Projekt

USTAWA
z dnia

o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych1)

Art. 1. 1.

Ustawa określa ograniczenia związane z pełnieniem funkcji

publicznych, a także zasady składania przez osoby pełniące funkcje publiczne
oświadczeń majątkowych.
2. W rozumieniu ustawy osobami pełniącymi funkcje publiczne
są osoby, o których mowa w art. 2.
Art. 2. 1. Ustawę stosuje się do:
1) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn.
zm.2));
2) sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
3) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe
należących

do

państwowego

zasobu

kadrowego

zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia

2006 r. o

państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Nr
249, poz. 1839 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96);
4)

osób zatrudnionych na stanowiskach średniego
szczebla

zarządzania,

koordynujących

samodzielnych w korpusie służby cywilnej;

lub
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5) osób zatrudnionych w urzędach państwowych, o
których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o
pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z późn. zm.3)) na stanowiskach kierowników

jednostek

i

komórek

organizacyjnych,

ich

zastępców, głównego księgowego oraz na stanowiskach

podlegających

bezpośrednio

kierownikowi

urzędu;
6) urzędników służby cywilnej;
7) pracowników gabinetów politycznych;
8) osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych
właściwych do spraw kontroli i nadzoru na stanowiskach, na których wymagane jest wykształcenie
wyższe,
w urzędach państwowych, o których mowa w ustawie
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych, oraz w urzędach, o których mowa
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218);
9) członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
finansów publicznych;
10) członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach i izbach skarbowych oraz w urzędach
kontroli skarbowej;
11) funkcjonariuszy celnych oraz pracowników izb celnych
niebędących funkcjonariuszami celnymi;
12) dyrektorów izb skarbowych i ich zastępców, naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców, dyrektorów
urzędów kontroli skarbowej i ich zastępców, dyrektorów
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izb celnych i ich zastępców oraz naczelników urzędów
celnych i ich zastępców;
13) dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz
pracowników Najwyższej Izby Kontroli nadzorujących
lub wykonujących czynności kontrolne;
14) starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa;
15) Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego, kierujących jednostkami
i komórkami urzędu Komisji, ich zastępców oraz
głównych

księgowych

oraz

osób

podlegających

Przewodniczącemu;
16) prezesów, zastępców prezesów, członków kolegium,
naczelników wydziałów oraz inspektorów do spraw
kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych;
17) prezesów, wiceprezesów, członków kolegium odwoławczego w samorządowych kolegiach odwoławczych;
18) prezesów, wiceprezesów, członków zarządów, skarbników,

osób

zajmujących

stanowiska

głównego

księgowego, kierującego oddziałem terenowym i jego
zastępcy

oraz

osób

zajmujących

stanowiska

równorzędne pod względem płacowym

w bankach

państwowych;
19) członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz
kierujących komórkami organizacyjnymi Centrali i ich
zastępców

oraz

kierujących

jednostkami

organizacyjnymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.4));
20) prezesów, wiceprezesów, członków zarządu, dyrektorów zespołów, dyrektorów oddziałów terenowych i ich
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zastępców

oraz

osób

zajmujących

stanowiska

równorzędne pod względem płacowym w agencjach
państwowych;
21) członków

służby

zagranicznej

oraz

żołnierzy

zawodowych posiadających stopnie dyplomatyczne w
służbie zagranicznej;
22) dyrektorów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz
kierowników komórek finansowych sądów rejonowych,
a także

dyrektorów

finansowo-administracyjnych

prokuratur apelacyjnych;
23) osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych
zajmujących stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa,
jego zastępcy, głównego księgowego, kierownika,
dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy – oraz
komórek równorzędnych, a także głównego księgowego
w oddziale terenowym oraz prokurenta i likwidatora;
24) osób

zatrudnionych

w

jednoosobowych

spółkach

Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział
Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego
lub 50% liczby akcji, zajmujących stanowiska: prezesa,
wiceprezesa, członka zarządu i głównego księgowego,
kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz
stanowiska równorzędne pod względem płacowym,
a także głównego księgowego w oddziale terenowym
oraz prokurenta, likwidatora i obserwatora w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o
szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich
wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym
znaczeniu

dla

porządku

publicznego

lub

bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108
i Nr 267, poz. 2258);
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25) członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i rady
oddziałów

wojewódzkich

Funduszu,

dyrektorów

zastępców

dyrektorów

oddziałów

wojewódzkich

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

oraz

i

głównego

księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia;
26) kierowników

samodzielnych

publicznych

zakładów

opieki zdrowotnej;
27) kierujących

komórkami

terenowymi

jednostkami

organizacyjnymi
organizacyjnymi

oraz
Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępców, członków
zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz osób
zajmujących stanowiska głównego księgowego;
28) członków organu zarządzającego lub dysponentów
funduszy celowych, o których mowa w ustawie z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5));
29) dyrektorów,

zastępców

dyrektorów

i

głównych

księgowych w jednostkach badawczo-rozwojowych.
2.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do innych osób

pełniących funkcje publiczne na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) spółce prawa handlowego – rozumie się przez to spółkę
handlową, a także inną spółkę, do której stosuje się przepisy
prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego;
2) jednostkach samorządu terytorialnego – należy przez to
rozumieć gminę, powiat i samorząd województwa;
3) Biuletynie Informacji Publicznej – należy przez to rozumieć
Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.6));
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4) zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej –
należy przez to rozumieć wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej w drodze decyzji administracyjnej w
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
5) osobach

pozostających

we

wspólnym

gospodarstwie

domowym – należy przez to rozumieć osoby wspólnie w nim
zamieszkujące wraz ze wspólnym zaspokajaniem potrzeb
życiowych.
Art. 4. Osoby, o których mowa w art. 2, w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spółek prawa handlowego;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach
prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie
o ich stronniczość lub interesowność;
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych
spółdzielni mieszkaniowych;
4) być członkami zarządów fundacji lub stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą;
1) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w podmiotach
innych niż wymienione w art. 2, korzystających ze środków
publicznych, jeżeli z tytułu zajmowania stanowiska lub
pełnienia

funkcji

uczestniczą

w

przyznawaniu

tym

podmiotom środków publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania; nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajęć
w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej
albo pracownika naukowego w jednostce badawczorozwojowej lub innej jednostce naukowej w rozumieniu art. 2
pkt 9 lit. b, f lub g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o
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zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z
późn. zm.7)), jeżeli osoba ta posiada tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
1) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10%
akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału
zakładowego – w każdej z tych spółek;
7)

prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką
działalnością lub być przedstawicielem albo pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego taką działalność; nie
dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

Art. 5. Jeżeli osoby, o których mowa w art. 2, w dniu powołania na
stanowisko lub powierzenia funkcji wbrew warunkom, o których mowa w art. 4,
pełnią funkcję, są zatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą albo
posiadają akcje lub udziały w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, są
obowiązane w terminie 4 miesięcy od dnia objęcia stanowiska lub funkcji zrzec
się pełnionej funkcji, rozwiązać stosunek pracy lub zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.
Art. 6. 1.

Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby

wymienione w art. 2, stanowi przewinienie służbowe, które podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej, podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika albo odwołania ze stanowiska.
2. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie
określonym w ust. 1 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.8)).
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Art. 7. 1.

Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym

mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2, o ile zostały
zgłoszone lub wyznaczone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa
handlowego przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w
których udział Skarbu Państwa jest równy lub przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, albo przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego. Osoby te
nie mogą zostać zgłoszone lub wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa
handlowego
z udziałem podmiotów zgłaszających lub wyznaczających te osoby.
2. Podmioty zgłaszające lub wyznaczające osoby do organów
spółek

prawa

handlowego

prowadzą

wykazy

osób

zgłoszonych

lub

wyznaczonych.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko osoby zgłoszonej lub wyznaczonej
do organu spółki prawa handlowego, miejscowość, w której
zamieszkuje, miejsce pracy, zajmowane stanowisko lub
funkcję;
2) datę powołania lub wyboru osoby do organu spółki prawa
handlowego;
3) datę zaprzestania pełnienia funkcji w organie spółki prawa
handlowego.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, są
jawne, z wyłączeniem danych o adresie zamieszkania osoby zgłoszonej lub
wyznaczonej. Jawne informacje są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej lub na stronach internetowych podmiotu zgłaszającego lub
wyznaczającego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać odrębne
wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do
której zostały zgłoszone lub wyznaczone, zgodnie z zasadami określonymi

9

w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.9)).
Art. 8. 1. Osoby, o których mowa w art. 2, nie mogą, przed upływem
3 lat od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być
zatrudnione lub wykonywać innych zajęć zarobkowych u przedsiębiorcy lub
podmiotu od niego zależnego, jeżeli wydawały rozstrzygnięcia w sprawach
indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie dotyczy to wydawanych
na podstawie odrębnych przepisów decyzji administracyjnych w sprawie
ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne i innych składek, do poboru których jest zobowiązany
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg
i zwolnień w tych podatkach, opłatach lub składkach.
2. Podmiotem

zależnym

od

innego

przedsiębiorcy

w

rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) inny

przedsiębiorca

posiada

bezpośrednio

lub

pośrednio większość głosów w jego organach;
2) inny przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania
albo

odwoływania

większości

członków

organu

zarządzającego lub nadzorczego w tym podmiocie;
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest
jednocześnie

członkami

zarządu

albo

osobami

pełniącymi funkcje kierownicze w innym podmiocie;
4) inny przedsiębiorca wywiera decydujący wpływ na
działalność tego przedsiębiorcy, w szczególności na
podstawie

umowy

przewidującej

zarządzanie

tym

przedsiębiorcą lub przekazywanie zysku.
3. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Państwa
zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innych zajęć zarobkowych u
przedsiębiorcy lub w podmiocie od niego zależnym, o których mowa w ust. 1,
przed upływem 3 lat może wyrazić podmiot uprawniony do odebrania
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oświadczenia majątkowego, o którym mowa w art. 12. Odmowa wyrażenia
zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1, wyznaczone do
organów spółek prawa handlowego nie mogą przed upływem 3 lat od
zaprzestania pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego być
zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w tych spółkach.
5. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Państwa
zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innych zajęć w spółkach prawa
handlowego przez osoby, o których mowa w ust. 4, przed upływem 3 lat może
wyrazić podmiot, który zgłosił lub wyznaczył osobę do organu spółki prawa
handlowego.

Odmowa

wyrażenia

zgody

następuje

w

drodze

decyzji

administracyjnej.
Art. 9. 1. Osoby, o których mowa w art. 2, są obowiązane złożyć
oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.
Oświadczenie składa się podmiotowi uprawnionemu do odbioru oświadczenia
majątkowego, o którym mowa w art. 12.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w
terminie 14 dni od dnia objęcia stanowiska lub funkcji, a w przypadku podjęcia
przez małżonka takiej działalności w trakcie pełnienia funkcji lub zmiany jej
charakteru, także w trakcie pełnienia funkcji, niezwłocznie po zaistnieniu
przesłanek do jego złożenia.
3. Podmiot uprawniony do odbioru oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcję
publiczną, na wniosek przełożonego lub osoby obowiązanej do złożenia tego
oświadczenia, wydaje, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, i doręcza
przełożonemu rozstrzygnięcie, czy działalność gospodarcza małżonka może
wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność osoby wymienionej
w art. 2. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Do

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Marszałka

Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu,
wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału
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Konstytucyjnego, Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz wiceprezesa
Narodowego Banku Polskiego – przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5. Informacje

zawarte

w

oświadczeniu

o

działalności

gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcję publiczną
są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania osoby składającej
oświadczenie oraz

jej małżonka, a także adresie prowadzenia działalności

gospodarczej, jeżeli jest on tożsamy z adresem zamieszkania tych osób. Jawne
informacje zawarte w oświadczeniu są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
6. Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia o
działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka nie posiada takiej
wiedzy, składa oświadczenie o braku takiej wiedzy podmiotowi uprawnionemu
do odbioru oświadczenia.
7. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu
o działalności

gospodarczej

prowadzonej

przez

małżonka

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997

r.

– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)).
8. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ustawy.
Art. 10. Wybór lub powołanie do organu spółki, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszenia z naruszeniem zakazów określonych w art. 4 i art. 8 ust. 1 są
z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisaniu do właściwego rejestru.
Art. 11. 1. Osoby, o których mowa w art. 2, są obowiązane złożyć
oświadczenie o swoim stanie majątkowym, obejmujące majątek osobisty oraz
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majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową oraz o stanie majątku
osobistego małżonka, zwane dalej „oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja o stanie majątku osobistego małżonka dotyczy
tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
3. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule prawnym tego
posiadania,

a

także

pieniężnych

oraz

o

posiadanych

instrumentach

zasobach

finansowych

w

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.
1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym przez tę osobę od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,

związków

tych

jednostek,

jednostki

organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego lub
komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu;
3) przychodach osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych z
każdego

tytułu,

w

ostatnim

roku

podatkowym

poprzedzającym złożenie oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych

stanowiskach

handlowego,
stowarzyszeniach

spółdzielniach,

w

spółkach
fundacjach

prowadzących

prawa
lub

działalność

gospodarczą oraz o uczestnictwie w spółkach cywilnych
lub osobowych spółkach handlowych, a także o
posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa
handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu
taką działalnością albo byciu przedstawicielem lub
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pełnomocnikiem

podmiotu

prowadzącego

taką

działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartości powyżej 10 000 zł;
7) zobowiązaniach

pieniężnych

o

wartości

powyżej

10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach
oraz warunkach, na jakich zostały one zaciągnięte;
8) mieniu o szacunkowej wartości powyżej 10 000 zł,
w stosunku do których prawo własności
przeniesione
pasierba,

zostało

na małżonka, zstępnych, wstępnych,

zięcia,

synową,

rodzeństwo,

ojczyma,

macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo
rodziców,

zstępnych

i

małżonków

rodzeństwa

i

małżonków

pasierbów,

rodzeństwo

małżonków,

małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków
innych zstępnych, także na inne osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie
umowy

cywilnoprawnej

w okresie 5 lat przed dniem złożenia oświadczenia;
9) różnicy liczbowej w stanie majątkowym w stosunku do
okresu za jaki złożono poprzednie oświadczenie;
10) stanie majątku osobistego małżonka, obejmującego
składniki majątkowe, o których mowa w pkt 1-4, 6, 7
i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się źródła pochodzenia mienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska lub od dnia złożenia
ostatniego oświadczenia majątkowego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
5. W oświadczeniu majątkowym określa się przynależność
poszczególnych składników majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
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6. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią rocznego zeznania
podatkowego (PIT) za rok poprzedni składa się podmiotowi, o którym mowa
w art. 12, w dwóch egzemplarzach. Podmiot przyjmujący oświadczenie
majątkowe lub osoba przez niego upoważniona potwierdza pisemnie jego
przyjęcie.
7. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne,
z

wyłączeniem

informacji

o

adresie

zamieszkania

osoby

składającej

oświadczenie oraz jej małżonka, adresach nieruchomości wpisanych do
oświadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których mowa w ust. 3 pkt 8.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniu są udostępniane przez podmiot
uprawniony do odebrania oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, a
jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, do odebrania
których jest uprawniony Szef Kancelarii Sejmu lub Szef Kancelarii Senatu – na
stronach internetowych tych podmiotów.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do oświadczeń majątkowych
składanych przez pracowników wywiadu skarbowego, o których mowa w art. 36
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z późn. zm.12)). Oświadczenia majątkowe pracowników wywiadu
skarbowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z późn. zm.13)).
9. Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie
14 dni od dnia objęcia stanowiska lub funkcji, według stanu na dzień objęcia
stanowiska lub funkcji.
10. Kolejne oświadczenia majątkowe składa się co roku, do
dnia 15 maja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także
w terminie 14 dni od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska lub zaprzestania
pełnienia funkcji, według stanu na dzień zaprzestania zajmowania stanowiska
lub pełnienia funkcji.
11. W

przypadku

gdy

osoba

składająca

oświadczenie

majątkowe nie posiada wiedzy co do stanu majątku osobistego małżonka,
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składa oświadczenie o braku takiej wiedzy podmiotowi upoważnionemu do
odebrania oświadczenia.
12. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu
majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
13. Wzór oświadczenia majątkowego stanowi załącznik nr 3 do
ustawy.
Art. 12. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu,
Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Prezes
Trybunału Konstytucyjnego, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes
Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, zastępca Głównego Inspektora
Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Rzecznik Ubezpieczonych składają
oświadczenie majątkowe Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.
2. Pierwszy

Prezes

Sądu

Najwyższego,

Szef

Biura

Bezpieczeństwa Narodowego, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej składają oświadczenie majątkowe Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oświadczenie majątkowe składają:
1) wicemarszałek Sejmu lub Senatu – odpowiednio
Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu;
1) wiceprezes Rady Ministrów, minister, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Komitetu Integracji
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Europejskiej, wojewoda, wicewojewoda – Prezesowi
Rady Ministrów;
2) sekretarz stanu, podsekretarz stanu (wiceminister)
– właściwemu ministrowi, a w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów – Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziowie
Trybunału Konstytucyjnego – Prezesowi Trybunału
Konstytucyjnego;
4) kierownik urzędu centralnego lub państwowej jednostki
organizacyjnej

