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Centralne Biuro Antykorupcyjne powołano 
na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.       
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym     
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.).
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CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do 
zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w insty-
tucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności 
godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1310, z późn. zm.).
Z badania przeprowadzonego przez CBOS we wrześniu 2017 r. wynika, że 43% 
ankietowanych pozytywnie ocenia działalność Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, co jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii Biura. Od kilku lat 
obserwowany jest też wyraźny spadek negatywnych opinii o CBA.

Oceny Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Wskazania respondentów wg terminów badania wyrażone w procentach (pominięto odpowiedź „trudno powiedzieć”)
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 124/2017, Oceny instytucji publicznych, Warszawa 2017

CBOS badało również korupcyjne doświadczenia obywateli. Z prze-
prowadzonego sondażu wynika m.in., że w ciągu kilku ostatnich lat 
zmniejszyła się skala osobistych doświadczeń korupcyjnych Polaków. 
Źródło: CBOS, Komunikat z badań nr 72/2017

W maju 2017 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 
badanie na temat korupcji w Polsce, w tym jej postrzegania oraz 
skuteczności podejmowanej z nią walki. Wyniki wskazują, że postrze-
ganie nasilenia korupcji w kraju jest najmniejsze od 1991 r. 
Źródło: CBOS, Komunikat z badań nr 63/2017
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Ernest Bejda
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez 
Prezesa Rady Ministrów. Jego działalność podlega kontroli Sejmu. Szefa powołuje 
na 4-letnią 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.
Z dniem 19 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Ernesta 
Bejdę na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ernest Bejda 
urodził się 24 września 1973 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. W 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa           
i Administracji. 
Po studiach, w latach 1997–1999, odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, 
zakończoną zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 r. do 2002 r. pracował         
w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000–2004 odbył 
aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu, od 2004 r. pracował jako adwokat.            
W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa CBA. Funkcję tę sprawo-
wał do roku 2009. 
W 2010 r. został zwolniony ze służby. W kolejnych latach, do czasu objęcia funkcji 
Szefa CBA, pracował m.in.  jako radca prawny, prowadząc 
własną kancelarię.

SZEF CBA

Przygotowywany przez Transparency International (TI) od 1995 r. 
Indeks Percepcji Korupcji (CPI) jest najważniejszym wyznacznikiem 
percepcji korupcji w sektorze publicznym. Według ostatniego rapor-
tu TI (z 2017 r.) na koniec roku 2016 Polska zajmowała 29. miejsce 
na 176 krajów objętych badaniem. Za Polską znalazły się m.in. 
Litwa (38. miejsce), Hiszpania (41. miejsce), Czechy (47. miejsce), 
Słowacja (54. miejsce). Z państw regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej jedynie Estonia jest na wyższej pozycji (22. miejsce). 
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ZADANIA CBA
Do zadań Biura, w zakresie jego właściwości ustawowej, należy przede wszystkim 
rozpoznawanie, zapobieganie  i  wykrywanie  przestępstw  (wymienionych w art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA) oraz ściganie ich sprawców, a także:

ujawnianie przypadków nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne            
i przeciwdziałanie takim przypadkom;

dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów o zwrocie korzy-
ści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych 
osób prawnych;

kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświad-
czeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje 
publiczne;

ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa 
procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie:
– prywatyzacji i komercjalizacji,
– wsparcia finansowego,
– udzielania zamówień publicznych,
– rozporządzania mieniem jednostek sektora finansów publicznych, jedno-
stek otrzymujących środki publiczne, przedsiębiorców z udziałem Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
– przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmioto-
wych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji banko-
wych;

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.

Ważną częścią funkcjonowania CBA jest również działalność prewencyjna.
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DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROCESOWE

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, funkcjonariu-
sze CBA wykonują czynności dochodzeniowo-śledcze określone przepisami 
Kodeksu postępowania karnego, w tym również czynności na polecenie sądu           

i prokuratora.
W 2016 r. odsetek śledztw 
zakończonych aktem oskar- 
żenia w stosunku do lat 
poprzednich zwiększył się         
i wyniósł 60%.
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Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane są przez funkcjonariuszy CBA  
w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznawania i wykrywania 
oraz w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania 
korupcji w instytucjach państwowych i samorządowych, a także działalności 
godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
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DZIAŁANIA KONTROLNE
Biuro jest jedyną służbą specjalną posiadającą narzędzie w postaci kontroli 
oświadczeń majątkowych i decyzji gospodarczych.
Celem czynności kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA jest 
ujawnianie przypadków korupcji w instytucjach publicznych, nadużyć osób 
pełniących funkcje publiczne oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne 
państwa.
Kontrole są prowadzone na podstawie rocznego planu zatwierdzanego przez 
Szefa CBA lub – gdy jest to konieczne – w trybie doraźnym.

