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U S T A W A

                    z dnia……………..2007 r.

o ograniczeniach zwiazanych z  pelnieniem funkcji publicznych1

Art. 1.

1.Ustawa okresla ograniczenia zwiazane z pelnieniem funkcji publicznych, a takze zasady

skladania przez osoby pelniace funkcje publiczne oswiadczen majatkowych.

2. W rozumieniu ustawy osobami pelniacymi funkcje publiczne sa osoby, o których mowa w

art. 2.

Art. 2

1. Ustawe stosuje sie do :

1) osób zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe (Dz.U.

Nr 20, poz. 101 z pózn. zm.)2;

2) sedziów Trybunalu Konstytucyjnego;

3) osób zajmujacych wysokie stanowiska panstwowe nalezacych  do panstwowego zasobu

kadrowego zgodnie z ustawa z dnia 24 sierpnia  2006 r. o panstwowym zasobie kadrowym i

wysokich stanowiskach panstwowych  (Dz.U. Nr 170, poz. 1217);

4) osób zatrudnionych na stanowiskach  sredniego szczebla zarzadzania,  koordynujacych lub

samodzielnych w korpusie sluzby cywilnej;

                                                
1   Niniejsza ustawa zmienia sie ustawy: z dnia 14 marca 1985 o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, z dnia 24 lipca 1991 r. o Sluzbie Celnej, z dnia 28 wrzesnia 1991r. o kontroli skarbowej,
z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora, z
dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach skarbowych i izbach skarbowych, z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sadów wojskowych, z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym, z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie województwa, z dnia 16 lipca 1998 r. –Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, z
dnia 30 czerwca 2000 r. –Prawo wlasnosci przemyslowej, z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych, z dnia18
wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu, z
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej
zolnierzy zawodowych, z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych, z dnia 30 lipca 2004 r. o uposazeniu poslów do
Parlamentu Europejskiego, z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz z dnia 9 czerwca 2006 r. o Sluzbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego.

2   Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
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5) osób zatrudnionych w urzedach panstwowych, o których mowa w ustawie z dnia 16

wrzesnia 1982 r.  o pracownikach urzedów panstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z

pózn.zm.)3 na stanowiskach kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, ich

zastepców, glównego ksiegowego oraz na stanowiskach podlegajacych bezposrednio

kierownikowi urzedu;

6) urzedników sluzby cywilnej;

7) pracowników gabinetów politycznych;

8) osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych wlasciwych do spraw kontroli i

nadzoru na stanowiskach, na których wymagane jest wyksztalcenie wyzsze w urzedach

panstwowych,  o których mowa  w ustawie z dnia 16 wrzesnia 1982 r. o pracownikach

urzedów panstwowych oraz w urzedach, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o sluzbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);

9) czlonków korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedzie obslugujacym ministra

wlasciwego do spraw finansów publicznych;

10) czlonków korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedach i izbach skarbowych oraz

urzedach kontroli skarbowej;

11) funkcjonariuszy celnych oraz pracowników izb celnych nie bedacych funkcjonariuszami

celnymi;

12)dyrektorów izb skarbowych i ich zastepców, naczelników urzedów skarbowych i ich

zastepców, dyrektorów urzedów kontroli skarbowej i ich zastepców, dyrektorów izb celnych i

ich zastepców oraz naczelników urzedów celnych i ich zastepców;

13)dyrektora generalnego Najwyzszej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyzszej Izby

Kontroli nadzorujacych lub wykonujacych czynnosci kontrolne;

14) Prezesa i wiceprezesów oraz starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu

Panstwa;

15)Przewodniczacego i Zastepców Przewodniczacego Komisji Nadzoru Finansowego,

kierujacych jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komisji,  ich zastepców oraz

glównych ksiegowych oraz osób podlegajacych bezposrednio Przewodniczacemu;

16) prezesa, zastepcy prezesa, czlonka kolegium, naczelnika wydzialu oraz inspektora do

spraw kontroli w  regionalnych izbach  obrachunkowych;

17) prezesa,  wiceprezesa, czlonka kolegium odwolawczego w samorzadowych kolegiach
odwolawczych;

3   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001r.Nr 98, poz.1071, Nr 123, poz.1353 i Nr 128, poz.1403,
z 2002 r. Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz.2052, 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.
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18) prezesa, wiceprezesa, czlonka zarzadu, skarbnika, osób zajmujacych stanowiska

glównego ksiegowego, kierujacego oddzialem terenowym i jego zastepcy oraz osób

zajmujacych stanowiska równorzedne pod wzgledem placowym  w bankach panstwowych;

19)czlonków Zarzadu Narodowego Banku Polskiego oraz kierujacych komórkami

organizacyjnymi Centrali i ich zastepców oraz  kierujacych 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  pózn.zm.)4;

20) prezesa, wiceprezesa, czlonków zarzadu, dyrektora zespolu, dyrektora oddzialu

terenowego i jego zastepcy  oraz osób zajmujacych  stanowiska równorzedne pod wzgledem

placowym  w agencjach panstwowych;

21) czlonków sluzby zagranicznej oraz zolnierzy zawodowych posiadajacych stopnie

dyplomatyczne w sluzbie zagranicznej;

22) dyrektorów sadów apelacyjnych i okregowych oraz kierowników komórek finansowych

sadów rejonowych, a takze dyrektorów finansowo-administracyjnych prokuratur

apelacyjnych;

23) osób zatrudnionych w przedsiebiorstwach panstwowych zajmujacych stanowiska:

dyrektora przedsiebiorstwa, jego zastepcy, glównego ksiegowego, kierownika, dyrektora

oddzialu terenowego i jego zastepcy – oraz komórek równorzednych,  a takze glównego

ksiegowego w oddziale terenowym  oraz prokurenta i likwidatora;

24) osób zatrudnionych w jednoosobowych spólkach Skarbu Panstwa oraz spólkach, w

których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50% kapitalu zakladowego lub 50% liczby akcji,

zajmujacych stanowiska: prezesa, wiceprezesa, czlonka zarzadu i glównego ksiegowego,

kierujacego oddzialem terenowym i jego zastepcy oraz stanowiska równorzedne pod

wzgledem placowym,  a takze  glównego ksiegowego w oddziale terenowym oraz prokurenta,

likwidatora i obserwatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o

szczególnych uprawnieniach Skarbu Panstwa oraz ich wykonywaniu w spólkach

kapitalowych o istotnym znaczeniu dla porzadku publicznego lub bezpieczenstwa

publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr  267,  poz. 2258);

25) czlonków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i rady oddzialów wojewódzkich

Funduszu, dyrektorów i zastepców dyrektorów oddzialów wojewódzkich Narodowego

Funduszu Zdrowia  oraz glównego ksiegowego Narodowego Funduszu Zdrowia;

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 oraz z 2006 r. Nr 157,  poz.1119.
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26) kierowników samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej;

27) kierujacych komórkami organizacyjnymi oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi

Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i ich  zastepców, czlonków zarzadu Zakladu Ubezpieczen

Spolecznych oraz osób zajmujacych stanowiska  glównego ksiegowego;

28) czlonków organu zarzadzajacego 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

pózn. zm.)5;

29) dyrektora, zastepcy dyrektora i glównego ksiegowego w jednostkach badawczo-

rozwojowych.

2. Przepisy ustawy maja zastosowanie do innych osób pelniacych funkcje publiczne na

podstawie odrebnych przepisów.

           Art. 3

Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) spólce prawa handlowego – rozumie sie przez to spólke handlowa, a takze inna

spólke, do której stosuje sie przepisy prawa handlowego, w tym spólke wedlug prawa

obcego;

2) jednostkach samorzadu terytorialnego – nalezy przez to rozumiec gmine, powiat i

samorzad województwa.

         Art. 4

Osoby, o których mowa w art. 2, w okresie zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji

publicznej nie moga:

  1) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spólek prawa

handlowego;

2) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w spólkach prawa handlowego, które

moglyby wywolac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc;

3) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóldzielni, z

wyjatkiem rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych;

  4)  byc czlonkami zarzadów fundacji lub stowarzyszen, prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza;

5   Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2005 Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.1420, Nr 104, poz.708, Nr
170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz.1381.
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5) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w podmiotach innych niz wymienione w

art. 2, korzystajacych ze srodków publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub

pelnienia funkcji uczestnicza w przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub

rozliczaniu ich wydatkowania; nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajec w

charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyzszej 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 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.

Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.727 i Nr 179, poz.1484),

jezeli osoba ta posiada tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora

habilitowanego;

6) posiadac w spólkach prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialy

przedstawiajace wiecej niz 10% kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spólek;

7)  prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

a takze zarzadzac taka dzialalnoscia lub byc przedstawicielem albo pelnomocnikiem

podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc; nie dotyczy to dzialalnosci wytwórczej w

rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.

       Art. 5

Jezeli osoby, o których mowa w art. 2, w dniu powolania na stanowisko lub powierzenia

funkcji wbrew warunkom,  o których mowa w art. 4, pelnia funkcje, sa zatrudnione, prowadza

dzialalnosc gospodarcza albo posiadaja akcje lub udzialy w ilosci przekraczajacej

dopuszczalny limit,  sa obowiazane  w terminie  4 miesiecy od dnia powolania na stanowisko

lub powierzenia funkcji zrzec sie pelnionej funkcji, rozwiazac stosunek pracy lub zaprzestac

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbyc udzialy lub akcje.

          Art. 6   

1. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby wymienione w art. 2, stanowi

przewinienie sluzbowe, które podlega odpowiedzialnosci dyscyplinarnej, podstawe do

rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika albo odwolania ze

stanowiska.



6

2. Odwolanie i rozwiazanie umowy o prace w trybie okreslonym w ust. 1  jest równoznaczne

z rozwiazaniem umowy o prace 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

pózn. zm.)6.

Art. 7

1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spólek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie

dotyczy osób wymienionych w art. 2, o ile zostaly zgloszone lub wyznaczone do objecia

takich stanowisk  w spólce prawa handlowego przez Skarb Panstwa, inne panstwowe osoby

prawne, spólki, w których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50% kapitalu zakladowego lub

50% liczby akcji albo przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub inne osoby

prawne jednostek samorzadu terytorialnego. Osoby te nie moga zostac zgloszone lub

wyznaczone do wiecej niz dwóch spólek prawa handlowego z udzialem podmiotów

zglaszajacych lub wyznaczajacych te osoby.

2. Podmioty zglaszajace lub wyznaczajace osoby do organów spólek prawa handlowego

prowadza wykazy osób zgloszonych lub wyznaczonych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imie (imiona) i nazwisko osoby zgloszonej lub wyznaczonej do organu spólki

prawa handlowego,  miejscowosc, w której zamieszkuje, miejsce pracy, zajmo-

wane stanowisko lub funkcje,

2)  date powolania lub wyboru osoby do organu spólki prawa handlowego,

3)  date zaprzestania pelnienia funkcji w organie spólki prawa handlowego.

6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.1154,Nr 128, poz.1405 i Nr 154, poz.1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135,
poz.1146, Nr 199, poz.1673, 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, po.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 2006r. Nr 104,
poz.708 i 711, Nr 133, poz.935, Nr 217, poz.1587 i Nr 221, poz.1615.
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4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, sa jawne, z wylaczeniem danych

o adresie zamieszkania osoby zgloszonej lub wyznaczonej. Jawne informacje sa udostepniane

w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o

dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.)7, zwanym dalej

„Biuletynem Informacji Publicznej”, lub na stronach internetowych podmiotu zglaszajacego

lub wyznaczajacego.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, moga otrzymywac odrebne wynagrodzenie z tytulu

sprawowania funkcji w spólce prawa handlowego, do której zostaly zgloszone lub

wyznaczone, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynag-

radzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z pózn.

zm.)8.

              Art. 8

 1. Osoby, o których  mowa w art. 2,  nie moga, przed uplywem 3 lat od dnia zaprzestania

zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji, byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec u

przedsiebiorcy lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli wydawaly rozstrzygniecia w

sprawach indywidualnych dotyczacych tego przedsiebiorcy; nie dotyczy to wydawanych na

podstawie odrebnych przepisów decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru

podatków i oplat lokalnych oraz wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i innych

skladek do poboru których zobowiazany jest Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, z wyjatkiem

decyzji dotyczacych ulg i zwolnien w tych podatkach, oplatach lub skladkach.

2. Podmiotem zaleznym od innego przedsiebiorcy w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w

którym:

1) inny przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosów w jego

organach;

2) inny przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci

czlonków organu zarzadzajacego lub nadzorczego w tym podmiocie;

3) wiecej niz polowa czlonków zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami

zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w innym podmiocie;

7 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr153, poz.1271, z 2004 r. Nr 240, po.2407 oraz z 2005 r. Nr 64, po.565
i Nr 132, poz.1110.

8 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
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4) inny przedsiebiorca wywiera decydujacy wplyw na dzialalnosc tego przedsiebiorcy,

w szczególnosci na podstawie umowy przewidujacej zarzadzanie tym przedsiebiorca

lub przekazywanie zysku.

3. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec u przedsiebiorcy lub podmiocie od niego zaleznym, o których

mowa w ust. 1, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot uprawniony do odebrania

oswiadczenia majatkowego, o którym mowa w art. 12. Wyrazenie zgody nastepuje w drodze

decyzji administracyjnej.

4. Osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1, wyznaczone do organów spólek prawa handlowego

nie moga przed uplywem 3 lat od zaprzestania pelnienia funkcji w organach spólek prawa

handlowego byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w tych spólkach.

5. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec w spólkach prawa handlowego przez osoby, o których mowa w

ust. 4, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot, który zglosil lub wyznaczyl osobe do

organu spólki prawa handlowego. Wyrazenie zgody nastepuje w drodze decyzji

administracyjnej.

Art. 9

1. Osoby, o których mowa w art. 2, sa obowiazane zlozyc oswiadczenie  o dzialalnosci

gospodarczej prowadzonej przez malzonka. Oswiadczenie sklada sie podmiotowi

uprawnionemu do odbioru oswiadczenia majatkowego, o którym mowa w art. 12.

2. Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sklada sie w terminie 14 dni  od dnia  powolania

na stanowisko lub powierzenia funkcji, a w przypadku podjecia przez malzonka takiej

dzialalnosci w trakcie pelnienia funkcji lub zmiany jej charakteru, takze w trakcie pelnienia

funkcji, niezwlocznie po zaistnieniu przeslanek do jego zlozenia.

3. Podmiot uprawniony do odbioru oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej

przez malzonka osoby pelniacej funkcje publiczna, na wniosek przelozonego lub osoby

obowiazanej do zlozenia tego oswiadczenia, wydaje w terminie 14 dni od dnia zlozenia

wniosku i dorecza przelozonemu rozstrzygniecie, czy dzialalnosc gospodarcza malzonka

moze wywolywac podejrzenie o stronniczosc lub interesownosc osoby wymienionej w  art. 2.

Rozstrzygniecie nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszalka Senatu, Prezesa

Rady Ministrów, wicemarszalka Sejmu, wicemarszalka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów,
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Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunalu Konstytucyjnego, Prezesa

Najwyzszej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwyzszej Izby Kontroli, Rzecznika Praw

Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego, wiceprezesa Naczelnego Sadu

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego, Prezesa Sadu Najwyzszego,

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastepcy Prezesa Narodowego Banku

Polskiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - przepisu ust. 3 nie stosuje sie.

5. Informacje zawarte w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez

malzonka osoby pelniacej funkcje publiczna sa jawne, z wylaczeniem informacji o adresie

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz  jej malzonka, a takze adresie prowadzenia

dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest on tozsamy z adresem zamieszkania tych osób. Jawne

informacje zawarte w oswiadczeniu sa udostepniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka nie posiada takiej wiedzy,  sklada oswiadczenie o braku takiej

wiedzy podmiotowi uprawnionemu do odbioru oswiadczenia.