–

organowi

nadrzędnemu

lub

nadzorującemu;
5) zastępca kierownika urzędu centralnego lub państwowej
jednostki

organizacyjnej

–

kierownikowi

urzędu

centralnego lub państwowej jednostki organizacyjnej;
6) dyrektor generalny urzędu naczelnego lub centralnego
urzędu administracji rządowej i dyrektor generalny
urzędu wojewódzkiego – Szefowi Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów;
7) kierujący

departamentami

lub

komórkami

państwowych

jednostkach

równorzędnymi

w

organizacyjnych

zajmujący

wysokie

stanowiska

państwowe – kierownikowi jednostki;
8) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4, 6 i 8, będące
członkami korpusu służby cywilnej, oraz w pkt 9 i 10,
właściwemu

dyrektorowi

kierownikowi

jednostki,

generalnemu
jeżeli

nie

ma

urzędu

lub

stanowiska

dyrektora generalnego;
9) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 8, niebędące
członkami korpusu służby cywilnej – właściwemu kierownikowi urzędu;
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10) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 11, kierownikowi
urzędu, natomiast osoby określone w pkt 12, ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych;
11) kierownik

zespolonej

służby,

inspekcji

lub

straży,

odpowiednio staroście lub wojewodzie;
12) pracownicy

gabinetów

ministrowi

lub

politycznych

Szefowi

Kancelarii

–

właściwemu

Prezesa

Rady

Ministrów;
14) osoby będące w służbie zagranicznej – ministrowi
właściwemu do spraw zagranicznych, z wyjątkiem osób
pełniących

funkcje

attache

obrony

(wojskowego,

morskiego, lotniczego) albo zastępcy attache obrony
(wojskowego, morskiego, lotniczego), którzy składają
oświadczenie Ministrowi Obrony Narodowej;
15) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 13, Prezesowi
Najwyższej Izby Kontroli;
16) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 14, Prezesowi
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; z tym że
Prezes Prokuratorii – ministrowi właściwemu do spraw
Skarbu Państwa;
17) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

oraz

kierujący

jednostkami

i

komórkami

organizacyjnymi, ich zastępcy, główny księgowy oraz
osoby

zatrudnione

bezpośrednio

na

stanowiskach

kierownikowi

–

podległych

Przewodniczącemu,

natomiast Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – Prezesowi Rady Ministrów;
18) prezes

regionalnej

izby

obrachunkowej

i prezes

samorządowego kolegium odwoławczego – ministrowi
właściwemu do spraw administracji publicznej;
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19) pracownicy

regionalnych

izb

obrachunkowych

zajmujący stanowiska: zastępcy prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do
spraw

kontroli

– prezesowi regionalnej izby obrachunkowej;
20) pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych
zajmujący stanowiska: wiceprezesa oraz

członka

kolegium – prezesowi;
21) osoby, o których mowa w art. 2 pkt

18, ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych;
22) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 19, Prezesowi
Narodowego Banku Polskiego;
23) prezes agencji państwowej – organowi nadzorującemu
agencję;
24) pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska:

wiceprezesa,

członka

zarządu,

dyrektora

zespołu, dyrektora oddziału terenowego, jego zastępcy
lub stanowiska równorzędne – prezesowi agencji;
25) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 22, prezesowi
właściwego

sądu

lub

właściwemu

prokuratorowi

apelacyjnemu;
26) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego – organowi
założycielskiemu;
27) prezes spółki prawa handlowego, o której mowa
w art. 2

pkt 24, ministrowi właściwemu do spraw

Skarbu Państwa;
28) w przedsiębiorstwach państwowych lub w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach,
w których udział Skarbu Państwa przekracza 50%
kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, pracownicy
zajmujący

stanowiska:

zastępcy

dyrektora
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przedsiębiorstwa lub wiceprezesa, członka zarządu,
głównego księgowego, dyrektora oddziału terenowego
lub jego zastępcy albo stanowisko równorzędne pod
względem
oddziale

płacowym
terenowym

i głównego
–

księgowego

odpowiednio

w

dyrektorowi

przedsiębiorstwa lub prezesowi spółki; z tym że obserwator, prokurent i likwidator – ministrowi właściwemu do
spraw Skarbu Państwa;
29) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 25, ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia;
30) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej – organowi założycielskiemu;
31) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 27, kierownikowi
jednostki organizacyjnej;
32) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 28, ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych;
33) dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej – organowi
nadzorującemu, zastępca dyrektora i główny księgowy
– dyrektorowi jednostki badawczo-rozwojowej;
34) osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2, inne niż członkowie korpusu służby cywilnej – Prezesowi Rady
Ministrów lub podmiotowi wskazanemu w odrębnych
przepisach.

Art. 13. 1. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym
dokonuje podmiot, któremu złożono oświadczenie majątkowe. Podmiot ten
przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego właściwemu urzędowi
skarbowemu. Właściwy urząd skarbowy dokonuje analizy oświadczeń majątkowych osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 12-29, oraz może
dokonać analizy oświadczeń majątkowych osób, o których mowa w art. 2 ust. 1
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pkt

6

i 8-11.
2. Właściwość

urzędu

skarbowego

ustala

się

według

przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 14)) oraz aktów
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Podmioty dokonujące analizy, o których mowa w ust. 1, są
uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego
oraz załączonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z treścią uprzednio
złożonych oświadczeń majątkowych wraz z dołączonymi do nich kopiami
rocznych zeznań podatkowych (PIT).
4. Właściwy urząd skarbowy, dokonując analizy danych
zawartych w oświadczeniu majątkowym, jest uprawniony do zapoznania się we
własnym zakresie z kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT) małżonka
osoby składającej oświadczenie majątkowe.
5. Podmioty dokonujące analizy, o których mowa w ust. 1,
w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości i prawidłowości
analizowanego oświadczenia występują z wnioskiem o wszczęcie kontroli
oświadczenia majątkowego do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
osoby

składającej

oświadczenie

majątkowe

jednostki

organizacyjnej

Centralnego
Biura

Antykorupcyjnego.

Wniosek

jest

kierowany

do

wiadomości

odpowiednio podmiotu, któremu złożono oświadczenie majątkowe, lub urzędu
skarbowego.
6. Kontroli

oświadczenia

majątkowego

pod

względem

prawdziwości i prawidłowości Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie
i na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1122 i Nr 218, poz. 1592).
7. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat
od dnia złożenia oświadczenia.
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Art. 14. 1. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia majątkowego, w terminie do dnia 30 października każdego roku, zamieszcza
odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej albo na stronach internetowych
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego
lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych
oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły takie oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami
stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
2. Osoba, której dotyczą informacje, o których mowa w ust. 1,
ma prawo wystąpić do podmiotu uprawnionego do przyjęcia oświadczenia
majątkowego, ze stosownym wyjaśnieniem.
3. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia majątkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, zamieszcza je
odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej albo na stronach internetowych
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.
Art. 15. 1. Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany dalej „Rejestrem”.
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez
osoby, o których mowa w ust. 7, oraz ich małżonków.
3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:
1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych
zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach
prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie,
oraz

pracy

zawodowej

wykonywanej

na

własny

rachunek;
2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej
prowadzonej przez zgłaszającego;
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3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub
zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50%
wysokości

minimalnego

wynagrodzenia

za

pracę

ustalonej na podstawie odrębnych przepisów;
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych
z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został
pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo
instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne,
zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;
5) innych

uzyskanych

korzyściach,

o

wartościach

większych niż wskazane w pkt 3, nie związanych z
zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo
pracy zawodowej, o których mowa w pkt 1.
4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale
w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas,
gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych.

5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany
zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.
6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy
zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.
7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa
w ust. 2-4, do Rejestru obejmuje członków Rady Ministrów, sekretarzy i
podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
kierowników urzędów centralnych.
8. Rejestr jest jawny.
9. Rejestr prowadzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji,
podaje do publicznej wiadomości zawarte w nim dane.
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11. Ujawnienie

informacji

w

Rejestrze

nie

zwalnia

od

odpowiedzialności przewidzianej w ustawie za niedopełnienie określonych w
niej obowiązków.
Art. 16.

Niezłożenie

w

terminie

oświadczenia

o

działalności

gospodarczej prowadzonej przez małżonka lub oświadczenia majątkowego albo
niewypełnienie obowiązku określonego w art. 5 stanowi podstawę do
odpowiedzialności dyscyplinarnej, innej odpowiedzialności wynikającej z
przepisów prawa, odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika.
Art. 17. Kto, będąc obowiązany do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka lub oświadczenia majątkowego nie składa go w terminie lub nie dopełnia w określonym w ustawie
terminie obowiązku zrzeczenia się pełnienia funkcji, rozwiązania stosunku pracy
lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej albo zbycia udziałów
lub akcji, w związku z jednoczesnym sprawowaniem funkcji publicznej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 18. 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, nie podaje
źródeł pochodzenia mienia nabytego w okresie pełnienia funkcji, podlegającego
ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie, którego źródeł pochodzenia nie ujawniono, stanowi
korzyść majątkową w rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa
w ust. 1, sąd orzeka przepadek mienia, którego źródeł pochodzenia nie
ujawniono, chociażby nie stanowiło własności sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i
8 oraz art. 45 § 3-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny stosuje się
odpowiednio.
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4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli nabycie mienia
wyczerpuje znamiona innego czynu zabronionego.
Art. 19. Kto, wbrew warunkom określonym w art. 8, zatrudnia osobę
pełniącą funkcję publiczną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze
pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 20. Osoba skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka lub w oświadczeniu majątkowym albo za czyn
wskazany w art. 17 nie może pełnić funkcji publicznych przez okres 3 lat od
odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sąd warunkowego
zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.
Art. 21. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z

późn. zm.15)) w art. 13

wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do państwowych inspektorów sanitarnych oraz ich
zastępców stosuje się przepisy ustawy z dnia … o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...), z zastrzeżeniem ust. 5.”;
2) uchyla się ust. 4;
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Oświadczenie majątkowe, o którym mowa w art. 11
ustawy wymienionej w ust. 3, składają odpowiednio:
1) państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy – państwowym
wojewódzkim inspektorom sanitarnym;
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2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz
ich zastępcy – Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.”.
Art. 22.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 49a otrzymuje brzmienie:
„Art. 49a. 1. Prokuratorzy są obowiązani złożyć oświadczenie

o

swoim

stanie

majątkowym,

obejmujące majątek osobisty oraz majątek
objęty małżeńską wspólnością majątkową
oraz o stanie majątku osobistego małżonka,
zwane dalej „oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja o stanie majątku osobistego
małżonka dotyczy tylko składników majątkowych

nabytych

po

zawarciu

związku

małżeńskiego.
3. Oświadczenie majątkowe zawiera

infor-

macje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule
prawnym

tego

o posiadanych
oraz

posiadania,
zasobach

instrumentach

a

także

pieniężnych

finansowych

w

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa,
innej

państwowej

jednostki

osoby

samorządu

prawnej,

terytorialnego,
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związku

takich

organizacyjnej
terytorialnego

jednostek,
jednostki

lub

jednostki
samorządu

komunalnej

osoby

prawnej, jeżeli podlegało ono zbyciu
w drodze przetargu;
3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych
z każdego tytułu, w
podatkowym

ostatnim roku

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych stanowiskach w spółkach
prawa

handlowego,

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz
o uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych

spółkach

handlowych,

a

także o posiadanych akcjach i udziałach
w spółkach prawa handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem
podmiotu

lub

pełnomocnikiem

prowadzącego

taką

działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartości powyżej
10 000 zł;
7) zobowiązaniach pieniężnych o wartości
powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
na jakich zostały one zaciągnięte;
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8) mieniu o szacunkowej wartości powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności

zostało

małżonka,

przeniesione

zstępnych,

na

wstępnych,

pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów, zstępnych
rodzeństwa,

rodzeństwo

zstępnych

i małżonków

małżonków

rodzeństwa

małżonków,
małżonków
zstępnych,

małżonków
oraz
a

rodziców,
pasierbów,

i

rodzeństwo
rodzeństwa

małżonków

także

na

inne

innych
osoby

pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed dniem
złożenia oświadczenia;
9) różnicy liczbowej w stanie majątkowym
w stosunku do okresu za jaki złożono
poprzednie oświadczenie;
10) stanie majątku osobistego małżonka, obejmującego składniki majątkowe, o których
mowa w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało
nabyte w okresie zajmowania stanowiska lub
od dnia złożenia ostatniego oświadczenia
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
5. W oświadczeniu majątkowym określa się
przynależność poszczególnych składników
majątkowych, przychodów i zobowiązań do
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majątku

osobistego

i

majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
6. Jeżeli

osoba

oświadczenia

zobowiązana

do

złożenia

majątkowego

nie

posiada

wiedzy co do stanu majątku osobistego
małżonka, składa oświadczenie o braku
takiej wiedzy podmiotowi upoważnionemu do
odebrania oświadczenia majątkowego.
7. Oświadczenie

majątkowe

składa

się,

w dwóch egzemplarzach, wraz z kopią
rocznego zeznania podatkowego (PIT) za
rok

poprzedni.

Podmiot

przyjmujący

oświadczenie majątkowe lub osoba przez
niego upoważniona potwierdza pisemnie
jego przyjęcie. Oświadczenie przechowuje
się przez 6 lat.
8. Oświadczenie
składają

majątkowe

prokuratorzy

odpowiednio

właściwemu

prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu
prokuratorowi okręgowemu lub naczelnikowi
oddziałowej komisji, którzy dokonują analizy
danych zawartych w oświadczeniach w
terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
9. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator
Wojskowy,

Dyrektor

Głównej

prokuratorzy

Prokuratury

prokuratorzy

Naczelnej

Komisji,
Krajowej,

Prokuratury

Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji,
prokuratorzy
prokuratorzy
oddziałowych
majątkowe

apelacyjni,
okręgowi
komisji
składają

wojskowi

oraz

naczelnicy

oświadczenie
Prokuratorowi
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Generalnemu, który dokonuje analizy danych
zawartych w oświadczeniach w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku.
10. Pierwsze oświadczenie majątkowe składa
się w terminie 14 dni od dnia objęcia stanowiska, wykazując stan majątkowy na dzień
objęcia stanowiska.
11. Kolejne oświadczenia majątkowe składa się
co roku, do dnia 15 maja, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także
w terminie 14 dni od dnia zaprzestania
zajmowania stanowiska, według stanu na
dzień zaprzestania zajmowania stanowiska.
12. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

odpowiedzialność

karną

na

powoduje
podstawie

art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.10)).”;
2) po art. 49a dodaje się art. 49a1 w brzmieniu:
„Art. 49a1. 1. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym dokonuje podmiot, któremu
złożono oświadczenie majątkowe. Podmiot,
któremu złożono oświadczenie majątkowe,
przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia
majątkowego

do

analizy

właściwemu

urzędowi skarbowemu.
2. Właściwość urzędu skarbowego ustala się
według przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
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176, z późn. zm.14)) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Podmioty dokonujące analizy, o których
mowa w ust. 1, są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia
majątkowego

oraz

załączonej

kopii

rocznego zeznania podatkowego (PIT) z
treścią uprzednio złożonych oświadczeń
majątkowych wraz z dołączonymi do nich
kopiami rocznych zeznań podatkowych.
4. Właściwy

urząd

skarbowy,

dokonując

analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym, jest uprawniony we własnym
zakresie

do

zapoznania

rocznego

zeznania

się

z kopią

podatkowego

(PIT)

małżonka osoby składającej oświadczenie
majątkowe.
5. Podmioty dokonujące analizy, o których
mowa w ust. 1, w przypadku powzięcia
wątpliwości co do prawdziwości i prawidłowości

analizowanego

oświadczenia

występują z wnioskiem o wszczęcie kontroli
oświadczenia majątkowego do właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej

oświadczenie

majątkowe

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany
również

do

wiadomości

odpowiednio

podmiotu, któremu złożono oświadczenie
majątkowe, lub urzędu skarbowego.
6. Kontroli

oświadczenia

pod

względem

prawdziwości i prawidłowości Centralne
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Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na
zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218,
poz. 1592).
7. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania osoby składającej
oświadczenie oraz jej małżonka, adresach
nieruchomości wpisanych do oświadczenia
oraz

imionach

i nazwiskach

osób,

o

których mowa w art. 49a ust. 3 pkt 8. Jawne
informacje zawarte w oświadczeniu są
udostępniane przez podmiot uprawniony
do przyjęcia
Informacji

oświadczenia
Publicznej,

o

w

Biuletynie

którym

mowa

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.6)).
8. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia majątkowego, w terminie do dnia
30 października każdego roku, zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:
1) osobach,

które

nie

złożyły

oświadczenia majątkowego lub złożyły
je po terminie;
2) nieprawidłowościach
w analizowanych

stwierdzonych
oświadczeniach

majątkowych wraz z ich opisem
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i

wskazaniem

osób,

które

złożyły

nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach

podjętych

w

z nieprawidłowościami
w

związku

stwierdzonymi

analizowanych

oświadczeniach

majątkowych.
9. Osoba, której dotyczą informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej,
ma prawo wystąpić do podmiotu, któremu
złożono

oświadczenie

majątkowe,

ze

stosownym wyjaśnieniem.
10. Podmiot

uprawniony

do

przyjęcia

oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wyjaśnień, zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.”;
3) art. 49b otrzymuje brzmienie:
„Art. 49b. Do złożenia oświadczenia majątkowego stosuje
się

formularz

oświadczenia

majątkowego

określony w załączniku nr 3 do ustawy z dnia ...
o ograniczeniach związanych z pełnieniem
funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;
4) po art. 49c dodaje się art. 49d-49g w brzmieniu:
„Art. 49d. W terminie nieprzekraczającym 4 miesięcy od
dnia objęcia stanowiska prokurator składa
oświadczenie
działalności

o

zaprzestaniu

gospodarczej,

prowadzenia

zrzeczeniu

się

funkcji, rozwiązaniu stosunku pracy albo zbyciu
udziałów lub akcji, o których mowa w art. 49
ust. 1-3.
Art. 49e. Niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego

albo

niewypełnienie

obowiązku
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określonego w art. 49d stanowi podstawę do
odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora.
Art. 49f. Kto,

będąc

obowiązany

do

złożenia

oświadczenia majątkowego nie składa go w
terminie lub nie dopełnia w określonym w
ustawie terminie obowiązku zrzeczenia się
pełnienia funkcji, zaprzestania prowadzenia
działalności

gospodarczej,

rozwiązania

stosunku pracy albo zbycia udziałów lub akcji, o
których mowa w art. 49 ust. 1-3, w związku z
jednoczesnym

sprawowaniem

urzędu

prokuratora,
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Art. 49g. 1. Kto nie podaje źródeł pochodzenia mienia
nabytego w okresie sprawowania urzędu
prokuratora,

podlegającego

ujawnieniu

w oświadczeniu majątkowym
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie, którego źródeł pochodzenia nie
ujawniono,

stanowi

korzyść

majątkową

w rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo,
o którym mowa w ust. 1, sąd orzeka
przepadek mienia, którego źródeł pochodzenia

nie

ujawniono,

chociażby

nie

stanowiło własności sprawcy; przepisy art.
44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45 § 3-6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny stosuje
się odpowiednio.

