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KOMPETENCJE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO 
NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO USTAWODAWSTWA

We współczesnym państwie demokratycznym korupcja -  rozumiana powszechnie 
jako nadużywanie funkcji publicznych do osiągania korzyści prywatnych -  jest 
poważnym zagrożeniem jego ładu instytucjonalnego. Dzieje się tak co najmniej 
z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, korupcja obniża zdolność państwa 
do organizowania życia zbiorowego społeczeństwa. Po drugie, korupcja jest zaprze
czeniem jednego z fundamentów demokracji stanowiącego, że wszyscy obywatele są 
równi wobec prawa. W warunkach skorumpowanej rzeczywistości zasadę równości 
zastępuje hasło: „Dla przyjaciół wszystko, dla wrogów nic, a dla obcych prawo”.

Jasno wynika, chociażby z tych dwóch przesłanek, że przeciwdziałanie korup
cji to jedno z najważniejszych zadań aparatu państwowego. Natomiast w warunkach, 
gdy korupcja przybiera już postać konkretnych zachowań przestępczych, zadanie 
walki z tą patologią spoczywa przede wszystkim na urzędzie prokuratorskim oraz 
służbach policyjnych i specjalnych. Z tym ostatnim zagadnieniem ściśle wiąże się 
kwestia rozwiązań instytucjonalnych przyjmowanych w obszarze ścigania karnego 
przestępczości korupcyjnej. Należy przy tym dodać, że zakres działania i stopień 
wyspecjalizowania służb, przed którymi stawia się tego rodzaju zadanie, pozwala 
mówić o dwóch modelach ich funkcjonowania. W pierwszym służby rozpoznają, 
wykrywają przestępstwa korupcyjne i zapobiegają im w ramach swojej działalności 
ścigania wszystkich rodzajów przestępczości, w tym także korupcyjnej. W drugim 
modelu działalność jednej służby jest skierowana wyłącznie na ujawnianie i zapo
bieganie czynom korupcyjnym oraz innym towarzyszącym im przestępstwom (np.
o charakterze gospodarczym lub zorganizowanym), a pozostałe służby zajmują się 
korupcją przy okazji swej zasadniczej działalności.

W Polsce do 2006 r. stosowano w walce z przestępczością korupcyjną rozwią
zania instytucjonalne charakterystyczne dla pierwszego modelu. Zmiana tego stanu
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rzeczy nastąpiła wraz z wejściem w życie 24 lipca 2006 r. ustawy z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym1. Odwołując się do założeń drugiego 
modelu, z tym dniem wprowadzono w Polsce rozwiązanie, w którym zwalczanie 
korupcji w drodze represji karnej, ale nie tylko, należy do zadań wyspecjalizowanej 
w tym zakresie służby -  Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Warto jed
nak zaznaczyć, że utworzenie CBA nie oznacza odebrania kompetencji w zakresie 
ścigania przestępstw korupcyjnych takim służbom, jak: Policja, Straż Graniczna, 
Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego lub służby skarbowe2. 
Podmioty te nadal są właściwe do rozpoznawania i wykrywania przestępstw korup
cyjnych, jeśli ujawnią tego rodzaju czyny w zakresie swojego działania. W świetle 
art. 29 ustawy z 9 czerwca 2006 r. CBA spełnia funkcję instytucji koordynującej 
wysiłki tych służb w walce z korupcją, a dzięki dużemu stopniowi specjalizacji ma 
nadawać ton tej walce we wszystkich zagrożonych korupcją obszarach życia pub
licznego i gospodarczego kraju.