7.Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka powoduje odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1

ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pózn.zm.)9.

8. Wzory oswiadczen, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowia odpowiednio zalaczniki nr 1 i 2

do ustawy.

  Art. 10. 

Wybór lub powolanie do organu spólki, spóldzielni, fundacji lub stowarzyszenia z

naruszeniem zakazów okreslonych w art. 4 i 8 ust.1 sa z mocy prawa niewazne i nie podlegaja

wpisaniu do wlasciwego rejestru.

9    Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 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 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 oraz 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.
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   Art. 11

 1. Osoby, o których mowa w art. 2, sa obowiazane  zlozyc oswiadczenie o swoim stanie

majatkowym, obejmujace majatek osobisty oraz majatek objety malzenska wspólnoscia

majatkowa oraz o stanie majatku osobistego malzonka, zwane dalej „oswiadczeniem

majatkowym”.

2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych  po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze o posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm.)10;

2) mieniu nabytym przez te osobe  od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej,

jednostek samorzadu terytorialnego, zwiazków tych jednostek, jednostki

organizacyjnej jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej,

które podlegalo zbyciu w drodze przetargu;

3) przychodach  osiagnietych  z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, z

podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa  handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu  prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartosci powyzej 10 000

zl;

10  Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.708 i Nr 157, poz. 1119.
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7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym  zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly one zaciagniete;

8) skladnikach majatkowych o szacunkowej wartosci powyzej 10 000 zl, w stosunku do

których prawo wlasnosci  zostalo przeniesione  na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;

       9) róznicy liczbowej w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono

poprzednie oswiadczenie;

10) stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki majatkowe, o których

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

4.  W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte  w okresie pelnienia funkcji lub zajmowania

stanowiska lub od dnia zlozenia ostatniego oswiadczenia majatkowego zgodnie z przepisami

niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

6. Oswiadczenie majatkowe wraz z  kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok

poprzedni sklada sie podmiotowi, o którym mowa w art. 12, w dwóch egzemplarzach.

Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego upowazniona

potwierdza pisemnie jego przyjecie.

7.  Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym  sa jawne, z wylaczeniem informacji o

adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka, adresach

nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których

mowa w ust.3 pkt 8. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu sa udostepniane przez

podmiot uprawniony do odebrania oswiadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,  a jawne



12

informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych, do odebrania których jest uprawniony

Szef Kancelarii Sejmu lub Szef Kancelarii Senatu – na stronach internetowych tych

podmiotów.

8. Pierwsze oswiadczenie majatkowe sklada sie w terminie 14 dni od dnia objecia  stanowiska

lub  funkcji, wedlug stanu na dzien objecia stanowiska lub funkcji.

9. Kolejne oswiadczenia majatkowe  sklada sie co roku, do dnia 15 maja, wedlug stanu na

dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a takze w terminie 14 dni od dnia zaprzestania

zajmowania stanowiska lub zaprzestania pelnienia funkcji, wedlug stanu na dzien

zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji.

10. W przypadku, gdy osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe, nie posiada wiedzy co do

stanu majatku osobistego malzonka, sklada oswiadczenie o braku takiej wiedzy podmiotowi

upowaznionemu do odebrania oswiadczenia.

11. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 §1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny.

12. Wzór oswiadczenia majatkowego stanowi zalacznik nr 3 do ustawy.

        Art. 12.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszalek Sejmu, Marszalek Senatu, Prezes Rady

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu,

Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Wiceprezes Trybunalu Konstytucyjnego, Prezes

Najwyzszej Izby Kontroli, Wiceprezes Najwyzszej Izby Kontroli, Rzecznik Praw

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

Prezes Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu, Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku

Polskiego, Przewodniczacy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Glówny Inspektor Pracy,

zastepca Glównego Inspektora Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiej

Akademii Nauk,  Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, Rzecznik Ubezpieczonych,

skladaja oswiadczenie majatkowe Pierwszemu Prezesowi Sadu Najwyzszego.
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2. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego, Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego, Zastepca

Szefa Kancelarii Prezydenta, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Prezydenta RP  skladaja oswiadczenie majatkowe Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Oswiadczenie majatkowe skladaja:

1) wicemarszalek Sejmu lub Senatu - odpowiednio Marszalkowi Sejmu lub

Marszalkowi Senatu;

2) wiceprezes Rady Ministrów, minister, Szef Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, wojewoda,

wicewojewoda -  Prezesowi Rady Ministrów;

3) sekretarz stanu, podsekretarz stanu (wiceminister) – wlasciwemu ministrowi,

a w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Szefowi Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów;

4) Szef Biura Trybunalu Konstytucyjnego oraz sedziowie Trybunalu

Konstytucyjnego – Prezesowi Trybunalu Konstytucyjnego;

5) kierownik urzedu centralnego lub panstwowej jednostki organizacyjnej –

organowi nadrzednemu lub nadzorujacemu;

6) zastepca kierownika urzedu centralnego lub panstwowej jednostki

organizacyjnej  –  kierownikowi urzedu centralnego lub panstwowej jednostki

organizacyjnej;

7) dyrektor generalny urzedu naczelnego lub centralnego organu panstwowego i

dyrektor generalny urzedu wojewódzkiego – Szefowi Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów;

8) kierujacy departamentami lub komórkami równorzednymi w panstwowych

jednostkach organizacyjnych zajmujacy wysokie stanowiska panstwowe –

kierownikowi jednostki;

9)  osoby,  o których mowa w art. 2 pkt 4, 6 i  8 -   bedace czlonkami korpusu

sluzby cywilnej oraz pkt 9 i 10 – wlasciwemu dyrektorowi generalnemu

urzedu lub kierownikowi jednostki, jezeli nie ma stanowiska dyrektora

generalnego;
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10)  osoby, o których mowa w art. 2 pkt 5 i  8 nie bedace czlonkami korpusu

sluzby cywilnej - wlasciwemu kierownikowi urzedu;

11) osoby, o których mowa w art. 2 pkt  11  -  kierownikowi urzedu, natomiast

osoby okreslone w pkt 12 - ministrowi wlasciwemu do spraw finansów

publicznych;

12) kierownik zespolonej sluzby, inspekcji lub strazy –  odpowiednio staroscie lub

wojewodzie;

13) pracownicy gabinetów politycznych - wlasciwemu ministrowi lub Szefowi

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

14) osoby bedace w sluzbie zagranicznej – ministrowi wlasciwemu do spraw

zagranicznych, z wyjatkiem osób pelniacych funkcje attache obrony

(wojskowego, morskiego, lotniczego) albo zastepcy attache obrony

(wojskowego, morskiego, lotniczego), którzy skladaja oswiadczenie

Ministrowi Obrony Narodowej;

15) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 13 - Prezesowi Najwyzszej Izby Kontroli;

16) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 14  – Prezesowi Prokuratorii Generalnej

Skarbu Panstwa, z tym, ze Prezes Prokuratorii – ministrowi wlasciwemu do

spraw Skarbu Panstwa;

17) Zastepca Przewodniczacego Komisji Nadzoru Finansowego oraz kierujacy

jednostkami i komórkami organizacyjnymi, ich zastepcy, glówny ksiegowy

oraz osoby zatrudnione na stanowiskach podleglych bezposrednio

kierownikowi - Przewodniczacemu, natomiast Przewodniczacy Komisji

Nadzoru Finansowego -  Prezesowi Rady Ministrów;

18) prezes regionalnej izby obrachunkowej i prezes samorzadowego kolegium

odwolawczego – ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej;

19) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujacy stanowiska:

zastepcy prezesa, czlonka kolegium, naczelnika wydzialu oraz inspektora do

spraw kontroli – prezesowi regionalnej izby obrachunkowej;

20) pracownicy samorzadowych kolegiów odwolawczych zajmujacy stanowiska:

wiceprezesa oraz  czlonka kolegium – prezesowi;
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21) osoby, o których mowa w art. 2 pkt  18   –  ministrowi wlasciwemu do spraw

finansów publicznych;

22) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 19 – Prezesowi Narodowego Banku

Polskiego;

23)  prezes agencji panstwowej – organowi nadzorujacemu agencje;

24) pracownicy agencji panstwowych zajmujacy stanowiska: wiceprezesa, czlonka

zarzadu, dyrektora zespolu, dyrektora oddzialu terenowego jego zastepcy lub

stanowiska równorzedne  – prezesowi agencji;

25)  osoby, o których mowa w art. 2 pkt 22 – prezesowi wlasciwego sadu lub

wlasciwemu prokuratorowi apelacyjnemu;

26) dyrektor przedsiebiorstwa panstwowego – organowi zalozycielskiemu;

27) prezes spólki prawa handlowego, o której mowa w art. 2 pkt 24 – ministrowi

wlasciwemu do spraw Skarbu Panstwa;

28) w przedsiebiorstwach panstwowych lub w jednoosobowych spólkach Skarbu

Panstwa oraz w spólkach, w których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50%

kapitalu zakladowego lub 50% liczby akcji  pracownicy zajmujacy stanowiska:

zastepcy dyrektora przedsiebiorstwa lub wiceprezesa, czlonka zarzadu,

glównego ksiegowego, dyrektora oddzialu terenowego lub jego zastepcy albo

stanowisko równorzedne pod wzgledem placowym i glównego ksiegowego w

oddziale terenowym – odpowiednio dyrektorowi przedsiebiorstwa lub

prezesowi spólki; z tym, ze obserwator, prokurent i likwidator – ministrowi

wlasciwemu do spraw Skarbu Panstwa;

29) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 25 – ministrowi wlasciwemu do spraw

zdrowia;

30) kierownik samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej – organowi

zalozycielskiemu;

31) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 27 – kierownikowi jednostki

organizacyjnej;

32) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 28 – ministrowi wlasciwemu do spraw

finansów publicznych;
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33) dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej – organowi nadzorujacemu, zastepca

dyrektora i glówny ksiegowy – dyrektorowi jednostki badawczo-rozwojowej;

34) osoby, o których mowa, w art. 2  ust. 2,   inne niz czlonkowie korpusu sluzby

cywilnej – Prezesowi Rady Ministrów lub podmiotowi wskazanemu w

odrebnych przepisach.

 Art. 13.

1. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje podmiot, któremu

zlozono oswiadczenie majatkowe. Podmiot ten przekazuje jeden egzemplarz oswiadczenia

majatkowego wlasciwemu urzedowi skarbowemu. Wlasciwy urzad skarbowy dokonuje

analizy oswiadczen majatkowych osób, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1-5, 7 i 12 -29 oraz

moze dokonac analizy oswiadczen majatkowych osób, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 6 i 8

– 11.

2.  Wlasciwosc urzedu skarbowego ustala sie wedlug przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)11

oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

3. Podmioty dokonujace analizy, o których mowa w ust. 1, sa uprawnione do porównania

tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii rocznego zeznania

podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych wraz z

dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan  podatkowych (PIT).

4. Wlasciwy urzad skarbowy dokonujac analizy danych zawartych w oswiadczeniu

majatkowym jest uprawniony do  zapoznania sie we wlasnym zakresie z kopia  rocznego

zeznania podatkowego  (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe.

11 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr 22, poz.270, Nr 60, poz.703, Nr 70, poz. 816, Nr 101,
poz.1090, 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.1370 i Nr 134,
poz.1509, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.804, Nr 135, poz.11146, Nr 141, poz.1182, Nr 169, poz.1384, Nr 181,
poz.1515, Nr 200, poz.1679 i 1691 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 223, poz.2217 i
Nr 228, poz.2255, z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 54, poz.535, Nr 93, poz.984, Nr  99, poz.1001, Nr 116, poz.1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz.1252, Nr 123, poz.1291, Nr 162, poz.1691, Nr 263, poz.2619, Nr 281, poz.2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz.202, 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 i Nr 183, poz.1538  oraz z 2006 r. Nr  46, poz.328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz.723, Nr
157, poz.1119, Nr 183, poz.1353 i 1354 i Nr 217, poz. 1588.
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5. Podmioty dokonujace analizy, o których mowa w ust. 1, w przypadku powziecia

watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego oswiadczenia wystepuja z

wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe jednostki organizacyjnej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany do wiadomosci odpowiednio

podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe lub urzedowi skarbowemu.

6. Kontroli oswiadczenia majatkowego pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz.

708 i Nr 158, poz.1122).

7. Oswiadczenie majatkowe przechowuje sie przez okres 6 lat od dnia zlozenia oswiadczenia.

Art.14

1. Podmiot uprawiony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie do dnia 30

pazdziernika kazdego roku, zamieszcza odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej alb

na stronach internetowych  Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu informacje o:

1) osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego lub zlozyly je po

terminie;

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly takie

oswiadczenia;

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

2. Osoba, której dotycza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, ma prawo wystapic

do podmiotu uprawnionego od przyjecia oswiadczenia majatkowego, ze stosownym

wyjasnieniem.

3. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie 14 dni od

otrzymania wyjasnien, zamieszcza je odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej albo na

stronach internetowych Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.
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Art. 15.

1. Tworzy sie Rejestr Korzysci, zwany dalej "Rejestrem".

2. W Rejestrze ujawniane sa korzysci uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, oraz

ich malzonków.

3. Do Rejestru nalezy zglaszac informacje o:

1) wszystkich stanowiskach i zajeciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej,

jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu których pobiera sie wynagrodzenie, oraz pracy

zawodowej wykonywanej na wlasny rachunek,

2) faktach materialnego wspierania dzialalnosci publicznej prowadzonej przez

zglaszajacego,

3) darowiznie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jezeli jej wartosc

przekracza 50% wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie

odrebnych przepisów;

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie zwiazanych z pelniona funkcja publiczna,

jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszajacego lub jego malzonka albo instytucje

ich zatrudniajace badz partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których sa czlonkami,

5) innych uzyskanych korzysciach, o wartosciach wiekszych niz wskazane w pkt 3, nie

zwiazanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajec albo pracy zawodowej,

o których mowa w pkt 1.

4. Do Rejestru nalezy takze zglaszac informacje o udziale w organach fundacji, spólek

prawa handlowego lub spóldzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytulu nie pobiera sie zadnych

swiadczen pienieznych.

5. Przy podawaniu informacji zglaszajacy jest obowiazany zachowac najwieksza

starannosc i kierowac sie swoja najlepsza wiedza.

6. Wszystkie zmiany danych objetych Rejestrem nalezy zglosic nie pózniej niz w ciagu

30 dni od dnia ich zaistnienia.

7. Obowiazek zglaszania informacji, o których mowa w ust. 2 - 4, do Rejestru obejmuje

czlonków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów oraz kierowników urzedów centralnych.

8. Rejestr jest jawny.

9. Rejestr prowadzi Panstwowa Komisja Wyborcza.
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10. Prowadzacy Rejestr raz w roku, w odrebnej publikacji, podaje do publicznej

wiadomosci zawarte w nim dane.

11. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialnosci przewidzianej

w ustawie za niedopelnienie okreslonych w niej obowiazków.

           Art. 16

Niezlozenie w terminie oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez

malzonka lub oswiadczenia majatkowego albo niewypelnienie obowiazku okreslonego w art.

