Data publikacji: 02-04-2015

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.
Druk nr 867
________________________________________________________________________________________
SZEF CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
Paweł Wojtunik

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku!
W załączeniu przekazuję Informację o wynikach działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2014 roku.
Jednocześnie informuję, że dokument ten został przekazany właściwym organom
zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 4 ustawy o CBA.
Z wyrazami szacunku
(-) Paweł Wojtunik

Informacja o wynikach działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w 2014 roku

Warszawa, 31 marca 2015 r.

1

SPIS TREŚCI

WSTĘP ...................................................................................................................................... 3
I. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁANIA CBA .......................................................................... 4
1. Działania operacyjne i procesowe ........................................................................................ 4
2. Działalność kontrolna ........................................................................................................... 8
3. Działalność analityczno-informacyjna ................................................................................. 14
II. DZIAŁANIA PREWENCYJNE ................................................................................................ 14
III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ................................................................................ 16
IV. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SŁUŻBY ......................................................................... 17
1. Finansowanie służby ........................................................................................................... 17
2. Sytuacja logistyczna służby ................................................................................................. 17
3. Liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych .............................................................. 18
4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe .................................................................................. 18

2

WSTĘP
Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2014 r. realizowało nie tylko swoje podstawowe zadania polegające na zwalczaniu korupcji oraz wykrywaniu i zapobieganiu działalności godzącej
w interesy ekonomiczne państwa. Istotnym elementem działalności była także osłona antykorupcyjna dużych zamówień publicznych, projektów prywatyzacyjnych i innych przedsięwzięć
zleconych z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przez ministra koordynującego służby specjalne.
W 2014 r. rozszerzone zostały zadania CBA związane z weryfikacją oświadczeń o braku
konfliktu interesów. Weryfikowane były deklaracje składane przez kandydatów na członków
i członków Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, Rady Przejrzystości przy Prezesie
Agencji Oceny Technologii Medycznych, konsultantów w ochronie zdrowia oraz osób biorących
udział w przygotowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów offsetowych.
Opracowana w roku 2013 przez Biuro prognoza zagrożeń korupcyjnych pozwoliła w 2014 r.
skoncentrować działalność CBA na siedmiu wytypowanych obszarach – infrastruktura, informatyzacja administracji publicznej, wykorzystywanie środków UE, sektor obronny, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, korupcja urzędnicza. We wszystkich realizowano czynności należące
do podstawowej działalności Biura, szczególnie aktywnie w tych, które zostały objęte osłoną
antykorupcyjną.
Śledztwa oraz kontrole prowadzone w 2014 r. potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia,
że przestępczość korupcyjna oraz działalność godząca w interesy ekonomiczne państwa coraz
częściej przybierają wyrafinowane i trudne do wykrycia formy. Dlatego czynności operacyjne,
śledcze i kontrolne wymagały od funkcjonariuszy CBA nie tylko wieloaspektowego podejścia oraz
szerokiej wiedzy z wielu różnych dziedzin, ale również stosowania nowoczesnych narzędzi pracy.
Niestety możliwości w tym zakresie limitowane były przez sytuację finansową Biura.
W minionym roku budżet Biura nieznacznie się zmniejszył i wyniósł ok. 111,3 mln zł, co
pozwalało jedynie na bieżące funkcjonowanie. Sytuacja ta wpłynęła m.in. na kwestie kadrowe.
Na koniec roku liczba funkcjonariuszy CBA wyniosła 74,9% przewidzianego poziomu zatrudnienia. Realizacja wszystkich planowanych zadań oraz umożliwienie dalszego rozwoju służby wymagałyby środków budżetowych w granicach 152 mln zł rocznie.
Mimo zmniejszającej się liczby funkcjonariuszy CBA, odsetek śledztw zakończonych
aktem oskarżenia zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 49%. W toku czynności kontrolnych wykryto szkody lub narażenie na szkody w mieniu Skarbu Państwa na kwotę
sięgającą co najmniej 172 mln zł.
CBA kontynuowało zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Zmodyfikowano dotychczasowy program i model szkolenia antykorupcyjnego.
Podzielono je na dwie części, jedną poświęconą podniesieniu poziomu wiedzy o korupcji i prawnym aspektom zwalczania przestępstw korupcyjnych oraz drugą omawiającą problematykę
zamówień publicznych. Stworzona została także platforma e-learningowa z modułowym szkoleniem antykorupcyjnym w języku polskim i angielskim, na której do końca 2014 r. zarejestrowało
się ponad 19 tys. użytkowników.
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I. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁANIA CBA
1. Działania operacyjne i procesowe
W jednostkach organizacyjnych CBA w 2014
201 r. wszczęto 181, a zakończono 214 spraw
operacyjnych. Funkcjonariusze prowadzili ich łącznie 477.
Prowadzono 420 postępowań przygotowawczych. Spośród 223 wszczętych postępowań 147 prowadzono na materiałach własnych, a 76 – na powierzonych przez prokuraturę.
Ponadto podjęto 10 spraw uprzednio zawieszonych. W 2014
201 r. zakończono
zakończon 201 śledztw.
Według stanu na 31 grudnia
dnia 2014 r. w toku pozostawało 239 postępowań przygotowawczych
(w tym 38 zawieszonych).
Śledztwa prowadzone przez Biuro w 2014 r. najczęściej dotyczyły administracji samorządowej, a w dalszejj kolejności sektora gospodarczego,
gospodarczego służby zdrowia
rowia i farmacji,
farma
administracji centralnej, terenowej administracji samorządowej oraz programów unijnych.
OBSZARY TEMATYCZNE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH1
inne 10%1

