UZASADNIENIE
Projekt

przedmiotowego

zarządzenia

Prezesa

Rady

Ministrów

zmieniającego

zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu stanowi
realizację upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822).
Powyższy przepis upoważnia Prezesa Rady Ministrów do nadania statutu Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu określającego jego organizację wewnętrzną.
Projektowana regulacja wprowadzi zmianę w dotychczasowo obowiązującym
zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów nr 72 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania
statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu polegającą na dodaniu przepisu, zgodnie
z którym w skład Centralnego Biura Antykorupcyjnego – poza obecnymi jednostkami
organizacyjnymi – wchodzić również będzie Delegatura Biura w Bydgoszczy.
Dotychczasowa koncepcja tworzenia delegatur CBA zakładała ich usytuowanie
w miastach stanowiących siedzibę prokuratur apelacyjnych. Takie rozwiązanie nie zawsze
przekłada się na efektywność i skuteczność działań podejmowanych przez terenowe jednostki
organizacyjne Biura. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których właściwość miejscowa danej
prokuratury apelacyjnej obejmuje obszar więcej niż jednego województwa. Powyższe odnosi
się przede wszystkim do właściwości terytorialnej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku,
a zarazem i Delegatury CBA w Gdańsku, których terytorialny zakres działania – unikatowy
w skali kraju pod względem powierzchni – obejmuje obszar dwóch całych województw, tj.:
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz część warmińsko-mazurskiego. Nie bez znaczenia
jest zarazem fakt, iż to właśnie na obszarze tej apelacji funkcjonuje najwięcej – bo aż sześć –
prokuratur okręgowych. Utworzenie Delegatury CBA w Bydgoszczy zwiększy efektywność
realizacji zadań Biura na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozwoli także na
lepszą współpracę z innymi organami państwowymi na tym obszarze.
W latach 2015 – 2017 w budżecie CBA przewidziano środki finansowe na 29 etatów
w nowoutworzonej jednostce organizacyjnej. Docelowo jej stan winien liczyć 50 etatów.
Z uwagi na brak w projektowanym zarządzeniu przepisów technicznych, nie podlega
ono notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Projektowany akt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.
782 i 1662).
Projekt rozporządzenia nie był przedstawiony instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia, ponieważ przepisy przedmiotowego zarządzenia pozostają poza zakresem prawa
Unii Europejskiej.
Zagadnienia objęte niniejszym projektem zarządzenia nie są regulowane przez prawo
Unii Europejskiej.

