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Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

 

Centralne  Biuro  Antykorupcyjne  zostało  powołane  na  mocy  ustawy  o  Centralnym  Biurze
Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 roku. Zostało założone jako służba specjalna do spraw
zwalczania  korupcji  w  życiu  publicznym  i  gospodarczym,  w  szczególności  w  instytucjach
państwowych  i  samorządowych,  a  także  do  zwalczania  działalności  godzącej  w  interesy
ekonomiczne  państwa.

Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który jest
centralnym  organem  administracji  rządowej  nadzorowanym  przez  Prezesa  Rady  Ministrów,
działającym  przy  pomocy  CBA,  które  jest  urzędem  administracji  rządowej.

Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu
opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej
komisji właściwej do spraw służb specjalnych. Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić
tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy. Prezes Rady Ministrów, na
wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje zastępców Szefa CBA.

Prezes Rady Ministrów określa kierunki działania CBA w drodze wytycznych. Szef CBA, najpóźniej na
2  miesiące  przed  końcem  roku  kalendarzowego,  przedstawia  Prezesowi  Rady  Ministrów  do
zatwierdzenia roczny plan działania CBA na rok następny.

 

Do zadań CBA należy:

1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

wymiarowi sprawiedliwości,  wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, określony
wiarygodności  dokumentów,  mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,  obrotowi  pieniędzmi  i



papierami wartościowymi  jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą
w interesy ekonomiczne państwa,

finansowaniu partii politycznych, jeżeli pozostają w związku z korupcją,

obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji,  jeżeli pozostają w
związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa

- oraz ściganie ich sprawców;

 

2)  ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy  ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

3)   dokumentowanie  podstaw  i  inicjowanie  realizacji  przepisów  ustawy  o  zwrocie  korzyści
uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

4)   ujawnianie  przypadków  nieprzestrzegania  określonych  przepisami  prawa  procedur
podejmowania  i  realizacji  decyzji  w  przedmiocie:  prywatyzacji  i  komercjalizacji,  wsparcia
finansowego,  udzielania  zamówień  publicznych,  rozporządzania  mieniem  jednostek  lub
przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych,
ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

5) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu
działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne;

6) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości
CBA  oraz  przedstawianie  w  tym  zakresie  informacji  Prezesowi  Rady  Ministrów,  Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi.

 {PODZIEL}

CBA współdziała w zakresie swojej właściwości z organizacjami międzynarodowymi na podstawie
umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny ujawnione w jego
przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stanowiącym
podstawę jego wszczęcia.

Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jego
działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.

W granicach zadań określonych w ustawie funkcjonariusze CBA wykonują:

czynności  operacyjno-rozpoznawcze  w  celu  zapobiegania  popełnieniu  przestępstw,  ich1.
rozpoznania  i  wykrywania  oraz  -  jeżeli  istnieje  uzasadnione  podejrzenie  popełnienia



przestępstwa - czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw;

czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i2.
samorządzie  terytorialnym  oraz  nadużyć  osób  pełniących  funkcje  publiczne,  a  także
działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;

czynności  operacyjno-rozpoznawcze  i  analityczno-informacyjne  w  celu  uzyskiwania  i3.
przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i
samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

CBA wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora w zakresie określonym w k.k i
k.k.w

Funkcjonariusze  CBA  wykonują  czynności  tylko  w  zakresie  właściwości  CBA  i  w  tym zakresie
przysługują im uprawnienia procesowe Policji, wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
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