34

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.”.
Art. 23. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 24h otrzymuje brzmienie:
„Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz
gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca
i członek organu zarządzającego gminną
osobą

prawną

oraz

osoba

wydająca

decyzje administracyjne w imieniu wójta są
obowiązani złożyć oświadczenie o swoim
stanie majątkowym, obejmujące majątek
osobisty oraz majątek objęty małżeńską
wspólnością majątkową, oraz o stanie
majątku osobistego małżonka, zwane dalej
„oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja o stanie majątku osobistego
małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku
małżeńskiego.
3. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule
prawnym tego posiadania, a także
posiadanych
oraz

zasobach

instrumentach

rozumieniu art. 2

pieniężnych

finansowych

w

ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
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finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa,
innej

państwowej

jednostki

osoby

samorządu

związku

takich

jednostki

prawnej,

terytorialnego,

jednostek

albo

organizacyjnej

samorządu

jednostki

terytorialnego

komunalnej

osoby

podlegało

ono

od
lub

prawnej,

zbyciu

w

jeżeli
drodze

przetargu;
3) przychodach

osiągniętych

zatrudnienia

lub

zarobkowej,

z

innej

z

tytułu

działalności

podaniem

uzyskanych

z każdego

ostatnim

roku

tytułu,

kwot
w

podatkowym

poprzedzającym złożenie oświadczenia
majątkowego;
4) zajmowanych stanowiskach w spółkach
prawa

handlowego,

fundacjach

lub

spółdzielniach,
stowarzyszeniach

prowadzących działalność gospodarczą
oraz

o

uczestnictwie

cywilnych

lub

w

spółkach

osobowych

spółkach

handlowych, a także o posiadanych
akcjach i udziałach w spółkach prawa
handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzaniu taką działalnością albo
byciu przedstawicielem lub pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego taką
działalność;
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6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł;
7) zobowiązaniach pieniężnych o wartości
powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
kredytach

i

pożyczkach

oraz

warunkach,

na

jakich

one

zostały

udzielone;
8) mieniu o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności

zostało

małżonka,

przeniesione

zstępnych,

na

wstępnych,

pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów, zstępnych
rodzeństwa,
zstępnych

rodzeństwo
i małżonków

rodziców,
pasierbów,

małżonków rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków,

małżonków

rodzeństwa

małżonków oraz małżonków innych
zstępnych, a także na inne osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie umowy
cywilnoprawnej
w okresie 5 lat przed dniem złożenia
oświadczenia;
9) różnicy

w

stanie

majątkowym

w

stosunku do okresu za jaki złożono
poprzednie oświadczenie majątkowe;
10) stanie majątku osobistego małżonka,
obejmującego

składniki

w pkt 1-4, 6, 7 i 9.

wymienione
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4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało
nabyte w okresie pełnienia funkcji lub
zajmowania

stanowiska

albo

od

dnia

złożenia ostatniego oświadczenia majątkowego, zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy.
5. W oświadczeniu majątkowym określa się
przynależność poszczególnych składników
majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku osobistego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
6. Jeżeli

osoba

składająca

oświadczenie

majątkowe nie posiada wiedzy co do stanu
majątku

osobistego

małżonka,

składa

podmiotowi upoważnionemu do odebrania
oświadczenia majątkowego oświadczenie
o braku takiej wiedzy.
7. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią
rocznego zeznania podatkowego (PIT) za
rok poprzedni i jego korektą składają
w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy;
2) wójt i przewodniczący rady gminy –
wojewodzie;
3) zastępca

wójta,

sekretarz

gminy,

skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej
zarządzająca

gminy,

osoba

i członek

organu

zarządzającego gminną osobą prawną
oraz

osoba

wydająca

decyzje
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administracyjne w imieniu

wójta –

wójtowi.
Podmiot

przyjmujący

oświadczenie

majątkowe lub osoba przez niego upoważniona potwierdza pisemnie przyjęcie tego
oświadczenia.
8. Radny

i

wójt

składają

pierwsze

oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni
od dnia złożenia ślubowania, według stanu
na dzień ogłoszenia wyniku wyborów. Do
pierwszego

oświadczenia

majątkowego

radny jest obowiązany dołączyć informację
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia

działalności

gospodarczej

z

wykorzystaniem mienia gminy, w której
uzyskał

mandat,

zaprzestaniu
gospodarczej,

a wójt

informację

prowadzenia
jeżeli

taką

o

działalności
działalność

prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne
oświadczenia majątkowe są składane przez
radnego i wójta co roku do dnia 15 maja,
według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed
upływem kadencji, według stanu na dzień
jego złożenia.
9. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik
gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy,

osoba

zarządzająca

organu

zarządzającego

i

gminną

członek
osobą

prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu wójta składają
pierwsze

oświadczenie

majątkowe

w

terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska
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lub od dnia zatrudnienia, według stanu na
dzień powołania lub zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego osoby te
są

obowiązane

dołączyć

informację

o

sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli
prowadzili ją przed dniem powołania lub
zatrudnienia.

Kolejne

oświadczenia

majątkowe są składane przez nich co roku
do dnia 15 maja, według stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu
odwołania ze stanowiska lub rozwiązania
umowy o pracę, według stanu na dzień
odwołania lub rozwiązania umowy o pracę.
10. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

dokonują

osoby,

którym

złożono oświadczenie majątkowe. Osoby,
którym złożono oświadczenie majątkowe,
przekazują jeden egzemplarz oświadczenia
urzędowi

skarbowemu

właściwemu

ze

względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej

oświadczenie

majątkowe.

Oświadczenie majątkowe przechowuje się
przez okres 6 lat.
11. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

dokonuje

również

urząd

skarbowy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania
oświadczenie

osoby

składającej

majątkowe,

z

tym

że

oświadczenia majątkowe osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu wójta są
poddawane analizie, o ile osoby te są
upoważnione

do
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wydawania

decyzji

przyznających

administracyjnych

określone

przywileje,

w

szczególności w formie zezwoleń, zwolnień
od ponoszenia ciężarów o charakterze
publicznoprawnym, licencji i umorzeń.
Analizując oświadczenie majątkowe urząd
skarbowy uwzględnia również we własnym
zakresie roczne zeznanie podatkowe (PIT)
małżonka osoby składającej oświadczenie
majątkowe.
12. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10
i 11, są uprawnione do porównania treści
analizowanego oświadczenia majątkowego
oraz załączonej kopii rocznego zeznania
podatkowego (PIT) z treścią uprzednio
złożonych oświadczeń majątkowych oraz z
dołączonymi do nich kopiami rocznych
zeznań podatkowych (PIT).
13. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10
i 11, w przypadku powzięcia

wątpliwości

co do prawdziwości i prawidłowości analizowanego

oświadczenia

wnioskiem

o

występują

wszczęcie

z

kontroli

oświadczenia majątkowego do jednostki
organizacyjnej

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej
oświadczenie
kierowany

majątkowe.
również

do

Wniosek

jest

wiadomości

odpowiednio podmiotu, któremu złożono
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oświadczenie

majątkowe,

albo

urzędu

skarbowego.
14. Kontroli oświadczenia majątkowego pod
względem prawdziwości i prawidłowości
Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje
w trybie i na zasadach określonych w
rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym

Biurze

Antykorupcyjnym

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122
i Nr 218, poz. 1592).
15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

odpowiedzialność

karną

na

powoduje
podstawie

art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.10)). Osoba skazana
przez sąd prawomocnym wyrokiem za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu majątkowym nie może
sprawować mandatu, pełnić funkcji lub
zajmować stanowisk, o których mowa w
ust. 1, przez okres 3 lat od odbycia kary, a
w

przypadku

zastosowania

przez

sąd

warunkowego zawieszenia wykonania kary
przez okres 3 lat od uprawomocnienia się
wyroku.
16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia,

wzór

formularza

oświadczenia majątkowego radnego oraz
wzór

formularza

oświadczenia

mająt-

kowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza
gminy,

skarbnika

gminy,

kierownika
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jednostki

organizacyjnej

zarządzającej

gminy,

i członka

osoby
organu

zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu

wójta,

uwzględniając

zakazy

określone w odniesieniu do tych osób w art.
24f ust. 1, 2 i 5 i art. 24n ust. 1.”;
2) art. 24i i 24j otrzymują brzmienie:
„Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o
adresie

zamieszkania

osoby

składającej

oświadczenie oraz jej małżonka, adresach
nieruchomości

wpisanych

do

oświadczenia

oraz imionach i nazwiskach osób, o których
mowa w art. 24h ust. 3 pkt 8.
2. Wojewoda

i

przewodniczący

rady

gminy

przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach
majątkowych są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z późn. zm.6)), zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.
4. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia
majątkowego,

w

terminie

do

dnia

30

października każdego roku, zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
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2) nieprawidłowościach
analizowanych

stwierdzonych

oświadczeniach

w

mająt-

kowych wraz z ich opisem i wskazaniem
osób,

które

złożyły

nieprawidłowe

oświadczenia;
3) działaniach

podjętych

nieprawidłowościami
analizowanych

w

związku

stwierdzonymi

oświadczeniach

z
w

mająt-

kowych.
5. Osoba, której dotyczą informacje zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej, o których
mowa w ust. 4, ma prawo wystąpić do
podmiotu,

któremu

złożono

oświadczenie

majątkowe, ze stosownym wyjaśnieniem.
6. Podmiot,

któremu

złożono

majątkowe,

w

terminie

otrzymania

wyjaśnień,

oświadczenie

14 dni

umieszcza

od

dnia
je

w

Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 24j. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy,
skarbnik

gminy,

kierownik

jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i
członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną

oraz

osoba

wydająca

decyzje

administracyjne w imieniu wójta są obowiązani
złożyć

oświadczenie

o

działalności

gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,
jeżeli działalność ta jest wykonywana

na

terenie gminy, w której osoba obowiązana do
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest
zatrudniona. Obowiązani są oni również do
złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,
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jeżeli umowy te zawarte zostały z organami
gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub
gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą
stosunków

prawnych

wynikających

z ko-

rzystania z powszechnie dostępnych usług lub
stosunków prawnych powstałych na warunkach
powszechnie obowiązujących.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, są
składane w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania,
zatrudnienia

objęcia
osoby

stanowiska
obowiązanej

lub

do

ich

złożenia, a w przypadku podjęcia działalności
gospodarczej albo zawarcia umowy określonej
w ust. 1 w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie
zatrudnienia – w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia.
3. Do składania oświadczeń, o których mowa
w ust. 1, stosuje się przepis art. 24h ust. 7
w zakresie

podmiotów

uprawnionych

do

przyjęcia oświadczenia.
4. Podmiot,

któremu

wójt,

zastępca

wójta,

sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik
jednostki

organizacyjnej

gminy,

osoba

zarządzająca i członek organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca
decyzje administracyjne w imieniu wójta złożyli
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje,
na wniosek tych osób albo z urzędu, w terminie
14 dni i doręcza przełożonemu rozstrzygnięcie,
czy działalność gospodarcza prowadzona przez
małżonka osoby obowiązanej do złożenia tego
oświadczenia może wywoływać podejrzenie
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o stronniczość lub interesowność tej osoby
w wykonywaniu
wynikających

obowiązków
z

zatrudnienia.

pełnienia

służbowych
funkcji

Rozstrzygnięcie

albo

następuje

w

drodze decyzji administracyjnej.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek
w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej
osoby został zatrudniony na terenie danej
gminy w jednostce organizacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego, związku jednostek
samorządu

terytorialnego

albo

rozpoczął

świadczenie pracy lub wykonywanie czynności
zarobkowych na innej podstawie w spółkach
prawa handlowego, w których co najmniej 50%
udziałów

lub

akcji

posiadają

jednostki

samorządu terytorialnego, jest obowiązana do
pisemnego poinformowania o tym fakcie osoby,
której

składa

oświadczenie

majątkowe.

Obowiązek złożenia informacji dotyczy również
przypadku zmiany stanowiska przez małżonka
zatrudnionego w podmiotach, o których mowa
w zdaniu pierwszym. Informacja jest składana
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny
jej złożenia.
6. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 24h ust. 10 i 12,
z tym że nie przesyła się ich właściwemu
urzędowi skarbowemu i nie podlegają one
analizie urzędu skarbowego.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz
informacja, o której mowa w ust. 5, podlegają
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ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
z wyłączeniem adresów zamieszkania osób je
składających oraz osób, których one dotyczą,
a także

adresu

gospodarczej,

prowadzenia

jeżeli

jest

on

działalności
jednocześnie

adresem zamieszkania wymienionych osób.
8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka osoby, o której
mowa w ust. 1, powoduje odpowiedzialność
karną na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Osoba
skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej
sprawować

przez

małżonka

mandatu,

pełnić

nie

może

funkcji

lub

zajmować stanowisk, o których mowa w ust. 1,
przez okres 3 lat od odbycia kary, a w
przypadku zastosowania przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania kary przez
okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.
9. Prezes

Rady

Ministrów

określi,

w drodze

rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia
o działalności gospodarczej prowadzonej przez
małżonka osób, o których mowa w ust. 1, z
pouczeniem o jego stosowaniu wyłącznie do
działalności

gospodarczej

prowadzonej

na

terenie gminy, w której osoba obowiązana do
złożenia tego oświadczenia sprawuje mandat,
pełni funkcję lub jest zatrudniona.”;

47

3) w art. 24k w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Niezłożenie

oświadczenia

majątkowego

w terminie

określonym w art. 24h ust. 8 i 9, a oświadczeń, o których
mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa
w art. 24j ust. 5, w terminie określonym odpowiednio w art.
24j ust. 2 i 5 przez:”;
4) uchyla się art. 24l;
5) po art. 24m dodaje się art. 24n-24s w brzmieniu:
„Art. 24n. 1. Wójt,

zastępca

sekretarz

wójta,

gminy,

skarbnik

kierownik

gminy,
jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i
członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną

oraz

osoba

wydająca

decyzje

administracyjne
w imieniu wójta w okresie pełnienia funkcji lub
trwania zatrudnienia nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub komisji rewizyjnych spółek prawa
handlowego;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć w spółkach prawa handlowego,
jeżeli mogłoby to wywołać podejrzenie o
ich stronniczość lub interesowność;
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z
wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni
mieszkaniowych;
4) być członkami zarządów fundacji lub
stowarzyszeń, prowadzących działalność
gospodarczą;
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5) być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć w podmiotach korzystających ze
środków

publicznych,

zajmowania

jeżeli

stanowiska

lub

z tytułu
pełnienia

funkcji uczestniczą w przyznawaniu tym
podmiotom

środków

publicznych

lub

rozliczaniu ich wydatkowania; nie dotyczy
to zatrudnienia lub wykonywania zajęć w
charakterze nauczyciela akademickiego w
szkole

wyższej

naukowego

albo

pracownika

w jednostce

badawczo-

rozwojowej lub innej jednostce naukowej
w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. b, f lub g
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr
238, poz. 2390, z późn. zm.7)), jeżeli
osoba ta posiada tytuł naukowy profesora
lub

stopień

naukowy

doktora

habilitowanego;
6) posiadać w spółkach prawa handlowego
więcej

niż

10%

akcji

lub

udziałów

przedstawiających więcej niż 10% kapitału
zakładowego – w każdej z tych spółek;
7) prowadzić działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością albo być przedstawicielem lub
pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego
taką działalność; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, w dniu
powierzenia pełnienia funkcji lub zatrudnienia,
wbrew zakazowi określonemu w ust. 1, pełnią
funkcję, są zatrudnione, prowadzą działalność
gospodarczą albo posiadają akcje lub udziały
w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, są
obowiązane w terminie 4 miesięcy od dnia
objęcia

funkcji

lub

podjęcia

zatrudnienia

odpowiednio zrzec się funkcji, rozwiązać
stosunek pracy lub zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbyć udziały
lub akcje.
3. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa
w ust. 2, przez:
1) wójta

–

powoduje

wygaśnięcie

jego

mandatu;
2) zastępcę

wójta,

skarbnika

gminy,

sekretarza gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą
i członka organu zarządzającego gminną
osobą

prawną

oraz

osobę

wydającą

decyzje administracyjne w imieniu wójta –
powoduje

odpowiednio

odwołanie

lub

rozwiązanie umowy o pracę, nie później
niż po upływie miesiąca od dnia, w którym
uzyskano

informację

o

powodach

uzasadniających podjęcie takiej decyzji. W
takich

przypadkach

rozwiązanie

umowy

odwołanie

lub

o pracę

jest

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o
pracę bez wypowiedzenia na podstawie
art.

52

§

1

pkt

1

ustawy
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z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.8)).
4. Osoby,

wobec

których

zastosowano

sankcje określone w ust. 3, nie mogą
ubiegać się o mandat ani być powołane
do pełnienia funkcji lub być zatrudnione na
stanowiskach
w okresie

wymienionych
12

miesięcy

w

ust. 3

od

dnia

wygaśnięcia ich mandatu, odwołania ze
stanowiska

lub

rozwiązania

stosunku

pracy.
5. Naruszenie zakazów, o których mowa
w ust. 1, stanowi również przewinienie
służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Art. 24o. 1.

Zakaz zajmowania stanowisk w organach
spółek, o którym mowa w art. 24n ust. 1
pkt 1, nie dotyczy osób, które zostały
zgłoszone lub wyznaczone do objęcia
takich

stanowisk

w

spółce

prawa

handlowego przez Skarb Państwa, inne
państwowe

osoby

prawne,

spółki,

w których udział Skarbu Państwa jest
równy lub przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, albo przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub inne osoby prawne jednostek
samorządu terytorialnego. Osoby te nie
mogą zostać zgłoszone lub wyznaczone
do

więcej

handlowego

niż
z

dwóch

spółek

udziałem

prawa

podmiotów
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zgłaszających

lub

wyznaczających

te

osoby.
2. Podmioty zgłaszające lub wyznaczające
osoby jako swoich reprezentantów do
organów

spółek

prawa

handlowego

prowadzą wykazy osób zgłoszonych lub
wyznaczonych.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię

(imiona)

zgłoszonej
organu

i

nazwisko

lub

spółki

miejscowość,

osoby

wyznaczonej
prawa
w

do

handlowego,
której

ona

zamieszkuje, a także miejsce pracy i
zajmowane stanowisko lub funkcję;
2) datę powołania lub wyboru osoby do
organu spółki prawa handlowego;
3) datę zaprzestania pełnienia funkcji
w organie spółki prawa handlowego.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym
mowa w ust. 3, są jawne, z wyłączeniem
danych o adresie zamieszkania osoby
zgłoszonej lub wyznaczonej. Jawne informacje są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych podmiotu zgłaszającego lub
wyznaczającego.
5. Osoby,

o

których

mowa

w

ust.