administracja samorządowa 34%

terenowa administracja rządowa 4%
sport 4%
wojsko 4%
programy unijne 5%
organy ścigania i wymiaru
sprawiedliwości 5%

administracja centralna 9%
sektor gospodarczy 16%
służba zdrowia i farmacja 9%

Wartość zabezpieczonego
zpieczonego mienia wyniosła 37 mln zł. Na wykresie zestawiono dane
z 2014 r. z danymi z lat poprzednich.
poprzednich

1

Kategoria obejmuje obszary tematyczne, w których liczba prowadzonych śledztw stanowiła mniej niż 2,5%.
Należą do nich m.in. obszary administracji celnej,
celnej skarbowej, oświaty oraz szkolnictwa wyższego.
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W 2014 r. przedstawiono 518 osobom łącznie 2021 zarzutów. Do najczęściej
n
stosowanych środków zapobiegawczych w postępowaniach prowadzonych przez CBA należało poręczenie majątkowe.
ZASTOSOWANE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
RODZAJ ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO
ZAPOBIEGAWCZE

LICZBA

poręczenie majątkowe

187

dozór Policji

104

zakaz opuszczania kraju

44

tymczasowe aresztowanie

30

zawieszenie w czynnościach służbowych lub zakaz wykonywania zawodu

14

inne

14

Wniesieniem aktu oskarżenia zakończono 98 postępowań, 96 umorzono,
umorzono a 7 zakończono w inny sposób (np. włączono do innych postępowań, przekazano innym
inny organom).
ODSETEK ŚLEDZTW ZAKOŃCZONYCH AKTEM OSKARŻENIA
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Przykłady postępowań przygotowawczych
Korupcja w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Funkcjonariusze Biura zebrali dowody wskazujące na popełnienie przestępstw korupcyjnych przez osoby związane z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz przedsiębiorców wykonujących usługi na rzecz PZPS w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn 2014. Ustalono, że prezes zarządu PZPS przyjął korzyści majątkowe w kwocie
980 tys. zł w zamian za uprzywilejowanie chorzowskiej Firmy Ochrony, Szkolenia, Asekuracji
FOSA sp. z o.o. w procesie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za zabezpieczanie imprez
związanych z pozaligowymi meczami piłki siatkowej w Polsce. Dwóch z trzech podejrzanych
zostało tymczasowo aresztowanych.
Przyjęcie korzyści majątkowej przez dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Materiały zebrane przez CBA były podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Apelacyjną
w Gdańsku śledztwa w sprawie udzielenia dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR w Gdyni obietnicy korzyści majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł oraz wręczenia
łapówki w wysokości 90 tys. zł w zamian za naruszającą przepisy prawa decyzję o wypłacie
zawieszonej pomocy finansowej na rzecz Agro-North sp. z o.o. w kwocie 76,5 mln zł. Ponadto
działania dyrektora umożliwiły wypłatę na rzecz spółki środków publicznych w wysokości
320 mln zł w ramach pomocy finansowej udzielanej przez POR ARiMR. W sprawie 5 podejrzanym przedstawiono 10 zarzutów. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.
Przedkładanie fałszywych faktur w celu wyłudzenia środków z funduszy UE
Trwające od 2008 r. postępowanie przygotowawcze, dotyczące wyłudzenia funduszy
SAPARD2, SPO „Odnowa Wsi”3 oraz ZPORR4, zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 82 podejrzanym. Proceder polegał na dołączaniu do wniosków o pomoc unijną
fikcyjnych faktur znacznie zawyżających wartość wykonanych inwestycji, dzięki czemu beneficjenci uzyskiwali dofinansowanie niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznie poniesionych nakładów. Stwierdzono szereg nieprawidłowości, jakie miały miejsce w ARiMR, m.in.
uzależnianie przez pracowników Agencji wykonania czynności służbowych od przyjęcia korzyści
majątkowej. Ponadto ustalono, że były dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji
wpływał na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych wniosków w zamian za korzyści majątkowe.
Podejrzanym przedstawiono łącznie 150 zarzutów i stwierdzono ok. 3,5 mln zł strat w postaci
wyłudzonych dotacji unijnych.
Przyjmowanie korzyści majątkowych przez wysokiego rangą pracownika NFZ
Efektem czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA było ustalenie, że zastępca dyrektora ds. medycznych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Białymstoku przyjmował korzyści majątkowe od przedstawicieli podmiotów medycznych
oraz dopuścił się przekroczenia swoich uprawnień. Urzędnik został zawieszony w pełnieniu
2

Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, działający w latach 1999-2006 unijny
program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach
stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w UE.

3

Sektorowy Program Operacyjny „Odnowa Wsi”.

