
Centralne Biuro Antykorupcyjne to 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.

Biuro zostało utworzone na mocy ustawy 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

z dnia 9 czerwca 2006 roku, która weszła w życie 

24 lipca 2006 roku.

Szef CBA 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 do Spraw Służb Specjalnych. 

Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić

tylko raz.800-808-808
Linia bezpłatna

BRAK SPRZECIWU 

TO CICHE PRZYZWOLENIE 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

ZGŁOŚ KORUPCJĘ

Zgłoś korupcję
• telefonicznie 

800 808 808
Linia bezpłatna

Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego

Białystok, ul. Antoniukowska 21, 15-740
tel. (85) 876 30 00; (22) 437 30 00
Gdańsk, ul. Kartuska 385 b, 80-125
tel. (58) 767 31 00; (22) 437 31 00
Katowice, ul. 1 Maja 123, 40-235
tel. (32) 788 32 00; (22) 437 32 00
Kraków, ul. Racławicka 58, 30-017
tel. (12) 342 33 00; (22) 437 33 00
Lublin, ul. Hempla 6, 20-008
tel. (81) 461 34 00; (22) 437 34 00
Łódź, ul. Żeromskiego 87, 90-502
tel. (42) 239 35 00; (22) 437 35 00
Poznań, ul. Wichrowa 20, 60-449
tel. (61) 668 36 00; (22) 437 36 00
Rzeszów, ul. Podwisłocze 42, 35-309
tel. (17) 784 37 00; (22) 437 37 00
Szczecin, ul. Ku Słońcu 33a, 70-907
tel. (91) 451 26 02; (22) 437 38 00
Warszawa, ul. Poleczki 3, 02-822 
tel. 22 437 24 00
Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, 51-637
tel. (71) 757 39 50; (22) 437 39 50

•prześlij informacje na piśmie lub mailem:
e-mail: kontakt@cba.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa



Linia bezp

Negatywne skutki korupcji

• zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych,

• szkodzi finansom publicznym,

• zmniejsza rentowność inwestycji publicznych,

• ogranicza potencjał inwestycji firmy,

• odstrasza zagranicznych inwestorów,

•

• ogranicza wzrost gospodarczy,

• ogranicza realizacje celów społecznych,

• sprzyja naruszaniu praw człowieka,

• zagrożenie dla demokracji,

•

Korupcja jest zjawiskiem, którego nie da się

wyeliminować w krótkim czasie. Dlatego należy 

podejmować długofalowe działania w zakresie 

podnoszenia świadomości w społeczeństwie 

na temat negatywnych skutków korupcji.
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Jeżeli spotkałeś się z korupcją:
• zgromadź jak najwięcej informacji o zdarzeniu,

• upewnij się, czy informacja o korupcji jest prawdziwa,

•

•

•

PAMIĘTAJ!

Korupcja 

korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub 

przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub 

jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, 

które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek 

obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby 

otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej 

obietnicę.

Korupcją jest m.in.  w rozumieniu art. 1 ust. 3a pkt 1 

ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym czyn: 

polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczeniu 

przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, 

jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej 

funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek 

innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie 

działania w wykonywaniu  jej funkcji. 

Przestępstwa korupcyjne w kodeksie karnym: 

art. 228 – 231, art. 250a, art. 271 § 3, art. 296 § 2, art. 296a,

art. 302 § 2 i 3 oraz art. 305 § 1.

Szczegóły na stronie www.cba.gov.pl

zawiadom o popełnieniu przestępstwa najbliższą 

jednostkę Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji 

lub Prokuratury,

ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do 

organów władzy państwowej,

korzyści wynikające z korumpowania ułatwiają 

funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości.

współdziałaj z organami ścigania ujawniając wszystkie 

istotne   okoliczności przestępstwa,

jeśli jesteś urzędnikiem, poinformuj bezzwłocznie 

przełożonego na piśmie o złożonych Ci propozycjach.

Nie podlega karze osoba, która wręczyła łapówkę i o tym 

fakcie poinformowała organ powołany do ścigania 

przestępstw, ujawniając wszystkie istotne okoliczności 

przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział. 

Zgodnie z treścią Cywilnoprawnej konwencji o korupcji,

Przepisy karne dotyczące korupcji sportowej — 

ustawa o sporcie: art. 46 – 49.