5, stanowi podstawe do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej, odwolania ze stanowiska lub

rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

           Art. 17

Kto, bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej

przez malzonka lub oswiadczenia majatkowego nie sklada go w terminie lub nie dopelnia w

okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie pelnienia funkcji, rozwiazania

stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbycia udzialów

lub akcji, w zwiazku z jednoczesnym sprawowaniem funkcji publicznej

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

             Art. 18

1. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej, nie podaje zródel pochodzenia mienia

nabytego w okresie pelnienia funkcji, podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu

majatkowym

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5

2. Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust. 1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 §4, 5 i 8 oraz art. 45 § 3 - 6  ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r.-

Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.
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4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.

           Art. 19

Kto, wbrew warunkom okreslonym w art. 8, zatrudnia pelniace funkcje publiczne, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo karze pozbawienia wolnosci do lat. 2.

           Art.20.

Osoba skazana przez sad prawomocnym wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka lub w

oswiadczeniu majatkowym albo za czyn wskazany w art. 17 nie moze pelnic funkcji

publicznych przez okres 3 lat od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad

warunkowego zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie

wyroku.

Art. 21

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr

122, poz. 851 z  pózn. zm.)12 w  art. 13  wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Do panstwowych inspektorów sanitarnych oraz ich zastepców stosuje sie przepisy ustawy

z dnia ………o  ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr

poz.   ), z zastrzezeniem ust.  5.”;

2) uchyla sie ust. 4;

12  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr  104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr
171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
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3) ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oswiadczenie majatkowe, o którym mowa w art.11 ustawy wymienionej w ust.3, skladaja

odpowiednio:

1) panstwowi powiatowi i panstwowi graniczni inspektorzy sanitarni oraz ich zastepcy –

panstwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym;

2) panstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz ich zastepcy – Glównemu

Inspektorowi Sanitarnemu.”.

             Art. 22

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z

pózn. zm.)13 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1)   art. 49a  otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. 1. Prokuratorzy sa obowiazani zlozyc oswiadczenie o swoim stanie majatkowym,

obejmujace majatek osobisty oraz majatek objety malzenska wspólnoscia majatkowa oraz o

stanie majatku osobistego malzonka, zwane dalej „oswiadczeniem majatkowym”.

2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych  po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze o posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek, jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

3) przychodach  osiagnietych  z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, z

podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

                                                
13  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 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.1417 oraz z 2006 r. Nr 144, poz.1044 i Nr 169, poz.1410.
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4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa  handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartosci powyzej 10 000

zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym  zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach na jakich zostaly one zaciagniete;

8) skladnikach majatkowych o szacunkowej wartosci powyzej 10 000 zl, w stosunku do

których prawo wlasnosci zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;

9) róznicy liczbowej w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono

poprzednie oswiadczenie;

10)   stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki majatkowego o których

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

4.  W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte w okresie zajmowania stanowiska lub od dnia

zlozenia ostatniego oswiadczenia zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

6. Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie posiada wiedzy co do

stanu majatku osobistego malzonka, sklada oswiadczenie o braku takiej wiedzy podmiotowi

upowaznionemu do odebrania oswiadczenia majatkowego.
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7.  Oswiadczenie majatkowe sklada sie, w dwóch egzemplarzach, wraz z  kopia rocznego

zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni. Podmiot przyjmujacy oswiadczenie

majatkowe lub osoba przez niego upowazniona potwierdza pisemnie jego przyjecie.

Oswiadczenie przechowuje sie przez 6 lat.

8.  Oswiadczenie majatkowe prokuratorzy skladaja odpowiednio wlasciwemu prokuratorowi

apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okregowemu lub naczelnikowi oddzialowej

komisji, którzy dokonuja analizy danych zawartych w oswiadczeniach w terminie do dnia 30

czerwca kazdego roku.

9. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Glównej Komisji,

prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej,

prokuratorzy Glównej Komisji, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okregowi

oraz naczelnicy oddzialowych komisji oswiadczenie majatkowe skladaja Prokuratorowi

Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w oswiadczeniach w terminie do

dnia 30 czerwca kazdego roku.

10. Pierwsze oswiadczenie majatkowe sklada sie w terminie 14 dni od dnia objecia

stanowiska wykazujac stan majatkowy na dzien objecia stanowiska.

11. Kolejne oswiadczenia majatkowe  sklada sie co roku, do dnia 15 maja, wedlug stanu na

dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a takze w terminie 14 dni od dnia zaprzestania

zajmowania stanowiska, wedlug stanu na dzien zaprzestania zajmowania  stanowiska.

12. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z pózn.zm.).”;

2) po art. 49a dodaje sie art. 49a1 w brzmieniu:

„Art. 49a1. 1.  Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje podmiot,

któremu zlozono oswiadczenie majatkowe. Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie

majatkowe, przekazuje jeden egzemplarz oswiadczenia majatkowego do analizy wlasciwemu

urzedowi skarbowemu.

2.  Wlasciwosc urzedu skarbowego ustala sie wedlug przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)

oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
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3. Podmioty dokonujace analizy, o których mowa w ust. 1, sa uprawnione do porównania

tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii rocznego zeznania

podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych wraz z

dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan  podatkowych.

4. Wlasciwy urzad skarbowy dokonujac analizy danych zawartych w oswiadczeniu

majatkowym jest uprawniony we wlasnym zakresie do  zapoznania sie z kopia  rocznego

zeznania podatkowego  (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe.

5. Podmioty dokonujace analizy, o których mowa w ust. 1, w przypadku powziecia

watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego oswiadczenia wystepuja z

wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe jednostki organizacyjnej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany równiez do wiadomosci

odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe lub urzedu skarbowego.

6. Kontroli oswiadczenia pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci Centralne Biuro

Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158,

poz.1122).

7. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o

adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka, adresach

nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których

mowa w art.49a ust.3 pkt 8. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu sa udostepniane przez

podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym

mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,

poz. 1198 z pózn. zm.).

8. Podmiot uprawiony do przyjecia oswiadczenie majatkowego, w terminie do dnia 30

pazdziernika kazdego roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej  informacje o:

1)  osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie,

2)  nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia.

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.
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9. Osoba, której dotycza informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, ma

prawo wystapic, do podmiotu któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, ze stosownym

wyjasnieniem.

10. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia, w terminie 14 dni od otrzymania

wyjasnien, zamieszcza je  w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

3)  art. 49b otrzymuje brzmienie:

„Art. 49b. Do zlozenia oswiadczenia majatkowego stosuje sie formularz oswiadczenia

majatkowego okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia ……………………o

ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   , poz.   ).”;

4) po art. 49 c dodaje sie art. 49d – 49g w brzmieniu:

 „Art.49d. W terminie nieprzekraczajacym 4 miesiecy od dnia objecia stanowiska prokurator

sklada oswiadczenie o zaprzestaniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zrzeczeniu sie

funkcji, rozwiazaniu stosunku pracy albo zbyciu udzialów lub akcji, o których mowa w art. 49

ust. 1-3.

Art.49e. Niezlozenie w terminie oswiadczenia majatkowego albo niewypelnienie obowiazku

okreslonego w art. 49d stanowi podstawe do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej prokuratora.

„Art. 49f. Kto, bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie sklada go w

terminie lub nie dopelnia w okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie

pelnienia funkcji, zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, rozwiazania stosunku

pracy albo zbycia udzialów lub akcji, o których mowa w art. 49 ust.1-3, w zwiazku z

jednoczesnym sprawowaniem urzedu prokuratora.

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art.49g 1. Kto nie podaje zródel pochodzenia mienia nabytego w okresie sprawowania urzedu

prokuratora, podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5 .

2. Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust. 1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45 § 3 - 6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-

Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.
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4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.”.

Art. 23

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z pózn. zm.)14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 24h otrzymuje brzmienie :

„1. Radny, wójt, zastepca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba

prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta sa obowiazani zlozyc

oswiadczenie o swoim stanie majatkowym, obejmujace majatek osobisty oraz majatek objety

malzenska wspólnoscia majatkowa, oraz o stanie majatku osobistego malzonka, zwane dalej

„oswiadczeniem majatkowym”.

2.Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm.);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek albo od jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

3)  przychodach osiagnietych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej,

z podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa handlowego;
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14 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.22., 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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005
r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o wartosci szacunkowej powyzej 10

000 zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly one udzielone;

      8) skladnikach majatkowych o wartosci szacunkowej powyzej 10 000 zl, w stosunku

do których prawo wlasnosci zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;

9)  róznicy w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono poprzednie

oswiadczenie majatkowe;

10) stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki wymienione w pkt 1

-4,6, 7 i 9.

4. W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte w okresie pelnienia funkcji lub zajmowania

stanowiska albo od dnia zlozenia ostatniego oswiadczenia majatkowego zgodnie z przepisami

niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

6. Jezeli osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe nie posiada wiedzy co do stanu majatku

osobistego malzonka, sklada podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia

majatkowego oswiadczenie o braku takiej wiedzy.

7. Oswiadczenie majatkowe, wraz z kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok

poprzedni i jego korekta, skladaja w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczacemu rady gminy;
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2) wójt i przewodniczacy rady gminy – wojewodzie;

3) zastepca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej

gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba

wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.

Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego upowazniona

potwierdza pisemnie przyjecie tego oswiadczenia.

8. Radny i wójt skladaja pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia

zlozenia slubowania, wedlug stanu na dzien ogloszenia wyniku wyborów. Do pierwszego

oswiadczenia majatkowego radny jest obowiazany dolaczyc informacje o sposobie i terminie

zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w

której uzyskal mandat, a wójt informacje o zaprzestaniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej, jezeli taka dzialalnosc prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oswiadczenia

majatkowe sa skladane przez radnego i wójta co roku do dnia 15 maja, wedlug stanu na dzien

31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiace przed uplywem kadencji, wedlug stanu na

dzien jego zlozenia.

9. Zastepca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej

gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba

wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta skladaja pierwsze oswiadczenie

majatkowe w terminie 30 dni od dnia powolania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia,

wedlug stanu na dzien powolania lub zatrudnienia. Do pierwszego oswiadczenia

majatkowego osoby te sa obowiazane dolaczyc informacje o sposobie i terminie zaprzestania

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli prowadzili ja przed dniem powolania lub

zatrudnienia. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez nich co roku do dnia 15

maja, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwolania ze

stanowiska lub rozwiazania umowy o prace, wedlug stanu na dzien odwolania lub

rozwiazania umowy o prace.

10. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja osoby, którym zlozono

oswiadczenie majatkowe. Osoby, którym zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuja jeden

egzemplarz oswiadczenia urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Oswiadczenie majatkowe

przechowuje sie przez okres 6 lat.

11. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje równiez urzad

skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie
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majatkowe. Analizujac oswiadczenie majatkowe urzad skarbowy uwzglednia równiez we

wlasnym zakresie roczne zeznanie podatkowe (PIT) malzonka osoby skladajacej

oswiadczenie majatkowe.

12. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

sa uprawnione do porównania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz

zalaczonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych

oswiadczen majatkowych oraz z dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan podatkowych

(PIT).

13. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

w przypadku powziecia  watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego

oswiadczenia wystepuja z wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Wniosek jest kierowany

równiez do wiadomosci odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe

albo urzedu skarbowego.

14. Kontroli oswiadczenia majatkowego pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (Dz.U. Nr 104,  poz.

708 i Nr158, poz.1122).

15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny(Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pózn.zm.). Osoba skazana przez sad prawomocnym wyrokiem

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym nie moze

sprawowac mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1, przez

okres 3 lat od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego

zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

16. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia

majatkowego radnego oraz wzór formularza oswiadczenia majatkowego wójta, zastepcy

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby

zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej

decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzgledniajac zakazy okreslone w odniesieniu do

tych osób w art. 24f ust.1,2 i 5 i art.24n ust.1.”;

2)  art. 24i – 24j otrzymuja brzmienie:
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  „Art.24i.1. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem

informacji o adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka,

adresach nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o

których mowa w art. 24h ust.3 pkt 8.

2.Wojewoda i przewodniczacy rady gminy przekazuja wójtowi kopie oswiadczen

majatkowych, które im zlozono.

3.  Jawne informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych sa udostepniane w Biuletynie

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pózn.zm.), zwanym dalej „Biuletynem

Informacji Publicznej”.

4. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie do dnia 30

pazdziernika kazdego roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej  informacje o:

1) osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie;

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia;

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

 5. Osoba, której dotycza informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o

których mowa w ust. 4, ma prawo wystapic do podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie

majatkowe, ze stosownym wyjasnieniem.

6.  Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wyjasnien umieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.24j.1. Radny, wójt, zastepca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba

prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta sa obowiazani  zlozyc

oswiadczenie o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ich malzonka, jezeli dzialalnosc

ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiazana do zlozenia oswiadczenia

pelni funkcje lub jest zatrudniona. Obowiazani sa oni równiez do zlozenia oswiadczenia o

umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich malzonków, jezeli umowy te zawarte zostaly

z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i
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nie dotycza stosunków prawnych wynikajacych z korzystania z powszechnie dostepnych

uslug lub stosunków prawnych powstalych na warunkach powszechnie obowiazujacych.

2.Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, sa skladane w terminie 30 dni od dnia wyboru,

powolania lub zatrudnienia osoby obowiazanej do ich zlozenia, a w przypadku podjecia

dzialalnosci gospodarczej albo zawarcia umowy okreslonej w ust.1 w trakcie pelnienia

funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zlozenia

oswiadczenia.

3. Do skladania oswiadczen, o których mowa w ust. 1, stosuje sie przepis art. 24h ust. 7, w

zakresie podmiotów uprawnionych do przyjecia oswiadczenia.

4.Podmiot, któremu wójt, zastepca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik

jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna

osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta zlozyli

oswiadczenie, o którym mowa w ust.1, wydaje, na wniosek tych osób albo z urzedu, w

terminie 14 dni i dorecza przelozonemu rozstrzygniecie, czy dzialalnosc gospodarcza

prowadzona przez malzonka osoby obowiazanej do zlozenia tego oswiadczenia moze

wywolywac podejrzenie o stronniczosc lub interesownosc tej osoby w wykonywaniu

obowiazków sluzbowych wynikajacych z pelnienia funkcji albo zatrudnienia. Rozstrzygniecie

nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której malzonek, w okresie pelnienia funkcji lub

zatrudnienia tej osoby zostal zatrudniony na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego albo

rozpoczal swiadczenie pracy lub wykonywanie czynnosci zarobkowych na innej podstawie w

spólkach prawa handlowego, w których co najmniej 50% udzialów lub akcji posiadaja

jednostki samorzadu terytorialnego, jest obowiazana do pisemnego poinformowania o tym

fakcie osoby, której sklada oswiadczenie majatkowe. Obowiazek zlozenia informacji dotyczy

równiez przypadku zmiany stanowiska przez malzonka zatrudnionego w podmiotach, o

których mowa w zdaniu pierwszym. Informacja jest skladana w terminie 30 dni od dnia

zaistnienia przyczyny jej zlozenia.

6. Do oswiadczen, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje

sie odpowiednio przepisy art. 24h ust. 10 i 12, z tym ze nie przesyla sie ich wlasciwemu

urzedowi skarbowemu i nie podlegaja one analizie przez urzad skarbowy.

7. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 5,

podlegaja ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wylaczeniem adresów
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zamieszkania osób je skladajacych oraz osób, których one dotycza, a takze adresu

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest on jednoczesnie adresem zamieszkania

wymienionych osób.