Uwarunkowania prawnoustrojowe

Wskazanie kompetencj i3 CBA jest sprawą pierwszorzędną dla uporządkowania i usy
stematyzowania wiedzy dotyczącej zadań i uprawnień takiego podmiotu, jakim jest 
Biuro. Od razu przy tym należy zaznaczyć, że kompetencje CBA uwarunkowane są 
jego statusem określonym przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 
Biurze Antkorupcyjnym. Z jednej strony, jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy, Biuro jest 
służbą specjalną, z drugiej -  w myśl art. 13 ust. 3 ustawy CBA ma charakter organu 
ścigania wyposażonego w uprawnienia procesowe Policji. Co się z tym ściśle wiąże, 
określenie w ten sposób statusu CBA oznacza sytuację, w której Biuro zaliczono 
do grupy organów władzy wykonawczej. Ma to, rzecz jasna, swoje uzasadnienie 
w obowiązujących rozwiązaniach ustrojowych przyjętych na gruncie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Zgodnie bowiem z jej art. 146 ust. 4 pkt 4, 7
i 8 Rada Ministrów, drugi obok Prezydenta RP konstytucyjny podmiot władzy wy
konawczej, jest organem odpowiedzialnym za ochronę interesów Skarbu Państwa, 
zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz porządku 
publicznego. Rada Ministrów jako organ kolegialny, w którym krystalizuje się wola 
polityczna rządzących, nie działa w tym zakresie bezpośrednio. Raczej jest tak, że 
w ramach kompetencji kierowania administracją rządową (art. 146 ust. 3), wyznacza
i inicjuje pewne działania wyspecjalizowanych organów, instytucji i służb właści
wych w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, państwa i porządku publicznego, 
które stanowią istotny element aparatu administracji rządowej.

1 Dz.U. nr 104, poz. 708 ze zm .,
1 Zgodnie z art. 216 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez 18 miesięcy od dnia wejścia 

w życie tej ustawy kompetencje w zakresie ścigania karnego sprawców przestępstw korupcyjnych przyslugujątakże 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; po tym czasie z katalogu zadań ABW to zadanie zostanie z mocy prawa 
wykreślone:.

3 Kompetencje organu państwowego (w tym organów i urzędów administracji rządowej) powszechnie defi
niuje się jako zespół obowiązków (zadań) i uprawnień przypisanych temu organowi przez ustawodawcę w drodze 
norm prawnych (ustawy). Zob. M. M atczak , Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 24.



Wychodząc z tego rodzaju przesłanek konstytucyjnych, CBA nadano status 
służby specjalnej i organu ścigania, a w sferze organizacyjnej uplasowano je w struk
turze administracji rządowej. W  świetle art. 5 ust. 2 ustawy CBA jest urzędem admi
nistracji rządowej, z pomocą którego działa Szef CBA będący centralnym organem 
administracji rządowej. Biuro jest więc tym rodzajem instytucji publicznej, która 
wykonuje część władztwa państwowego, realizując przypisane jej funkcje. Warto 
też w tym miejscu dodać, że funkcje służb specjalnych i organów ścigania, a mówiąc 
szerzej: w ogóle organów państwowych, są pochodnymi funkcji państwa4. Zgodzić 
się również wypada z tymi wszystkimi znawcami problematyki, że działalność takich 
służb jak CBA stanowi istotny element funkcji ochronnej państwa. Spośród wielu 
funkcji państwa funkcję ochronną charakteryzuje zaś to, że jej wykonywanie nie tylko 
pozwala organizować życie społeczeństwa, ale decyduje o zachowaniu państwa jako 
organizacji. Państwo jest bowiem przede wszystkim instytucjonalną przestrzenią, 
w której jednostki i grupy społeczne mogą realizować swoje indywidualne cele5. Tym 
samym możliwość osiągania tych celów zależy w dużym stopniu od prawidłowego 
funkcjonowania państwa jako organizacji.

Sformułowanie w ten sposób istoty funkcji ochronnej to z kolei przyczynek do 
tego, ażeby potrzebę ochrony państwa ujmować co najmniej w dwóch płaszczyznach. 
Ź jednej strony w realizacji funkcji ochronnej należy bowiem upatrywać zapewnienia 
ładu instytucjonalnego, czyli prawidłowego działania instytucji państwa. Z drugiej 
strony w jej wykonywaniu idzie przecież o zapewnienie przestrzegania obowiązują
cych w państwie norm prawnych stanowiących wyraz tego ładu. Ten ostatni aspekt 
funkcji ochronnej jest stałym elementem tego rodzaju działalności państwa, który 
nazywa się kontrolą przestrzegania prawa6. Jest to jeszcze jeden ze sposobów reali
zowania prawa, charakteiyzujący się ujawnianiem i eliminowaniem z życia społecz
nego czynów niezgodnych z prawem.

