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CBA ZAWIADAMIA PROKURATURĘ PO KONTROLI
OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH MARIANA BANASIA
"Dzisiaj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa przez Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Zawiadomienie jest wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia prowadzonej przez
Biuro. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli - informuje służba.
28 listopada 2019 roku CBA zakończyło procedurę kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia,
składanych przez niego w latach 2015-2019. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które – w ocenie
CBA – uzasadniają skierowanie sprawy do prokuratury.

W toku czynności pokontrolnych opisanych w art. 45 ustawy o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kontrolowany Marian Banaś złożył
23 października 2019 roku zastrzeżenia do ustaleń CBA. Zastrzeżenia te
zostały w całości odrzucone przez Biuro, o czym kontrolowany został
poinformowany 28 listopada 2019 roku.
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W związku z ustaleniami kontroli 29 listopada 2019 roku CBA skierowało do prokuratury
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. W zawiadomieniu CBA
wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych,
zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu.
Czytaj też: Dymisja albo plan "B", czyli PiS vs. Marian Banaś
Także dzisiaj dowiedzieliśmy, że premier Mateusz Morawiecki po zapoznaniu się z raportem CBA w
sprawie Mariana Banasia "doszedł do przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłonić pana
Banasia do podania się do dymisji". Zapewnił również, że jeżeli obecny szef Najwyżej Izby Kontroli nie
poda się jeszcze dzisiaj do dymisji, to PiS ma plan "B". Dopytywany, na czym ma polegać plan "B",
poinformował, że zostanie on przedstawiony w sytuacji, jeżeli prezes Banaś nie poda się do dymisji.
"Myślę, że się poda do dymisji" - stwierdził.
Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że w czwartek po południu doszło w siedzibie PiS do
spotkania kierownictwa partii z prezesem NIK. "Podczas spotkania z Marianem Banasiem, prezes PiS

Jarosław Kaczyński i wiceprezes Mariusz Kamiński wyrazili oczekiwanie, aby szef NIK Marian Banaś
podał się do dymisji" - powiedziała Czerwińska.