1,

zgłoszone lub wyznaczone do objęcia
stanowiska w organach spółek prawa
handlowego mogą otrzymywać odrębne
wynagrodzenie z tytułu zajmowania tego
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stanowiska,

zgodnie

z

zasadami

określonymi w ustawie z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306, z późn. zm.9)).
6. Osoby zgłoszone lub wyznaczone do
organów spółek prawa handlowego nie
mogą

przed

upływem

3 lat

od

zaprzestania pełnienia funkcji w organach
tych

spółek

być

zatrudnione

lub

wykonywać innych zajęć w tych spółkach.
7. W przypadkach uzasadnionych interesem
Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie
lub wykonywanie innych zajęć w spółkach
prawa handlowego przez osoby, o których
mowa w ust. 6, przed upływem 3 lat może
wyrazić

podmiot,

który

zgłosił

lub

wyznaczył osobę do organu spółki prawa
handlowego. Wyrażenie zgody następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 24p. 1.

Osoby, o których mowa w art. 24n ust. 1,
nie mogą, przed upływem 3 lat od dnia
zaprzestania zajmowania stanowiska lub
pełnienia funkcji, być zatrudnione lub
wykonywać innych zajęć zarobkowych
u przedsiębiorcy lub podmiotu od niego
zależnego,

jeżeli

wydawały

w

sprawach

rozstrzygnięcia
indywidualnych

dotyczących

przedsiębiorcy;

nie

dotyczy

tego
to

wydawanych na podstawie odrębnych
przepisów

decyzji

administracyjnych
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w sprawie ustalenia wymiaru podatków
i opłat lokalnych oraz wymiaru składek
na ubezpieczenia
składek,

do

społeczne

poboru
Zakład

Społecznych

z wyjątkiem
ulg

innych

których

zobowiązany
dotyczących

i

jest

Ubezpieczeń

i zwolnień

decyzji
w

tych

podatkach, opłatach lub składkach.
2. Podmiotem

zależnym

od

innego

przedsiębiorcy w rozumieniu ust. 1 jest
podmiot, w którym:
1) inny

przedsiębiorca

bezpośrednio

posiada

lub

pośrednio

większość głosów w jego organach;
2) inny przedsiębiorca jest uprawniony
do powoływania albo odwoływania
większości

członków

organu

zarządzającego lub nadzorczego w
tym podmiocie;
3) więcej niż połowa członków zarządu
przedsiębiorcy

jest

jednocześnie

członkami

zarządu

albo

osobami

pełniącymi

funkcje

kierownicze

w

innym podmiocie;
4) inny

przedsiębiorca

wywiera

decydujący wpływ na działalność tego
przedsiębiorcy,
podstawie

w szczególności

umowy

na

przewidującej

zarządzanie tym przedsiębiorcą lub
przekazywanie zysku.
3. W przypadkach uzasadnionych interesem
Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie
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lub wykonywanie innych zajęć zarobkowych u przedsiębiorcy lub w podmiocie
od niego

zależnym,

o których

mowa

w ust. 1, przed upływem 3 lat może
wyrazić podmiot uprawniony do odebrania
oświadczenia o stanie majątkowym, o
którym mowa w art. 24n ust. 7. Wyrażenie
zgody

następuje

w

drodze

decyzji

administracyjnej.
Art. 24r. Wybór lub powołanie do organu spółki,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia z
naruszeniem zakazów określonych w art. 24n
ust. 1 i art. 24p ust. 1 są z mocy prawa
nieważne

i

nie

podlegają

wpisaniu

do

właściwego rejestru.
Art. 24s. Wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy oraz
skarbnik gminy, a także małżonkowie tych
osób, są obowiązani zgłaszać uzyskiwane
korzyści do rejestru korzyści, o którym mowa
w art. 15 ustawy z dnia ... o ograniczeniach
związanych z pełnieniem funkcji publicznych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...). Przepisy art. 15 ust. 3-6
tej ustawy stosuje się; przepis art. 15 ust. 11
tej ustawy stosuje się odpowiednio.”;
6) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi
wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26
ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.18)) oraz art.
24k ust. 2 i 3 i art. 24n ust. 3 niniejszej ustawy, w
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zakresie

dotyczącym

mandatu

odpowiednio

wygaśnięcia

radnego, obsadzenia mandatu

radnego,

wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska
albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta,
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem
jednostki organizacyjnej gminy, osobą zarządzającą lub
członkiem
prawną

organu

zarządzającego

albo

administracyjne

z osobą
w

imieniu

gminną

wydającą
wójta,

nie

osobą
decyzje

podejmuje

uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje
umowy o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do
podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”;
7) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:
„Rozdział 10a. Przepisy karne.
Art. 102b. 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
nie

podaje

źródeł

pochodzenia

mienia

podlegającego ujawnieniu w oświadczeniu
majątkowym, nabytego w okresie sprawowania

mandatu,

pełnienia

funkcji

lub

zajmowania stanowiska
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, stanowi korzyść majątkową w
rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz
art. 45 § 3-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
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– Kodeks karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.
Art. 102c. Kto:
1) będąc obowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowego lub oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka
nie składa go w terminie lub
2) nie

dopełnia

w

określonym

w ustawie

terminie obowiązku zrzeczenia się funkcji,
rozwiązania stosunku pracy lub zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej albo
zbycia udziałów lub akcji, w związku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu radnego
lub wójta

albo pełnieniem funkcji lub

zajmowaniem stanowiska zastępcy wójta,
skarbnika gminy,

sekretarza gminy lub

kierownika jednostki

organizacyjnej gminy

albo będąc osobą

zarządzającą i

członkiem organu zarządzającego gminną
osobą prawną albo osobą wydającą decyzje
administracyjne w imieniu wójta
podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
Art. 102d. Kto, wbrew warunkom określonym w ustawie,
zatrudnia osobę, która sprawowała mandat
wójta albo pełniła funkcję lub zajmowała stanowisko

zastępcy

wójta,

skarbnika

gminy,

sekretarza gminy lub kierownika jednostki
organizacyjnej

gminy

albo

była

osobą
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zarządzającą

i członkiem

organu

zarządzającego gminną osobą prawną albo
osobą

wydającą

decyzje

administracyjne

w imieniu wójta,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności

albo

karze

pozbawienia

wolności do lat 2.
Art. 102e. Osoba

skazana

wyrokiem

za

przez

sąd

prawomocnym

niezłożenie

w

terminie

oświadczenia majątkowego lub oświadczenia o
działalności gospodarczej prowadzonej przez
małżonka
albo za czyn wskazany w art. 102c pkt 2 nie
może pełnić funkcji lub zajmować stanowisk,
o których mowa w art. 24h ust. 1, przez okres
3 lat

od

odbycia

zastosowania

kary,

przez

a

sąd

w

przypadku

warunkowego

zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat
od uprawomocnienia się wyroku.”.
Art. 24. W ustawie z dnia 24 lipca 1991 r. o Służbie Celnej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 32 uchyla się ust. 2 i 3;
2) uchyla się art. 32a.
Art. 25. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 14;
2) w art. 4 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
3) uchyla się art. 14a;
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4) w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) innych niż wymienione w pkt 1, gdy nieprawidłowości
nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności
przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy
kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 korygującą
deklarację

obejmującą

w

całości

stwierdzone

nieprawidłowości;”;
5) w art. 27 w ust. 2a uchyla się pkt 2;
6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeprowadzanie czynności wywiadu skarbowego
polega,

z

zachowaniem

z art. 36aa-36h,
przetwarzaniu

na
i

ograniczeń

uzyskiwaniu,

wynikających
gromadzeniu,

wykorzystywaniu

informacji

o

dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych
podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu
wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,
2 i 12 oraz w ust. 2, a także w art. 3 pkt 4 i 5.”;
7) w art. 39 uchyla się ust. 2b-2e.
Art. 26. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. 20)) w art. 23
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ograniczenia

dotyczące

prowadzenia

działalności

gospodarczej oraz inne obowiązki i zakazy odnoszące się
do

pracowników

zajmujących

regionalnych

stanowiska

izb

prezesa,

obrachunkowych

zastępcy

prezesa,

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do
spraw kontroli określają przepisy ustawy z dnia ... o
ograniczeniach

związanych

publicznych (Dz. U. Nr ...,

z

poz. ...).”.

pełnieniem

funkcji
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Art. 27. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.21)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 1. Posłowie i senatorowie są obowiązani do
złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym obejmującego majątek osobisty oraz
majątek

objęty

małżeńską

wspólnością

majątkową oraz o stanie majątku osobistego
małżonka,

zwanego

dalej

„oświadczeniem

majątkowym”.
2. Informacja

o

stanie

majątku

osobistego

małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
3. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) posiadanych

nieruchomościach

prawnym

posiadania,

tego

a

i

tytule

także

o

posiadanych zasobach pieniężnych oraz
instrumentach finansowych w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej

osoby

prawnej,

jednostki

samorządu terytorialnego, związku takich
jednostek, jednostki organizacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego lub komunalnej
osoby prawnej, jeżeli podlegało ono zbyciu
w drodze przetargu;
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3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych z
każdego tytułu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych
prawa

stanowiskach

handlowego,

w

spółkach

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz o
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych spółkach handlowych, a także o
posiadanych akcjach i udziałach w spółkach
prawa handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem

podmiotu prowadzącego taką działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego
o szacunkowej wartości powyżej 10 000 zł;
7) zobowiązaniach

pieniężnych

o

wartości

powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
na jakich zostały one zaciągnięte;
8) mieniu o szacunkowej wartości powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności

zostało

przeniesione

na

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
zięcia,

synową,

rodzeństwo,

ojczyma,

macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa,
rodzeństwo
małżonków

rodziców,
pasierbów,

zstępnych

i

małżonków
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rodzeństwa

i

rodzeństwo

małżonków,

małżonków rodzeństwa małżonków oraz
małżonków innych zstępnych, a także na
inne

osoby

pozostające

we

wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie
umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed
dniem złożenia oświadczenia;
9) różnicy liczbowej w stanie majątkowym
w stosunku do okresu za jaki złożono
poprzednie oświadczenie;
10) stanie

majątku

obejmującego

osobistego
składniki

małżonka,

majątkowe,

o

których mowa w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie sprawowania mandatu lub od dnia
złożenia

ostatniego

oświadczenia

zgodnie

z przepisami niniejszej ustawy.
5. W

oświadczeniu

przynależność

majątkowym

określa

poszczególnych

się

składników

majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku

osobistego

i

majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
6. Jeżeli

osoba

zobowiązana

do

złożenia

oświadczenia majątkowego nie posiada wiedzy
co do stanu majątku osobistego małżonka,
składa oświadczenie o braku takiej wiedzy
podmiotowi

upoważnionemu

oświadczenia majątkowego.

do

odebrania
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7. Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch
egzemplarzach

odpowiednio

Marszałkowi

Sejmu

Marszałkowi

Senatu

albo

w

następujących terminach:
1) 14 dni od dnia złożenia ślubowania, wraz
z informacją

o

zaprzestania

sposobie

i

prowadzenia

terminach
działalności

gospodarczej z wykorzystaniem majątku
Skarbu

Państwa

lub

samorządu

terytorialnego w związku z wyborem na
posła albo senatora oraz z informacją o
posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub
samorządu terytorialnego, według stanu na
dzień ogłoszenia wyniku wyborów;
2) do dnia 15 maja każdego roku, według
stanu

na

dzień
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grudnia

roku

poprzedniego, dołączając kopię rocznego
zeznania podatkowego (PIT);
3) w terminie miesiąca od dnia zarządzenia
nowych wyborów do Sejmu i Senatu,
według stanu na dzień jego składania.
Podmiot,

któremu

majątkowe,
oświadczenia

złożono

przekazuje

jeden

majątkowego

oświadczenie
egzemplarz
właściwemu

urzędowi skarbowemu.
8. Oświadczenie majątkowe składa się wraz z
kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT) za
rok

poprzedni.

Podmiot

przyjmujący

oświadczenie majątkowe lub osoba przez niego
upoważniona

potwierdza

pisemnie

jego

przyjęcie. Oświadczenie przechowuje się przez
okres 6 lat.
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9. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

dokonują

właściwe

komisje

powołane odpowiednio przez Sejm albo Senat
w

trybie

określonym

w

regulaminach

odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe
urzędy skarbowe.
10. Właściwość urzędu skarbowego ustala się
według przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 r.

o podatku

dochodowym

od

osób

fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z
późn.

zm.14))

oraz

aktów

wykonawczych

wydanych na podstawie tej ustawy.
11. Podmioty, o których mowa w ust. 9, dokonując
analizy, są uprawnione do porównania treści
analizowanego

oświadczenia

majątkowego

oraz załączonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z treścią uprzednio złożonych
oświadczeń majątkowych wraz z dołączonymi
do nich kopiami rocznych zeznań podatkowych.
12. Właściwy urząd skarbowy, dokonując analizy
danych

zawartych

w

oświadczeniu

mająt-

kowym, jest uprawniony we własnym zakresie
do zapoznania się z kopią rocznego zeznania
podatkowego (PIT) małżonka osoby składającej
oświadczenie majątkowe.
13. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 9, w
przypadku

powzięcia

wątpliwości

co

do

prawdziwości i prawidłowości analizowanego
oświadczenia

występują

z

wnioskiem

o

wszczęcie kontroli oświadczenia majątkowego
do właściwej ze względu na miejsce zamiesz-
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kania

osoby

składającej

majątkowe

oświadczenie

jednostki

organizacyjnej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek
jest

kierowany

odpowiednio

również

podmiotu,

oświadczenie

do

wiadomości

któremu

majątkowe,

złożono

lub

urzędu

skarbowego.
14. Kontroli

oświadczenia

pod

względem

prawdziwości i prawidłowości Centralne Biuro
Antykorupcyjne

dokonuje

w

trybie

i

na

zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr
158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592).
15. Do złożenia oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio formularz oświadczenia
majątkowego określony w ustawie z dnia ...
o ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).
16. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o
adresie zamieszkania posła lub senatora oraz
ich

małżonka,

adresach

nieruchomości

wpisanych do oświadczenia oraz imionach i
nazwiskach osób, o których mowa w ust. 3 pkt
8. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu
majątkowym są publikowane na stronach internetowych odpowiednio Kancelarii Sejmu lub
Kancelarii Senatu.
17. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia
majątkowego,

w

terminie

do

dnia

30

października każdego roku, zamieszcza na
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stronach internetowych odpowiednio Kancelarii
Sejmu lub Kancelarii Senatu informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach
analizowanych

stwierdzonych

oświadczeniach

w

mająt-

kowych wraz z ich opisem i wskazaniem
osób,

które

złożyły

nieprawidłowe

oświadczenia;
3) działaniach

podjętych

nieprawidłowościami
analizowanych

w

związku

z

stwierdzonymi

oświadczeniach

w

mająt-

kowych.
18. Osoba, której dotyczą informacje, o których
mowa w ust. 17, ma prawo wystąpić do
podmiotu,

któremu

złożono

oświadczenie

majątkowe, ze stosownym wyjaśnieniem.
19. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia
majątkowego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania

wyjaśnień,

umieszcza

je

na

stronach internetowych odpowiednio Kancelarii
Sejmu lub Kancelarii Senatu.
20. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)).
21. Niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego przez posła lub senatora stanowi
podstawę
regulaminowej.”;

do

odpowiedzialności
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2) dodaje się art. 35b-35d w brzmieniu:
„Art. 35b. 1. Posłowie i senatorowie są obowiązani złożyć
oświadczenie o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka. Oświadczenie
składa się podmiotowi uprawnionemu do
przyjęcia oświadczenia majątkowego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
składa się w terminie 14 dni od dnia złożenia
ślubowania, a w przypadku podjęcia przez
małżonka takiej działalności w trakcie sprawowania mandatu albo zmiany jej charakteru,
niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek do
jego złożenia.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu o działalności

gospodarczej

prowadzonej

przez

małżonka są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania osoby składającej
oświadczenie oraz jej małżonka, a także
adresie

prowadzenia

gospodarczej,

jeżeli

jest

działalności
on

tożsamy

z

adresem zamieszkania tych osób. Jawne
informacje

zawarte

w oświadczeniu są udostępniane na stronach
internetowych odpowiednio Kancelarii Sejmu
lub Kancelarii Senatu.
4. Jeżeli

osoba

zobowiązana

do

złożenia

oświadczenia o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka nie posiada
takiej wiedzy, składa oświadczenie o braku
takiej wiedzy podmiotowi upoważnionemu do
odebrania oświadczenia.
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5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej

przez

małżonka

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
składa się na formularzach, których wzory
stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do
ustawy wymienionej w art. 35 ust. 15.
Art. 35c. Kto, będąc obowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowego oraz oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka, nie
składa go w terminie
podlega karze pozbawienia wolności do lat
3.
Art. 35d. 1. Kto nie podaje źródeł pochodzenia mienia
nabytego w okresie sprawowania mandatu,
podlegającego

ujawnieniu

w

oświadczeniu

majątkowym,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

ujawniono,

źródeł

stanowi

pochodzenia

korzyść

majątkową

nie
w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997

r.

– Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45
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§ 3-6

ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.”;
3) uchyla się załącznik do ustawy.
Art. 28. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach
skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 183, poz. 1538) uchyla się art. 8b.
Art. 29. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów
wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z późn. zm.22))

art. 29 otrzymuje

brzmienie:
„Art. 29. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 28,
stosuje się odpowiednio formularz oświadczenia
majątkowego określony w załączniku nr 3 do ustawy
z dnia ... o ograniczeniach związanych z pełnieniem
funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.
Art. 30. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) w art. 16 ust. 7 otrzymuje
brzmienie:
„7. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje
się odpowiednio formularz określony w załączniku nr 3 do
ustawy z dnia ... o ograniczeniach związanych z pełnieniem
funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. …).”.
Art. 31. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 23)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 25c otrzymuje brzmienie:
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„Art. 25c. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz
powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca
i członek organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne

w

imieniu

starosty

są

obowiązani złożyć oświadczenie o swoim
stanie

majątkowym,

osobisty

oraz

obejmujące

majątek

objęty

majątek

małżeńską

wspólnością majątkową, oraz o stanie majątku
osobistego

małżonka,

zwane

dalej

„oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja

o

stanie

majątku

osobistego

małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
3. Oświadczenie

majątkowe

zawiera

infor-

macje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule
prawnym

tego

posiadania,

a

także

posiadanych zasobach pieniężnych oraz
instrumentach finansowych w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o

obrocie

instrumentami

finansowymi

(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej

osoby

prawnej,

jednostki

samorządu terytorialnego, związku takich
jednostek albo od jednostki organizacyjnej
jednostki samorządu terytorialnego lub
komunalnej

osoby

prawnej,

jeżeli

podlegało ono zbyciu w drodze przetargu;
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3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych z
każdego tytułu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych stanowiskach w spółkach
prawa

handlowego,

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz o
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych spółkach handlowych, a także
o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem

podmiotu prowadzącego taką działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł;
7) zobowiązaniach pieniężnych o wartości
powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
na jakich zostały one udzielone;
8) mieniu o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności
małżonka,

zostało

przeniesione

zstępnych,

na

wstępnych,

pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów, zstępnych
rodzeństwa,

rodzeństwo

rodziców,
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zstępnych

i

małżonków

małżonków

rodzeństwa

małżonków,

i

rodzeństwo

małżonków

małżonków
zstępnych,

pasierbów,

oraz
a

pozostające

rodzeństwa

małżonków

także
we

na

innych

inne

wspólnym

osoby

gospodar-

stwie domowym, na podstawie umowy
cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed
dniem złożenia oświadczenia;
9) różnicy w stanie majątkowym w stosunku
do okresu za jaki złożono poprzednie
oświadczenie majątkowe;
10) stanie

majątku

obejmującego

osobistego
składniki

małżonka,
wymienione

w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie sprawowania mandatu, pełnienia
funkcji lub zajmowania stanowiska albo od
dnia złożenia ostatniego oświadczenia majątkowego, zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy.
5. W oświadczeniu majątkowym określa się
przynależność

poszczególnych

składników

majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku

osobistego

i

majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
6. Jeżeli

osoba

składająca

oświadczenie

majątkowe nie posiada wiedzy co do stanu
majątku

osobistego

małżonka,

składa

podmiotowi upoważnionemu do odebrania
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oświadczenia majątkowego oświadczenie o
braku takiej wiedzy.
7. Oświadczenie

majątkowe

wraz

z

kopią

rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok
poprzedni i jego korektą, składają w dwóch
egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady powiatu;
2) starosta i przewodniczący rady powiatu
– wojewodzie;
3) wicestarosta, członek zarządu powiatu,
sekretarz

powiatu,

kierownik

skarbnik

jednostki

powiatu,

organizacyjnej

powiatu, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego powiatową osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne

w imieniu

starosty

–

staroście.
Podmiot przyjmujący oświadczenie majątkowe
lub

osoba

potwierdza

przez
pisemnie

niego

upoważniona

przyjęcie

tego

oświadczenia.
8. Radny

składa

pierwsze

oświadczenie

majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania, według stanu na dzień ogłoszenia
wyniku

wyborów.

oświadczenia

Do

majątkowego

pierwszego
radny

jest

obowiązany dołączyć informację o sposobie i
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką
działalność prowadził przed dniem wyboru.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane

73

przez radnego co roku do dnia 15 maja,
według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed
upływem kadencji, według stanu na dzień jego
złożenia.
9. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu,
skarbnik

powiatu,

kierownik

jednostki

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i
członek organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty składają
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie
30 dni od dnia objęcia stanowiska lub od dnia
zatrudnienia,

według

stanu

na

dzień

powołania lub zatrudnienia. Do pierwszego
oświadczenia

majątkowego

osoby

te

są

obowiązane dołączyć informację o sposobie i
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed
dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane
przez nich co roku do dnia 15 maja, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub
rozwiązania umowy o pracę, według stanu na
dzień odwołania lub rozwiązania umowy
o pracę.
10. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym dokonują osoby, którym złożono
oświadczenie

majątkowe.

Osoby,

którym

złożono oświadczenie majątkowe, przekazują
jeden

egzemplarz

oświadczenia

urzędowi

skarbowemu właściwemu ze względu na
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miejsce

zamieszkania

oświadczenie

osoby

majątkowe.

składającej

Oświadczenie

majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat.
11. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

dokonuje

również

urząd

skarbowy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe, z tym że oświadczenia majątkowe
osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu starosty są poddawane analizie, o ile
osoby te są upoważnione do wydawania
decyzji

administracyjnych

określone

przyznających

przywileje, w szczególności w

formie zezwoleń, zwolnień od ponoszenia
ciężarów o charakterze publicznoprawnym,
licencji i umorzeń. Analizując oświadczenie
majątkowe
również

we

urząd

skarbowy

własnym

uwzględnia

zakresie

roczne

zeznanie podatkowe (PIT) małżonka osoby
składającej oświadczenie majątkowe.
12. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,
są uprawnione do porównania treści analizowanego

oświadczenia

majątkowego

oraz

załączonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z treścią uprzednio złożonych
oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi
do nich kopiami rocznych zeznań podatkowych (PIT).
13. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,
w przypadku powzięcia

wątpliwości co do
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prawdziwości i prawidłowości analizowanego
oświadczenia

występują

z wnioskiem

o wszczęcie kontroli oświadczenia majątkowego

do

Centralnego

jednostki
Biura

organizacyjnej
Antykorupcyjnego

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Wniosek jest kierowany również do
wiadomości odpowiednio podmiotu, któremu
złożono oświadczenie majątkowe, albo urzędu
skarbowego.
14. Kontroli

oświadczenia

względem

majątkowego

prawdziwości

i

pod

prawidłowości

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w
trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218,
poz. 1592).
15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)).
Osoba skazana przez sąd prawomocnym
wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy

w oświadczeniu

majątkowym

nie

może sprawować mandatu, pełnić funkcji lub
zajmować

stanowisk,

o

których

mowa

w ust. 1, przez okres 3 lat od odbycia kary,
a w

przypadku

zastosowania

przez

sąd

warunkowego zawieszenia wykonania kary
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przez okres 3 lat od uprawomocnienia się
wyroku.
16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia,
oświadczenia

wzór

majątkowego

formularza
radnego

oraz

wzór formularza oświadczenia majątkowego
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu,
skarbnika

powiatu,

kierownika

jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne
w imieniu

starosty,

określone

w

uwzględniając

odniesieniu

do

tych

zakazy
osób

w art. 25b ust. 1, 3 i 5 i art. 25i ust. 1.”;
2) art. 25d i 25e otrzymują brzmienie:
„Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o
adresie

zamieszkania

osoby

składającej

oświadczenie oraz jej małżonka, adresach
nieruchomości wpisanych do oświadczenia
oraz imionach i nazwiskach osób, o których
mowa w art. 25c ust. 3 pkt 8.
2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu
przekazują staroście kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach
majątkowych są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w
ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
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1198,

z późn.

zm.6)),

zwanym

dalej

„Biuletynem Informacji Publicznej”.
4. Podmiot

uprawniony

do

przyjęcia

oświadczenia majątkowego, w terminie do
dnia

30

października

każdego

roku,

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które
złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
3)

działaniach

podjętych

nieprawidłowościami
analizowanych

w

związku

stwierdzonymi

oświadczeniach

z
w

mająt-

kowych.
5. Osoba, której dotyczą informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o
których mowa w ust. 4, ma prawo wystąpić do
podmiotu

uprawnionego

do

przyjęcia

oświadczenia majątkowego ze stosownym
wyjaśnieniem.
6. Podmiot uprawniony do przyjęcia oświadczenia
majątkowego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania

wyjaśnień,

zamieszcza

je

w

Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 25e. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz
powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca
i członek organu zarządzającego powiatową
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osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne

w

imieniu

starosty

są

obowiązani złożyć oświadczenie o działalności
gospodarczej
małżonka,

prowadzonej
jeżeli

przez

ich

ta

jest

działalność

wykonywana na terenie powiatu, w którym
osoba obowiązana do złożenia oświadczenia
pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani
są oni również do złożenia oświadczenia o
umowach cywilnoprawnych zawartych przez
ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte
zostały z organami powiatu, jednostkami
organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi
osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków
prawnych

wynikających

z

korzystania

z

powszechnie dostępnych usług lub stosunków
prawnych

powstałych

na

warunkach

powszechnie obowiązujących.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, są
składane w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania,

objęcia

zatrudnienia

osoby

stanowiska

obowiązanej

do

lub
ich

złożenia, a w przypadku podjęcia działalności
gospodarczej albo zawarcia umowy określonej
w ust. 1 w trakcie pełnienia funkcji lub w
czasie zatrudnienia – w terminie 30 dni od
dnia

zaistnienia

przyczyny

złożenia

oświadczenia.
3. Do składania oświadczeń, o których mowa
w ust. 1, stosuje się przepis art. 25c ust. 7,
w zakresie

podmiotu

przyjęcia oświadczenia.

uprawnionego

do
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4. Podmiot, któremu członek zarządu powiatu,
sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki

organizacyjnej

zarządzająca

i

powiatu,

osoba

członek

organu

zarządzającego powiatową osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu starosty

złożyli oświadczenie, o

którym mowa w ust. 1, wydaje, na wniosek
tych osób albo z urzędu, w terminie 14 dni, i
doręcza przełożonemu rozstrzygnięcie, czy
działalność gospodarcza prowadzona przez
małżonka osoby obowiązanej do złożenia tego
oświadczenia może wywoływać podejrzenie o
stronniczość lub interesowność tej osoby w
wykonywaniu

obowiązków

wynikających

z

pełnienia

służbowych
funkcji

albo

zatrudnienia. Rozstrzygnięcie następuje w
drodze decyzji administracyjnej.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której
małżonek, w okresie pełnienia funkcji lub
zatrudnienia tej osoby został zatrudniony na
terenie

danego

organizacyjnej

powiatu

w

jednostki

jednostce
samorządu

terytorialnego, związku jednostek samorządu
terytorialnego albo rozpoczął świadczenie
pracy lub wykonywanie czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach prawa
handlowego, w których co najmniej 50%
udziałów

lub

akcji

posiadają

jednostki

samorządu terytorialnego, jest obowiązana do
pisemnego poinformowania o tym fakcie
osoby, której składa oświadczenie majątkowe.
Obowiązek

złożenia

informacji

dotyczy
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również przypadku zmiany stanowiska przez
małżonka zatrudnionego w podmiotach, o
których mowa w zdaniu pierwszym. Informacja
jest składana w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny jej złożenia.
6. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 25c ust. 10 i 12,
z tym że nie przesyła się ich właściwemu
urzędowi skarbowemu i nie podlegają one
analizie urzędu skarbowego.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz
informacja, o której mowa w ust. 5, podlegają
ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
z wyłączeniem adresów zamieszkania osób je
składających oraz osób, których one dotyczą,
a także adresu prowadzenia działalności
gospodarczej, jeżeli jest on jednocześnie
adresem zamieszkania wymienionych osób.
8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka osoby, o której
mowa w ust. 1, powoduje odpowiedzialność
karną na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Osoba
skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej
sprawować

przez
mandatu,

małżonka
pełnić

nie
funkcji

może
lub

zajmować stanowisk, o których mowa w ust.
1, przez okres 3 lat od odbycia kary, a w
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przypadku zastosowania przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania kary przez
okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.
9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia,
oświadczenia

wzór

formularza

o działalności

gospodarczej

prowadzonej przez małżonka osób, o których
mowa

w ust. 1,

stosowaniu

z

pouczeniem

wyłącznie

do

o

jego

działalności

gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu,
w którym osoba obowiązana do złożenia tego
oświadczenia

pełni

funkcję

lub

jest

zatrudniona.”;
3) w art. 25f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Niezłożenie

oświadczenia

majątkowego

w

terminie

określonym w art. 25c ust. 8 i 9, a oświadczeń, o których
mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art.
25e ust. 5, w terminie określonym odpowiednio w art. 25e
ust. 2 i 5 przez:”;
4) uchyla się art. 25g;
5) po art. 25h dodaje się art. 25i-25m w brzmieniu:
„Art. 25i. 1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu,
sekretarz

powiatu,

kierownik

jednostki

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i
członek

organu

zarządzającego

powiatową

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty w okresie
pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia nie
mogą:
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1) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub

komisji

rewizyjnych

spółek

prawa

handlowego;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć w spółkach prawa handlowego, jeżeli
mogłoby to wywołać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność;
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub

komisji

wyjątkiem

rewizyjnych
rad

spółdzielni,

nadzorczych

z

spółdzielni

mieszkaniowych;
4) być

członkami

zarządów

fundacji

lub

stowarzyszeń, prowadzących działalność
gospodarczą;
5)

być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć

w podmiotach

środków

korzystających

publicznych,

zajmowania

jeżeli

stanowiska

lub

ze

z tytułu
pełnienia

funkcji uczestniczą w przyznawaniu tym
podmiotom

środków

publicznych

lub

rozliczaniu ich wydatkowania; nie dotyczy
to zatrudnienia lub wykonywania zajęć w
charakterze nauczyciela akademickiego w
szkole

wyższej

naukowego

w

albo
jednostce

pracownika
badawczo-

rozwojowej lub innej jednostce naukowej w
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. b, f lub g ustawy z
dnia 8 października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz.
2390, z późn. zm.7)), jeżeli osoba ta posiada
tytuł

naukowy

profesora

lub

naukowy doktora habilitowanego;

stopień
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6) posiadać w spółkach prawa handlowego
więcej

niż

10%

akcji

lub

udziałów

przedstawiających więcej niż 10% kapitału
zakładowego – w każdej z tych spółek;
7) prowadzić działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością

albo

być

przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego
taką działalność; nie dotyczy to działalności
wytwórczej

w

rolnictwie

w

zakresie

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, w dniu
powierzenia pełnienia funkcji lub zatrudnienia,
wbrew zakazowi określonemu w ust. 1, pełnią
funkcję, są zatrudnione, prowadzą działalność
gospodarczą albo posiadają akcje lub udziały
w ilości przekraczającej dopuszczalny limit,
są obowiązane w terminie 4 miesięcy od dnia
objęcia

funkcji

odpowiednio

lub

zrzec

podjęcia
się

funkcji,

zatrudnienia
rozwiązać

stosunek pracy lub zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub
akcje.
3. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa
w ust. 2, powoduje odpowiednio odwołanie lub
rozwiązanie

umowy

o

pracę

z

osobą

wymienioną w ust. 1, nie później niż po upływie
miesiąca od dnia, w którym uzyskano informację
o powodach uzasadniających podjęcie takiej
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decyzji. W takich przypadkach odwołanie lub
rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne
z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.8)).
4. Osoby, wobec których zastosowano sankcje
określone w ust. 3, nie mogą być powołane do
pełnienia funkcji ani być zatrudnione na stanowiskach wymienionych w ust. 1 w okresie
12 miesięcy od dnia odwołania lub rozwiązania
stosunku pracy.
5. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1,
stanowi

również

które podlega

przewinienie

służbowe,

odpowiedzialności

dyscy-

plinarnej.
Art. 25j. 1.

Zakaz zajmowania stanowisk w organach
spółek, o którym mowa w art. 25i ust. 1 pkt 1,
nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone lub
wyznaczone do objęcia takich stanowisk w
spółce
Państwa,

prawa
inne

handlowego
państwowe

przez
osoby

Skarb
prawne,

spółki, w których udział Skarbu Państwa jest
równy lub przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, albo przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub inne osoby prawne jednostek samorządu
terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać
zgłoszone lub wyznaczone do więcej niż dwóch
spółek

prawa

handlowego

z udziałem
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podmiotów zgłaszających lub wyznaczających
te osoby.
2. Podmioty zgłaszające lub wyznaczające osoby
jako swoich reprezentantów do organów spółek
prawa handlowego prowadzą wykazy osób
zgłoszonych lub wyznaczonych.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko osoby zgłoszonej
lub wyznaczonej do organu spółki prawa
handlowego, miejscowość, w której ona
zamieszkuje, a także miejsce pracy i zajmowane stanowisko lub funkcję;
2) datę powołania lub wyboru osoby do
organu spółki prawa handlowego;
3) datę

zaprzestania

pełnienia

funkcji

w organie spółki prawa handlowego.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa
w ust. 3, są jawne, z wyłączeniem danych o
adresie zamieszkania osoby zgłoszonej lub
wyznaczonej. Jawne informacje są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na
stronach

internetowych

podmiotu

zgłaszającego lub wyznaczającego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgłoszone lub
wyznaczone do objęcia stanowiska w organach

spółek

prawa

handlowego

mogą

otrzymywać odrębne wynagrodzenie z tytułu
zajmowania

tego

stanowiska,

zgodnie

z

zasadami określonymi w ustawie z dnia 3
marca

2000

r.

o wynagradzaniu

osób
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kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.9)).
6. Osoby zgłoszone lub wyznaczone do organów
spółek prawa handlowego nie mogą przed
upływem 3 lat od zaprzestania pełnienia funkcji
w organach tych spółek być zatrudnione lub
wykonywać innych zajęć w tych spółkach.
7. W

przypadkach

uzasadnionych

interesem

Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie lub
wykonywanie innych zajęć w spółkach prawa
handlowego przez osoby, o których mowa w
ust. 6, przed upływem 3 lat może wyrazić
podmiot, który zgłosił lub wyznaczył osobę do
organu spółki prawa handlowego. Wyrażenie
zgody

następuje

w

drodze

decyzji

administracyjnej.
Art. 25k. 1.