Sytuacja pożądana, w kontekście realizacji funkcji ochronnej, to stan, w którym 
większość adresatów norm prawnych stosuje się do reguł postępowania określonych 
w przepisach prawa. W dużym stopniu zależy to od tego, czy jednostki, organy 
państwowe oraz inne podmioty życia publicznego akceptują normy prawne obowią
zujące w państwie. Wtedy kiedy tak się dzieje, tzn. kiedy adresaci norm prawnych za
równo postępują zgodnie z nimi, jak i akceptują te normy, można mówić o państwie 
bezpiecznym, czyli państwie funkcjonującym zgodnie z zasadami unormowanymi 
w przepisach prawa. Innymi słowy, stopień przestrzegania prawa w państwie deter
minuje wprost stan jego bezpieczeństwa. W tym zaś ujęciu normalne funkcjonowanie 
państwa zależy przede wszystkim od skutecznego przeciwdziałania wszelkim naru
szeniom prawa (kontroli przestrzegania prawa). We współczesnym państwie jest to 
zadanie wielu wyspecjalizowanych organów, w tym przede wszystkim prokuratury 
oraz służb policyjnych i specjalnych.
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4 Pojęcie funkcji państwa oznacza realizację uwarunkowanych politycznie i społecznie celów państwa przez 
aparat tego państwa; zob. M. C hm aj, M. Ż m ig ro d zk i, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 
2002, s. 101.

5 Według Czesława Znamierowskiego państwo to grupa celowa, która „powstała i istnieje po to, aby ludzie 
mogli osiągać wspólne cele, a zwłaszcza, by utrzymali porządek wewnętrzny i zachowali bezpieczeństwo wobec 
zagrożeń zewnętrznych”; cyt. za: W. L am en to w icz , Państwo współczesne, Warszawa 1996, s. 10.

6 Adresat normy prawnej przestrzega prawa, jeżeli jąrealizuje (świadomie stosuje się do nakazów i zakazów 
zawartych w normie) oraz nie przekracza nałożonych na niego obowiązków.
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W myśl powyższych uwag obszarem działania CBA jest zatem bezpieczeństwo 
państwa, a ściślej mówiąc, jego ochrona realizowana w drodze kontroli przestrzega
nia przepisów prawa. W kontekście poruszanej problematyki wyjaśnienia wymaga 
tylko kwestia: jakim aspektem tego bezpieczeństwa zajmuje się Biuro i za pomocąja- 
kich instrumentów to czyni? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga w gruncie 
rzeczy wskazania zakresu działania (właściwości rzeczowej) CBA oraz jego ustawo
wych uprawnień stosowanych w poszczególnych obszarach jego aktywności.

Zakres działania CBA

Ustawowo określony katalog zadań CB A przesądza sprawę zakresu działania i właś
ciwości rzeczowej tej służby jako fragmentu administracji rządowej. Zgodnie z zasa
dą legalizmu, oznaczającą działanie na podstawie i w granicach prawa, CBA zajmuje 
się Wyłącznie sprawami związanymi z jego ustawowym katalogiem zadań. Stanowi 
on właściwość rzeczową CBA, której z urzędu musi przestrzegać samo Biuro, ale 
powinny jąrespektować także pozostałe podmioty funkcjonujące w sferze publicznej. 
Ustalona przepisami prawa właściwość rzeczowa CBA oznacza zdolność prawną 
Biura do zajmowania się ha zasadzie wyłączności pewnym obszarem sfery publicz
nej, w który nie mogą wkraczać pozostałe służby i urzędy, o ile nie jest to obszar 
wspólnego działania tych służb oraz CBA. Z drugiej strony ustawowo określona 
właściwość rzeczowa CBA nakłada na Biuro obowiązek nieingerowania we wszyst
kie te sprawy, które stanowią właściwość rzeczową innych podmiotów publicznych 
(urzędów, służb, instytucji).