Czynności kontrolne polegają na:
1) ujawnianiu przypadków nieprzestrzegania prawa, np. w zakresie wyda-
wania decyzji gospodarczych (m.in.: procesy prywatyzacyjne, wsparcie 
finansowe, rozporządzanie mieniem państwowym i komunalnym, zamówie-
nia publiczne), a także przeciwdziałanie im,
2) sprawdzaniu prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub 
oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funk-
cje publiczne.
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W 2014 r. rozszerzone zostały zadania CBA związane z weryfikacją oświadczeń    
o braku konfliktu interesów. Sprawdzane są deklaracje składane przez kandy-
datów 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.
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DZIAŁANIA ANALITYCZNE
Identyfikacja zagrożeń godzących w interesy ekonomiczne państwa oraz 
odpowiednio wczesne i – w miarę możliwości – wyprzedzające informowanie         
o nich organów państwa, a także formułowanie propozycji działań zaradczych to 
podstawowe cele przedsięwzięć analityczno-informacyjnych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy CBA. Ponadto wspierają one czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i kontrolne. Prowadzone w 2016 r. działania Biura 
dotyczyły głównie informatyzacji, ochrony zdrowia czy wskazanych aspektów 
działalności spółek Skarbu Państwa.
Fakt, że coraz więcej osób dobrze ocenia pracę CBA znajduje odzwierciedlenie             
w liczbie napływających do Biura sygnałów o potencjalnych przypadkach korupcji 
lub zdarzeniach ją uprawdopodobniających.
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Co roku CBA przygotowuje i wydaje opracowanie pn. Mapa Korupcji – obrazujące 
stan przestępczości korupcyjnej w Polsce. Raport tworzony jest we współpracy              
z innymi służbami, Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Sprawiedliwości.
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infrastrukturze, 

informatyzacji administracji publicznej, 

wykorzystywaniu środków UE, 

sektorze obronnym, 

ochronie zdrowia, 

ochronie środowiska, 

korupcji urzędniczej oraz 

energetyce.

Opracowana w roku 2013 przez Biuro prognoza zagro-
żeń korupcyjnych pozwoliła skoncentrować działalność 
CBA na ośmiu wytypowanych obszarach: 

OBSZARY ZAGROŻEŃ
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STRONY INTERNETOWE CBA

www.cba.gov.pl – oficjalna strona CBA

Strona dostępna jest także w języku angielskim. 
Biuro prowadzi również  działalność  informacyjną 

na              oraz               

Witryna internetowa zawiera informacje o charakterze edukacyjnym, obejmujące 
m.in. bieżące doniesienia medialne na temat korupcji i jej przeciwdziałania, 
analizy, raporty czy wyniki badań społecznych.

Na stronie internetowej CBA, zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i anglojęzycz-
nej, można znaleźć podstawowe informacje związane z działalnością Biura.             
W 2014 r. serwis dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w roku 
2017 zmieniono jego szatę graficzną.

www.antykorupcja.gov.pl 
– serwis informacyjno-edukacyjny
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Treści edukacyjne można znaleźć na prowa-
dzonych przez CBA stronach i w serwisach:



CBA realizuje zadania wynikające z przy-
jętej w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez 
Radę Ministrów uchwały w sprawie   
Rządowego Programu Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2014–2019. CBA jest 
jedną z najbardziej zaangażowanych 
instytucji. Szef CBA pełni funkcję wice-
przewodniczącego Międzyresortowego 
Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania 
Wdrażania Rządowego Programu Prze-
ciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019. 
Przewodniczącym Zespołu jest Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
CBA uczestniczy w 45 działaniach               
w ramach 21 zadań. Zgodnie z oczekiwa-
niami strony rządowej, Biuro rozpoczęło 
również prace nad projektem nowej 
uchwały w sprawie Rządowego Progra-
mu Przeciwdziałania Korupcji na lata 
2018–2020.

