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CBA BĘDZIE ŚWIĘTOWAĆ
Centralne Biuro Antykorupcyjne obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Służba ta działa na podstawie
ustawy z 9 czerwca 2016 roku i, jak się okazuje, ta data będzie dla nich szczególnie istotna.
Powstała w 2006 roku formacja będzie miała, po 15 latach działania, swoje święto. Zgodnie bowiem
z zarządzeniem jej szefa, a funkcję tę pełni od 20 maja 2020 roku Andrzej Stróżny, 9 czerwca
ustanowione zostało Święto Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Jak informowała w styczniu Wirtualna Polska, choć były to doniesienia nieoﬁcjalne, CBA na 15-lecie
istnienia może też kupić sztandar. Szef biura miał polecić zorganizowanie zbiórki funduszy na ten cel,
prowadzoną wśród byłych i obecnych agentów jednostki. Jak komentował wtedy były szef CBA Paweł
Wojtunik, było ono jedyną służbą, która od momentu powstania nie miała kapelana oraz sztandaru.
Dodał również, że nie wyobraża sobie uroczystości CBA ze sztandarem, gdyż biuro nie ma ani wzoru
munduru, ani stopni, a obecny szef wydaje tylko decyzje w sprawie umundurowania polowego dla
departamentu ochrony.
Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu
publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także
do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Do zadań służby należy przede
wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw wymienionych w ustawie o CBA
oraz ściganie ich sprawców. Ważną częścią funkcjonowania CBA jest również działalność
prewencyjna.
W 2020 roku służba chwaliła się rekordowymi wynikami za 2019 rok. Liczba prowadzonych wtedy
spraw operacyjnych wyniosła 546 (dla porównania w 2017 r. było to 441 spraw, zaś w 2018 r. - 470).
W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła również liczba zakończonych spraw operacyjnych. CBA
podawała również, że w toku realizowanych czynności ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa o
wartości 5 880 mln zł. Zabezpieczone mienie wynosiło ponad 374 mln zł, 76,6 tys. euro oraz blisko 19
tys. USD.
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