Osoby, o których mowa w art. 25i ust. 1, nie
mogą,

przed

zaprzestania
pełnienia
wykonywać

upływem

3

zajmowania

funkcji,
innych

przedsiębiorcy

lub

być
zajęć

lat

od

dnia

stanowiska

lub

zatrudnione

lub

zarobkowych

podmiotu

od

u

niego

zależnego, jeżeli wydawały rozstrzygnięcia w
sprawach indywidualnych dotyczących tego
przedsiębiorcy; nie dotyczy to wydawanych na
podstawie

odrębnych

przepisów

decyzji

administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru
podatków i opłat lokalnych oraz wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i innych
składek, do poboru których jest zobowiązany
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem
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decyzji

dotyczących

ulg

i zwolnień

w tych

podatkach, opłatach lub składkach.
2. Podmiotem zależnym od innego przedsiębiorcy
w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) inny przedsiębiorca posiada bezpośrednio
lub pośrednio większość głosów w jego
organach;
2) inny przedsiębiorca jest uprawniony do
powoływania albo odwoływania większości
członków

organu

zarządzającego

lub

nadzorczego w tym podmiocie;
3) więcej

niż

połowa

członków

zarządu

przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami
zarządu albo osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w innym podmiocie;
4) inny przedsiębiorca wywiera decydujący
wpływ na działalność tego przedsiębiorcy,
w szczególności na podstawie umowy
przewidującej

zarządzanie

tym

przedsiębiorcą lub przekazywanie zysku.
3. W

przypadkach

uzasadnionych

interesem

Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie lub
wykonywanie

innych

zajęć

zarobkowych

u przedsiębiorcy lub w podmiocie od niego
zależnym, o których mowa w ust. 1, przed
upływem 3 lat może wyrazić podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia o stanie
majątkowym, o którym mowa w art. 25c ust. 7.
Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
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Art. 25l.

Wybór lub powołanie do organu spółki, spółdzielni,
fundacji

lub

stowarzyszenia

z

naruszeniem

zakazów określonych w art. 25i ust. 1 i art. 25k ust.
1 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają
wpisaniu do właściwego rejestru.
Art. 25m. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu oraz
skarbnik powiatu, a także małżonkowie tych osób,
są obowiązani zgłaszać uzyskiwane korzyści do
rejestru korzyści, o którym mowa w art. 15 ustawy
z dnia

...

o

ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz.
…). Przepisy art. 15 ust. 3-6 tej ustawy stosuje się;
przepis art. 15 ust. 11 tej ustawy stosuje się
odpowiednio.”;
6) w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi
wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz
art. 25f ust. 2 i 3 i art. 25i ust. 3 niniejszej ustawy, w
zakresie
mandatu

dotyczącym

odpowiednio

wygaśnięcia

radnego, obsadzenia mandatu

radnego,

odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o
pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem
powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki
organizacyjnej

powiatu,

osobą

zarządzającą

lub

członkiem organu zarządzającego powiatową osobą
prawną albo z osobą wydającą decyzje administracyjne
w imieniu starosty, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje
ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda

wzywa

organ

powiatu

odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”;

do

podjęcia
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7) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu:
„Rozdział 9a. Przepisy karne.
Art. 92a. 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
nie podaje

źródeł

podlegającego

pochodzenia mienia

ujawnieniu

w

oświadczeniu

majątkowym, nabytego w okresie sprawowania
mandatu, pełnienia funkcji lub zajmowania
stanowiska
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

ujawniono,

źródeł

stanowi

pochodzenia

korzyść

majątkową

nie
w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45
§ 3-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.
Art. 92b.

Kto:
1) będąc obowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowego lub oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka nie
składa go w terminie lub
2) nie dopełnia w określonym w ustawie terminie
obowiązku zrzeczenia się funkcji, rozwiązania
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stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbycia udziałów
lub akcji, w związku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu radnego, pełnieniem funkcji
lub zajmowaniem stanowiska członka zarządu
powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu albo
będąc osobą zarządzającą i członkiem organu
zarządzającego powiatową osobą prawną albo
osobą

wydającą

decyzje

administracyjne

w imieniu starosty
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 92c. Kto, wbrew warunkom określonym w ustawie,
zatrudnia

osobę,

która

pełniła

funkcję

lub

zajmowała stanowisko członka zarządu powiatu,
skarbnika

powiatu,

sekretarza

powiatu

lub

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu albo
była osobą zarządzającą i członkiem organu
zarządzającego powiatową osobą prawną albo
osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu
starosty,
podlega

grzywnie,

karze

ograniczenia

wolności albo karze pozbawienia wolności
do lat 2.
Art. 92d. Osoba skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem
za niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego

lub

oświadczenia

o

działalności

gospodarczej prowadzonej przez małżonka albo za
czyn wskazany w art. 92b pkt 2, nie może pełnić
funkcji lub zajmować stanowisk, o których mowa w
art. 25c ust. 1, przez okres 3 lat od odbycia kary, a
w przypadku zastosowania przez sąd warunkowego

91

zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od
uprawomocnienia się wyroku.”.
Art. 32. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.24)) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 27c otrzymuje brzmienie:
„Art. 27c. 1. Radny,

członek

skarbnik
wojewódzkiej

zarządu

województwa,

województwa,

kierownik

samorządowej

jednostki

organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego wojewódzką osobą
prawną

oraz

administracyjne
województwa

osoba
w
są

wydająca
imieniu

decyzje
marszałka

obowiązani

złożyć

oświadczenie o swoim stanie majątkowym,
obejmujące majątek osobisty oraz majątek
objęty małżeńską wspólnością majątkową,
oraz o stanie majątku osobistego małżonka,
zwane dalej „oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja

o

stanie

majątku

osobistego

małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
3. Oświadczenie

majątkowe

zawiera

infor-

macje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule
prawnym

tego

posiadania,

a

także

posiadanych zasobach pieniężnych oraz
instrumentach finansowych w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
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obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej

osoby

prawnej,

jednostki

samorządu terytorialnego, związku takich
jednostek albo od jednostki organizacyjnej
jednostki samorządu terytorialnego lub
komunalnej

osoby

prawnej,

jeżeli

podlegało ono zbyciu w drodze przetargu;
3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,

z podaniem kwot uzyskanych z

każdego tytułu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych stanowiskach w spółkach
prawa

handlowego,

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz o
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych spółkach handlowych, a także
o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego;
5) prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem

podmiotu prowadzącego taką działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł;
7) zobowiązaniach pieniężnych o wartości
powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
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kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
na jakich zostały one udzielone;
8) mieniu o wartości szacunkowej powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności

zostało

małżonka,

przeniesione

zstępnych,

na

wstępnych,

pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów, zstępnych
rodzeństwa,

rodzeństwo

rodziców,

małżonków

pasierbów,

zstępnych

i

małżonków

rodzeństwa

małżonków,

rodzeństwo

małżonków

małżonków
zstępnych,

i

oraz
a

pozostające

rodzeństwa

małżonków

także
we

na

innych

inne

wspólnym

osoby

gospodar-

stwie domowym, na podstawie umowy
cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed
dniem złożenia oświadczenia;
9) różnicy w stanie majątkowym w stosunku
do okresu za jaki złożono poprzednie
oświadczenie majątkowe;
10) stanie

majątku

osobistego

obejmującego

składniki

małżonka,
wymienione

w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie sprawowania mandatu, pełnienia
funkcji lub zajmowania stanowiska albo od
dnia złożenia ostatniego oświadczenia majątkowego
ustawy.

zgodnie

z

przepisami

niniejszej
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5. W oświadczeniu majątkowym określa się
przynależność

poszczególnych

składników

majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku

osobistego

i

majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
6.

Jeżeli

osoba

składająca

oświadczenie

majątkowe nie posiada wiedzy co do stanu
majątku

osobistego

małżonka,

składa

podmiotowi upoważnionemu do odebrania
oświadczenia majątkowego oświadczenie o
braku takiej wiedzy.
7. Oświadczenie

majątkowe

wraz

z

kopią

rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok
poprzedni i jego korektą, składają w dwóch
egzemplarzach:
1) radny

–

przewodniczącemu

sejmiku

województwa;
2) marszałek województwa i przewodniczący
sejmiku województwa – wojewodzie;
3) wicemarszałek województwa, członek
zarządu województwa, skarbnik województwa,

kierownik

wojewódzkiej

samorządowej jednostki organizacyjnej,
osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego

wojewódzką

osobą

prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne
województwa

w

imieniu
–

marszałka
marszałkowi

województwa.
Podmiot przyjmujący oświadczenie majątkowe
lub

osoba

przez

niego

upoważniona

potwierdza pisemnie jego przyjęcie.
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8. Radny

składa

pierwsze

oświadczenie

majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania, według stanu na dzień ogłoszenia
wyniku

wyborów.

oświadczenia

Do

pierwszego

majątkowego

radny

jest

obowiązany dołączyć informację o sposobie i
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia
województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli
taką

działalność

prowadził

przed

dniem

wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są
składane przez radnego co roku do dnia 15
maja, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed
upływem kadencji, według stanu na dzień jego
złożenia.
9. Członek

zarządu

województwa,

województwa,
kierownik

skarbnik

wojewódzkiej

samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba
zarządzająca

i

członek

organu

zarządzającego wojewódzką osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa składają
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie
30 dni od dnia objęcia stanowiska lub od dnia
zatrudnienia,

według

stanu

na

dzień

powołania lub zatrudnienia. Do pierwszego
oświadczenia

majątkowego

osoby

te

są

obowiązane dołączyć informację o sposobie i
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed
dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane
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przez nich co roku do dnia 15 maja, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub
rozwiązania umowy o pracę, według stanu na
dzień odwołania lub rozwiązania umowy o
pracę.
10. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym dokonują osoby, którym złożono
oświadczenie

majątkowe.

Osoby,

którym

złożono oświadczenie majątkowe, przekazują
jeden

egzemplarz

oświadczenia

urzędowi

skarbowemu właściwemu ze względu na
miejsce

zamieszkania

oświadczenie

osoby

majątkowe.

składającej

Oświadczenie

majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat.
11. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

dokonuje

również

urząd

skarbowy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe, z tym że oświadczenia majątkowe
osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu

marszałka

województwa

są

poddawane analizie, o ile osoby te są upoważnione

do

wydawania

decyzji

administracyjnych

przyznających

określone

przywileje,

szczególności

w formie

w

zezwoleń, zwolnień od ponoszenia ciężarów o
charakterze

publicznoprawnym,

licencji i umorzeń. Analizując oświadczenie
majątkowe
również

we

urząd

skarbowy

własnym

uwzględnia

zakresie

roczne

zeznanie podatkowe (PIT) małżonka osoby
składającej oświadczenie majątkowe.
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12. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,
są uprawnione do porównania treści analizowanego

oświadczenia

majątkowego

oraz

załączonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z treścią uprzednio złożonych
oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi
do nich kopiami rocznych zeznań podatkowych (PIT).
13. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,
w przypadku powzięcia

wątpliwości co do

prawdziwości i prawidłowości analizowanego
oświadczenia

występują

z

wnioskiem

o wszczęcie kontroli oświadczenia majątkowego

do

Centralnego

jednostki
Biura

organizacyjnej
Antykorupcyjnego

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Wniosek jest kierowany również do
wiadomości odpowiednio podmiotu, któremu
złożono oświadczenie majątkowe, albo urzędu
skarbowego.
14. Kontroli

oświadczenia

względem

prawdziwości

majątkowego
i

pod

prawidłowości

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w
trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218,
poz. 1592).
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15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)).
Osoba skazana przez sąd prawomocnym
wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oświadczeniu majątkowym nie
może sprawować mandatu, pełnić funkcji lub
zajmować

stanowisk,

o

których

mowa

w ust. 1, przez okres 3 lat od odbycia kary,
a w

przypadku

zastosowania

przez

sąd

warunkowego zawieszenia wykonania kary
przez okres 3 lat od uprawomocnienia się
wyroku.
16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia,
oświadczenia

wzór

majątkowego

formularza
radnego

oraz

wzór formularza oświadczenia majątkowego
członka

zarządu

województwa,

województwa,
kierownika

skarbnika

wojewódzkiej

samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby
zarządzającej

i

członka

organu

zarządzającego wojewódzką osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne
w

imieniu

marszałka

województwa,

uwzględniając zakazy określone w odniesieniu
do tych osób w art. 27b ust. 1, 3 i 5 oraz
art. 27i ust. 1.”;
2) art. 27d i 27e otrzymują brzmienie:
„Art. 27d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
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o adresie zamieszkania osoby składającej
oświadczenie oraz jej małżonka, adresach
nieruchomości wpisanych do oświadczenia
oraz imionach i nazwiskach osób, o których
mowa w art. 27c ust. 3 pkt 8.
2. Wojewoda

i

przewodniczący

województwa

przekazują

sejmiku

marszałkowi

województwa kopie oświadczeń majątkowych,
które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach
majątkowych są udostępniane w Biuletynie
Informacji

Publicznej,

o

którym

mowa

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.6)), zwanym
dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.
4. Podmiot,

któremu

złożono

oświadczenie,

w terminie do dnia 30 października każdego
roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które
złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach

podjętych

nieprawidłowościami
analizowanych
kowych.

w

związku

stwierdzonymi

oświadczeniach

z
w

mająt-
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5. Osoba, której dotyczą informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o
których mowa w ust. 4, ma prawo wystąpić do
podmiotu

uprawnionego

do

przyjęcia

oświadczenia majątkowego, ze stosownym
wyjaśnieniem.
6. Podmiot

uprawniony

do

przyjęcia

oświadczenia majątkowego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wyjaśnień, zamieszcza je
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 27e. 1.

Radny,

członek

skarbnik
wojewódzkiej

zarządu

województwa,

województwa,

kierownik

samorządowej

jednostki

organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego wojewódzką osobą
prawną

oraz

osoba

administracyjne
województwa

w

wydająca
imieniu

są

decyzje
marszałka

obowiązani

złożyć

oświadczenie o działalności gospodarczej
prowadzonej

przez

ich

małżonka,

jeżeli

działalność ta jest wykonywana na terenie
województwa, w którym osoba obowiązana do
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest
zatrudniona. Obowiązani są oni również do
złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,
jeżeli umowy te zostały zawarte z organami
województwa, wojewódzkimi samorządowymi
jednostkami

organizacyjnymi

lub

wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą
stosunków

prawnych

wynikających

z

korzystania z powszechnie dostępnych usług
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lub

stosunków

prawnych

powstałych

na

warunkach powszechnie obowiązujących.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, są
składane w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania,

objęcia

stanowiska

zatrudnienia

osoby

obowiązanej

lub

dnia

do

ich

złożenia, a w przypadku podjęcia działalności
gospodarczej albo zawarcia umowy określonej
w ust. 1 w trakcie pełnienia funkcji lub w
czasie zatrudnienia – w terminie 30 dni od
dnia

zaistnienia

przyczyny

złożenia

oświadczenia.
3. Do składania oświadczeń, o których mowa
w ust. 1, stosuje się przepis art. 27c ust. 7,
w zakresie

podmiotu

uprawnionego

do

przyjęcia oświadczenia.
4. Podmiot,

któremu

województwa,
kierownik

członek

zarządu

skarbnik

województwa,

wojewódzkiej

samorządowej

jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i
członek organu zarządzającego wojewódzką
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne
w imieniu marszałka województwa złożyli
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
wydaje, na wniosek tych osób albo z urzędu,
w terminie 14 dni, i doręcza przełożonemu
rozstrzygnięcie, czy działalność gospodarcza
prowadzona

przez

małżonka

osoby

obowiązanej do złożenia tego oświadczenia
może wywoływać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność tej osoby w wykonywaniu

102

obowiązków
pełnienia

służbowych
funkcji

wynikających

albo

z

zatrudnienia.

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której
małżonek, w okresie pełnienia funkcji lub
zatrudnienia tej osoby został zatrudniony na
terenie danego województwa w jednostce
organizacyjnej

jednostki

samorządu

terytorialnego, związku jednostek samorządu
terytorialnego albo rozpoczął świadczenie
pracy lub wykonywanie czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach prawa
handlowego, w których co najmniej 50%
udziałów

lub

akcji

posiadają

jednostki

samorządu terytorialnego, jest obowiązana do
pisemnego poinformowania o tym fakcie
osoby, której składa oświadczenie majątkowe.
Obowiązek

złożenia

informacji

dotyczy

również przypadku zmiany stanowiska przez
małżonka

zatrudnionego

w podmiotach,

o

których mowa w zdaniu pierwszym. Informacja
jest składana w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny jej złożenia.
6. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 27c ust. 10 i 12,
z tym że nie przesyła się ich właściwemu
urzędowi skarbowemu i nie podlegają one
analizie urzędu skarbowego.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz
informacja, o której mowa w ust. 5, podlegają
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ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
z wyłączeniem adresów zamieszkania osób je
składających oraz osób, których one dotyczą,
a także

adresu

prowadzenia

działalności

gospodarczej, jeżeli jest on jednocześnie
adresem zamieszkania wymienionych osób.
8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka osoby, o której
mowa w ust. 1, powoduje odpowiedzialność
karną na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Osoba
skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu o działalności gospodarczej
prowadzonej

przez

sprawować

mandatu,

małżonka
pełnić

nie
funkcji

może
lub

zajmować stanowisk, o których mowa w ust.
1,

przez okres 3 lat od odbycia kary, a w

przypadku zastosowania przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania kary przez
okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.
9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia,
oświadczenia

wzór
o działalności

formularza
gospodarczej

prowadzonej przez małżonka osób, o których
mowa w ust. 1, z pouczeniem o stosowaniu
wyłącznie

do

działalności

gospodarczej

prowadzonej na terenie województwa, w
którym osoba obowiązana do złożenia tego
oświadczenia
zatrudniona.”;

pełni

funkcję

lub

jest
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3) w art. 27f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Niezłożenie

oświadczenia

majątkowego

w

terminie

określonym w art. 27c ust. 8 i 9, a oświadczeń, o których
mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art.
27e ust. 5, w terminie określonym odpowiednio w art. 27e
ust. 2 i 5 przez:”;
4) uchyla się art. 27g;
5) po art. 27h dodaje się art. 27i-27m w brzmieniu:
„Art. 27i. 1. Członek

zarządu

województwa,

województwa,
kierownik

skarbnik

wojewódzkiej

samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba
zarządzająca i członek organu zarządzającego
wojewódzką

osobą

prawną

oraz

osoba

wydająca decyzje administracyjne w imieniu
marszałka województwa w okresie pełnienia
funkcji lub trwania zatrudnienia nie mogą:
1) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub

komisji

rewizyjnych

spółek

prawa

handlowego;
2) być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć w spółkach prawa handlowego, jeżeli
mogłoby to wywołać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność;
3) być członkami zarządów, rad nadzorczych
lub

komisji

wyjątkiem

rewizyjnych
rad

mieszkaniowych;

spółdzielni,

nadzorczych

z

spółdzielni
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4) być

członkami

zarządów

fundacji

lub

stowarzyszeń, prowadzących działalność
gospodarczą;
5) być zatrudnione lub wykonywać innych
zajęć

w podmiotach

środków

korzystających

publicznych,

zajmowania

jeżeli

stanowiska

lub

ze

z tytułu
pełnienia

funkcji uczestniczą w przyznawaniu tym
podmiotom

środków

publicznych

lub

rozliczaniu ich wydatkowania; nie dotyczy
to zatrudnienia lub wykonywania zajęć w
charakterze nauczyciela akademickiego w
szkole

wyższej

naukowego

w

albo

pracownika

jednostce

badawczo-

rozwojowej lub innej jednostce naukowej w
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. b, f lub g ustawy z
dnia 8 października 2004 r. o zasadach
finansowania

nauki

(Dz.