RZĄDOWY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA

KORUPCJI
NA LATA 2014–2019



WSPÓŁPRACA Z ORE

CBA oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), w ramach podpisanego w marcu 
2014 r. porozumienia, zrealizowały pilotaż projektu edukacyjnego pn. Etyka 
nie tylko dla smyka. Współdziałanie obejmowało przede wszystkim prowa-
dzenie  szkoleń dla koordynatorów i liderów regionalnych z zakresu tematyki 
antykorupcyjnej, opracowanie poradnika dla nauczycieli oraz uruchomienie 
platformy e-learningowej. Projekt był skierowany do nauczycieli i uczniów 
klas I–III szkoły podstawowej, a także rodziców i środowisk lokalnych. 
Wzięło w nim udział blisko 220 szkół, przeszkolono ponad 27 500 uczniów. 
90% nauczycieli stosujących program zaobserwowało co najmniej częściowe 
zmiany w postawach i zachowaniu uczniów. 12 czerwca 2015 r. odbyła się 
konferencja podsumowująca pilotaż projektu, zaś sam projekt zakończył się 
w sierpniu 2015 r.

SZKOLENIA ANTYKORUPCYJNE

Od 2010 r. funkcjonariusze CBA, bazując na swoich doświadczeniach z zakresu 
zwalczania i zapobiegania korupcji, realizują szkolenia dla pracowników instytucji 
administracji publicznej. Szkolenia są także prowadzone podczas różnego rodzaju 
warsztatów i konferencji poświęconych problematyce  antykorupcyjnej. Do końca 
2016 r. przeprowadzono ponad 910 szkoleń w 652 instytucjach. Zostało przeszko-
lonych ponad 42 000 osób.
Uzupełnieniem prowadzonych szkoleń są wydawane przez CBA publikacje 
skierowane do urzędników, przedsiębiorców i polityków. 

W maju 2014 r. Szef CBA, Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego i Prezes Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych podpisali deklarację      
o współpracy mającej na celu objęcie patronatem 
merytorycznym szkoleń i warsztatów służących 
podnoszeniu kultury compliance, tj. postępowa-
nia zgodnego z ładem prawnym w instytucjach 
działających na rynku finansowym. W tym zakre-
sie funkcjonariusze CBA uczestniczyli w warszta-
tach i konferencjach obejmujących zagadnienia: 
zamówień publicznych, whistleblowingu, znacze-
nia kultury compliance oraz compliance w walce   
z korupcją.

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
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PUBLIKACJE

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
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W latach 2010–2017 CBA wydało    
45 publikacji, z których 36 to opraco-
wania w języku polskim, 9 – w języku 
angielskim i 6 dwujęzycznych – 
polsko-angielskich. Publikacje są 
udostępnione w formie e-booków     
i audiobooków na stronach interne-
towych:
       www.cba.gov.pl 
       www.antykorupcja.gov.pl

W latach 2010–2017 CBA wydało    
51 publikacji, z których 35 to opraco-
wania w języku polskim, 9 – w języku 
angielskim i 7 dwujęzycznych – 
polsko-angielskich. Publikacje są 
udostępnione w formie e-booków     
i audiobooków na stronach interne-
towych:
       www.cba.gov.pl 
       www.antykorupcja.gov.pl



 

          

          

PORADNIKI ANTYKORUPCYJNE

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych 
przy udzielaniu zamówień publicznych

Korupcja polityczna. 
Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy 

wybieranych w wyborach powszechnych
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CBA współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami 
ścigania z innych państw. Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, 
pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów 
funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana         
z działaniami operacyjnymi i śledczymi prowadzonymi przez służby innych państw. 
Szef CBA, w celu realizacji zadań Biura, może podejmować współpracę                          
z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzyna-
rodowymi. Podjęcie takiej współpracy, zgodnie z ustawą o CBA, może nastąpić po 
uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 50 
krajami oraz 12 organizacjami międzynarodowymi.
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Biuro nawiązało współpracę m.in. z Bankiem Światowym, co zaowocowało opra-
cowaniem wspólnej publikacji pt. Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. 
Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi.
CBA uczestniczyło w 3 projektach finansowanych ze środków UE w ramach pro-
gramu grantowego Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości – ISEC. W 2015 r. 
zakończono dwa z nich – projekt pn. Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych 
we współpracy z litewską Specjalną Służbą Śledczą (STT) oraz łotewskim Biurem 
Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB), a także projekt pn. Współpraca 
międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczo-
ścią gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej we współpracy z KWP w Lublinie. Z kolei w roku 2016 zakończono pro-
jekt pn. SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA) we współpracy z austriac-
kim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK) oraz EUROPOL-em. Biuro na 
bieżąco intensywnie monitoruje możliwości finansowania projektów z różnych 
instytucji, w tym unijnych, celem dalszego rozwoju działań antykorupcyjnych.
Finansowany z dotacji Komisji Europejskiej projekt pn. Rozwój systemu szkoleń 
antykorupcyjnych składał się z dwóch komponentów:
 cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych, w których udział 
wzięło ponad 200 praktyków i ekspertów reprezentujących organy i instytucje 
antykorupcyjne z: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Chorwacji, Mołdawii, 
Azerbejdżanu, Czarnogóry, Danii, Macedonii, Austrii, Słowenii, Bułgarii oraz 
Rumunii,
 utworzonej antykorupcyjnej platformy e-learningowej.
Na stronie http://szkoleniaantykorupcyjne.edu.pl/ została udostępniona antyko-
rupcyjna platforma e-learningowa w wersji polskiej i 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 Przeciwko Korupcji (GRECO), a infor-
macja o tej inicjatywie była również szeroko rozpropagowana z udziałem 
gremiów krajowych i międzynarodowych. Po pierwszym roku działania platforma 
odnotowała aktywność ponad 22 800 użytkowników z kraju i zagranicy. Do końca 
2016 r. zarejestrowanych było ponad 51 300 użytkowników.
Zadaniem projektu SIENA (Secure Information Exchange Network Aplication) 
było przede wszystkim promowanie i rozwijanie współpracy między organami 
ścigania, innymi organami antykorupcyjnymi oraz EUROPOL-em. Podłączenie      
w roku 2016 CBA do tej aplikacji umożliwia bezpośrednią wymianę informacji – 
kanałem EUROPOL-u – z partnerami zagranicznymi i stanowi cenne narzędzie 
wykorzystywane przez funkcjonariuszy wszystkich pionów Biura.