4

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
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obowiązków służbowych. W toku postępowania zatrzymano 3 osoby, a łącznie 4 podejrzanym
przedstawiono 7 zarzutów.
Przyjęcie korzyści majątkowej przez dyrektora departamentu w NFZ
Dyrektor Departamentu Gospodarowania Lekami NFZ przyjęła korzyść majątkową
w postaci wycieczki zagranicznej. W toku postępowania dotyczącego tej sprawy ujawniono
ponadto, iż wysocy rangą przedstawiciele NFZ utrzymywali zażyłe kontakty towarzyskie z przedstawicielami kierownictwa firm farmaceutycznych. W związku z łapówką zatrzymana została
ww. dyrektor z NFZ oraz dyrektor ds. sprzedaży dużej firmy farmaceutycznej. Obie podejrzane
przyznały się do zarzucanych im czynów oraz złożyły wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy.
Dalsze nieprawidłowości związane z działaniem Komisji Majątkowej
Materiał zgromadzony w śledztwie dotyczącym poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia
odszkodowania w trakcie postępowań regulacyjnych prowadzonych przez Komisję Majątkową
z wniosków parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach oraz Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko 6 osobom, w tym przewodniczącemu Komisji Majątkowej oraz trzem rzeczoznawcom. Ustalono, że Skarb Państwa
poniósł szkodę w wysokości ponad 26 mln zł. Mając na uwadze potrzebę pokrycia roszczeń
odszkodowawczych i grożące podejrzanym kary grzywny, zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 30 mln zł.
Poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących budowy instalacji na rzecz Grupy LOTOS
Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku śledztwo dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokołach zdawczo-odbiorczych oraz związanych z nimi fakturach
VAT wystawionych w związku z wykonywaniem prac przy budowie instalacji CDU/VDU realizowanej na rzecz Grupy LOTOS w ramach programu „10+”. Do tej pory 10 podejrzanym
przedstawiono 65 zarzutów, w tym posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wysokość stwierdzonych strat Skarbu Państwa to ponad 12 mln zł.
Przyjmowanie korzyści majątkowych przez pułkownika Wojska Polskiego w związku z organizacją
imprez okolicznościowych
Prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwo
dotyczyło Szefa Oddziału Wychowawczego Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie, który
przyjmował korzyści majątkowe oraz dopuszczał się nieprawidłowości przy rozliczaniu imprez
organizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej Dowództwa. Zgromadzony materiał pozwolił stwierdzić, iż podejrzany m.in. wystawiał faktury na dane nieistniejącej firmy,
a wskazany w nich adres siedziby firmy faktycznie był adresem mieszkania stanowiącego
własność brata pułkownika. Ponadto podejrzany kilkukrotnie doprowadził do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa dowódcę Jednostki Wojskowej nr 4198, a także
działał na szkodę Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „SWAT”. W sprawie
9 podejrzanym przedstawiono łącznie 24 zarzuty, w tym wyłudzenia pieniędzy z Dowództwa
Sił Powietrznych, poświadczania nieprawdy i fałszowania faktur. Wysokość stwierdzonych
strat to ok. 180 tys. zł.
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Przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia zakończyło się śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Iławie. Ustalono, że w zamian za udzielanie przepustek oraz podjęcie działań umożliwiających uzyskanie zwolnienia,
funkcjonariusz przyjął od osadzonych korzyści majątkowe w kwocie ponad 90 tys. zł. W śledztwie, dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego
w Żytkowicach w związku z pełnioną przez niego funkcją, 3 podejrzanym przedstawiono 6 zarzutów. To postępowanie także zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.
2. Działalność kontrolna
Celem działań kontrolnych CBA jest ujawnianie przypadków korupcji w instytucjach
publicznych, nadużyć osób pełniących funkcje publiczne oraz działalności godzącej w ekonomiczne interesy państwa. Jest ona prowadzona w oparciu o roczne plany kontroli, a także
w formie kontroli doraźnych, wszczynanych na podstawie zarządzeń Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub upoważnionych kierowników jednostek organizacyjnych.
Podjęcie kontroli najczęściej uzależnione jest od wyników poprzedzającej ją analizy
przedkontrolnej, która polega na wstępnej weryfikacji informacji wskazujących na zaistnienie
nieprawidłowości, np. podania nieprawdy lub zatajenia informacji w oświadczeniu majątkowym, niestosowania wymaganych prawem procedur zamówień publicznych lub zawyżania
wartości umów. Prowadzone czynności mają wskazać ewentualną zasadność wszczęcia kontroli doraźnej lub umieszczenia jej w planie na kolejny rok.
W ubiegłym roku wszczęto 578 analiz przedkontrolnych, a zakończono 540. Spośród
prowadzonych 869 analiz ponad 54% dotyczyło oświadczeń o stanie majątkowym oraz przestrzegania przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Najczęściej dotyczyły one
samorządowców gminnych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie oraz kierowników i pracowników urzędów państwowych.
Tak jak w poprzednich latach, w obszarze podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych analizy przedkontrolne najczęściej dotyczyły zamówień publicznych. Pełne dane na ten
temat przedstawione zostały w tabeli.
ANALIZY PRZEDKONTROLNE DECYZJI GOSPODARCZYCH
PRZEDMIOT DECYZJI

