinowac-
twa lub pokrewieństwa.
Niezgodne z prawem jest również określanie lub zatwierdzanie przez 
członków legislatury wynagrodzenia osób niespełniających powyższych 
wymogów oraz dokonywanie jakichkolwiek wypłat ze środków będących 
w dyspozycji ustawodawcy. Osoba łamiąca przepisy popełnia wykrocze-
nie podlegające grzywnie w wysokości od 100 do 1000 dolarów. Członek 
legislatury musi zrezygnować z urzędu lub zostanie go pozbawiony.

Oklahoma Statutes 
Tytuł. 21, 
od §481 do §487

South  
Carolina

Członek legislatury nie może spowodować mianowania, powołania, 
zmiany warunków zatrudnienia, przeniesienia lub awansu członka rodzi-
ny w stanowym lub lokalnym biurze lub na stanowisko w stosunku do 
którego prowadzi nadzór lub kierownictwo, nie może on również brać 
udziału w działaniach związanych z dyscyplinowaniem członka rodziny .

South Carolina 
Code 
§8-13-750
Regulacje dot. 
polityki kadrowej 
19-701.06
Definicje: 
South Carolina 
Code 
§2-17-10, 
§8-13-100

Tennessee Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, „krewny” w rozumieniu ustawy 
oznacza: rodzica, rodzica zastępczego, teściów, dziecko, małżonka, ro-
dzeństwo, rodzeństwo zastępcze, dziadków, wnuki, zięcia, szwagra, syno-
wą, bratową, lub innego członka rodziny, który pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
W zgromadzeniu ogólnym, pracownicy, którzy są spokrewnieni nie mogą 
zajmować stanowisk podległych służbowo, w sytuacji, w której jedna 
z tych osób jest odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania pracy 
krewnego, o ile to możliwe, postanowienia niniejszej części nie mogą być 
rozumiane jako zakaz pracy dwóch lub więcej krewnych w zgromadzeniu 
ogólnym.
Wszelkie problemy spowodowane przez zawarcie małżeństwa będą roz-
strzygane, w miarę możliwości, w drodze przeniesienia.
Przepisy dotyczące nepotyzmu nie działają wstecz. Ustawa jednolita 
Zgromadzenia Ogólnego Tennessee w sprawie polityki wobec nepotyzmu 
z roku 2006. 

Tennessee General 
Assembly Uniform 
Nepotism Policy 
Act of 2006 
Tennessee Statutes
od §31-1-201 
do 205

Texas Członkowie legislatury nie mogą mianować lub głosować za mianowa-
niem osób związanych z nimi do trzeciego stopnia pokrewieństwa i dru-
giego stopnia powinowactwa. 
Wyjątki są przewidziane dla niektórych stanowisk, takich jak: goniec, 
urząd notariusza publicznego, sekretarz (sekretarka), doradca osobisty, 
osobisty opiekun niepełnosprawnego członka legislatury, kierowca auto-
busu, nauczyciel pracujący w zastępstwie, oraz zatrudnieni w urzędach 
lokalnych w społecznościach o populacji poniżej 200 osób. 
Przepisy nie dotyczą mianowania, zatwierdzania mianowania, głosowania 
za mianowaniem na stanowisko, jeśli osoba została zatrudniona na czas 
określony zanim funkcjonariusz publiczny został wybrany lub mianowany.  

Texas  
Governmental 
Code 
§573.041, 573.061, 
573.062
Definicje: Texas 
Governmental 
Code
§573.001-573.025
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Texas W tych przypadkach funkcjonariusz publiczny nie może brać udziału 
w dyskusji i głosowaniu w sprawach dotyczących krewnego. 
Przepisy rozdziału 573 nie są egzekwowane przez Komisję. Prokurator 
generalny ma ustawowe prawo do wydawania opinii dotyczących ustaleń 
w sprawie nepotyzmu w stosunku do poszczególnych osób na mocy Go-
vernmental Code – działów 402.042 i 402.043.

Utah Zatrudnianie krewnych jest zabronione. Każdy dzień naruszenia tego 
przepisu jest uważany za odrębne wykroczenie. Wyjątki są przewidzia-
ne dla małych miast i obszarów wiejskich. Statut zawiera również inne 
wyjątki.

Utah Code 
§52-3-1 to §52-3-4

Wyoming Żaden funkcjonariusz publiczny (w tym członek legislatury) lub pracow-
nik sektora publicznego nie może popierać lub spowodować zatrudnienia, 
mianowania, powołania, przeniesienia lub awansu członka rodziny do 
biura lub na stanowisko publiczne na poziomie stanu, powiatu, gminy lub 
okręgu szkolnego. 
Podobnie, funkcjonariuszom publicznym oraz pracownikom sektora pu-
blicznego zabrania się sprawowania nadzoru lub kierownictwa nad człon-
kiem rodziny oraz uczestniczenia w sprawach odnoszących się do zatrud-
nienia lub dyscyplinowania członka rodziny. Jest to  wykroczenie, które 
może spowodować zwolnienie z urzędu.