U.

Nr

238,

poz. 2390, z późn. zm.7)), jeżeli osoba ta
posiada tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego;
6) posiadać w spółkach prawa handlowego
więcej

niż

10%

akcji

lub

udziałów

przedstawiających więcej niż 10% kapitału
zakładowego – w każdej z tych spółek;
7) prowadzić działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością

albo

być

przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem podmiotu prowadzącego
taką działalność; nie dotyczy to działalności
wytwórczej

w

rolnictwie

w

zakresie
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produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, w dniu
powierzenia pełnienia funkcji lub zatrudnienia
wbrew zakazowi określonemu w ust. 1 pełnią
funkcję, są zatrudnione, prowadzą działalność
gospodarczą albo posiadają akcje lub udziały
w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, są
obowiązane w terminie 4 miesięcy od dnia
objęcia

funkcji lub podjęcia zatrudnienia

odpowiednio

zrzec

się

funkcji,

rozwiązać

stosunek pracy lub zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub
akcje.
3. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa
w ust. 2, powoduje odpowiednio odwołanie lub
rozwiązanie

umowy

o

pracę

z

osobą

wymienioną w ust. 1, nie później niż po upływie
miesiąca od dnia, w którym uzyskano informację o powodach uzasadniających podjęcie
takiej decyzji. W takich przypadkach odwołanie
lub

rozwiązanie

umowy

o

pracę

jest

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę
bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.8)).
4. Osoby, wobec których zastosowano sankcje
określone w ust. 3, nie mogą być powołane do
pełnienia funkcji ani być zatrudnione na stanowiskach wymienionych w ust. 1, w okresie
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12 miesięcy od dnia odwołania lub rozwiązania
stosunku pracy.
5. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1,
stanowi również przewinienie służbowe, które
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Art. 27j. 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach
spółek, o którym mowa w art. 27i ust. 1 pkt 1,
nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone lub
wyznaczone

do

objęcia

takich

stanowisk

w spółce prawa handlowego przez Skarb
Państwa,

inne

państwowe

osoby

prawne,

spółki, w których udział Skarbu Państwa jest
równy lub przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, albo przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub inne osoby prawne jednostek samorządu
terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać
zgłoszone lub wyznaczone do więcej niż dwóch
spółek

prawa

handlowego

z udziałem

podmiotów zgłaszających lub wyznaczających
te osoby.
2. Podmioty zgłaszające lub wyznaczające osoby
jako swoich reprezentantów do organów spółek
prawa handlowego prowadzą wykazy osób
zgłoszonych lub wyznaczonych.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko osoby zgłoszonej
lub wyznaczonej do organu spółki prawa
handlowego, miejscowość, w której ona
zamieszkuje, a także miejsce pracy i zajmowane stanowisko lub funkcję;
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2) datę powołania lub wyboru osoby do
organu spółki prawa handlowego;
3) datę

zaprzestania

pełnienia

funkcji

w

organie spółki prawa handlowego.
4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa
w ust. 3, są jawne, z wyłączeniem danych o
adresie zamieszkania osoby zgłoszonej lub
wyznaczonej. Jawne informacje są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na
stronach

internetowych

podmiotu

zgłaszającego lub wyznaczającego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgłoszone lub
wyznaczone do objęcia stanowiska w organach
spółek prawa handlowego mogą otrzymywać
odrębne wynagrodzenie z tytułu zajmowania
tego stanowiska, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306,
z późn. zm.9)).
6. Osoby zgłoszone lub wyznaczone do organów
spółek prawa handlowego nie mogą przed
upływem 3 lat od zaprzestania pełnienia funkcji
w organach tych spółek być zatrudnione lub
wykonywać innych zajęć w tych spółkach.
7. W

przypadkach

uzasadnionych

interesem

Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie lub
wykonywanie innych zajęć w spółkach prawa
handlowego przez osoby, o których mowa w
ust. 6, przed upływem 3 lat może wyrazić
podmiot, który zgłosił lub wyznaczył osobę do
organu spółki prawa handlowego. Wyrażenie
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zgody

następuje

w

drodze

decyzji

administracyjnej.
Art. 27k. 1. Osoby, o których mowa w art. 27i ust. 1, nie
mogą,

przed

zaprzestania
pełnienia

upływem

3

zajmowania

funkcji,

wykonywać

być

innych

przedsiębiorcy
zależnego,

jeżeli

od

dnia

stanowiska

lub

zatrudnione

lub

zajęć

lub

lat

zarobkowych

podmiotu

wydawały

od

u

niego

rozstrzygnięcia

w sprawach indywidualnych dotyczących tego
przedsiębiorcy; nie dotyczy to wydawanych na
podstawie

odrębnych

przepisów

decyzji

administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru
podatków i opłat lokalnych oraz wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i innych
składek, do poboru których jest zobowiązany
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem
decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych
podatkach, opłatach lub składkach.
2. Podmiotem zależnym od innego przedsiębiorcy
w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) inny przedsiębiorca posiada bezpośrednio
lub pośrednio większość głosów w jego
organach;
2) inny przedsiębiorca jest uprawniony do
powoływania albo odwoływania większości
członków

organu

zarządzającego

lub

nadzorczego w tym podmiocie;
3) więcej

niż

połowa

członków

zarządu

przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami
zarządu albo osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w innym podmiocie;

110

4) inny przedsiębiorca wywiera decydujący
wpływ na działalność tego przedsiębiorcy,
w szczególności na podstawie umowy
przewidującej

zarządzanie

tym

przedsiębiorcą lub przekazywanie zysku.
3. W

przypadkach

uzasadnionych

interesem

Skarbu Państwa zgodę na zatrudnienie lub
wykonywanie innych zajęć zarobkowych u
przedsiębiorcy lub w podmiocie od niego
zależnym, o których mowa w ust. 1, przed
upływem 3 lat może wyrazić podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia o stanie
majątkowym, o którym mowa w art. 27c ust. 7.
Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
Art. 27l. Wybór lub powołanie do organu spółki, spółdzielni,
fundacji

lub

stowarzyszenia

z

naruszeniem

zakazów określonych w art. 27i ust. 1 i art. 27k
ust. 1 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają
wpisaniu do właściwego rejestru.
Art. 27m. Członek

zarządu

województwa

i

skarbnik

województwa, a także małżonkowie tych osób, są
obowiązani zgłaszać uzyskiwane korzyści do
rejestru korzyści, o którym mowa w art. 15 ustawy
z dnia ...

o

ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz.
...). Przepisy art. 15 ust. 3-6 tej ustawy stosuje się;
przepis art. 15 ust. 11 tej ustawy stosuje się
odpowiednio.”;
6) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Jeżeli

właściwy

organ

województwa,

wbrew

obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i
6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7,
oraz art. 27f ust. 2 i 3 i art. 27i ust. 3 niniejszej ustawy,
w

zakresie

mandatu

dotyczącym

odpowiednio

wygaśnięcia

radnego, obsadzenia mandatu

radnego,

odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o
pracę z członkiem zarządu województwa, skarbnikiem
województwa,
samorządowej

kierownikiem
jednostki

wojewódzkiej

organizacyjnej,

osobą

zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną albo z osobą wydającą
decyzje

administracyjne

w imieniu marszałka województwa, nie podejmuje
uchwały,

nie

odwołuje

ze

stanowiska

albo

nie

rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ
województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.”;
7) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:
„Rozdział 8a. Przepisy karne.
Art. 91a. 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
nie podaje

źródeł

podlegającego

pochodzenia mienia

ujawnieniu

w

oświadczeniu

majątkowym, nabytego w okresie sprawowania
mandatu, pełnienia funkcji lub zajmowania
stanowiska
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

ujawniono,

źródeł

stanowi

pochodzenia

korzyść

majątkową

nie
w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny.
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3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45
§ 3-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.
Art. 91b. Kto:
1) będąc obowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowego lub oświadczenia o działalności
gospodarczej prowadzonej przez małżonka nie
składa go w terminie lub
2) nie dopełnia w określonym w ustawie terminie
obowiązku zrzeczenia się funkcji, rozwiązania
stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej albo zbycia udziałów
lub akcji, w związku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu radnego, pełnieniem funkcji
lub zajmowaniem stanowiska członka zarządu
województwa,
kierownika

skarbnika

województwa

wojewódzkiej

lub

samorządowej

jednostki organizacyjnej albo będąc osobą
zarządzającą

i członkiem

organu

zarządzającego wojewódzką osobą prawną
albo osobą wydającą decyzje administracyjne w
imieniu marszałka województwa
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 91c. Kto, wbrew warunkom określonym w ustawie,
zatrudnia

osobę,

która

pełniła

funkcję

lub
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zajmowała

stanowisko

województwa,

członka

skarbnika

zarządu

województwa

lub

kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej albo była osobą zarządzającą i
członkiem organu zarządzającego wojewódzką
osobą prawną albo osobą wydającą decyzje
administracyjne

w

imieniu

marszałka

województwa
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo karze pozbawienia wolności
do lat 2.
Art. 91d. Osoba skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem
za niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego

lub

oświadczenia

o

działalności

gospodarczej prowadzonej przez małżonka albo za
czyn wskazany w art. 91b pkt 2 nie może pełnić
funkcji lub zajmować stanowisk, o których mowa w
art.

27c

ust. 1, przez okres 3 lat od odbycia kary, a w
przypadku zastosowania przez sąd warunkowego
zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat
od uprawomocnienia się wyroku.”.
Art. 33. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.25)) w art. 7 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) których obowiązuje czasowy zakaz sprawowania mandatu
radnego,

w

związku

z

naruszeniem

obowiązków

określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.17)), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z późn. zm.23)) lub ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o
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samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590, z późn. zm.24)).”.
Art. 34. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 26)) w art. 270 ust.
5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do ekspertów stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o
ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.
Art. 35. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 27)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 87 otrzymuje brzmienie:
„Art. 87. § 1. Sędziowie

są

obowiązani

do

złożenia

oświadczenia o swoim stanie majątkowym
obejmującego majątek osobisty oraz majątek
objęty małżeńską wspólnością majątkową
oraz o stanie majątku osobistego małżonka,
zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”.
§ 2. Informacja

o

stanie

majątku

osobistego

małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
§ 3. Oświadczenie

majątkowe

zawiera

infor-

macje o:
1) posiadanych nieruchomościach i tytule
prawnym tego posiadania, a także o
posiadanych zasobach pieniężnych oraz
instrumentach finansowych w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
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obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej

osoby

prawnej,

jednostki

samorządu terytorialnego, związku takich
jednostek,

jednostki

organizacyjnej

jednostki samorządu terytorialnego lub
komunalnej

osoby

prawnej,

jeżeli

podlegało ono zbyciu w drodze przetargu;
3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych z
każdego tytułu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych stanowiskach w spółkach
prawa

handlowego,

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz o
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych spółkach handlowych, a także
o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego;
5) prowadzeniu

działalności

gospodarczej,

zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem

podmiotu prowadzącego taką działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartości powyżej
10 000 zł;
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7) zobowiązaniach pieniężnych o wartości
powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
na jakich zostały one zaciągnięte;
8) mieniu o szacunkowej wartości powyżej
10 000 zł, w stosunku do którego prawo
własności

zostało

małżonka,
pasierba,

przeniesione

zstępnych,
zięcia,

na

wstępnych,

synową,

rodzeństwo,

ojczyma, macochę, teściów, zstępnych
rodzeństwa,

rodzeństwo

rodziców,

małżonków

pasierbów,

zstępnych

i

małżonków

rodzeństwa

małżonków,
małżonków
zstępnych,

i

rodzeństwo

małżonków
oraz
a

rodzeństwa

małżonków

także

na

inne

innych
osoby

pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed dniem
złożenia oświadczenia;
9) różnicy liczbowej w stanie majątkowym
w stosunku do okresu, za jaki złożono
poprzednie oświadczenie;
10) stanie

majątku

obejmującego

osobistego
składniki

małżonka,

majątkowe,

o

których mowa w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
§ 4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w § 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie pełnienia urzędu lub od dnia
złożenia ostatniego oświadczenia zgodnie z
przepisami niniejszej ustawy.
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§ 5. W oświadczeniu majątkowym określa się
przynależność

poszczególnych

składników

majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku

osobistego

i majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
§ 6. Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia
oświadczenia

majątkowego

nie

posiada

wiedzy co do stanu majątku osobistego
małżonka, składa oświadczenie o braku takiej
wiedzy

podmiotowi

upoważnionemu

do

odebrania oświadczenia majątkowego.
§ 7. Oświadczenie majątkowe sędziowie składają
w dwóch egzemplarzach wraz z

kopią

rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok
poprzedni. Podmiot przyjmujący oświadczenie
majątkowe lub osoba przez niego upoważniona potwierdza pisemnie jego przyjęcie.
Oświadczenie przechowuje się przez okres
6 lat.
§ 8. Sędziowie składają oświadczenie majątkowe
właściwemu

terytorialnie

prezesowi

sądu

apelacyjnego. Prezesi sądów apelacyjnych
składają oświadczenie majątkowe Krajowej
Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy
zawartych w nim danych w terminie do dnia
30 czerwca każdego roku.
§ 9. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym

sędziego

dokonuje

właściwe

kolegium sądu apelacyjnego, w terminie do
dnia 30 czerwca każdego roku, i przedstawia
jej wyniki zgromadzeniu ogólnemu sędziów
sądu apelacyjnego.
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§ 10. Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się
w terminie 14 dni od dnia objęcia urzędu
sędziego, według stanu na dzień objęcia
urzędu sędziego, a następnie co roku do dnia
15 maja, według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego, a także w terminie 14 dni
od dnia opuszczenia urzędu sędziego, według
stanu na dzień opuszczenia urzędu.
§ 11. W terminie nieprzekraczającym 4 miesięcy od
dnia objęcia stanowiska lub funkcji

osoba

obowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego składa oświadczenie o zaprzestaniu
prowadzenia

działalności

gospodarczej,

zrzeczeniu się funkcji, rozwiązaniu stosunku
pracy albo zbyciu udziałów lub akcji,

o

których mowa w art. 86 § 1-3.
§ 12. Podmiot,

któremu

majątkowe,
oświadczenia

złożono

przekazuje

oświadczenie

jeden

majątkowego

egzemplarz
do

analizy

właściwemu urzędowi skarbowemu.
§ 13. Właściwość urzędu skarbowego ustala się
według przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z późn. zm.14)) oraz aktów wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy.
§ 14. Podmioty dokonujące analizy, o których mowa
w § 8 i 9, oraz urząd skarbowy są uprawnione
do

porównania

treści

analizowanego

oświadczenia majątkowego oraz załączonej
kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z
treścią

uprzednio

złożonych

oświadczeń
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majątkowych wraz z dołączonymi do nich
kopiami rocznych zeznań podatkowych (PIT).
§ 15. Właściwy urząd skarbowy, dokonując analizy
danych zawartych w oświadczeniu majątkowym, jest uprawniony we własnym zakresie
do zapoznania się z kopią rocznego zeznania
podatkowego

(PIT)

małżonka

osoby

składającej oświadczenie majątkowe.
§ 16. Podmioty, o których mowa w § 14, w
przypadku

powzięcia

wątpliwości

co

do

prawdziwości i prawidłowości analizowanego
oświadczenia

występują

z wnioskiem

do

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

osoby

składającej

majątkowe

jednostki

Centralnego
wszczęcie

Biura
kontroli

oświadczenie
organizacyjnej

Antykorupcyjnego
oświadczenia

o

mająt-

kowego. Wniosek jest kierowany również do
wiadomości odpowiednio podmiotu, któremu
złożono oświadczenie majątkowe, lub urzędu
skarbowego.
§ 17. Kontroli

oświadczenia

pod

względem

prawdziwości i prawidłowości Centralne Biuro
Antykorupcyjne

dokonuje

w trybie

i

na

zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592).
§ 18. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 września 1997 r. –
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Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.10)).
§ 19. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania osoby składającej
oświadczenie oraz jej małżonka, adresach
nieruchomości wpisanych do oświadczenia
oraz imionach i nazwiskach osób, o których
mowa w § 3 pkt 8. Jawne informacje zawarte
w oświadczeniu majątkowym są udostępniane przez podmiot uprawniony do przyjęcia
oświadczenia

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.
zm.6)).
§ 20. Podmiot

uprawniony

oświadczenia,

w

do

terminie

przyjęcia
do

dnia

30 października każdego roku, zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób,
które złożyły takie oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
§ 21. Osoba, której dotyczą informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, ma
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prawo wystąpić do podmiotu uprawnionego do
przyjęcia

oświadczenia

majątkowego

ze

stosownym wyjaśnieniem.
§ 22. Podmiot

uprawniony

oświadczenia,
otrzymania

w

do

terminie

wyjaśnień,

przyjęcia
14

dni

zamieszcza

od

je

w

Biuletynie Informacji Publicznej.”;
2) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. Do złożenia oświadczenia majątkowego stosuje
się odpowiednio formularz określony w załączniku
nr 3 do ustawy z dnia … o ograniczeniach
związanych z pełnieniem funkcji publicznych (Dz.
U. Nr ..., poz. ...).”;
3) po art. 88 dodaje się art. 88a-88c w brzmieniu:
„Art. 88a. Niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego

albo

niewypełnienie

obowiązku

określonego w art. 87 § 11 stanowi podstawę do
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego.
Art. 88b. Kto,

będąc

obowiązany

do

złożenia

oświadczenia majątkowego, nie składa go w
terminie albo nie dopełnia w określonym w
ustawie

terminie

pełnienia

funkcji,

obowiązku

zrzeczenia

zaprzestania

się

prowadzenia

działalności gospodarczej, rozwiązania stosunku
pracy albo zbycia udziałów lub akcji, w związku z
jednoczesnym sprawowaniem urzędu sędziego
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Art. 88c. 1. Kto nie podaje źródeł pochodzenia mienia
nabytego w okresie sprawowania urzędu
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sędziego,

podlegającego

ujawnieniu

w

oświadczeniu majątkowym,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, stanowi korzyść majątkową w
rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca

1997

r.

– Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45
§ 3-6

ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.”.
Art. 36.

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.28)) w art. 43 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów ustawy z dnia ...
o ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. …).”.
Art. 37. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 29))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
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„c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia ... o ograniczeniach
związanych z pełnieniem funkcji publicznych (Dz. U.
Nr ..., poz. ...), jeżeli może to godzić w bezpieczeństwo
państwa,”;
2) art. 80a otrzymuje brzmienie:
„Art. 80a. 1. Funkcjonariusz składa Szefowi właściwej
Agencji oświadczenie majątkowe, o którym
mowa w ustawie z dnia ... o ograniczeniach
związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), w trybie
określonym w tej ustawie.
2. Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy
podlegają ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.13)).”.
Art. 38. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 18))
w art. 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Nie mają prawa wybieralności osoby, które obowiązuje
czasowy zakaz sprawowania mandatu wójta, w związku
z naruszeniem obowiązków określonych w ustawie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.17)).”.
Art. 39. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 30)) w art. 58 ust. 6
otrzymuje brzmienie:
„6. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje
się odpowiednio formularz oświadczenia majątkowego
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określony w załączniku nr 3 do ustawy z dnia ... o
ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.
Art. 40. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658) w art. 173 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter składa
na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do
ustawy z dnia ... o ograniczeniach związanych z pełnieniem
funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.
Art. 41. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. 1. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są
obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie
majątkowym, obejmujące majątek osobisty oraz
majątek

objęty

małżeńską

wspólnością

majątkową, oraz o stanie majątku osobistego
małżonka, zwane dalej „oświadczeniem majątkowym”.
2. Informacja

o

stanie

majątku

osobistego

małżonka dotyczy tylko składników majątkowych nabytych po zawarciu związku małżeńskiego.
3. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) posiadanych

nieruchomościach

prawnym

posiadania,

tego

a

i

tytule

także

o

posiadanych zasobach pieniężnych oraz
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instrumentach finansowych w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.11));
2) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
państwowej

osoby

prawnej,

jednostki

samorządu terytorialnego, związku takich
jednostek, jednostki organizacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego lub komunalnej
osoby prawnej, jeżeli podlegało ono zbyciu
w drodze przetargu;
3) przychodach

osiągniętych

z

tytułu

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskanych z
każdego tytułu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzającym

złożenie

oświadczenia majątkowego;
4) zajmowanych
prawa

stanowiskach

handlowego,

w

spółkach

spółdzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą oraz o
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub
osobowych spółkach handlowych, a także o
posiadanych akcjach i udziałach w spółkach
prawa handlowego;
5) prowadzeniu

działalności

gospodarczej,

zarządzaniu taką działalnością albo byciu
przedstawicielem

lub

pełnomocnikiem

podmiotu prowadzącego taką działalność;
6) posiadanych składnikach mienia ruchomego
o szacunkowej wartości powyżej 10 000 zł;
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7) zobowiązaniach pieniężnych o szacunkowej
wartości

powyżej

10 000

zł,

w

tym

zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz
warunkach,

na

jakich

zostały

one

zaciągnięte;
8) mieniu o wartości powyżej 10 000 zł, w
stosunku

do

zostało

przeniesione

zstępnych,

którego

wstępnych,

prawo

własności

na

małżonka,

pasierba,

zięcia,

synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę,
teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo
rodziców,

zstępnych

pasierbów,

małżonków

rodzeństwo

i

małżonków
rodzeństwa

małżonków,

i

małżonków

rodzeństwa małżonków oraz małżonków
innych zstępnych, a także na inne osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed dniem
złożenia oświadczenia;
9) różnicy liczbowej w stanie majątkowym
w stosunku do okresu za jaki złożono
poprzednie oświadczenie;
10) stanie

majątku

osobistego

małżonka,

obejmującego składniki majątkowe, o których
mowa w pkt 1-4, 6, 7 i 9.
4. W oświadczeniu majątkowym wskazuje się
źródła pochodzenia mienia, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostało nabyte
w okresie sprawowania mandatu lub od dnia
złożenia ostatniego oświadczenia majątkowego
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
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5. W

oświadczeniu

przynależność

majątkowym

określa

poszczególnych

się

składników

majątkowych, przychodów i zobowiązań do
majątku

osobistego

i

majątku

objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
6. Jeżeli

osoba

zobowiązana

do

złożenia

oświadczenia majątkowego nie posiada wiedzy
co do stanu majątku osobistego małżonka,
składa oświadczenie o braku takiej wiedzy
podmiotowi

upoważnionemu

do

odebrania

oświadczenia majątkowego.
7. Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch
egzemplarzach

Marszałkowi

Sejmu

w

następujących terminach:
1) 14 dni od złożenia ślubowania wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej z
wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa
lub samorządu terytorialnego w związku
z wyborem

na

Europejskiego

posła
oraz

do
z

Parlamentu

informacją

o

posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub
samorządu terytorialnego, według stanu na
dzień ogłoszenia wyników wyborów;
2) do dnia 15 maja każdego roku, według
stanu

na

dzień
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grudnia

roku

poprzedniego, dołączając kopię rocznego
zeznania podatkowego (PIT);
3) w terminie miesiąca od dnia zarządzenia
nowych wyborów do Parlamentu Europejskiego,

według

składania.

stanu

na

dzień

jego
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8. Oświadczenie majątkowe składa się wraz z
kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT)
za

rok

poprzedni.

Podmiot

przyjmujący

oświadczenie majątkowe lub osoba przez niego
upoważniona

potwierdza

pisemnie

jego

przyjęcie. Oświadczenie przechowuje się przez
okres 6 lat.
9. Podmiot,

któremu

majątkowe,

złożono

przekazuje

oświadczenia

oświadczenie

jeden

majątkowego

egzemplarz
właściwemu

urzędowi skarbowemu.
10. Analizy danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym dokonują podmioty, o których
mowa

w

ust.

7,

oraz

właściwe

urzędy

skarbowe.
11. Właściwość urzędu skarbowego ustala się
według przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 r.

o podatku

dochodowym

od

osób

fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z
późn.

zm.14))

oraz

aktów

wykonawczych

wydanych na podstawie tej ustawy.
12. Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do
porównania treści analizowanego oświadczenia
majątkowego oraz załączonej kopii rocznego
zeznania

podatkowego

(PIT)

z

treścią

uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych
wraz z dołączonymi do nich kopiami rocznych
zeznań podatkowych.
13. Właściwy urząd skarbowy, dokonując analizy
danych

zawartych

w

oświadczeniu

mająt-

kowym, jest uprawniony we własnym zakresie
do zapoznania się z kopią rocznego zeznania
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podatkowego (PIT) małżonka osoby składającej
oświadczenie majątkowe.
14. Podmioty dokonujące analizy oświadczenia
majątkowego

w

przypadku

powzięcia

wątpliwości co do prawdziwości i prawidłowości
analizowanego

oświadczenia

występują

z

wnioskiem o wszczęcie kontroli oświadczenia
majątkowego do właściwej ze względu na
miejsce

zamieszkania

oświadczenie

osoby

składającej

majątkowe

jednostki

organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany również do
wiadomości odpowiednio podmiotu, któremu
złożono oświadczenie majątkowe, lub urzędu
skarbowego.
15. Kontroli

oświadczenia

pod

względem

prawdziwości i prawidłowości Centralne Biuro
Antykorupcyjne

dokonuje

w

trybie

i

na

zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr
158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592).
16. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oświadczeniu

majątkowym

powoduje

odpowiedzialność karną na podstawie art. 233
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)).
17. Do złożenia oświadczenia majątkowego stosuje
się odpowiednio formularz oświadczenia majątkowego określony w załączniku nr 3 do ustawy
z dnia ... o ograniczeniach związanych z
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pełnieniem funkcji publicznych (Dz. U. Nr ...,
poz. ...).
18. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o
adresie zamieszkania posła do Parlamentu
Europejskiego oraz jego małżonka, adresach
nieruchomości

wpisanych

do

oświadczenia

oraz imionach i nazwiskach osób, o których
mowa w ust. 3 pkt 8. Jawne informacje zawarte
w oświadczeniu majątkowym są podawane do
publicznej wiadomości przez Marszałka Sejmu
w formie elektronicznej. Ponadto podaje się,
w terminie do dnia 30 października każdego
roku, informacje o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach
analizowanych

stwierdzonych

oświadczeniach

w

mająt-

kowych wraz z ich opisem i wskazaniem
osób,

które

złożyły

nieprawidłowe

oświadczenia;
3) działaniach

podjętych

nieprawidłowościami
analizowanych

w

związku

stwierdzonymi

oświadczeniach

z
w

mająt-

kowych.
19. Osoba, której dotyczą informacje, o których
mowa w ust. 18 pkt 1-3, ma prawo wystąpić do
podmiotu,

któremu

złożono

oświadczenie

majątkowe, ze stosownym wyjaśnieniem.
20. Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wyjaśnień, podaje je do publicznej
wiadomości.”;
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2) po art. 3a dodaje się art. 3b-3c w brzmieniu:
„Art. 3b. Kto, będąc obowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowego, nie składa go w terminie
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Art. 3c. 1. Kto nie podaje źródeł pochodzenia mienia
nabytego w okresie sprawowania mandatu,
podlegającego

ujawnieniu

w

oświadczeniu

majątkowym,
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
2. Mienie,

którego

ujawniono,

źródeł

stanowi

pochodzenia

korzyść

majątkową

nie
w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny.
3. W przypadku skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1, sąd orzeka przepadek
mienia,

którego

źródeł

pochodzenia

nie

ujawniono, chociażby nie stanowiło własności
sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45
§ 3-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli
nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego
czynu zabronionego.”.
Art. 42. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz.
1592) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, określonych w art. 228-231 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)), a także o których
mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia ... o ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), art. 102b i 102c
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.17)), art. 92a i 92b ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.23))
i art. 91a i 91b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.24)),”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

ujawnianie

i

przeciwdziałanie

przypadkom

nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia …
o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”;
2) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) ustawy z dnia ... o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”;
3) w art. 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. CBA

prowadzi

działalność

kontrolną

również

na

wniosek urzędu skarbowego lub podmiotu uprawnionego

do

zgodnie

z

przyjęcia

oświadczenia

przepisami

ustawy

o

majątkowego
ograniczeniach

związanych z pełnieniem funkcji publicznych lub
przepisami

szczególnymi

określającymi

złożenia oświadczenia majątkowego.”;

obowiązek
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4) w art. 46 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) o

odwołanie

stosunku

ze

pracy

stanowiska
bez

lub

rozwiązanie

wypowiedzenia

z

winy

pracownika z powodu nieprzestrzegania przepisów
ustawy
o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji
publicznych oraz innych ustaw wprowadzających
ograniczenia

w

podejmowaniu

i

prowadzeniu

działalności gospodarczej lub innych rodzajów
aktywności

przez

osoby

pełniące

funkcje

publiczne,”,
b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przepisów ustawy o ograniczeniach związanych
z pełnieniem funkcji publicznych oraz innych ustaw
wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej lub innych
rodzajów aktywności przez osoby pełniące funkcje
publiczne,”;
5) w art. 64:
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym
składanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia …
o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), stwierdzonego
w drodze postępowania dyscyplinarnego;”,
b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego,
o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia …
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o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”;
6) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W stosunku do funkcjonariuszy mają zastosowanie
ograniczenia wynikające z ustawy z dnia ... o
ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Funkcjonariusze są
obowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego na
zasadach, w trybie i w terminach określonych w
przepisach tej ustawy.”;
7) w art. 72 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, podlegają
ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.13)).”.
Art. 43. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709
i Nr 218, poz. 1592) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Funkcjonariusze SKW i SWW składają odpowiednio
Szefowi SKW albo Szefowi SWW oświadczenie
o swoim stanie majątkowym, którego zakres oraz
wzór określają przepisy ustawy z dnia … o ograniczeniach

związanych

z

pełnieniem

funkcji

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), w trybie
określonym w tej ustawie.
2. Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy SKW
i SWW podlegają ochronie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631, z późn. zm13)).”.
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Art. 44. Osoby w dniu wejścia w życie ustawy sprawujące mandat,
zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje określone w niniejszej ustawie lub
ustawach zmienianych tą ustawą, które prowadzą działalność gospodarczą
niedozwoloną ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, są
obowiązane, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaprzestać
prowadzenia tej działalności.
Art. 45. Osoby w dniu wejścia w życie ustawy sprawujące mandat,
zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje określone w niniejszej ustawie lub
ustawach zmienianych tą ustawą, które posiadają w spółkach prawa
handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających
więcej niż 10% kapitału zakładowego, są obowiązane do zbycia nadwyżki
udziałów lub akcji, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli
niniejsza ustawa lub ustawy zmieniane tą ustawą uznają za niedozwolone
posiadanie akcji lub udziałów w takich rozmiarach przez te osoby.
Art. 46. Podmioty obowiązane na podstawie niniejszej ustawy lub ustaw
zmienianych tą ustawą do umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej
określonych informacji lub oświadczeń mają obowiązek zamieścić te informacje
lub oświadczenia po raz pierwszy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Art. 47. 1. Osoby w dniu wejścia w życie ustawy sprawujące mandat,
zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje określone w niniejszej ustawie lub
ustawach zmienianych tą ustawą, które:
1) są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji
rewizyjnych spółek prawa handlowego lub spółdzielni,
z wyjątkiem

rad

nadzorczych

spółdzielni

miesz-

kaniowych, lub
2) są zatrudnione lub wykonują inne zajęcia w spółkach
prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie
o ich stronniczość lub interesowność, lub
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3) są członkami zarządów fundacji lub stowarzyszeń
prowadzących działalność gospodarczą, lub
4) są zatrudnione lub wykonują inne zajęcia w podmiotach
korzystających ze środków publicznych, jeżeli z tytułu
zajmowania

stanowiska

lub

pełnienia

funkcji

uczestniczą w przyznawaniu tym podmiotom środków
publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania; nie
dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajęć w
charakterze

nauczyciela

akademickiego

w

szkole

wyższej albo pracownika naukowego w jednostce
badawczo-rozwojowej lub innej jednostce naukowej w
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. b, f lub g ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.7)), jeżeli osoba
ta posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego,
są obowiązane zrzec się tych stanowisk lub funkcji,
w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia lub
zgromadzenia akcjonariuszy, nie później

niż w terminie

4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że
w tym terminie złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji
publicznej

lub

stanowiska. W przypadku niezłożenia

oświadczenia w tym terminie osoby te tracą, z mocy prawa,
stanowiska we władzach spółki, spółdzielni, fundacji lub
w stowarzyszeniu i podlegają wykreśleniu z właściwego
rejestru.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zostały
zgłoszone lub wyznaczone do objęcia funkcji lub stanowiska w spółkach prawa handlowego przez podmioty, o
których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, art. 24o ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 23, art. 25j ust. 1 ustawy zmienianej w art.
31 lub art. 27j ust. 1 ustawy zmienianej w art. 32.
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Art. 48. 1. Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące
kontroli oświadczeń majątkowych do dnia 31 grudnia 2007 r. wykonują dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, do których

w przypadku powzięcia

wątpliwości co do prawdziwości i prawidłowości oświadczenia majątkowego
występuje
z wnioskiem o wszczęcie kontroli właściwy urząd skarbowy lub podmiot
dokonujący analizy oświadczenia majątkowego.
2. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej zadania, o których
mowa w ust. 1, wykonują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września
1991 r. o kontroli skarbowej dotyczącymi kontroli oświadczeń majątkowych
osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych
podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
3. Urząd

skarbowy

lub

podmiot

dokonujący

analizy

oświadczenia majątkowego zawiadamia o wystąpieniu z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie majątkowe jednostkę organizacyjną Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
4. Do

kontroli

oświadczeń

majątkowych

prowadzonych

przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej na podstawie przepisów ustaw
zmienianych w art. 23 oraz art. 31 i art. 32 i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tych ustaw w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. Kontrole oświadczeń majątkowych wszczęte przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, na podstawie wniosku urzędu skarbowego
lub podmiotu dokonującego analizy oświadczenia majątkowego, o którym mowa
w ust. 1, i niezakończone do dnia 31 grudnia 2007 r., prowadzą nadal dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, na podstawie przepisów, o których mowa
w ust. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2008 r.
Art. 49. Traci moc ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).
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Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 25, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
r.

1

)

2

)

3

)

4

)

5

)

6

)

7

)

8

)

9

)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z
dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 24 lipca
1991 r. o Służbie Celnej, z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych, z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, z
dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach skarbowych i izbach skarbowych, z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo
o ustroju sądów wojskowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z
dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, z dnia
30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego, z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22,
poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443,
z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz.
402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z
2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz.
391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz.
1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz.
2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz.
1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 1984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z
2004 r. Nr 116, poz. 1207.

10

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr
228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r.
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz.
1493 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648.

11

)

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz.
1119.

12

)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i
Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz.
1413 i Nr 217, poz. 1590.

13

)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

14

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr
4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134,
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844,
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202,
poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54,
poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz.
2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169,
poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z
2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i
Nr 183, poz. 1353 i 1354.

15

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.

16

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213,
poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169,
poz. 1410 i 1417 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.

17

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

18

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214,
poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2007 r. Nr ..., poz. ... .

19

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1218.

20

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

21

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz.
1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

22

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 185,
poz. 1907, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 191, poz. 1414.

23

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

24

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

25

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

26

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286,
z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i

Nr 208, poz. 1539.
27

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr
153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z
2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

28

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr
124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr
145, poz. 1050.

29

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz.
1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz.
2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592.

30

)

)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz.
2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i
1602.
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