8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka osoby, o której mowa w ust.1, powoduje odpowiedzialnosc

karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny. Osoba

skazana przez sad prawomocnym wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w

oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka nie moze sprawowac

mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1, przez okres 3 lat

od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego zawieszenia

wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

9. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka osób, o których mowa w ust.1, z

pouczeniem jego stosowania wylacznie do dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie

gminy, w której osoba obowiazana do zlozenia tego oswiadczenia sprawuje mandat, pelni

funkcje lub jest zatrudniona.”;

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

„1.Niezlozenie oswiadczenia majatkowego w terminie okreslonym w art. 24h ust. 8 i 9, a

oswiadczen, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 5,

w terminie okreslonym odpowiednio w art. 24j ust. 2 i 5 przez:”;

4) art. 24 l uchyla sie;

5) po art. 24 m dodaje sie art. 24 n – 24s w brzmieniu:

„24n 1. Wójt, zastepca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba

prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta w okresie pelnienia

funkcji lub trwania zatrudnienia nie moga:

1) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spólek prawa

handlowego;

2) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w spólkach prawa handlowego, jezeli

mogloby to wywolac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc;
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3) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóldzielni, z

wyjatkiem rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych;

4)  byc czlonkami zarzadów fundacji lub stowarzyszen, prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza;

6) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w podmiotach korzystajacych ze srodków

publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji uczestnicza w

przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania;

nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajec w charakterze nauczyciela

akademickiego w szkole wyzszej 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 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz.2390 i Nr

273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.727 i Nr 179, poz.1484), jezeli osoba ta posiada

tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego;

7) posiadac w spólkach prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialów

przedstawiajacych wiecej niz 10% kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spólek;

8) prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

a takze zarzadzac taka dzialalnoscia albo byc przedstawicielem lub pelnomocnikiem

podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc; nie dotyczy to dzialalnosci wytwórczej w

rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.

2. Jezeli osoby, o których mowa w ust.1, w dniu powierzenia pelnienia funkcji lub

zatrudnienia, wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 1, pelnia funkcje, sa zatrudnione,

prowadza dzialalnosc gospodarcza albo posiadaja akcje lub udzialy w ilosci przekraczajacej

dopuszczalny limit, sa obowiazane w terminie 4 miesiecy od dnia powierzenia pelnienia

funkcji lub podjecia zatrudnienia odpowiednio zrzec sie funkcji, rozwiazac stosunek pracy lub

zaprzestac prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbyc udzialy lub akcje.

3. Niewykonanie obowiazku, o którym mowa w ust. 2, przez:

1) wójta – powoduje wygasniecie jego mandatu;

2) zastepce wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

gminy, osobe zarzadzajaca i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osobe

wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta – powoduje odpowiednio odwolanie lub

rozwiazanie umowy o prace, nie pózniej niz po uplywie miesiaca od dnia, w którym uzyskano

informacje o powodach uzasadniajacych podjecie takiej decyzji. W takich przypadkach

odwolanie lub rozwiazanie umowy o prace jest równoznaczne z rozwiazaniem umowy o
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prace 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 pózn.zm.).

4. Osoby, wobec których zastosowano sankcje okreslone w ust. 3 nie moga  ubiegac sie o

mandat ani byc powolane do pelnienia funkcji lub byc zatrudnione na stanowiskach

wymienionych w ust.3, w okresie 12 miesiecy od dnia wygasniecia ich mandatu, odwolania

ze stanowiska lub rozwiazania stosunku pracy.

5. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust.1, stanowi równiez przewinienie sluzbowe,

które podlega odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 24o 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spólek, o którym mowa wart. 24n ust. 1

pkt 1, nie dotyczy osób, które zostaly zgloszone lub wyznaczone do objecia takich stanowisk

w spólce prawa handlowego przez Skarb Panstwa, inne panstwowe osoby prawne, spólki, w

których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50% kapitalu zakladowego lub 50% liczby akcji,

albo przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub inne osoby prawne jednostek

samorzadu terytorialnego. Osoby te nie moga zostac zgloszone lub wyznaczone do wiecej niz

dwóch spólek prawa handlowego z udzialem podmiotów zglaszajacych lub wyznaczajacych

te osoby.

2. Podmioty zglaszajace lub wyznaczajace osoby jako swoich reprezentantów do organów

spólek prawa handlowego  prowadza wykazy osób zgloszonych lub wyznaczonych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imie (imiona) i nazwisko osoby zgloszonej lub wyznaczonej do organu spólki

prawa handlowego,  miejscowosc, w której ona zamieszkuje, a takze miejsce pracy i

zajmowane stanowisko lub funkcje;

2)  date powolania lub wyboru osoby do organu spólki prawa handlowego;

3)  date zaprzestania pelnienia funkcji w organie spólki prawa handlowego.

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, sa jawne, z wylaczeniem danych

o adresie zamieszkania osoby zgloszonej lub wyznaczonej. Jawne informacje sa

udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych podmiotu

zglaszajacego lub wyznaczajacego.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgloszone lub wyznaczone do objecia stanowiska w

organach spólek prawa handlowego moga otrzymywac odrebne wynagrodzenie z tytulu

zajmowania tego stanowiska, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000
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r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.

306 z pózn. zm.).

6. Osoby zgloszone lub wyznaczone do organów spólek prawa handlowego nie moga przed

uplywem 3 lat od zaprzestania pelnienia funkcji w organach tych spólek byc zatrudnione lub

wykonywac innych zajec w tych spólkach.

7. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec w spólkach prawa handlowego przez osoby, o których mowa w

ust. 6, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot, który zglosil lub wyznaczyl osobe do

organu spólki prawa handlowego. Wyrazenie zgody nastepuje w drodze decyzji

administracyjnej.

Art. 24p 1. Osoby, o których  mowa w art. 24n ust.1,  nie moga, przed uplywem 3 lat od dnia

zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji, byc zatrudnione lub wykonywac

innych zajec u przedsiebiorcy lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli wydawaly

rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych dotyczacych tego przedsiebiorcy; nie dotyczy to

wydawanych na podstawie odrebnych przepisów decyzji administracyjnych w sprawie

ustalenia wymiaru podatków i oplat lokalnych oraz wymiaru skladek na ubezpieczenia

spoleczne i innych skladek, do poboru których zobowiazany jest Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych, z wyjatkiem decyzji dotyczacych ulg i zwolnien w tych podatkach, oplatach lub

skladkach.

2. Podmiotem zaleznym od innego przedsiebiorcy w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w

którym:

1) inny przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosów w jego

organach;

2) inny przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci

czlonków organu zarzadzajacego lub nadzorczego w tym podmiocie;

3) wiecej niz polowa czlonków zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami

zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w innym podmiocie;

4) inny przedsiebiorca wywiera decydujacy wplyw na dzialalnosc tego przedsiebiorcy,

w szczególnosci na podstawie umowy przewidujacej zarzadzanie tym przedsiebiorca

lub przekazywanie zysku.

3. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec u przedsiebiorcy lub w podmiocie od niego zaleznym, o których
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mowa w ust. 1, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot uprawniony do odebrania

oswiadczenia o stanie majatkowym, o którym mowa w art. 24n ust.7. Wyrazenie zgody

nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 24r. Wybór lub powolanie do organu spólki, spóldzielni, fundacji lub stowarzyszenia z

naruszeniem zakazów okreslonych w art. 24n ust.1 i 24p ust.1 sa z mocy prawa niewazne i nie

podlegaja wpisaniu do wlasciwego rejestru.

Art. 24s. Wójt, zastepca wójta, sekretarz gminy oraz skarbnik gminy, a takze malzonkowie

tych osób, sa obowiazani zglaszac uzyskiwane korzysci do rejestru korzysci, o którym mowa

w art.15 ustawy z dnia      2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych (Dz.U. Nr  , poz…). Przepisy art. 15 ust.3-6  tej ustawy stosuje sie; przepis art.15

ust.11 tej ustawy stosuje sie odpowiednio.”;

6) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Jezeli wlasciwy organ gminy, wbrew obowiazkowi wynikajacemu 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 bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr

113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz.1806, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2005 r. Nr

175, poz.1457 oraz z 2007 r. Nr  , poz…) oraz art. 24k ust.2 i 3 i art.24n ust.3 niniejszej

ustawy, w zakresie dotyczacym odpowiednio wygasniecia mandatu radnego, obsadzenia

mandatu radnego, wygasniecia mandatu wójta, odwolania ze stanowiska albo rozwiazania

umowy o prace z zastepca wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem

jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca lub czlonkiem organu zarzadzajacego

gminna osoba prawna albo z osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta, nie

podejmuje uchwaly, nie odwoluje ze stanowiska lub nie rozwiazuje umowy o prace,

wojewoda wzywa organ gminy do podjecia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”;

7) dodaje sie rozdzial 10a „Przepisy karne” w brzmieniu:

 „Rozdzial 10a. Przepisy karne.

Art. 102b 1. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej,  nie podaje zródel  pochodzenia

mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym, nabytego w okresie

sprawowania mandatu, pelnienia funkcji lub zajmowania stanowiska
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podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

2. Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust.1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45  § 3  - 6 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r.

-  Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.

Art.102c. Kto:

1) bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego lub oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka, nie sklada go w terminie, lub

2)  nie dopelnia w okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie funkcji,

rozwiazania stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

albo zbycia udzialów lub akcji, w zwiazku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu

radnego lub wójta albo pelnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska zastepcy

wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej

gminy albo bedac osoba zarzadzajaca i czlonkiem organu zarzadzajacego gminna

osoba prawna albo osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wójta

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art.102d.

Kto, wbrew warunkom okreslonym w ustawie, zatrudnia  osobe, która sprawowala mandat

wójta albo pelnila funkcje lub zajmowala stanowisko zastepcy wójta, skarbnika gminy,

sekretarza gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej gminy albo byla osoba

zarzadzajaca i czlonkiem organu zarzadzajacego gminna osoba prawna albo osoba wydajaca

decyzje administracyjne w imieniu wójta

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo karze pozbawienia wolnosci do lat 2.”.
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Art. 24

W ustawie z dnia 24 lipca 1991 r. o Sluzbie Celnej  (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z

pózn.zm)15  wprowadza sie nastepujace zmiany :

1) w art. 32 ust. 2 i 3 uchyla sie;

2)  uchyla sie art.32a.

Art. 25

W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z

pózn. zm.)16 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1  uchyla sie  pkt 14;

2) w art. 4 w ust. 1 uchyla sie  pkt 7;

3) uchyla sie  sie art. 14a;

4) w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 lit b. otrzymuje brzmienie :

„b) innych niz wymienione w pkt 1, gdy nieprawidlowosci nie stwierdzono albo gdy ustalenia

dotycza naleznosci przywozowych lub naleznosci wywozowych oraz gdy kontrolowany

zlozyl zgodnie z art. 14c ust. 2 korygujaca deklaracje obejmujaca w calosci stwierdzone

nieprawidlowosci;”;

5) w art. 27 w ust. 2a uchyla sie pkt 2;

6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przeprowadzanie czynnosci wywiadu skarbowego polega, z zachowaniem ograniczen

wynikajacych z art. 36aa-36h na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i

wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majatkowych

podmiotów podlegajacych kontroli skarbowej w celu wykonania zadan, o których mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 12 oraz w ust. 2, a takze w art. 3 pkt 4 i 5.”;

7) w art. 39 uchyla sie ust. 2b – 2e.

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

16 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr  64, poz.594, Nr 91, poz.868, Nr 173, poz.1808, Nr 171,
poz.1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. 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.
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Art. 26

W ustawie z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z

2001 r. Nr  55, poz. 577 z  pózn. zm.)17 w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ograniczenia dotyczace prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz inne obowiazki i

zakazy odnoszace sie do pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujacych

stanowiska prezesa, zastepcy prezesa, czlonka kolegium, naczelnika wydzialu oraz

inspektora do spraw kontroli okreslaja przepisy ustawy z dnia……..o ograniczeniach

zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych  (Dz.U. Nr    poz.   ).”.

 Art. 27

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. z 2003 r.

Nr 221, poz. 2199 z pózn. zm.)18 wprowadza nastepujace zmiany:

 1)   art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art.35.1. Poslowie i senatorowie sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie

majatkowym obejmujacym majatek osobisty oraz majatek objety malzenska wspólnoscia

majatkowa oraz o stanie majatku osobistego malzonka, zwanego dalej „oswiadczeniem

majatkowym”.

2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych  po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze o posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm.);

17Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 149,
poz.1454, z 2004 r. Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

18 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
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2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek, jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu,

3) przychodach  osiagnietych  z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, z

podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa  handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartosci powyzej 10 000

zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym  zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach na jakich zostaly one zaciagniete;

8) skladnikach majatkowych o szacunkowej wartosci powyzej 10 000 zl, w stosunku do

których prawo wlasnosci  zostalo przeniesione  na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;

9) róznicy liczbowej w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono

poprzednie oswiadczenie;

10)   stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki majatkowe, o których

mowa w pkt 1- 4, 6,7 i 9.
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4.  W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8,  które zostalo nabyte w okresie sprawowania mandatu lub od dnia

zlozenia ostatniego oswiadczenia zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

6.  Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie posiada wiedzy co

do stanu majatku osobistego malzonka, sklada oswiadczenie o braku takiej wiedzy

podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia majatkowego.

7.  Oswiadczenie majatkowe sklada sie w dwóch egzemplarzach odpowiednio Marszalkowi

Sejmu albo Marszalkowi Senatu w nastepujacych terminach:

1) do dnia zlozenia slubowania, wraz z informacja o sposobie i terminach zaprzestania

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem majatku Skarbu Panstwa lub

samorzadu terytorialnego w zwiazku z wyborem na posla albo senatora oraz z informacja

o posiadaniu majatku Skarbu Panstwa lub samorzadu terytorialnego, wedlug stanu na

ogloszenia wyniku wyborów;

2) do dnia 15 maja kazdego roku, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego,

dolaczajac kopie rocznego zeznania podatkowego (PIT);

3) w terminie miesiaca od dnia zarzadzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu, wedlug

stanu na dzien jego skladania.

Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuje jeden egzemplarz

oswiadczenia majatkowego wlasciwemu urzedowi skarbowemu.

8. Oswiadczenie majatkowe sklada sie wraz z  kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT)

za rok poprzedni. Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego

upowazniona potwierdza pisemnie jego przyjecie. Oswiadczenie przechowuje sie przez okres

6 lat.

9.Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja wlasciwe komisje

powolane odpowiednio przez Sejm albo Senat w trybie okreslonym w regulaminach

odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz wlasciwe urzedy skarbowe.

10.  Wlasciwosc urzedu skarbowego ustala sie wedlug przepisów ustawy z dnia 26 lipca

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn.

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
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11. Podmioty, o których mowa w ust. 9,  dokonujac analizy sa uprawnione do porównania

tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii rocznego zeznania

podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych wraz z

dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan podatkowych.

12. Wlasciwy urzad skarbowy dokonujac analizy danych zawartych w oswiadczeniu

majatkowym jest uprawniony we wlasnym zakresie do  zapoznania sie z kopia  rocznego

zeznania podatkowego  (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe.

13. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 9, w

przypadku powziecia watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego

oswiadczenia wystepuja z wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do

wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany

równiez do wiadomosci odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe

lub urzedu skarbowego.

14. Kontroli oswiadczenia pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci Centralne Biuro

Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158,

poz.1122).

15. Do zlozenia oswiadczenia majatkowego stosuje sie odpowiednio formularz oswiadczenia

majatkowego okreslony w ustawie z dnia           o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem

funkcji publicznych (Dz.U. Nr  , poz.  ).

16. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o

adresie zamieszkania posla lub senatora oraz ich malzonka, adresach nieruchomosci

wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których mowa w ust.3 pkt 8.

Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa publikowane na stronach

internetowych odpowiednio Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

17. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie do dnia 30

pazdziernika kazdego roku, zamieszcza na stronach internetowych odpowiednio Kancelarii

Sejmu lub Kancelarii Senatu informacje o:

1)  osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie,



43

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia.

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

18. Osoba, której dotycza informacje, o których mowa w ust.17, ma prawo wystapic do

podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, ze stosownym wyjasnieniem.

19. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wyjasnien, umieszcza je na stronach internetowych odpowiednio Kancelarii

Sejmu lub Kancelarii Senatu.

20. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  - Kodeks

karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z pózn.zm.).

21. Niezlozenie w terminie oswiadczenia majatkowego przez posla lub senatora stanowi

podstawe do odpowiedzialnosci regulaminowej.”;

2) dodaje sie art. 35b – 35d w brzmieniu:

„Art.35b.1. Poslowie i senatorowie sa obowiazani zlozyc oswiadczenie o dzialalnosci

gospodarczej prowadzonej przez malzonka. Oswiadczenie sklada sie podmiotowi

uprawnionemu do przyjecia oswiadczenia o majatkowego.

2. Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sklada sie w terminie 14 dni  od dnia  zlozenia

slubowania, a w przypadku podjecia przez malzonka takiej dzialalnosci w trakcie

sprawowania mandatu, albo zmiany jej charakteru, niezwlocznie po zaistnieniu przeslanek do

jego zlozenia.

3. Informacje zawarte w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez

malzonka sa jawne, z wylaczeniem informacji o adresie zamieszkania osoby skladajacej

oswiadczenie oraz jej malzonka, a takze adresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli

jest on tozsamy z adresem zamieszkania tych osób. Jawne informacje zawarte w

oswiadczeniu sa udostepniane na stronach internetowych odpowiednio Kancelarii Sejmu lub

Kancelarii Senatu.

4.Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka nie posiada takiej wiedzy, sklada oswiadczenie o braku takiej

wiedzy podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia.
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6. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka powoduje odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1

ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

7. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sklada sie na formularzach, których wzory

stanowia odpowiednio zalaczniki nr 1 i 2 do ustawy wymienionej w art.35 ust.15.

Art. 35c. Kto, bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego oraz oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka nie sklada go w terminie

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 35d 1. Kto nie podaje zródel pochodzenia mienia nabytego w okresie sprawowania

mandatu, podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5

2.Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust. 1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 §4, 5 i 8, oraz art. 45 § 3 -6  ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r.-

Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.”;

3) zalacznik do ustawy uchyla sie.

   Art. 28

W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzedach 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 sie art. 8b.
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         Art. 29

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sadów wojskowych (Dz.U.Nr 117,

poz.753 z pózn.zm.)19  art.29 otrzymuje brzmienie:

„Art.29. Do zlozenia oswiadczenia, o którym mowa w art.28, stosuje sie odpowiednio

formularz oswiadczenia majatkowego okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia        o

ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr    , poz….).”.

                                                                    Art. 30

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.z 2006 r. Nr

167, poz.1191 i Nr 135, poz. 949) w art. 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do zlozenia oswiadczenia, o którym mowa w ust.2, stosuje sie odpowiednio formularz

okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia        2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U.Nr    , poz…).”.

         Art. 31

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1592 z pózn. zm.)20 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 25c ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Radny, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty sa

obowiazani zlozyc oswiadczenie o swoim stanie majatkowym, obejmujace majatek osobisty

oraz majatek objety malzenska wspólnoscia majatkowa, oraz o stanie majatku osobistego

malzonka, zwane dalej „oswiadczeniem majatkowym”.

19 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz.853, z 2002 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.

20 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
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2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek albo od jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

3)  przychodach osiagnietych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej,

z podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

            4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o wartosci szacunkowej powyzej 10

000 zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly one udzielone;

8) skladnikach majatkowych o wartosci szacunkowej powyzej 10 000 zl, w stosunku

do których prawo wlasnosci zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;
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9)  róznicy w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono poprzednie

oswiadczenie majatkowe;

10) stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki wymienione w pkt 1

- 4,6,7 i 9.

4. W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte w okresie sprawowania mandatu, pelnienia

funkcji lub zajmowania stanowiska albo od dnia zlozenia ostatniego oswiadczenia

majatkowego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

6. Jezeli osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe nie posiada wiedzy co do stanu majatku

osobistego malzonka, sklada podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia

majatkowego oswiadczenie o braku takiej wiedzy.

7. Oswiadczenie majatkowe, wraz z kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok

poprzedni i jego korekta, skladaja w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczacemu rady powiatu;

2) starosta i przewodniczacy rady powiatu – wojewodzie;

3) wicestarosta, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty –

staroscie.

Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego upowazniona

potwierdza pisemnie przyjecie tego oswiadczenia.

8. Radny sklada pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia zlozenia

slubowania, wedlug stanu na dzien ogloszenia wyniku wyborów. Do pierwszego

oswiadczenia majatkowego radny jest obowiazany dolaczyc informacje o sposobie i terminie

zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w

którym uzyskal mandat, jezeli taka dzialalnosc prowadzil przed dniem wyboru. Kolejne

oswiadczenia majatkowe sa skladane przez radnego co roku do dnia 15 maja, wedlug stanu na

dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiace przed uplywem kadencji, wedlug

stanu na dzien jego zlozenia.

9. Czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki

organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego powiatowa
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osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty skladaja

pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia powolania na stanowisko lub od

dnia zatrudnienia, wedlug stanu na dzien powolania lub zatrudnienia. Do pierwszego

oswiadczenia majatkowego osoby te sa obowiazane dolaczyc informacje o sposobie i terminie

zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli prowadzili ja przed dniem wyboru,

powolania lub zatrudnienia. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez nich co roku

do dnia 15 maja, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwolania

ze stanowiska lub rozwiazania umowy o prace, wedlug stanu na dzien odwolania lub

rozwiazania umowy o prace.

10. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja osoby, którym zlozono

oswiadczenie majatkowe. Osoby, którym zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuja jeden

egzemplarz oswiadczenia urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Oswiadczenie majatkowe

przechowuje sie przez okres 6 lat.

11.Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje równiez urzad

skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie

majatkowe. Analizujac oswiadczenie majatkowe urzad skarbowy uwzglednia równiez we

wlasnym zakresie roczne zeznanie podatkowe (PIT) malzonka osoby skladajacej

oswiadczenie majatkowe.

12. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

sa uprawnione do porównania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz

zalaczonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych

oswiadczen majatkowych oraz z dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan podatkowych

(PIT).

13. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

w przypadku powziecia  watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego

oswiadczenia wystepuja z wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Wniosek jest kierowany

równiez do wiadomosci odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe

albo urzedu skarbowego.

14. Kontroli oswiadczenia majatkowego pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4
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ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (Dz.U. Nr 104,  poz.

708 i Nr 158, poz.1122).

15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z pózn.zm.). Osoba skazana przez sad prawomocnym wyrokiem

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym nie moze

sprawowac mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1, przez

okres 3 lat od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego

zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

16. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia

majatkowego radnego oraz wzór formularza oswiadczenia majatkowego czlonka zarzadu

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz

osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzgledniajac zakazy okreslone

w odniesieniu do tych osób w art. 25b ust.1,3 i 5 i art.25i ust.1.”;

2) art. 25d -25e otrzymuja brzmienie:

„Art.25d 1. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem

informacji o adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka,

adresach nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o

których mowa w art. 25c ust.3 pkt 8.

2.Wojewoda i przewodniczacy rady powiatu przekazuja staroscie kopie oswiadczen

majatkowych, które im zlozono.

3.  Jawne informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych sa udostepniane w Biuletynie

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pózn.zm.), zwanym dalej „Biuletynem

Informacji Publicznej”.

4. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie do dnia 30

pazdziernika kazdego roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej  informacje o:

1) osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie;

             2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia;
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3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

 5.  Osoba, której dotycza informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o

których mowa w ust. 4, ma prawo wystapic do podmiotu uprawnionego do przyjecia

oswiadczenia majatkowego ze stosownym wyjasnieniem.

6.  Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wyjasnien, zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art.25e 1.Radny, czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty sa

obowiazani zlozyc oswiadczenie o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ich

malzonka, jezeli dzialalnosc ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba

obowiazana do zlozenia oswiadczenia pelni funkcje lub jest zatrudniona. Obowiazani sa oni

równiez do zlozenia oswiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich

malzonków, jezeli umowy te zawarte zostaly z organami powiatu, jednostkami

organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotycza stosunków

prawnych wynikajacych z korzystania z powszechnie dostepnych uslug lub stosunków

prawnych powstalych na warunkach powszechnie obowiazujacych.

2. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, sa skladane w terminie 30 dni od dnia wyboru,

powolania lub zatrudnienia osoby obowiazanej do ich zlozenia, a w przypadku podjecia

dzialalnosci gospodarczej albo zawarcia umowy okreslonej w ust.1 w trakcie pelnienia

funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zlozenia

oswiadczenia.

3. Do skladania oswiadczen, o których mowa w ust. 1, stosuje sie  przepis art. 25c ust. 7, w

zakresie podmiotu uprawnionego do przyjecia oswiadczenia.

4. Podmiot, któremu czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu,

kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu

zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w

imieniu starosty  zlozyli oswiadczenie, o którym mowa w ust.1, wydaje, na wniosek tych osób

albo z urzedu, w terminie 14 dni i dorecza przelozonemu rozstrzygniecie, czy dzialalnosc

gospodarcza prowadzona przez malzonka osoby obowiazanej do zlozenia tego oswiadczenia

moze wywolywac podejrzenie o stronniczosc lub interesownosc tej osoby w wykonywaniu
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obowiazków sluzbowych wynikajacych z pelnienia funkcji albo zatrudnienia. Rozstrzygniecie

nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której malzonek, w okresie pelnienia funkcji lub

zatrudnienia tej osoby zostal zatrudniony na terenie danego powiatu w jednostce

organizacyjnej jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku jednostek samorzadu

terytorialnego albo rozpoczal swiadczenie pracy lub wykonywanie czynnosci zarobkowych na

innej podstawie w spólkach prawa handlowego, w których co najmniej 50% udzialów lub

akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego, jest obowiazana do pisemnego

poinformowania o tym fakcie osoby, której sklada oswiadczenie majatkowe. Obowiazek

zlozenia informacji dotyczy równiez przypadku zmiany stanowiska przez malzonka

zatrudnionego w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. Informacja  jest skladana

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej zlozenia.

6. Do oswiadczen, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje

sie odpowiednio przepisy art. 25c ust. 10 i 12, z tym ze nie przesyla sie ich wlasciwemu

urzedowi skarbowemu i nie podlegaja one analizie przez urzad skarbowy.

7. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 5,

podlegaja ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wylaczeniem adresów

zamieszkania osób je skladajacych oraz osób, których one dotycza, a takze adresu

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest on jednoczesnie adresem zamieszkania

wymienionych osób.

8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka osoby, o której mowa w ust.1, powoduje odpowiedzialnosc

karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny. Osoba

skazana przez sad prawomocnym wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w

oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka nie moze sprawowac

mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1, przez okres 3 lat

od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego zawieszenia

wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

9. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka osób, o których mowa w ust.1, z

pouczeniem jego stosowania wylacznie do dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie

powiatu, w którym osoba obowiazana do zlozenia tego oswiadczenia pelni funkcje lub jest

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

„1.Niezlozenie oswiadczenia majatkowego w terminie okreslonym w art. 25c ust. 8 i 9, a

oswiadczen, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 5,

w terminie okreslonym odpowiednio w art. 25e ust. 2 i 5 przez:”;

4) art. 25g uchyla sie;

5) po art. 25h dodaje sie art. 25i-25m w brzmieniu:

 „Art.25i 1. Czlonek zarzadu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

powiatowa osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty w

okresie pelnienia funkcji lub trwania zatrudnienia nie moga:

1) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spólek prawa

handlowego;

2) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w spólkach prawa handlowego, jezeli

mogloby to wywolac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc;

3) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóldzielni, z

wyjatkiem rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych;

4)  byc czlonkami zarzadów fundacji lub stowarzyszen, prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza;

7) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w podmiotach korzystajacych ze srodków

publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji uczestnicza w

przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania;

nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajec w charakterze nauczyciela

akademickiego w szkole wyzszej 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 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz.2390 i Nr

273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.727 i Nr 179, poz.1484), jezeli osoba ta posiada

tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego;

9) posiadac w spólkach prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialów

przedstawiajacych wiecej niz 10% kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spólek;

10) prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

a takze zarzadzac taka dzialalnoscia albo byc przedstawicielem lub pelnomocnikiem

podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc; nie dotyczy to dzialalnosci wytwórczej w
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rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.

2. Jezeli osoby, o których mowa w ust.1, w dniu powierzenia pelnienia funkcji lub

zatrudnienia, wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 1, pelnia funkcje, sa zatrudnione,

prowadza dzialalnosc gospodarcza albo posiadaja akcje lub udzialy w ilosci przekraczajacej

dopuszczalny limit, sa obowiazane w terminie 4 miesiecy od dnia powierzenia pelnienia

funkcji lub podjecia zatrudnienia odpowiednio zrzec sie funkcji, rozwiazac stosunek pracy lub

zaprzestac prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbyc udzialy lub akcje.

3. Niewykonanie obowiazku, o którym mowa w ust. 2, powoduje odpowiednio odwolanie lub

rozwiazanie umowy o prace z osoba wymieniona w ust.1, nie pózniej niz po uplywie miesiaca

od dnia, w którym uzyskano informacje o powodach uzasadniajacych podjecie takiej decyzji.

W takich przypadkach odwolanie lub rozwiazanie umowy o prace jest równoznaczne z

rozwiazaniem umowy o prace 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 pózn. zm.).

4. Osoby, wobec których zastosowano sankcje okreslone w ust. 3 nie moga byc powolane do

pelnienia funkcji ani byc zatrudnione na stanowiskach wymienionych w ust. 1 w okresie 12

miesiecy od dnia odwolania lub rozwiazania stosunku pracy.

5. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, stanowi równiez przewinienie sluzbowe,

które podlega odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 25j 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spólek, o którym mowa wart. 25i ust. 1

pkt 1, nie dotyczy osób, które zostaly zgloszone lub wyznaczone do objecia takich stanowisk

w spólce prawa handlowego przez Skarb Panstwa, inne panstwowe osoby prawne, spólki, w

których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50% kapitalu zakladowego lub 50% liczby akcji,

albo przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub inne osoby prawne jednostek

samorzadu terytorialnego. Osoby te nie moga zostac zgloszone lub wyznaczone do wiecej niz

dwóch spólek prawa handlowego z udzialem podmiotów zglaszajacych lub wyznaczajacych

te osoby.

2. Podmioty zglaszajace lub wyznaczajace osoby jako swoich reprezentantów do organów

spólek prawa handlowego  prowadza wykazy osób zgloszonych lub wyznaczonych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:



54

1) imie (imiona) i nazwisko osoby zgloszonej lub wyznaczonej do organu spólki

prawa handlowego,  miejscowosc, w której ona zamieszkuje, a takze miejsce pracy i

zajmowane stanowisko lub funkcje;

2)  date powolania lub wyboru osoby do organu spólki prawa handlowego;

3)  date zaprzestania pelnienia funkcji w organie spólki prawa handlowego.