LICZBA ANALIZ

zamówienia publiczne

225

rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym

47

wsparcie finansowe

40

gospodarowanie środkami publicznymi

39

przyznawanie koncesji, zezwoleń i ulg

37

prywatyzacja

5

przyznawanie koncesji, zezwoleń

5
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W 2014 r. ustalenia 91 analiz przedkontrolnych stanowiły lub stanowią podstawę do
wszczęcia kontroli oświadczeń o stanie majątkowym bądź w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne, a także innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W 62 przypadkach wyniki analiz przedkontrolnych stanowiły lub stanowią podstawę do wszczęcia kontroli decyzji gospodarczych, a ponadto:
− skierowania 64 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury,
− skierowania 16 wniosków o wszczęcie postępowań wyjaśniających, sprawdzających lub
dyscyplinarnych do właściwych organów,
− skierowania 4 wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego albo kontroli podatkowej lub skarbowej do urzędów skarbowych bądź urzędów kontroli skarbowej,
− przekazania w 12 przypadkach dokumentacji bezpośrednio do organów prowadzących
postępowanie, w tym do prokuratury, celem m.in. dołączenia do prowadzonego postępowania przygotowawczego,
− skierowania 5 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
− przekazania w 31 przypadkach zgromadzonych dokumentów do innych jednostek lub komórek organizacyjnych CBA, w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami,
− wszczęcia 11 analiz szczegółowych lub analiz w innym zakresie.
W 2 przypadkach do właściwego sądu rejestrowego skierowano informację o niewypełnieniu obowiązku określonego w art. 39 pkt 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W 1 przypadku materiały posłużyły do sporządzenia informacji dla Prezesa Rady Ministrów.
W kolejnym przypadku informację skierowano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych celem wykorzystania w procesie przyznawania dotacji.
Organy, do których skierowano wnioski, informacje i zawiadomienia, podjęły następujące działania:
− wydały postanowienia o wszczęciu 28 postępowań przygotowawczych,
− wydały postanowienia o przedstawieniu zarzutów 3 osobom,
− skierowały do sądów akty oskarżenia wobec 4 osób,
− przeprowadziły 7 innych postępowań m.in. wyjaśniających, sprawdzających, dyscyplinarnych, administracyjnych lub kontroli podatkowych.
W 1 przypadku wydane zostało postanowienie o podjęciu uprzednio umorzonego
postępowania przygotowawczego. W innym wojewoda warmińsko-mazurski wydał zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu radnemu rady gminy, w kolejnym unieważniony został
przetarg na sprzedaż nieruchomości. W 1 przypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego uchylił decyzję o pozwoleniu na użytkowanie samowoli budowlanej.
W 2014 r. funkcjonariusze CBA prowadzili 239 kontroli. Wszczęto 170 kontroli, zakończono również 170. Większość (blisko 83%) przeprowadzono w trybie doraźnym. Kontrole
przeprowadzone na podstawie planów stanowiły nieco ponad 17% ogólnej liczby postępowań kontrolnych.
W 144 przypadkach kontrolowane były oświadczenia o stanie majątkowym oraz przestrzeganie przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Najczęściej kontrole dotyczyły
samorządowców na szczeblu gminy lub powiatu oraz osób zatrudnionych w jednostkach
podległych gminie bądź staroście.
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KONTROLE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
RODZAJ PEŁNIONEJ FUNKCJI PUBLICZNEJ
samorządowcy gminni oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych
gminie
samorządowcy powiatowi oraz osoby zatrudnione w jednostkach
podległych starostom

60
25

parlamentarzyści

16

kierownicy i pracownicy urzędów państwowych

13

pracownicy agencji państwowych

10

samorządowcy na szczeblu województwa oraz zatrudnieni
w jednostkach podległych wojewodom
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe wg ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
pozostali*
*

LICZBA
KONTROLI

8
3
9

Kategoria obejmuje m.in. pracowników agencji państwowych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Największa część spośród 95 kontroli decyzji gospodarczych dotyczyła zamówień
publicznych, gospodarowania środkami publicznymi oraz rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym.
KONTROLE DECYZJI GOSPODARCZYCH
PRZEDMIOT DECYZJI

LICZBA
KONTROLI

zamówienia publiczne

58

rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym

14

gospodarowanie środkami publicznymi

11

wsparcie finansowe

10

przyznawanie koncesji

2

Ustalenia dokonane w wyniku kontroli stanowiły podstawę do skierowania:
– 44 wniosków o odwołanie z zajmowanego stanowiska, rozwiązanie stosunku pracy lub
wygaszenie mandatu,
– 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– 29 wystąpień do kontrolowanego lub organu nadzorującego jego działalność w sprawie
stwierdzenia w kontrolowanej jednostce organizacyjnej naruszeń przepisów:
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–
–
–
–

– dotyczących procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie, o którym
mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o CBA,
– ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
22 zawiadomień, w przypadku ujawnienia innych czynów niż określone w art. 46 ust. 2
ustawy o CBA, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność dyscyplinarna lub karna,
16 informacji do właściwego organu kontrolnego, w przypadku stwierdzenia potrzeby
przeprowadzenia kontroli w szerszym zakresie,
8 wniosków do wojewodów o wezwanie odpowiednich organów do podjęcia uchwał dotyczących wygaszenia mandatów, odwołania ze stanowisk lub rozwiązania stosunków pracy5,
w 4 przypadkach przekazania dokumentacji bezpośrednio do organów prowadzących postępowanie w sprawie, w tym do prokuratury.