Normatywne określenie właściwości rzeczowej CBA ma miejsce w przepisach 
art. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj
nym. W pierwszym z tych przepisów mówi się o zakresie działania CBA w sposób 
ogólny, wskazując na zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym 
(w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych) oraz działalności 
godzącej w interesy ekonomiczne państwa jako na główne obszary działania CBA. 
Sprecyzowanie tak sformułowanego w ust. 1 art. 1 ustawy zakresu działania CBA 
ma miejsce w kolejnych przepisach art. 1, gdzie w ust. 3 i 4 zawarto definicje korup
cji oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa7. Należy przy tym 
podkreślić, że przedmiotowe definicje zostały przyjęte wyłącznie w celu uściślenia

7 Definicje zawarte w art. 1 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj
nym: „Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez 
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, 
dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian 
za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

4. Działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, w rozumieniu ustawy, jest każde zachowanie 
mogące spowodować w mieniu:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz
nych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. nr 45, poz. 319);

2) jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne;
3) przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
-  znaczną szkodę w rozumieniu art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy (Dz:U. nr 88, poz. 

553, z późn. zm.)”.
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właściwości rzeczowej CBA, co znajduje swój wyraz w użyciu na początku każdej 
z definicji sformułowania „w rozumieniu ustawy”. Obie zatem definicje mają cha
rakter definicji legalnych, o ile służą określaniu zakresu działania CBA, czyli wska
zywaniu zdolności Biura do zajmowania się daną kategorią spraw. Oznacza to, 
że nie powinny one spełniać funkcji legalnych definicji wykorzystywanych do 
egzegezy wszystkich przepisów tworzących obowiązujący systeńr prawny. Inna 
sprawa, że będą zapewne przedmiotem zainteresowania, a nawet posiłkowego stoso
wania, w trakcie dokonywania interpretacji wszelkich przepisów antykorupcyjnych. 
W myśl obowiązującego brzmienia przepisów art. 1 ust. 3 i 4 ustawy będzie to 
jednak praktyka wątpliwa.

Ujmowany w powyższy sposób w  przepisach art. 1 ustawy zakres działania 
CBA ma charakter ogólnej właściwości rzeczowej Biura. Przymiotnik „ogólnej” 
oznacza, że w art. 1 zarysowano tylko ten fragment spraw publicznych, którymi 
ma się zajmować CBA. Dookreśleńie tej ogólnej właściwości znajduje się w art. 2 
ustawy, w którym wymienia się szczegółowe zadania CBA. Ten ustawowy katalog 
zadań Biura odgrywa zasadniczą rolę przy ustalaniu zdolności (właściwości rzeczo
wej) CBA do podejmowania działań w danej sprawie. W zasadzie dopiero analiza 
przepisów art. 2 pozwala precyzyjnie wskazać obszary aktywności CBA. Określenie 
właściwości rzeczowej CBA na podstawie samej tylko wykładni art. 1 wymagałoby 
dodatkowego definiowania za pomocą innych obowiązujących aktów prawnych 
takich pojęć, jak: korzyść majątkowa, korzyść osobista, funkcja publiczna, interesy 
ekonomiczne państwa, mienie itd. Trudność zaś tego przedsięwzięcia polega przede 
wszystkim na tym, że na podstawie samych tylko definicji pojęć użytych w art. 1 nie 
można byłoby zbudować precyzyjnego katalogu spraw pozostających we właściwo
ści Biura. Co się z tym wiąże, nie wiadomo, jaki w praktyce byłby charakter działań 
CBA w kontekście realizowanych przez nie funkcji (represja karna, a może tylko 
informacja).

W tej sytuacji znaczenie art. 2, nade wszystko dla precyzyjnego wskazania 
spraw, którymi ma zajmować się CBA, jest fundamentalne. Na tyle jednak to twier
dzenie jest zasadne, na ile interpretacja przepisów art. 2 pozwala w sposób bezdy
skusyjny wskazać katalog zadań CBA.

Właściwość rzeczowa CBA

W art. 2 ustawy mowa jest o zadaniach CBA, które Biuro ma realizować w zakresie 
właściwości określonej w art. 1. Ściślej mówiąc, „do zadań CBA, w zakresie właści
wości określonej w art. 1 ust. 1, należy.;:”. Sygnalizując w art. 2 ust. 1 związek zadań 
CBA z właściwością z art. 1 ust. 1, ustawodawca wydaje się przesądzać kwestię 
wszelkich spekulacj i dotyczących relacj i między zakresem działania (art. 1) a zada
niami CBA (art. 2). Przy takim ujęciu legislacyjnym związek ten jest bezdyskusyjny, 
przynajmniej na gruncie normatywnym. Co równie istotne, układ redakcyjny art. 2 
pozwala już na wstępie rozważań nad charakterem zadań CBA wskazać trzy główne 
obszary działania CBA. W myśl przepisów art. 2 ustawy można mianowicie mówić
o działaniach CBA podejmowanych w obszarach:



-  ścigania karnego,
: -  prewencji antykorupcyjnej,

-  informacji antykorupcyjnej.
Pierwszy obszar działania CBA to zwalczanie przestępczości korupcyjnej i go

dzącej w interesy ekonomiczne państwa w drodze ściganiakarnego. W świetle pkt. 1 
ust. 1 art. 2 ustawy zadaniem CBA jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw: korupcyjnych (art. 228-231 § 2 oraz art. 250a, 296a, 296b Kodeksu 
karnego), a także gospodarczych (art. 296-297, 299 Kodeksu karnego), skarbowych 
(rozdz. 6 Kodeksu karnego Skarbowego) oraz innych godzących w prawidłowe 
funkcjonowanie instytucji publicznych lub życia gospodarczego kraju, jeśli pozo- 
stają w związku z korupcją lub działalnością wymierzoną w interesy ekonomiczne 
państwa (art. 2 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy).

W pierwszym obszarze działania Biura koncentrują się na ujawnianiu prze
stępstw i ściganiu ich sprawców. Podejmowane w, celu realizacji tego rodzaju zadań 
czynności funkcjonariuszy CBA przybierają w efekcie postać czynności o charakte
rze dochodzeniowo-śledczym (procesowym). W działaniach tych chodzi o wykrycie 
sprawcy przestępstwa, ą w konsekwencji o doprowadzenie do poniesienia przez nie
go odpowiedzialności karnej. Oznacza to* że w tym przypadku zwalczanie korupcji 
polega na wszczynaniu i prowadzeniu przez Biuro postępowań przygotowawczych.

W drugim obszarze aktywność CBAjest związana z realizowaniem przez Biuro 
zadań o charakterze prewencji antykorupcyjnej, rozumianej jako przeciwdziałanie 
wszelkim zachowaniom korupcyjnym nięnoszącym jeszcze znamion przestępstwa. 
Działając w charakterze służby antykorupcyjnej, CBA ma zapewniać; prawidłowe, 
wolne od korupcji i towarzyszących jej patologii, funkcjonowanie aparatu państwa 
oraz życia gospodarczego kraju. Oczywiste przy tym jest, że cel ten CBA może osią
gać w drodze represji karnej, chociaż nie tylko. Drugim, równie istotnym instrumen
tem służącym osiąganiu tego celu jest kontrola przestrzegania przepisów antykorup- 
cyjnych. W ustawie funkcja prewencji antykorupcyjnej przybiera postać konkretnych 
zadań, których realizacja odbywa się przede wszystkim w drodze postępowań kon
trolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA. Zadaniami CBA, które można
i należy traktować jako zadania z drugiego obszaru działania Biura, są:
-  ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne;

-  dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu 
Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

-  ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa proce
dur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjali
zacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania 
mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, 
zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, pla
fonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

-  kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń
o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne,
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o których mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy, 
składanych na podstawie odrębnych przepisów (art. 2 ust. 1 pkt 2, 3,4 , 5).

Z takiego ujęcia powyższej grupy zadań CBA jasno wynika, że Biuro ma za
pobiegać korupcji już na tzw. przedpolu przestępstwa korupcyjnego. Chodzi przy 
tym o wyeliminowanie z życia publicznego całej masy indywidualnych zachowań 
korupcyjnych, które wprawdzie jeszcze nie są czynami penalizowanymi w przepisach 
karnych, ale stanowią naruszenie przepisów antykorupcyjnych.

W trzecim obszarze działania CBA w kręgu zainteresowania Biura pozostają 
te wszystkie informacje, które dotyczą zjawiska korupcji oraz działalności godzącej 
w interesy ekonomiczne państwa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, informacje
o zjawiskach występujących w obszarze właściwości Biura, CBA przekazuje Preze
sowi Rady Ministrów, Prezydentowi RP, Sejmowi oraz Senatowi. Szczególną posta
cią tego zadania Biura jest obowiązek informacyjny nałożony na Szefa CBA w art. 
12 ust. 4, w świetle którego o wynikach działalności CBA informuje corocznie do 
31 marca Sejm oraz Senat.