Wymierne korzyści z realizacji projektów 
unijnych:
     uruchomienie platformy e-learningowej,
     podłączenie do bezpiecznej sieci wymiany
     informacji EUROPOL-u – aplikacja SIENA,
     nawiązywanie i budowanie bezpośrednich
     kontaktów.
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CBA od lat utrzymuje i zacieśnia współpracę w regionie, zarówno z krajami bałtyc-
kimi, jak i w ramach tzw. Partnerstwa Wschodniego. Współpraca prowadzona jest     
w obszarach: operacyjno-śledczym, kontrolnym oraz analitycznym i obejmuje 
m.in. wizyty studyjne w urzędach państwowych partnerów zagranicznych, jak 
również wzajemną wymianę funkcjonariuszy.
Biuro zaangażowało się w organizowane przez Krajową Szkołę Administracji 
Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w ramach Akademii Administra-
cji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, cykliczne szkolenia dla funkcjonariuszy                 
i urzędników z Ukrainy.
Rozwijane są także kontakty z państwami bałkańskimi. Komitet Sterujący 
Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej (RAI) przyznał CBA status obserwatora. 
Pozwala to na uczestnictwo Biura w różnego rodzaju inicjatywach antykorupcyj-
nych, takich jak: projekty międzynarodowe, szkolenia, seminaria i działalność 
edukacyjna, w tym naukowa. W zakresie wymiany dobrych praktyk i szkoleń, 
eksperci Biura współpracują także z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia            
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Wszystkie te inicjatywy przyczyniają się do 
podnoszenia świadomości antykorupcyjnej w regionie państw Unii, w Europie 
Południowej oraz Środkowo-Wschodniej.

CBA podpisało dwustronne porozumienie o współpracy z wyspecja-
lizowanymi służbami trzech państw:
         Narodowym Centrum Antykorupcyjnym (NAC) z Mołdawii,
         Specjalną Służbą Śledczą (STT) z Litwy,
         Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy (NABU).
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Eksperci CBA, wspólnie z przedstawicielami Federalnego Urzędu Administracyj-
nego w Kolonii, brali udział w projekcie twinningowym dla Macedonii – Support 
to Efficient Prevention of and Fight against Corruption, który przygotowuje ten 
kraj do przystąpienia do UE. Projekt zakończył się jesienią 2016 r., a raport 
końcowy podkreślił istotną rolę Biura w sukcesie tej inicjatywy.