Ponadto w 4 przypadkach informację o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach skierowano do Prezesa Rady Ministrów. W 2 przypadkach wystosowano wniosek o zastosowanie sankcji z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne tj. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub rozwiązanie
stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia. W 2 przypadkach skierowano informację
do właściwego sądu rejestrowego o niewypełnieniu obowiązku określonego w art. 39 pkt 2
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Również w 2 przypadkach przekazano dokumentację
bezpośrednio do innych jednostek organizacyjnych CBA celem dołączenia do prowadzonego
śledztwa.
Na podstawie wyników kontroli organy powołane do prowadzenia postępowań przygotowawczych wydały 25 postanowień o wszczęciu postępowań przygotowawczych, w 2 przypadkach wydały postanowienia o wszczęciu śledztwa w odrębnym zakresie. Zarzuty przedstawiono 18 osobom, a 1 osobie dodatkowe zarzuty. Do właściwych sądów skierowano akty
oskarżenia wobec 13 osób. W 1 przypadku sąd wydał wyrok skazujący wobec 9 osób. W 2 przypadkach dołączono dokumentację do prowadzonego postępowania przygotowawczego.
Skierowano także 3 wnioski o warunkowe umorzenie wszczętego postępowania przygotowawczego, w 1 przypadku postępowanie warunkowo zostało umorzone. Ponadto w 1 przypadku sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania karnego na okres 1 roku próby.
Informacje uzyskane od organów i kierowników jednostek organizacyjnych6, do których
skierowano wnioski lub wystąpienia wskazują, że podjęły one działania, w wyniku których:
− 38 osób zostało odwołanych z zajmowanego stanowiska lub rozwiązano z nimi umowę
o pracę (w tym w związku z przejściem na emeryturę) albo ich mandaty zostały wygaszone,
− 8 osób zrezygnowało z pełnienia funkcji publicznej,
− w 17 przypadkach organy poinformowały o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych,
− w 6 przypadkach organy wszczęły postępowania wyjaśniające, sprawdzające, dyscyplinarne lub inne,
5

Wnioski kierowane na podstawie odpowiednio: art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 85a
ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 86a ustawy o samorządzie wojewódzkim.

6

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy o CBA, organy i kierownicy jednostek organizacyjnych, do których skierowano wnioski, wystąpienia, informacje i zawiadomienia mają obowiązek poinformować CBA o sposobie
i zakresie ich wykorzystania.
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− w 3 przypadkach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję stwierdzającą
naruszenie zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów i nałożył karę łączną w kwocie 218,5 tys. zł,
− w 3 przypadkach rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował wniosek o ukaranie
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
− w 2 przypadkach organ nadzorujący kontrolowany podmiot zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli.
Ponadto w 1 przypadku Komendant Główny Straży Granicznej wydał 3 decyzje o opróżnieniu przydzielonych lokali mieszkalnych. W innym przypadku Prezes Urzędu Zmówień
Publicznych wystąpił do sądu z powództwem o unieważnienie umowy dotyczącej zamówienia
publicznego. W 3 przypadkach właściwy organ nałożył karę grzywny wysokości 500 zł.
W 1 przypadku wymierzono osobie karę nagany. W innym uiszczony został należny podatek
w wysokości ok. 770 tys. zł. W kolejnym kontrolowany zwrócił ponad 480 tys. zł dofinansowania. W 1 przypadku stwierdzono nieważność umorzeń zobowiązań podatkowych lub odmówiono umorzenia zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 126,7 tys. zł.
Działania kontrolne funkcjonariuszy CBA ujawniły szkodę w mieniu Skarbu Państwa
lub narażenie na powstanie takiej szkody w wysokości prawie 172 mln zł.
Z przepisów 4 ustaw wyniknęły nowe obowiązki Biura dotyczące weryfikacji oświadczeń o braku konfliktu interesów. W 2014 r. funkcjonariusze CBA zbadali 1752 takie oświadczenia. Spośród nich:
− 928 stanowiły deklaracje złożone przez członków i kandydatów do Rady Przejrzystości7
przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych,
− 405 stanowiły deklaracje złożone przez członków i kandydatów do Komisji Ekonomicznej8
przy Ministrze Zdrowia,
− 419 stanowiły deklaracje konsultantów w ochronie zdrowia9.
Prowadzone czynności weryfikacyjne nie dały w ubiegłym roku podstaw do formułowania zastrzeżeń wobec osób zobowiązanych do składania oświadczeń.
Do CBA w 2014 r. nie wpłynęły żadne deklaracje składane na podstawie przepisów
dotyczących osób biorących udział w przygotowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów offsetowych10.