Klasyfikacja zadań CBA w kontekście uprawnień funkcjonariuszy Biura

W myśl przywoływanych i analizowanych powyżej przepisów art. 2 wydaje się, że 
uzasadnione jest mówienie ó trzech grupach zadań CBA. Pierwszej grupie -  zadań
o charakterze śledczym, drugiej -  o charakterze prewencyjno-kontrolnym oraz 
trzeciej grupie zadań o charakterze informacyjnym (zob. poniżej).

Przedstawiona powyżej , klasyfikacja stanowi tym bardziej właściwy zabieg, 
jeśli potraktować zadania CBA jak cele podejmowanych przez jej Biuro działań. 
Realizacja ustawowych zadań jest, czy też powinna być, działaniem celowym, które 
ma w określony sposób wpłynąć na rzeczywistość społeczną. Ogólnie mówiąc, celem 
działania CBA jest zwalczanie korupcj i w życiu publicznym i gospodarczym oraz 
działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa (art. 1 ust. 1 ustawy). Warto 
przy tym dodać, że cel ten może zostać osiągnięty za pomocą różnych środków (in
strumentów) pozostających w dyspozycji CBA. Ogólnie mówiąc, można je podzielić 
na środki dochodzeniowo-śledcze, kontrolne i operacyjne.

Zadania o charakterze śledczym:

Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:
a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych 

w art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -K odeks kamy, a także o których 
mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

b) wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, wyborom i referendum, 
określonych w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonych w art. 258, 
wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, mieniu, określonych 
w art. 286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297 i 299, obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia
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6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy, a także o których mowa w art. 585-592 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych oraz określonych w art. 
179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy eko
nomiczne państwa;

c) finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, jeżeli pozostają w związku zkorup- 
cją; '

d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określo
nych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. -  Kodeks karny skarbowy, 
jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy eko
nomiczne państwa

-  oraz ściganie ich sprawców.

Zadania o charakterze prewencyjno-kontrolnym:

a) ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne;

b) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 
21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu 
Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

c) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa proce
dur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjali
zacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania 
mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz 
przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, 
ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

d) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń
o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne,
o których mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny, 
składanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zadania o charakterze informacyjnym:

Prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w ob
szarze właściwości CBA przedstawianie w tyin zakresie informacji Prezesowi Rady 
Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi.

Pierwsza kategoria środków- o charakterze dochodzeniowo-śledczym -  służy 
ściganiu karnemu sprawców przestępstw określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1. Funk
cjonariusze CBA stosują je  w trakcie prowadzonych postępowań przygotowaw
czych. Oczywiście nie są to jedyne czynności podejmowane przez funkcjonariuszy 
CBA zwalczających przestępczość. Należy wszakże pamiętać, że rozpoznawanie
i wykrywanie przestępstw odbywa się również w drodze czynności operacyjno- 
-rózpoznawczych. Zazwyczaj też stanowią one etap poprzedzający wszczęcie po



stępowania przygotowawczego. To na tym etapie CBA, podobnie jak inne służby
o charakterze organów ścigania, gromadzi materiały potwierdzające przypuszczenie 
popełnienia przestępstwa, co w konsekwencji skutkuje wszczęciem postępowania 
przygotowawczego. Ostatecznie jednak egzekwowanie odpowiedzialności karnej jest 
możliwe tylko w drodze postępowania karnego, którego pierwsze stadium stanowi 
postępowanie przygotowawcze.

Drugą grupą środków wykorzystywanych przez CBA są instrumenty kontrol
ne, dzięki którym możliwa jest ocena przestrzegania przepisów antykorupcyjnych. 
W tym zakresie działania CBA stanowią realizację zadań określonych w art. 2 ust. 1 
pkt 2-5 ustawy. Czynności, jakie podejmują w tym obszarze funkcjonariusze CBA, 
majądwojaki charakter. Z jednej strony są to czynności sprawdzające, w wyniku któ
rych CBA ustala realizację obowiązków nałożonych przepisami prawa na osoby peł
niące funkcje publiczne. Z drugiej strony są to czynności stricte kontrolne, polegające 
na badaniu określonych przepisami prawa procedur związanych, ogólnie mówiąc, 
z wydatkowaniem środków publicznych i rozporządzaniem mieniem państwowym. 
W tym przypadku CBA, a tym samym jego funkcjonariuszom wykonującym czyn
ności kontrolne przysługują uprawnienia określone w rozdziale 4 ustawy.