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, sa jawne, z wylaczeniem danych

o adresie zamieszkania osoby zgloszonej lub wyznaczonej. Jawne informacje sa

udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych podmiotu

zglaszajacego lub wyznaczajacego.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgloszone lub wyznaczone do objecia stanowiska w

organach spólek prawa handlowego moga otrzymywac odrebne wynagrodzenie z tytulu

zajmowania tego stanowiska, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000

r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.

306 z pózn. zm.).

6. Osoby zgloszone lub wyznaczone do organów spólek prawa handlowego nie moga przed

uplywem 3 lat od zaprzestania pelnienia funkcji w organach tych spólek byc zatrudnione lub

wykonywac innych zajec w tych spólkach.

7. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec w spólkach prawa handlowego przez osoby, o których mowa w

ust. 6, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot, który zglosil lub wyznaczyl osobe do

organu spólki prawa handlowego. Wyrazenie zgody nastepuje w drodze decyzji

administracyjnej.

Art. 25k 1. Osoby, o których  mowa w art. 25i ust.1,  nie moga, przed uplywem 3 lat od dnia

zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji, byc zatrudnione lub wykonywac

innych zajec u przedsiebiorcy lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli wydawaly

rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych dotyczacych tego przedsiebiorcy; nie dotyczy to

wydawanych na podstawie odrebnych przepisów decyzji administracyjnych w sprawie

ustalenia wymiaru podatków i oplat lokalnych oraz wymiaru skladek na ubezpieczenia

spoleczne i innych skladek, do poboru których zobowiazany jest Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych, z wyjatkiem decyzji dotyczacych ulg i zwolnien w tych podatkach, oplatach lub

skladkach.
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2. Podmiotem zaleznym od innego przedsiebiorcy w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w

którym:

1) inny przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosów w jego

organach;

2) inny przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci

czlonków organu zarzadzajacego lub nadzorczego w tym podmiocie;

3) wiecej niz polowa czlonków zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami

zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w innym podmiocie;

4) inny przedsiebiorca wywiera decydujacy wplyw na dzialalnosc tego przedsiebiorcy,

w szczególnosci na podstawie umowy przewidujacej zarzadzanie tym przedsiebiorca

lub przekazywanie zysku.

3. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec u przedsiebiorcy lub w podmiocie od niego zaleznym, o których

mowa w ust. 1, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot uprawniony do odebrania

oswiadczenia o stanie majatkowym, o którym mowa w art. 25c ust.7. Wyrazenie zgody

nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 25l.Wybór lub powolanie do organu spólki, spóldzielni, fundacji lub stowarzyszenia z

naruszeniem zakazów okreslonych w art. 25i ust.1 i 25k ust.1 sa z mocy prawa niewazne i nie

podlegaja wpisaniu do wlasciwego rejestru.

Art. 25m. Czlonek zarzadu powiatu, sekretarz powiatu oraz skarbnik powiatu, a takze

malzonkowie tych osób, sa obowiazani zglaszac uzyskiwane korzysci do rejestru korzysci, o

którym mowa w art.15 ustawy z dnia      2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem

funkcji publicznych (Dz.U.Nr  , poz…). Przepisy art. 15 ust.3-6 tej ustawy stosuje sie; przepis

art. 15 ust.11 tej ustawy stosuje sie odpowiednio.”;

6) w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jezeli wlasciwy organ powiatu, wbrew obowiazkowi wynikajacemu 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 dotyczacym odpowiednio wygasniecia mandatu

radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwolania ze stanowiska albo rozwiazania umowy o

prace z czlonkiem zarzadu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu,
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kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzadzajaca lub czlonkiem organu

zarzadzajacego powiatowa osoba prawna albo z osoba wydajaca decyzje administracyjne w

imieniu starosty, nie podejmuje uchwaly, nie odwoluje ze stanowiska albo nie rozwiazuje

umowy o prace, wojewoda wzywa organ powiatu do podjecia odpowiedniego aktu w terminie

30 dni.”;

7) dodaje sie rozdzial 9a „Przepisy karne” w brzmieniu:

„Rozdzial 9a. Przepisy karne.

Art. 92a.1. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej,  nie podaje  zródel  pochodzenia

mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym, nabytego w okresie

sprawowania mandatu, pelnienia funkcji lub zajmowania stanowiska

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

2. Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust.1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5 i 8 oraz art. 45  § 3  - 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

-  Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.

Art.92b. Kto:

1) bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego lub oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka, nie sklada go w terminie, lub

2)  nie dopelnia w okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie funkcji,

rozwiazania stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

albo zbycia udzialów lub akcji, w zwiazku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu

radnego, pelnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska czlonka zarzadu powiatu,

skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

albo bedac osoba zarzadzajaca i czlonkiem organu zarzadzajacego powiatowa osoba

prawna albo osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu starosty

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
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Art.92c.

Kto, wbrew warunkom okreslonym w ustawie, zatrudnia  osobe, która pelnila funkcje lub

zajmowala stanowisko czlonka zarzadu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu lub

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu albo byla osoba zarzadzajaca i czlonkiem

organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna albo osoba wydajaca decyzje

administracyjne w imieniu starosty

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo karze pozbawienia wolnosci do lat 2.”.

                                                               Art. 32

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1590 z pózn. zm.)21 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 27c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Radny, czlonek zarzadu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej

samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu

marszalka województwa sa obowiazani zlozyc oswiadczenie o swoim stanie majatkowym,

obejmujace majatek osobisty oraz majatek objety malzenska wspólnoscia majatkowa, oraz o

stanie majatku osobistego malzonka, zwane dalej „oswiadczeniem majatkowym”.

2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych po zawarciu zwiazku malzenskiego.

3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm.);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek albo od jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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 i Nr 116, poz.1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227,
poz.1658.
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3)  przychodach osiagnietych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej,

z podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o wartosci szacunkowej powyzej 10

000 zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly one udzielone;

8) skladnikach majatkowych o wartosci szacunkowej powyzej 10 000 zl, w stosunku

do których prawo wlasnosci zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;

9)  róznicy w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono poprzednie

oswiadczenie majatkowe;

10) stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki wymienione w pkt 1

-4,6,7 i 9.

4. W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte w okresie sprawowania mandatu, pelnienia

funkcji lub zajmowania stanowiska albo od dnia zlozenia ostatniego oswiadczenia

majatkowego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.
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6. Jezeli osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe nie posiada wiedzy co do stanu majatku

osobistego malzonka, sklada podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia

majatkowego oswiadczenie o braku takiej wiedzy.

7. Oswiadczenie majatkowe, wraz z kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok

poprzedni i jego korekta, skladaja w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczacemu sejmiku województwa;

2) marszalek województwa i przewodniczacy sejmiku województwa – wojewodzie;

3) wicemarszalek województwa, czlonek zarzadu województwa, skarbnik gminy, kierownik

wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu

zarzadzajacego wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w

marszalka województwa – marszalkowi województwa.

Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego upowazniona

potwierdza pisemnie jego przyjecie.

8. Radny sklada pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia zlozenia

slubowania, wedlug stanu na dzien ogloszenia wyniku wyborów. Do pierwszego

oswiadczenia majatkowego radny jest obowiazany dolaczyc informacje o sposobie i terminie

zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia województwa,

w którym uzyskal mandat, jezeli taka dzialalnosc prowadzil przed dniem wyboru. Kolejne

oswiadczenia majatkowe sa skladane przez radnego co roku do dnia 15 maja, wedlug stanu na

dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiace przed uplywem kadencji, wedlug

stanu na dzien jego zlozenia.

9.Czlonek zarzadu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej

samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu

marszalka województwa skladaja pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od

dnia powolania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, wedlug stanu na dzien powolania lub

zatrudnienia. Do pierwszego oswiadczenia majatkowego osoby te sa obowiazane dolaczyc

informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli

prowadzili ja przed dniem wyboru, powolania lub zatrudnienia. Kolejne oswiadczenia

majatkowe sa skladane przez nich co roku do dnia 15 maja, wedlug stanu na dzien 31 grudnia

roku poprzedniego, oraz w dniu odwolania ze stanowiska lub rozwiazania umowy o prace,

wedlug stanu na dzien odwolania lub rozwiazania umowy o prace.

10. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja osoby, którym zlozono

oswiadczenie majatkowe. Osoby, którym zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuja jeden
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egzemplarz oswiadczenia urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Oswiadczenie majatkowe

przechowuje sie przez okres 6 lat.

11. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje równiez urzad

skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie

majatkowe. Analizujac oswiadczenie majatkowe urzad skarbowy uwzglednia równiez we

wlasnym zakresie roczne zeznanie podatkowe (PIT) malzonka osoby skladajacej

oswiadczenie majatkowe.

12. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

sa uprawnione do porównania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz

zalaczonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych

oswiadczen majatkowych oraz z dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan podatkowych

(PIT).

13. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego, o których mowa w ust. 10 i 11,

w przypadku powziecia  watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego

oswiadczenia wystepuja z wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Wniosek jest kierowany

równiez do wiadomosci odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe

albo urzedu skarbowego.

14. Kontroli oswiadczenia majatkowego pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci

Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (Dz.U. Nr 104,  poz.

708 i Nr 158, poz.1122).

15. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks

karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z pózn.zm). Osoba skazana przez sad prawomocnym wyrokiem

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym nie moze

sprawowac mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1, przez

okres 3 lat od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego

zawieszenia wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

16. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia

majatkowego radnego oraz wzór formularza oswiadczenia majatkowego czlonka zarzadu

województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorzadowej jednostki
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organizacyjnej, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego wojewódzka osoba

prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu marszalka województwa,

uwzgledniajac zakazy okreslone w odniesieniu do tych osób w art. 27b ust.1,3 i 5 oraz art. 27i

ust.1.”;

2) art. 27d -27e otrzymuja brzmienie:

„Art.27d 1.Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem

informacji o adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka,

adresach nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o

których mowa w art. 27c ust.3 pkt 8.

2. Wojewoda i przewodniczacy sejmiku województwa przekazuja marszalkowi województwa

kopie oswiadczen majatkowych, które im zlozono.

3.  Jawne informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych sa udostepniane w Biuletynie

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z pózn.zm.), zwanym dalej „Biuletynem

Informacji Publicznej”.

4. Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie, w terminie do dnia 30 pazdziernika kazdego

roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej  informacje o:

1)  osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie;

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia;

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

5. Osoba, której dotycza informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, o

których mowa w ust. 4, ma prawo wystapic do podmiotu uprawnionego do przyjecia

oswiadczenia majatkowego, ze stosownym wyjasnieniem.

6. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia majatkowego,  w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wyjasnien, zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Art.27e 1. Radny, czlonek zarzadu województwa, skarbnik województwa, kierownik

wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu

zarzadzajacego wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w

imieniu marszalka województwa sa obowiazani zlozyc oswiadczenie o dzialalnosci

gospodarczej prowadzonej przez ich malzonka, jezeli dzialalnosc ta wykonywana jest na

terenie województwa, w którym osoba obowiazana do zlozenia oswiadczenia pelni funkcje

lub jest zatrudniona. Obowiazani sa oni równiez do zlozenia oswiadczenia o umowach

cywilnoprawnych zawartych przez ich malzonków, jezeli umowy te zawarte zostaly z

organami województwa, wojewódzkimi samorzadowymi jednostkami organizacyjnymi lub

wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotycza stosunków prawnych wynikajacych z

korzystania z powszechnie dostepnych uslug lub stosunków prawnych powstalych na

warunkach powszechnie obowiazujacych.

2. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, sa skladane w terminie 30 dni od dnia wyboru,

powolania lub zatrudnienia osoby obowiazanej do ich zlozenia, a w przypadku podjecia

dzialalnosci gospodarczej albo zawarcia umowy okreslonej w ust. 1 w trakcie pelnienia

funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zlozenia

oswiadczenia.

3.  Do skladania oswiadczen, o których mowa w ust. 1, stosuje sie przepis art. 27c ust. 7, w

zakresie podmiotu uprawnionego do przyjecia oswiadczenia.

4. Podmiot, któremu czlonek zarzadu województwa, skarbnik województwa, kierownik

wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu

zarzadzajacego wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w

imieniu marszalka województwa  zlozyli oswiadczenie, o którym mowa w ust.1, wydaje, na

wniosek tych osób albo z urzedu, w terminie 14 dni i dorecza przelozonemu rozstrzygniecie

czy dzialalnosc gospodarcza prowadzona przez malzonka osoby obowiazanej do zlozenia

tego oswiadczenia moze wywolywac podejrzenie o stronniczosc lub interesownosc tej osoby

w wykonywaniu obowiazków sluzbowych wynikajacych z pelnienia funkcji albo

zatrudnienia. Rozstrzygniecie nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której malzonek, w okresie pelnienia funkcji lub

zatrudnienia tej osoby zostal zatrudniony na terenie danego województwa w jednostce

organizacyjnej jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku jednostek samorzadu

terytorialnego albo rozpoczal swiadczenie pracy lub wykonywanie czynnosci zarobkowych na

innej podstawie w spólkach prawa handlowego, w których co najmniej 50% udzialów lub



63

akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego, jest obowiazana do pisemnego

poinformowania o tym fakcie osoby, której sklada oswiadczenie majatkowe. Obowiazek

zlozenia informacji dotyczy równiez przypadku zmiany stanowiska przez malzonka

zatrudnionego w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. Informacja  jest skladana

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej zlozenia.

6. Do oswiadczen, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 5, stosuje

sie odpowiednio przepisy art. 27c ust. 10 i 12, z tym ze nie przesyla sie ich wlasciwemu

urzedowi skarbowemu i nie podlegaja one analizie przez urzad skarbowy.

 7. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 5,

podlegaja ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z wylaczeniem adresów

zamieszkania osób je skladajacych oraz osób, których one dotycza, a takze adresu

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest on jednoczesnie adresem zamieszkania

wymienionych osób.

8. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej

prowadzonej przez malzonka osoby, o której mowa w ust.1, powoduje odpowiedzialnosc

karna na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny. Osoba

skazana przez sad prawomocnym wyrokiem za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w

oswiadczeniu o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka nie moze sprawowac

mandatu, pelnic funkcji lub zajmowac stanowisk, o których mowa w ust.1,  przez okres 3 lat

od odbycia kary, a w przypadku zastosowania przez sad warunkowego zawieszenia

wykonania kary przez okres 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku.

9. Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej  prowadzonej przez malzonka osób, o których mowa w ust.1, z

pouczeniem jego stosowania wylacznie do dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie

województwa, w którym osoba obowiazana do zlozenia tego oswiadczenia pelni funkcje lub

jest zatrudniona.”;

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

„1. Niezlozenie oswiadczenia majatkowego w terminie okreslonym w art. 27c ust. 8 i 9, a

oswiadczen, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 5,

w terminie okreslonym odpowiednio w art. 27e ust. 2 i 5 przez:”;

4) art. 27g uchyla sie;
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5) po art. 27h dodaje sie art. 27i-27m w brzmieniu:

 „Art.27i 1. Czlonek zarzadu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej

samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego

wojewódzka osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu

marszalka województwa w okresie pelnienia funkcji lub trwania zatrudnienia nie moga:

1) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spólek prawa

handlowego;

2) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w spólkach prawa handlowego, jezeli

mogloby to wywolac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc;

3) byc czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóldzielni, z

wyjatkiem rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych;

4)  byc czlonkami zarzadów fundacji lub stowarzyszen, prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza;

5) byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w podmiotach korzystajacych ze srodków

publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji uczestnicza w

przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania;

nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajec w charakterze nauczyciela

akademickiego w szkole wyzszej 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 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz.2390 i Nr

273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.727 i Nr 179, poz.1484), jezeli osoba ta posiada

tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego;

6) posiadac w spólkach prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialów

przedstawiajacych wiecej niz 10% kapitalu zakladowego - w kazdej z tych spólek;

7)   prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

a takze zarzadzac taka dzialalnoscia albo byc przedstawicielem lub pelnomocnikiem

podmiotu prowadzacego taka dzialalnosc; nie dotyczy to dzialalnosci wytwórczej w

rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.