Wyoming Statutes
§9-13-104
Executive  
Order1997  
(Rozporzadzenie 
Wykonawcze)
Definicje 
Wyoming Statutes
§9-13-102 (a) (xiv) 
and (xvi)

Stany USA, w których ograniczenie nepotyzmu wynikają 
z ogólnych zasad etycznych lub przepisów 

o konflikcie interesów17 

W poniższych stanach USA nie ma regulacji odnoszących się w szczególności do nepoty-
zmu, jednakże z ogólnych wytycznych w sprawach etyki lub przepisów odnoszących się do 
konfliktu interesów zakaz taki można wywieść:

Arkansas, Connecticut, Delaware, Dystrykt Kolumbii, Hawaje, Idaho, Illinois, Kalifornia, 
Kolorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Nowy 
Jork, Oregon, Rhode Island, Płd. Dakota, Virginia, Virginia Zachodnia, Wisconsin.

W części stanów przepisy zakazują członkom legislatury oraz urzędnikom wykorzystywa-
nia swej pozycji do przysporzenia innym nienależnych korzyści czy przywilejów. Uważa się 
to za zakaz preferencyjnego traktowania w zatrudnianiu członków rodziny, krewnych i innych 
bliskich. 

W innych stanach jest zakaz podejmowania lub niepodejmowania czynności, czego skut-
kiem byłaby korzyść albo szkoda dla osoby bliskiej, a korzyść ta lub szkoda byłaby dla niej 
większa niż dla innych członków takiej grupy czy klasy. Zazwyczaj przepisy nakazują w sytu-
acjach wątpliwych zwracać się do komisji etyki z zapytaniem czy prośbą o interpretację.

Poniżej omówione są rozwiązania stosowane w kilku stanach USA.
Stan Maine prowadzi następującą politykę zatrudniania:
Dla wydajnego i skutecznego działania funkcjonariuszy i służb publicznych jest rzeczą bar-

dzo ważną, aby wszyscy wykwalifikowani obywatele Maine mieli równy i uczciwy dostęp do 
służby publicznej na zasadach merytokracji i aby mieli warunki do pracy wolne od faworyzo-
wania, nepotyzmu i politycznej protekcji.

Następujący przepis obowiązujący w stanie Massachusetts Komisja Etyki tego stanu uzna-
je za zakazujący nepotyzmu: członek legislatury nie może angażować się w żadną sprawę, 
w którą, według jego wiedzy, jego rodzina albo bliscy są zaangażowani poprzez umowę lub 

17  www.ncsl.org/legislatures-elections/ethicshome/50-state-table-nepotism-restrictions.aspx
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porozumienie odnośnie ewentualnego zatrudnienia lub korzyści finansowej. Karą jest grzywna 
do 3 tys. dolarów, więzienie do lat dwu albo obie te kary.

W stanie Nebraska nie ma ścisłego zakazu, ale obowiązuje polityka transparentności. Funk-
cjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcje publiczne, w tym członek legislatury, może za-
trudnić, nadzorować, rekomendować członka rodziny, ale nie wolno nadużyć swej oficjalnej 
pozycji, a zatrudnienie to musi być w pełni ujawnione w rejestrze instytucji nadzorującej, 
która wyraża zgodę na to zatrudnienie lub nadzorowanie. Nie wolno zatrudnić osoby bliskiej, 
jeśli wcześniej nie przeprowadziło się postępowania kwalifikacyjnego i nie rozpatrzyło innych 
aplikujących, ani nie rozważyło się, czy zadania nie mogą być wykonane przez inną osobę. 
Nie wolno wypowiedzieć umowy innej osobie w celu uzyskania środków lub stanowiska dla 
członka rodziny. Nie dotyczy to członków rodzin zatrudnionych zanim nastąpił wybór do legi-
slatury. Przepisy dla władzy wykonawczej w tym stanie mówią wprost nepotyzm definiowany 
jest jako zatrudnianie, protegowanie, awansowanie członka rodziny pracującego dla rządu. 
Nie wolno im też nadzorować członka rodziny. Ustawa zobowiązuje również władzę ustawo-
dawczą i sądowniczą do opracowania i wprowadzenia polityki zakazującej nepotyzmu.

Legislacyjna Komisja Etyki w stanie New Hampshire ma prawo prowadzić postępowanie 
oraz zastosować środki dyscyplinarne, jeśli został wniesiony wniosek. Członkom władzy usta-
wodawczej nie wolno wykorzystywać swej pozycji ani urzędu dla korzyści prywatnej własnej 
lub bliskiej rodziny.

Stan Nowy Jork jest w trakcie uchwalania przepisów przeciw nepotyzmowi, które mają 
wprowadzić wobec członków legislatury obowiązek ujawnienia nazwisk krewnych i bliskich 
pracujących w legislaturze oraz zakazać im dostępu do dokumentów związanych z pracą tych 
osób.

W Ohio rządowy Departament Służb Administracyjnych opracował zasady stanowej poli-
tyki wobec nepotyzmu, która odnosi się też do władzy ustawodawczej. Członkom legislatury 
nie wolno zatrudniać ani nadzorować krewnego, powinowatego ani innej bliskiej osoby. Nie 
wolno również zapewniać zamówień publicznych firmom, które są związane z osobami bliski-
mi. Podobną politykę prowadzi stan Waszyngton.

Odmiennie natomiast kwestię nepotyzmu reguluje stan Iowa. Generalny zakaz nepotyzmu 
nie dotyczy członków legislatury przy zatrudnianiu przez nich sekretarzy, asystentów, pracow-
ników biur. 
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