Funkcjonariusze CBA uczestniczyli także w projektach twinningowych dla:
 Mołdawii – Support to the Government of Moldova in the Field of 
Anticorruption, którego głównym celem było wsparcie rządu Mołdawii w jego 
staraniach w walce z korupcją oraz
 Czarnogóry – Support to the implementation of the Anticorruption 
Strategy and Action Plan, którego celem ogólnym było zmniejszenie poziomu 
korupcji i konfliktu interesów w Czarnogórze.
W 2016 r. CBA wsparło również działania Najwyższej Izby Kontroli w ramach 
projektu twinningowego dla Urzędu Kontroli Państwowej Albanii. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, 
obchodzonego 9 grudnia, CBA zorganizowało od 2010 r., we współ-
pracy z innymi agendami rządowymi i organizacjami pozarządowy-
mi, sześć edycji Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej. 
Do tej pory w organizowanych przez CBA spotkaniach wzięło 
udział ponad 1 000 gości z kraju i zagranicy, m.in. z: Austrii, Węgier, 
Słowacji, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Ukrainy, Białorusi, Litwy, 
Łotwy, Danii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Belgii, Albanii oraz Maroka.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
CBA jest najmniejszą i zarazem najmłodszą służbą specjalną. Biuro zatrudnia 928 
funkcjonariuszy i pracowników, którzy są wysokiej klasy profesjonalistami                
z zakresu pracy operacyjnej, czynności dochodzeniowo-śledczych, analiz, 
czynności kontrolnych, bezpośrednich działań ochronnych, bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, 
obsługi prawnej, logistyki i finansów, audytu i bezpieczeństwa wewnętrznego, 
współpracy międzynarodowej oraz zabezpieczenia i szkolenia kadr. Ponad jedną 
trzecią osób zatrudnionych w CBA stanowią kobiety.

928 365
Łączna liczba funkcjonariuszy      
i pracowników CBA w 2016 r.
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Gdańsk

Białystok

Lublin

Warszawa

Bydgoszcz

RzeszówKraków

Poznań

Wrocław

Łódź

Katowice

Szczecin

świętokrzyskieopolskie

DELEGATURY CBA
Białystok
ul. Gen. Wł. Andersa 46B, 15-113 Białystok
tel: (22) 437 30 00

Gdańsk
ul. Kartuska 385 b, 80-125 Gdańsk
tel: (22) 437 31 90; (58) 767 31 00

Katowice
ul. 1 Maja 123, 40-235 Katowice
tel: (22) 437 32 00; (32) 788 32 00

Kraków
ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków
tel: (22) 437 33 90

Lublin
ul. Gliniana 7, 20-616 Lublin
tel: (22) 437 34 00; (81) 461 34 00

Łódź
ul. Żeromskiego 87, 90-502  Łódź
tel. (22) 437 35 00; (42) 239 35 00

Poznań
ul. Wichrowa 20, 60-449 Poznań
tel. (22) 437 36 00; (61) 668 36 00

Rzeszów
ul. Wspólna 1, 35-205 Rzeszów
tel. (22) 437 37 00; (17) 784 37 00
Szczecin
ul. Żołnierska 4d, 71-210 Szczecin 
tel. (22) 437 38 00; (91) 831 38 00

Warszawa
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
tel. (22) 437 24 00

Wrocław
ul. Rodakowskiego 6, 51-637 Wrocław
tel. (22) 437 39 00; (71) 757 39 00

Bydgoszcz – Wydział Zamiejscowy
ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz
tel. (22) 456 10 00

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
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Szef CBA
Ernest BEJDA

Gabinet Szefa

Biuro Finansów

Biuro Kontroli i Spraw 
Wewnętrznych

Zespół Audytu 
Wewnętrznego

Departament 
Operacyjno-Śledczy

Biuro Techniki 
Operacyjnej

Biuro Prawne

Delegatura CBA
w Białymstoku

Delegatura CBA
w Lublinie

Delegatura CBA
w Poznaniu

Delegatura CBA
w Szczecinie

Delegatura CBA
w Katowicach

Delegatura CBA
we Wrocławiu

Delegatura CBA
w Gdańsku

Delegatura CBA
w Krakowie

Delegatura CBA
w Łodzi

Delegatura CBA
w Rzeszowie

Wydział Zamiejscowy 
w Bydgoszczy

Delegatura CBA
w Warszawie

Departament 
Postępowań Kontrolnych

Departament 
Analiz

Biuro
Teleinformatyki

Departament 
Ochrony

Biuro
Kadr i Szkolenia

Biuro
Logistyki

Zastępca Szefa CBA 
Grzegorz OCIECZEK

jednostki operacyjno-śledcze delegatur

Zastępca Szefa CBA 
Bogdan SAKOWICZ

jednostki kontrolne i wsparcia delegatur
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ZGŁOŚ KORUPCJĘ

BEZPŁATNA LINIA
800 808 808

KORESPONDENCYJNIE
AL. UJAZDOWSKIE 9
00-583 WARSZAWA

E-MAIL
sygnal@cba.gov.pl

KONTAKT
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

e-mail: bip@cba.gov.pl
tel. (22) 437 22 22
fax: (22) 437 22 97

www.cba.gov.pl
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