2. Jezeli osoby, o których mowa w ust.1, w dniu powierzenia pelnienia funkcji lub

zatrudnienia wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 1, pelnia funkcje, sa zatrudnione, prowadza

dzialalnosc gospodarcza albo posiadaja akcje lub udzialy w ilosci przekraczajacej

dopuszczalny limit, sa obowiazane w terminie 4 miesiecy od dnia powierzenia pelnienia
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funkcji lub podjecia zatrudnienia odpowiednio zrzec sie funkcji, rozwiazac stosunek pracy lub

zaprzestac prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbyc udzialy lub akcje.

3. Niewykonanie obowiazku, o którym mowa w ust. 2, powoduje odpowiednio odwolanie lub

rozwiazanie umowy o prace z osoba wymieniona w ust.1, nie pózniej niz po uplywie miesiaca

od dnia, w którym uzyskano informacje o powodach uzasadniajacych podjecie takiej decyzji.

W takich przypadkach odwolanie lub rozwiazanie umowy o prace jest równoznaczne z

rozwiazaniem umowy o prace 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 pózn. zm.).

4. Osoby, wobec których zastosowano sankcje okreslone w ust. 3 nie moga byc powolane do

pelnienia funkcji ani byc zatrudnione na stanowiskach wymienionych w ust.1, w okresie 12

miesiecy od dnia odwolania lub rozwiazania stosunku pracy.

5. Naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, stanowi równiez przewinienie sluzbowe,

które podlega odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 27j 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spólek, o którym mowa wart. 27i ust. 1

pkt 1, nie dotyczy osób, które zostaly zgloszone lub wyznaczone do objecia takich stanowisk

w spólce prawa handlowego przez Skarb Panstwa, inne panstwowe osoby prawne, spólki, w

których udzial Skarbu Panstwa przekracza 50% kapitalu zakladowego lub 50% liczby akcji,

albo przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub inne osoby prawne jednostek

samorzadu terytorialnego. Osoby te nie moga zostac zgloszone lub wyznaczone do wiecej niz

dwóch spólek prawa handlowego z udzialem podmiotów zglaszajacych lub wyznaczajacych

te osoby.

2. Podmioty zglaszajace lub wyznaczajace osoby jako swoich reprezentantów do organów

spólek prawa handlowego  prowadza wykazy osób zgloszonych lub wyznaczonych.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imie (imiona) i nazwisko osoby zgloszonej lub wyznaczonej do organu spólki

prawa handlowego,  miejscowosc, w której ona zamieszkuje, a takze miejsce pracy i

zajmowane stanowisko lub funkcje;

2)  date powolania lub wyboru osoby do organu spólki prawa handlowego;

3)  date zaprzestania pelnienia funkcji w organie spólki prawa handlowego.

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, sa jawne, z wylaczeniem danych

o adresie zamieszkania osoby zgloszonej lub wyznaczonej. Jawne informacje sa
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udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych podmiotu

zglaszajacego lub wyznaczajacego.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgloszone lub wyznaczone do objecia stanowiska w

organach spólek prawa handlowego moga otrzymywac odrebne wynagrodzenie z tytulu

zajmowania tego stanowiska, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000

r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.

306 z pózn. zm.).

6. Osoby zgloszone lub wyznaczone do organów spólek prawa handlowego nie moga przed

uplywem 3 lat od zaprzestania pelnienia funkcji w organach tych spólek byc zatrudnione lub

wykonywac innych zajec w tych spólkach.

7. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec w spólkach prawa handlowego przez osoby, o których mowa w

ust. 6, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot, który zglosil lub wyznaczyl osobe do

organu spólki prawa handlowego. Wyrazenie zgody nastepuje w drodze decyzji

administracyjnej.

Art. 27k 1. Osoby, o których  mowa w art. 27i ust.1,  nie moga, przed uplywem 3 lat od dnia

zaprzestania zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji, byc zatrudnione lub wykonywac

innych zajec u przedsiebiorcy lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli wydawaly

rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych dotyczacych tego przedsiebiorcy; nie dotyczy to

wydawanych na podstawie odrebnych przepisów decyzji administracyjnych w sprawie

ustalenia wymiaru podatków i oplat lokalnych oraz wymiaru skladek na ubezpieczenia

spoleczne i innych skladek, do poboru których zobowiazany jest Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych, z wyjatkiem decyzji dotyczacych ulg i zwolnien w tych podatkach, oplatach lub

skladkach.

2. Podmiotem zaleznym od innego przedsiebiorcy w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w

którym:

1) inny przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosów w jego

organach;

2) inny przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci

czlonków organu zarzadzajacego lub nadzorczego w tym podmiocie;
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3) wiecej niz polowa czlonków zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami

zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w innym podmiocie;

4) inny przedsiebiorca wywiera decydujacy wplyw na dzialalnosc tego przedsiebiorcy,

w szczególnosci na podstawie umowy przewidujacej zarzadzanie tym przedsiebiorca

lub przekazywanie zysku.

3. W przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Panstwa zgode na zatrudnienie lub

wykonywanie innych zajec u przedsiebiorcy lub w podmiocie od niego zaleznym, o których

mowa w ust. 1, przed uplywem 3 lat moze wyrazic podmiot uprawniony do odebrania

oswiadczenia o stanie majatkowym, o którym mowa w art. 27c ust.7. Wyrazenie zgody

nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 27l. Wybór lub powolanie do organu spólki, spóldzielni, fundacji lub stowarzyszenia z

naruszeniem zakazów okreslonych w art. 27i ust.1i 27k ust.1 sa z mocy prawa niewazne i nie

podlegaja wpisaniu do wlasciwego rejestru.

Art. 27m. Czlonek zarzadu województwa i skarbnik województwa, a takze malzonkowie tych

osób, sa obowiazani zglaszac uzyskiwane korzysci do rejestru korzysci, o którym mowa w

art.15 ustawy z dnia      2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych (Dz.U. Nr  , poz…). Przepisy art. 15 ust.3-6 tej ustawy stosuje sie; przepis art. 15

ust.11 tej ustawy stosuje sie odpowiednio.”;

6) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Jezeli wlasciwy organ województwa, wbrew obowiazkowi wynikajacemu 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 dotyczacym odpowiednio wygasniecia mandatu

radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwolania ze stanowiska albo rozwiazania umowy o

prace z czlonkiem zarzadu województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem

wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzadzajaca lub czlonkiem

organu zarzadzajacego wojewódzka osoba prawna albo z osoba wydajaca decyzje

administracyjne w imieniu marszalka województwa,  nie podejmuje uchwaly, nie odwoluje ze

stanowiska albo nie rozwiazuje umowy o prace, wojewoda wzywa organ województwa do

podjecia uchwaly w terminie 30 dni.”;

7) dodaje sie rozdzial 8a „Przepisy karne” w brzmieniu:
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„Rozdzial 8a.Przepisy karne.

Art.91a1. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej,  nie podaje  zródel  pochodzenia

mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym, nabytego w okresie

sprawowania mandatu, pelnienia funkcji lub zajmowania stanowiska

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

2. Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust.1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 § 4, 5  i 8 oraz art. 45  § 3  - 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

-  Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.

Art.91b. Kto:

1)bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego lub oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka, nie sklada go w terminie, lub

2) nie dopelnia w okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie funkcji,

rozwiazania stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo

zbycia udzialów lub akcji, w zwiazku z jednoczesnym sprawowaniem mandatu radnego,

pelnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska czlonka zarzadu województwa,

skarbnika województwa lub kierownika wojewódzkiej samorzadowej jednostki

organizacyjne albo bedac osoba zarzadzajaca i czlonkiem organu zarzadzajacego

wojewódzka osoba prawna albo osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu

marszalka województwa

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art.91c.

Kto, wbrew warunkom okreslonym w ustawie, zatrudnia  osobe, która pelnila funkcje lub

zajmowala stanowisko czlonka zarzadu województwa, skarbnika województwa lub

kierownika wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej albo byla osoba

zarzadzajaca i czlonkiem organu zarzadzajacego wojewódzka osoba prawna albo osoba

wydajaca decyzje administracyjne w imieniu marszalka województwa
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo karze pozbawienia wolnosci do lat 2.”.

                                                                      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 pózn.zm.)22 w art.7 w ust.2

dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

„3) których obowiazuje czasowy zakaz sprawowania mandatu radnego, w zwiazku z

naruszeniem obowiazków okreslonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzadzie powiatowym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) lub ustawie z

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z

pózn. zm.).”.

                                                                     Art. 34

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U.z 2003 r. Nr

119, poz.1117 z pózn.zm.)23  w art.270 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do ekspertów stosuje sie przepisy ustawy z dnia     o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U.  Nr  , poz…).”.

Art. 35

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.

1070 z pózn. zm.)24 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1)  art. 87 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 87 § 1. Sedziowie sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie

majatkowym obejmujacym majatek osobisty oraz majatek objety malzenska wspólnoscia

majatkowa oraz o stanie majatku osobistego malzonka, zwanego dalej „oswiadczeniem

majatkowym”.
22 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
23 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
24 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 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 130, poz.1376, Nr 185, poz.1907 i  Nr 273, poz. 2702 i 2703, z
2005 r. Nr 13, poz.98, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz.1479 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz.1044.
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§2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych  po zawarciu zwiazku malzenskiego.

§ 3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze o posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn.zm);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek, jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

      3) przychodach  osiagnietych  z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, z

podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

       4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach, fundacjach

lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o uczestnictwie w

spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o posiadanych

akcjach i udzialach w spólkach prawa  handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu  prowadzacego  taka dzialalnosc;

6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartosci powyzej 10 000

zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaciagnietych

kredytach i pozyczkach oraz warunkach na jakich zostaly one zaciagniete;

8) skladnikach majatkowych o szacunkowej wartosci powyzej 10 000 zl, w stosunku do

których prawo wlasnosci zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych,

pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz

malzonków innych zstepnych, a takze na inne osoby pozostajace we wspólnym

gospodarstwie domowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed

dniem zlozenia oswiadczenia;
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9) róznicy liczbowej w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono

poprzednie oswiadczenie;

10)   stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki majatkowe, o których

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

§ 4.  W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa

w § 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte w okresie pelnienia urzedu lub od dnia zlozenia

ostatniego oswiadczenia zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

§ 5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

§ 6. Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie posiada wiedzy co

do stanu majatku osobistego malzonka, sklada oswiadczenie o braku takiej wiedzy

podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia majatkowego.

§ 7. Oswiadczenie majatkowe sedziowie skladaja w dwóch egzemplarzach wraz z  kopia

rocznego zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni. Podmiot przyjmujacy oswiadczenie

majatkowe lub osoba przez niego upowazniona potwierdza pisemnie jego przyjecie.

Oswiadczenie przechowuje sie przez okres 6 lat.

 § 8. Sedziowie skladaja oswiadczenie majatkowe wlasciwemu terytorialnie prezesowi sadu

apelacyjnego. Prezesi sadów apelacyjnych skladaja oswiadczenie majatkowe Krajowej Radzie

Sadownictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 30

czerwca kazdego roku.

§ 9. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym sedziego dokonuje wlasciwe

kolegium sadu apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku i przedstawia jej

wyniki zgromadzeniu ogólnemu sedziów sadu apelacyjnego.

§ 10.  Pierwsze oswiadczenie  majatkowe  sklada sie w terminie 14 dni od dnia objecia urzedu

sedziego, wedlug stanu na dzien objecia urzedu sedziego, a nastepnie co roku do dnia 15

maja, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, a takze w terminie 14 dni od dnia

opuszczenia urzedu sedziego, wedlug stanu na dzien opuszczenia urzedu.

§ 11. W terminie nieprzekraczajacym 4 miesiecy od dnia objecia stanowiska lub funkcji

osoba obowiazana do zlozenia oswiadczenia majatkowego sklada oswiadczenie o

zaprzestaniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zrzeczeniu sie funkcji, rozwiazaniu

stosunku pracy albo zbyciu udzialów lub akcji,  o których mowa w art. 86 § 1 – 3.
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§12. Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuje jeden egzemplarz

oswiadczenia majatkowego do analizy wlasciwemu urzedowi skarbowemu.

§ 13. Wlasciwosc urzedu skarbowego ustala sie wedlug przepisów ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn.

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 14. Podmioty dokonujace analizy, o których mowa w § 8 i 9 oraz urzad skarbowy, sa

uprawnione do porównania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej

kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen

majatkowych wraz z dolaczonymi do nich kopiami rocznych zeznan  podatkowych (PIT).

§ 15. Wlasciwy urzad skarbowy dokonujac analizy danych zawartych w oswiadczeniu

majatkowym jest uprawniony we wlasnym zakresie do  zapoznania sie z kopia  rocznego

zeznania podatkowego  (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe.

§ 16. Podmioty, o których mowa w § 14, w przypadku powziecia watpliwosci co do

prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego oswiadczenia wystepuja z wnioskiem do

wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wszczecie kontroli

oswiadczenia majatkowego. Wniosek jest kierowany równiez do wiadomosci odpowiednio

podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe lub urzedowi skarbowemu.

§ 17. Kontroli oswiadczenia pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci Centralne Biuro

Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158,

poz.1122).

§18. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art.233 § 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 1997 r. –Kodeks

karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z pózn.zm.).

§ 19. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o

adresie zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka, adresach

nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których

mowa w § 3 pkt 8. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa udostepniane

przez podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, o

którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.

Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.).
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§ 20. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia, w terminie do dnia 30 pazdziernika

kazdego roku, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej  informacje o:

1)  osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie,

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach majatkowych

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly takie oswiadczenia.

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

§ 21. Osoba, której dotycza informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, ma

prawo wystapic do podmiotu uprawnionego do przyjecia oswiadczenia majatkowego ze

stosownym wyjasnieniem.

§ 22. Podmiot uprawniony do przyjecia oswiadczenia, w terminie 14 dni od otrzymania

wyjasnien, zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

2) art. 88 otrzymuje brzmienie :

„Arr.88. Do zlozenia oswiadczenia majatkowego stosuje sie odpowiednio formularz

okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia……………..o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr  , poz.    ).”;

3 ) po art. 88 dodaje sie art. 88a-88c w brzmieniu:

„Art.88a.Niezlozenie w terminie oswiadczenia majatkowego albo niewypelnienie obowiazku

okreslonego w art. 87 § 11 stanowi podstawe do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziego.

Art. 88b.  Kto, bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie sklada go w

terminie albo nie dopelnia w okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie

pelnienia funkcji, zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, rozwiazania stosunku

pracy albo zbycia udzialów lub akcji, w zwiazku z jednoczesnym sprawowaniem urzedu

sedziego

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 88c  1. Kto nie podaje zródel pochodzenia mienia nabytego w okresie sprawowania

urzedu sedziego, podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym
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podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5 .

2.Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust. 1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 §4, 5 i 8, oraz art. 45 § 3 - 6  ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje sie, jezeli nabycie mienia wyczerpuje znamiona innego

czynu zabronionego.”.

                                                                    Art. 36

W ustawie z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z

pózn. zm.)25 w art. 43 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust.1 nie narusza przepisów ustawy z dnia            o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr  , po…).”.