7

8

9

10

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Deklaracje należy składać przed powołaniem w skład
Rady oraz przed każdym posiedzeniem Rady. Zobowiązanie dotyczy ok. 20 osób.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Deklaracje należy składać przed
powołaniem w skład Komisji oraz przed każdym jej posiedzeniem. Zobowiązanie dotyczy ok. 20 osób.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn.
zm.). Łącznie zobowiązanych jest ok. 1600 osób.
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932). Zobowiązanie może dotyczyć od 18 do
33 osób.
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Przykłady analiz przedkontrolnych i postępowań kontrolnych
Nieprawidłowości przy zakupie i wdrożeniu przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Funkcjonariusze CBA stwierdzili naruszenia ustawy Pzp na skutek udzielenia zamówień w niewłaściwym trybie (tj. z wolnej ręki) oraz przez dokonanie zmian istotnych warunków zamówienia już na etapie negocjacji z wykonawcą. Inne stwierdzone nieprawidłowości
to niedochodzenie kar umownych za przekroczenie terminów. Naraziło to spółkę na straty
przekraczające 2,6 mln zł. Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie wszczęła śledztwo o przestępstwo oszustwa kapitałowego (art. 296 § 1 i 3). Informację dotyczącą naruszenia ustawy Pzp
skierowano także do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Nieprawidłowości w związku z realizacją projektu „Wytworzenie lnu nowej generacji i opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie”
W wyniku kontroli stwierdzono, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zatwierdziła wniosek Len Pharma sp. z o.o. dotyczący płatności końcowej, mimo że nie zostały spełnione wymagane ku temu przesłanki. W tej sytuacji PARP powinien był wezwać beneficjenta
do zwrotu dotacji w całości. Szkoda Skarbu Państwa wyniosła ponad 4,3 mln zł z tytułu zatrzymania dotacji oraz niemal 770 tys. zł w wyniku zawyżenia lub niewykazania przychodu z tytułu
praw autorskich i innych. W październiku 2014 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola
wszczęła śledztwo o przestępstwo z art. 231 § 1 kk. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, któremu podlega PARP, poinformowało o wdrożeniu przekazanych mu zaleceń
pokontrolnych.
Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych wicewojewody podlaskiego
Funkcjonariusze Biura, badając prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych w latach 2008-2014 przez wicewojewodę podlaskiego, stwierdzili, że
kontrolowany nie wykazał wielu kredytów, które zaciągnął, a także dochodu z tytułu działalności gospodarczej. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła w tej sprawie śledztwo i przedstawiła 4 zarzuty o przestępstwo z art. 297 § 1 kk oraz 9 zarzutów z art. 14 ust. 1 ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych przez Instytut Badawczy Leśnictwa
w Sękocinie
W wyniku kontroli dotyczącej wybranych czynności związanych z rozporządzaniem
mieniem oraz udzielania wybranych zamówień publicznych w latach 2011-2013 przez IBL w Sękocinie stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na naruszeniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz przeprowadzaniu postępowań o zamówienie
publiczne w niewłaściwym trybie. Inne naruszenie ustawy Pzp to bezpodstawne dokonanie
istotnej zmiany umowy z jedną z firm. We wrześniu 2014 r. do prokuratury skierowano
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 kk). Ponadto
skierowano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze
Administracji i Cyfryzacji. Wystąpienie pokontrolne skierowano do Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Środowiska, a informację o naruszeniach ustawy Pzp przekazano do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szacowana strata Skarbu Państwa wynikająca
z nieprawidłowości to ponad 2,8 mln zł.
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3. Działalność analityczno-informacyjna
Prowadzone w roku 2014 działania analityczno-informacyjne dotyczyły głównie zamówień publicznych, procesów prywatyzacyjnych, programów rządowych oraz działalności
wybranych instytucji publicznych. Miały one na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń dla
interesu ekonomicznego państwa, proponowanie środków zaradczych, jak również wspieranie
innych jednostek CBA w realizowanych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych.
W 2014 r. przygotowano 21 opracowań skierowanych do Prezesa Rady Ministrów
(2 raporty specjalne i 19 informacji sygnalnych).
Osłoną antykorupcyjną Centralne Biuro Antykorupcyjne obejmowało w minionym roku 27 przedsięwzięć, 6 z nich stanowiły projekty nowe. Biuro prowadziło stałą współpracę
z resortami i podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne przedsięwzięcia ujęte w osłonie.
W pracy analitycznej Biuro często wykorzystuje informacje pochodzące ze zgłoszeń od
osób fizycznych i prawnych. W 2014 r. do Biura wpłynęło 16 310 sygnałów o potencjalnych
przypadkach korupcji lub zdarzeniach ją uprawdopodobniających, to jest o 2604 więcej niż w roku poprzednim (13 706). Wobec wszystkich zgłoszeń podejmowano wstępne czynności analityczno-informacyjne. Zgłoszenia nieleżące we właściwości Biura kierowano do innych instytucji i organów.
II. DZIAŁANIA PREWENCYJNE
CBA kontynuowało zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym
i profilaktycznym. Działania w tym zakresie prowadzone były we współpracy z instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką korupcji.
W 2014 r. Biuro wydało opracowanie pt. Rola urzędów administracji państwowej
w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych będące zbiorem wybranych
wystąpień prelegentów IV Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej CBA. W dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku, ukazał się także nowy Informator o CBA, w którym
zebrano podstawowe informacje na temat celów i zadań, współpracy międzynarodowej oraz
struktury organizacyjnej Biura (umieszczono także dane teleadresowe jednostek terenowych).
Ponadto opublikowano Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników. Opracowanie stanowiło
uzupełnienie wydanego kilka lat wcześniej Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników. Wydano również Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych poświęcone tematyce wydatkowania środków publicznych w toku realizacji procesów inwestycyjnych, a także zakupu usług lub dostaw.
Z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Edukacji, CBA przystąpiło do programu Etyka nie tylko
dla smyka. Założeniem projektu jest przygotowanie koncepcji szkoleń o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli lokalnych środowisk oświatowych, rodziców
i nauczycieli, które mają kształtować prawidłowe postawy i zachowania wśród uczniów.
W 2014 r. odbyły się 2 spotkania szkoleniowe dla koordynatorów i liderów, a także 5 konferencji inaugurujących projekt w poszczególnych województwach. Wspólny projekt ORE i CBA
zakończy się w sierpniu 2015 r.
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W związku z przyjęciem w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez Radę Ministrów uchwały
w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Biuro podjęło
działania związane z wdrożeniem programu, m.in. Szef CBA wydał zarządzenie, w którym