Trzecia kategoria instrumentów, którymi posługują się funkcjonariusze CBA, 
wiąże się z działalnością analityczno-informacyjną Biura. W wyniku prowadzenia 
czynności o takim charakterze funkcjonariusze CBA uzyskują, gromadzą i przetwa
rzają oraz przekazują właściwym organom informacje o zjawiskach pozostających 
w zainteresowaniu CBA ze względu na właściwość określoną w art. 1 i 2 ustawy. 
Informując konstytucyjne organy państwa, CBA odgrywa rolę ośrodka informacyj
nego, który dostarcza wiedzy o obszarach rzeczywistości wymagających określonych 
reakcji tych organów lub wprowadzenia, z uwagi na nagromadzenie patologii, no
wych rozwiązań systemowych (rozwiązań prawnych).

Ta krótka charakterystyka środków (uprawnień) służących realizacji zadań 
CBA zdecydowanie wzmacnia pogląd, że w ujęciu funkcjonalnym można mówić
o odpowiadających im trzech grupach zadań Biura: śledczych, prewencyjno-kón- 
trolnych, informacyjnych.

* * *

Analiza powyżej zarysowanych kompetencji CBA pozwala na sformułowanie 
kilku wniosków natury ogólnej. Główną funkcją CBA jest represja kama (ściganie 
sprawców przestępstw), co oznacza, że zasadnicza aktywność Biura powinna koncen
trować się na działaniach śledczych podejmowanych na podstawie Kodeksu postępo
wania karnego. Drugi istotny kierunek działań CBA to szeroko rozumiana prewencja 
(zapobieganie) zachowaniom korupcyjnym, które nie sąjeszcze zachowaniami pena- 
lizowanymi w kodeksie karnym lub innych przepisach karnych. W polskim systemie 
prawnym od lat funkcjonują normy prawne, których zadaniem jest zapewnianie 
przejrzystości życia publicznego oraz podnoszenie standardów sprawowania funkcji 
publicznych. Do aktów zawierających takie normy w pierwszej kolejności należy 
zaliczyć Ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Mechanizm kontroli przestrzegania
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tych przepisów, jak do tej poiy, nie jest jednak wystarczający. Oparty na instytucji 
oświadczeń majątkowych niepodlegających ocenie pod względem ich prawdziwo
ści musi budzić poważne zastrzeżenia] Zmianę tej sytuacji mają przynieść działania 
CBA, które w świetle ustawy zajmuje się weryfikacją oświadczeń składanych przez 
osoby pełniące funkcje publiczne. W obszarze zapobiegania zachowaniom korupcyj
nym domeną CBA jest także kontrola procesów, którym towarzyszy wydatkowanie 
środków publicznych lub gospodarowanie mieniem państwowym. Kontrola procedur 
stosowanych w ramach tych procesów z jednej strony pozwoli ujawnić występujące 
nieprawidłowości i zapobiec przestępstwu, z drugiej -  może stanowić punkt wyjścia 
czynności dochodzeniowo-śledczych podejmowanych w dalszej kolejności.

Mówiąc o zakresie działania i właściwości rzeczowej CBA, nie należy zapo
minać o funkcji informacyjno-analitycznej, jaką Biuro ma do spełnienia. To trzeci 
obszar działania CBA, co oznacza, że Biuro jest także służbą o charakterze infor
macyjnym. W świetle ustawy kompetencyjnej do jego zadań w tym zakresie nale
ży przekazywanie konstytucyjnym organom państwa (Prezesowi Rady Ministrów, 
Prezydentowi RP, Sejmowi i Senatowi) informacji o zagrożeniach wynikających ze 
zjawiska korupcji. W tym zakresie CBA ma być ośrodkiem informacyjno-analitycz- 
nym, z którego inicjatywy władze publiczne będą podejmowały działania służące 
ograniczaniu korupcji w życiu społecznym i gospodarczym.
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