ustanowił Dyrektora Gabinetu Szefa CBA koordynatorem zadań wynikających z programu. Jest
on odpowiedzialny za monitorowanie działań jednostek, opracowywanie sprawozdań okresowych oraz informowanie Szefa CBA o stanie realizacji programu.
We współpracy z MSW i Departamentem Służby Cywilnej KPRM przygotowano V Międzynarodową Konferencję Antykorupcyjną pt. Krajowe strategie antykorupcyjne. Jak co roku
konferencja odbyła się 9 grudnia, który uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Głównym tematem obrad były szeroko pojęte strategie antykorupcyjne,
ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2014-2019. W zorganizowanej w KPRM konferencji udział wzięło około 180 osób, w tym
przedstawiciele resortów, służb i instytucji centralnych, reprezentanci środowiska naukowego oraz goście zagraniczni.
W maju 2014 r. Szef CBA, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes
Zarządu GPW podpisali deklarację o współpracy mającej na celu objęcie patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów służących podnoszeniu kultury compliance, tj. postępowania
zgodnego z ładem prawnym w instytucjach działających na rynku finansowym. Szczególny
nacisk położony został na problematykę zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym oraz działań niezgodnych z prawem rynku finansowego. Ponadto CBA
kontynuowało współpracę z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Również w maju uruchomiona została platforma e-learningowa ze szkoleniem antykorupcyjnym w wersji polskiej oraz angielskiej. Szkolenie podzielono na 3 bloki tematyczne:
korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie oraz społeczne skutki korupcji. Platforma została zaprezentowana na 66 posiedzeniu plenarnym Grupy Państw Przeciw Korupcji
(GRECO) i spotkała się z zainteresowaniem obecnych na posiedzeniu delegacji. Do końca
2014 r. na platformie zarejestrowało się ponad 19 tys. użytkowników.
Istotną częścią działalności edukacyjno-prewencyjnej było także redagowanie portalu
antykorupcja.gov.pl, który odnotował ponad 3,2 mln odsłon. W 2014 r. umieszczono tam
ok. 470 artykułów. W dalszym ciągu rozwijano stronę internetową www.cba.gov.pl, którą
w roku 2014 odwiedziło ok. 439 tys. internautów (1,9 mln odsłon). Zmieniono szatę graficzną
serwisu, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej, ponadto dostosowano ją do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Funkcjonariusze Biura kontynuowali działalność szkoleniową. W 2014 r. w trakcie
96 szkoleń antykorupcyjnych dla urzędników przeszkolonych zostało prawie 4 tys. osób z 64 instytucji (w 2013 r. 5,5 tys. osób z 81 instytucji). W ubiegłym roku zmieniono model szkoleń
realizowanych przez CBA. Szkolenie zostało podzielone na dwie części, z których pierwsza
poświęcona została podniesieniu poziomu wiedzy o korupcji, a także prawnym aspektom
przeciwdziałania i zwalczania przestępstw korupcyjnych. W drugiej części omawiane są zagadnienia z zakresu zamówień publicznych w oparciu o systematykę przyjętą w publikacji Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych.
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III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2014 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło współpracę z partnerami
zagranicznymi w obszarze zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne
państwa, prewencji, edukacji i informacji antykorupcyjnej. Posiadane przez Biuro zgody Prezesa Rady Ministrów dotyczą organów i służb 50 państw oraz 11 organizacji i instytucji
międzynarodowych.
CBA kontynuowało działania związane z realizacją projektu twinningowego dla Macedonii Support to efficient prevention and fight against corruption, który przygotowuje ją do
przystąpienia do UE. W 2014 r. eksperci Biura uczestniczyli w misji, podczas której poddano
analizie obowiązujące i projektowane akty prawne z zakresu konfliktu interesów. Wstępne
wnioski zostały zawarte w raporcie przekazanym koordynatorowi projektu.
Ze szczególną uwagą obserwowano sytuację na Ukrainie. CBA wielokrotnie wyrażało
gotowość do udzielenia pomocy stronie ukraińskiej, m.in. w maju 2014 r. podczas wizyty
w siedzibie Biura Ministra Sprawiedliwości tego kraju. Oferowana pomoc dotyczyła przede
wszystkim wsparcia w zakresie zmian legislacji, szkoleń, wymiany doświadczeń i szeroko rozumianego doradztwa.
W minionym roku podjęto także kroki mające na celu zacieśnienie partnerstwa z organami administracji państwowej z Mołdawii oraz Litwy. Inicjatywa współpracy ze strony tych
krajów wskazuje na coraz większe znaczenie Biura na arenie międzynarodowej, czego potwierdzeniem są liczne wizyty studyjne delegacji tych państw w CBA.
W 2014 r. kontynuowano realizację projektu Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych. We współpracy ze Specjalną Służbą Śledczą (STT) z Litwy oraz Biurem Przeciwdziałania
i Zwalczania Korupcji (KNAB) z Łotwy w czerwcu i październiku przeprowadzono kolejne dwie
konferencje antykorupcyjne, w których uczestniczyli eksperci z Austrii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Słowenii i Węgier.
We współpracy z Federalnym Biurem Antykorupcyjnym Austrii (BAK) rozpoczęto realizację projektu antykorupcyjnego finansowanego przy udziale środków unijnego Programu
Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC), którego partnerem stowarzyszonym jest
Europejski Urząd Policji, czyli Europol. Celem projektu, który zakłada podniesienie poziomu
świadomości roli i możliwości Europolu w zakresie wymiany informacji, a także wzmocnienie
komunikacji z tą organizacją, jest promowanie aplikacji Secure Information Exchange Network Apllication (SIENA).
W 2014 r. CBA przystąpiło w charakterze partnera do finansowanego również ze
środków Programu ISEC projektu Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie
zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia
bezpieczeństwa w UE, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Wiązało się to z udziałem funkcjonariuszy Biura m.in. w wizytach studyjnych organizowanych
w Bułgarii i Niemczech.
W okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. funkcjonariusz CBA był oddelegowany do pełnienia służby w Odessie (Ukraina) w ramach misji UE ds. wspierania ochrony
granic Ukrainy i Mołdawii (EUBAM). Do jego głównych zadań należało wspomaganie służb
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partnerskich EUBAM w zakresie dobrych praktyk w zwalczaniu korupcji oraz wdrażanie projekprojek
tów antykorupcyjnych misji na granicy między tymi państwami.
W ubiegłym roku 36 funkcjonariuszy
funkcjonariuszy oraz 3 pracowników uczestniczyło w 18 konfekonfe
rencjach, szkoleniach, seminariach międzynarodowych
międzynarodowych i wizytach studyjnych, które
któ odbywały
się w Austrii, Azerbejdżanie, Bułgarii, Chorwacji,
Chorwacji, Czarnogórze, Holandii, na Litwie,
Li
w Macedonii, Rumunii,, na Słowacji, w USA, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.
IV. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SŁUŻBY
1. Finansowanie służby
W ustawie
ie budżetowej przewidziano w 2014 r. dla Centralnego Biura AntykorupcyjAntykorupcyj
nego środki w wysokości ponad 111,3 mln zł. Zaplanowane wydatki zostały wykonane niemal
w 99%.
Największą część budżetu
dżetu (65,2%) stanowiły wynagrodzenia wraz z uposażeniami
i pochodnymi (w 2013 r. − 65%
%).
STRUKTURA BUDŻETU CBA

zakup towarów i usług 15,6%

wynagrodzenia i pochodne 65,2%

wydatki bieżące 10%

wydatki majatkowe 7,3%
świadczenia na rzecz
osób fizycznych 1,4%

wydatki na realizację programów
z udziałem środków UE 0,5%

2. Sytuacja logistyczna służby
Sytuacja lokalowa Biura nie uległa poprawie. Główna siedziba CBA przy Al. Ujazdowskich w Warszawie w obecnym stanie nie spełnia wszystkich
kich wymogów służby specjalnej i wymaga kosztownego remontu. Z kolei budynek przy ul. Poleczki Biuro wynajmować musi na
zasadach komercyjnych. Funkcjonowanie w dwóch lokalizacjach generuje dodatkowe koszty
i sprawia trudności organizacyjne. Trwają rozmowy dotyczące możliwości długoterminowego
najmu bądź zakupu obiektu
ktu spełniającego wymogi centrali CBA.
Część
zęść jednostek, zwłaszcza terenowych,
terenowych, mieści się w obiektach nieodpowiadających
nie
normom, często w złym stanie technicznym. Ograniczona ilość środków budżetowych, które
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można przeznaczyć na zadania inwestycyjno-remontowe, uniemożliwia zmianę tego stanu
i nie sposób określić, kiedy sytuacja lokalowa CBA zacznie odpowiadać potrzebom służby.

3. Liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zatrudnionych było 764 funkcjonariuszy oraz 115 pracowników.

STAN ZATRUDNIENIA W CBA W LATACH 2009-2014
828

797

2009

2010

2011

772

89

77

62

54

786

778

2012

764

111

2013

115

2014

W stosunku do 2013 r. ogólna liczba zatrudnionych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zmniejszyła się o 4 osoby (2013 r. – 883).
W 2014 r. zatrudniono 23 funkcjonariuszy oraz 12 pracowników. W tym czasie z Biura
odeszło 32 funkcjonariuszy oraz 9 pracowników. Nieobsadzonych pozostaje 25,1% etatów
funkcjonariuszy. Pracownicy stanowią większość zatrudnionych w jednostkach zajmujących
się obsługą logistyczną, finansową i kancelaryjną.
4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb związanych z realizacją ustawowych
zadań CBA oraz możliwości finansowych i lokalowych. W 2014 r. zorganizowano 10 szkoleń
specjalistycznych, 152 szkolenia doskonalące oraz 2 szkolenia podstawowe.
Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego podnosili swoje
kwalifikacje zawodowe również w trakcie studiów różnych stopni oraz aplikacji prawniczych.
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