    Art. 37

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji

Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z  pózn. zm.)26 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art.5 ust.1 pkt 2 lit.c otrzymuje brzmienie:

„c) korupcji osób pelniacych funkcje publiczne, o których mowa w art.2 ustawy z dnia

o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr  , poz….), jezeli

moze to godzic w bezpieczenstwo panstwa,”;

2) art. 80a otrzymuje brzmienie:

 „Art.80a 1. Funkcjonariusz sklada Szefowi wlasciwej Agencji oswiadczenie majatkowe, o

którym mowa w ustawie z dnia…….. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych (Dz.U. Nr    poz.   ), w trybie okreslonym w tej ustawie.

2. Oswiadczenia majatkowe funkcjonariuszy podlegaja 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 pózn. zm).”.

25 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.

26   Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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.
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      Art. 38

W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z pózn.zm)27 w art.3 dodaje sie ust.2a w brzmieniu:

„2a. Nie maja prawa wybieralnosci osoby, których obowiazuje czasowy zakaz sprawowania

mandatu wójta, w zwiazku z naruszeniem obowiazków okreslonych w ustawie z dnia 8

marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.).”.

         Art. 39

W ustawie z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych (Dz.U. Nr

179, poz.1750 z pózn.zm.)28 w art. 58 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do zlozenia oswiadczenia, o którym mowa w ust.1, stosuje sie odpowiednio formularz

oswiadczenia majatkowego okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia        o

ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych.”.

                                                                     Art. 40

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien 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. Oswiadczenie, o którym mowa w ust.3 pkt 2, arbiter sklada na formularzu, którego wzór

okresla zalacznik nr 3 do ustawy z dnia       o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych (Dz.U. Nr   , poz…).”.

27 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. Nr 127, poz.1089 i Nr 214, poz.1806, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz.1457.

28 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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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                                                              Art. 41

W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposazeniu poslów do Parlamentu Europejskiego

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 104, poz.

708) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1)  art. 3a  otrzymuje  brzmienie:

„Art. 3a. 1. Poslowie do Parlamentu Europejskiego sa obowiazani zlozyc oswiadczenie o

swoim stanie majatkowym, obejmujace majatek osobisty oraz majatek objety malzenska

wspólnoscia majatkowa oraz o stanie majatku osobistego malzonka, zwane dalej

„oswiadczeniem majatkowym”.

 2. Informacja o stanie majatku osobistego malzonka dotyczy tylko skladników majatkowych

nabytych  po zawarciu zwiazku malzenskiego.

 3. Oswiadczenie majatkowe zawiera  informacje o:

1) posiadanych nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, a takze o posiada-

nych zasobach pienieznych 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 pózn. zm.);

2) mieniu nabytym od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki

samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek, jednostki organizacyjnej

jednostki samorzadu terytorialnego lub komunalnej osoby prawnej, jezeli podlegalo

ono zbyciu w drodze przetargu;

3) przychodach  osiagnietych  z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, z

podaniem kwot uzyskanych z kazdego tytulu, w ostatnim roku podatkowym

poprzedzajacym zlozenie oswiadczenia majatkowego;

4) zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa handlowego, spóldzielniach,

fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza oraz o

uczestnictwie w spólkach cywilnych lub osobowych spólkach handlowych, a takze o

posiadanych akcjach i udzialach w spólkach prawa  handlowego;

5) prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, zarzadzaniu taka dzialalnoscia albo byciu

przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu  prowadzacego taka dzialalnosc;
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6) posiadanych skladnikach mienia ruchomego o szacunkowej wartosci powyzej 10 000

zl;

7) zobowiazaniach pienieznych o szacunkowej wartosci powyzej 10 000 zl, w tym

zaciagnietych kredytach i pozyczkach oraz warunkach na jakich zostaly one

zaciagniete;

8) skladnikach majatkowych o wartosci powyzej 10 000 zl, w stosunku do których prawo

wlasnosci  zostalo przeniesione na malzonka, zstepnych, wstepnych, pasierba, ziecia,

synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych rodzenstwa, rodzenstwo

rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków rodzenstwa i rodzenstwo

malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków oraz malzonków innych zstepnych, a

takze na inne osoby pozostajace we wspólnym gospodarstwie domowym, na

podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed dniem zlozenia

oswiadczenia;

9) róznicy liczbowej w stanie majatkowym w stosunku do okresu za jaki zlozono

poprzednie oswiadczenie;

10)   stanie majatku osobistego malzonka, obejmujacego skladniki majatkowe o których

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

 4.  W oswiadczeniu majatkowym wskazuje sie zródla pochodzenia mienia, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 8, które zostalo nabyte  w okresie sprawowania mandatu lub od dnia

zlozenia ostatniego oswiadczenia majatkowego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

 5. W oswiadczeniu majatkowym okresla sie przynaleznosc poszczególnych skladników

majatkowych, przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku objetego malzenska

wspólnoscia majatkowa.

 6.  Jezeli osoba zobowiazana do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie posiada wiedzy co

do stanu majatku osobistego malzonka, sklada oswiadczenie o braku takiej wiedzy

podmiotowi upowaznionemu do odebrania oswiadczenia majatkowego.

7. Oswiadczenie majatkowe sklada sie w dwóch egzemplarzach Marszalkowi Sejmu w

nastepujacych terminach:

1) do dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym bierze udzial posel

do Parlamentu Europejskiego, wraz z informacja o sposobie i terminach zaprzestania

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem majatku Skarbu Panstwa lub

samorzadu terytorialnego w zwiazku z wyborem na posla do Parlamentu Europejskiego
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oraz z informacja o posiadaniu majatku Skarbu Panstwa lub samorzadu terytorialnego,

wedlug stanu na dzien ogloszenia wyniku wyborów;

2) do dnia 15 maja kazdego roku, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego,

dolaczajac kopie rocznego zeznania podatkowego (PIT);

3) w terminie miesiaca od dnia zarzadzenia nowych wyborów do Parlamentu Europejskiego,

wedlug stanu na dzien jego skladania.

8. Oswiadczenie majatkowe sklada sie wraz z  kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT)

za rok poprzedni. Podmiot przyjmujacy oswiadczenie majatkowe lub osoba przez niego

upowazniona potwierdza pisemnie jego przyjecie. Oswiadczenie przechowuje sie przez okres

6 lat.

9.Podmiot, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuje jeden egzemplarz

oswiadczenia majatkowego wlasciwemu urzedowi skarbowemu.

10. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja podmioty, o których

mowa w  ust. 7, oraz wlasciwe urzedy skarbowe.

11. Wlasciwosc urzedu skarbowego ustala sie wedlug przepisów ustawy z dnia 26 lipca

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn.

zm) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

12. Podmioty dokonujace analizy sa uprawnione do porównania tresci analizowanego

oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii rocznego zeznania podatkowego (PIT) z

trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych wraz z dolaczonymi do nich kopiami

rocznych zeznan  podatkowych.

13. Wlasciwy urzad skarbowy dokonujac analizy danych zawartych w oswiadczeniu

majatkowym jest uprawniony we wlasnym zakresie do  zapoznania sie z kopia rocznego

zeznania podatkowego  (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe.

14. Podmioty dokonujace analizy oswiadczenia majatkowego w przypadku powziecia

watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci analizowanego oswiadczenia wystepuja z

wnioskiem o wszczecie kontroli oswiadczenia majatkowego do wlasciwej ze wzgledu na

miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe jednostki organizacyjnej

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek jest kierowany równiez do wiadomosci

odpowiednio podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe lub urzedowi

skarbowemu.

15. Kontroli oswiadczenia pod wzgledem prawdziwosci i prawidlowosci Centralne Biuro

Antykorupcyjne dokonuje w trybie i na zasadach okreslonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
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czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  (Dz.U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158,

poz.1122).

16.Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym powoduje

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z pózn. zm.).

17. Do zlozenia oswiadczenia majatkowego stosuje sie odpowiednio formularz oswiadczenia

majatkowego okreslony w zalaczniku nr 3 do ustawy z dnia       o ograniczeniach zwiazanych

z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   , poz…).

18. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o

adresie zamieszkania posla do Parlamentu Europejskiego oraz jego malzonka, adresach

nieruchomosci wpisanych do oswiadczenia oraz imionach i nazwiskach osób, o których

mowa w ust.3 pkt 8. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa podawane do

publicznej wiadomosci przez Marszalka Sejmu w formie elektronicznej. Ponadto podaje sie,

w terminie do dnia 30 pazdziernika kazdego roku, informacje o:

1)  osobach, które nie zlozyly oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie,

2)  nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach

majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zlozyly nieprawidlowe

oswiadczenia.

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w

analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

19. Osoba, której dotycza informacje, o których mowa w ust.18 pkt 1-3,  ma prawo wystapic

do podmiotu, któremu zlozono oswiadczenie majatkowe, ze stosownym wyjasnieniem.

20. Marszalek Sejmu, w terminie 14 dni od otrzymania wyjasnien podaje je do publicznej

wiadomosci.”;

2)  po art. 3a dodaje sie art. 3b - 3c w brzmieniu:

„Art. 3b  Kto, bedac obowiazany do zlozenia oswiadczenia majatkowego nie sklada go w

terminie

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
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Art. 3c  1. Kto nie podaje zródel pochodzenia mienia nabytego w okresie sprawowania

mandatu, podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5

2.Mienie, którego zródel pochodzenia nie ujawniono stanowi korzysc majatkowa w

rozumieniu art. 45§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

3. W przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w ust. 1, sad orzeka przepadek

mienia, którego zródel pochodzenia nie ujawniono, chociazby nie stanowilo wlasnosci

sprawcy; przepisy art. 44 §4, 5 i 8, oraz art. 45 § 3 - 6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje sie, jezeli 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 i Nr 158, poz.1122) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a)  w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie :

     „a) dzialalnosci instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego, okreslonych w art.

228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z

pózn.zm.), a takze o których mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia ……..o ograniczeniach

zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   , poz.   ), art. 102b i 102c

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

z pózn.zm.), art. 92a i 92b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym

(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pózn.zm.) i art. 91a i 91b ustawy z dnia  5 czerwca

1998 r. o samorzadzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pózn.zm.),”;

b)  pkt  2 otrzymuje brzmienie:

„2) ujawnianie i przeciwdzialanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia

……..o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   , poz.

);”;

2) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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   „ 1)ustawy z dnia  ……..o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych

(Dz.U. Nr   , poz.   );”;

3)  w art. 32 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu :

„3. CBA prowadzi dzialalnosc kontrolna równiez na wniosek urzedu skarbowego lub

podmiotu uprawnionego do przyjecia oswiadczenia majatkowego zgodnie z przepisami

ustawy o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych lub przepisami

szczególnymi okreslajacymi obowiazek zlozenia oswiadczenia majatkowego. ”;

4) w art. 46 w ust. 1:

a)  w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) o odwolanie ze stanowiska lub rozwiazanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy

pracownika z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych oraz innych ustaw wprowadzajacych ograniczenia w

podejmowaniu i prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej lub innych rodzajów aktywnosci

przez osoby pelniace funkcje publiczne,”;

b) w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) przepisów ustawy o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych oraz

innych ustaw wprowadzajacych ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu dzialalnosci

gospodarczej lub innych rodzajów aktywnosci przez osoby pelniace funkcje publiczne,” ;

5) w art. 64 :

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podania nieprawdy w oswiadczeniu majatkowym skladanym na podstawie art. 11 ustawy

z dnia   ……..o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   ,

poz.   ), stwierdzonego w drodze postepowania dyscyplinarnego;”;

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) niezlozenia w terminie oswiadczenia majatkowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z

dnia ……..o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U.Nr , poz.

);” ;

6) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W stosunku do funkcjonariuszy maja zastosowanie ograniczenia wynikajace z ustawy z

dnia      2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych  (Dz.U Nr  ,

poz.). Funkcjonariusze obowiazani sa do zlozenia oswiadczenia majatkowego na zasadach, w

trybie i w terminach okreslonych w przepisach tej ustawy.”;

7) w art. 72 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu :

„2a. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 2, podlegaja 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 pózn. zm).”.

          Art. 43

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie

Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218 poz.1592) art. 42 otrzymuje

brzmienie:

„Art. 42.1.  Funkcjonariusze SKW i SWW skladaja odpowiednio Szefowi SKW albo Szefowi

SWW oswiadczenie o swoim stanie majatkowym, którego zakres oraz wzór okreslaja

przepisy ustawy z dnia …………o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych (Dz.U. Nr  , poz.   ), w trybie okreslonym w tej ustawie.

2. Oswiadczenia majatkowe funkcjonariuszy SKW i SWW podlegaja 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 pózn. zm).”.

                                                                     Art.44

Osoby w dniu wejscia w zycie ustawy sprawujace mandat, zajmujace stanowiska lub pelniace

funkcje okreslone w niniejszej ustawie lub ustawach zmienianych ta ustawa, które prowadza

dzialalnosc gospodarcza niedozwolona ze wzgledu na zajmowane stanowisko lub pelniona

funkcje, sa obowiazane w terminie 4 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy  zaprzestac

prowadzenia tej dzialalnosci.

                                                                     Art. 45

Osoby w dniu wejscia w zycie ustawy sprawujace mandat, zajmujace stanowiska lub pelniace

funkcje okreslone w niniejszej ustawie lub ustawach zmienianych ta ustawa, które posiadaja
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w spólkach prawa handlowego wiecej niz 10% akcji lub udzialy w rozmiarach

przedstawiajacych wiecej niz 10% kapitalu zakladowego, sa obowiazane do zbycia nadwyzki

udzialów lub akcji w terminie 4 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, jezeli niniejsza

ustawa lub ustawy zmieniane ta ustawa uznaja za niedozwolone posiadanie akcji lub udzialów

w takich rozmiarach przez te osoby.

                                                             Art. 46

Podmioty obowiazane na podstawie niniejszej ustawy lub ustaw zmienianych ta ustawa do

umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej okreslonych informacji lub oswiadczen

maja obowiazek zamiescic te informacje lub oswiadczenia po raz pierwszy w  terminie 3

miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy.

          Art. 47

1. Osoby  w dniu wejscia w zycie ustawy sprawujace mandat, zajmujace stanowiska lub

pelniace funkcje okreslone w niniejszej ustawie lub ustawach zmienianych ta ustawa,  które:

     1) sa czlonkami zarzadów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spólek prawa

handlowego lub spóldzielni, z wyjatkiem rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych,

lub

     2) sa zatrudnione lub wykonuja inne zajecia w spólkach prawa handlowego, które

moglyby wywolac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc, lub

     3) sa czlonkami zarzadów fundacji lub stowarzyszen prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza, lub

4) sa zatrudnione lub wykonuja inne zajecia w podmiotach korzystajacych ze srodków

publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub pelnienia funkcji uczestnicza w

przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub rozliczaniu ich wydatkowania;

nie dotyczy to zatrudnienia lub wykonywania zajec w charakterze nauczyciela

akademickiego w szkole wyzszej 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 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz.2390 i Nr

273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.727 i Nr 179, poz.1484), jezeli osoba ta posiada

tytul naukowy profesora lub stopien naukowy doktora habilitowanego,

sa obowiazane zrzec sie tych stanowisk lub funkcji, w terminie do najblizszego walnego

zgromadzenia lub zgromadzenia akcjonariuszy, nie pózniej  niz w terminie 4 miesiecy od dnia
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wejscia w zycie ustawy, chyba ze w tym terminie zlozyly oswiadczenie o rezygnacji z funkcji

publicznej lub stanowiska. W przypadku niezlozenia oswiadczenia w tym terminie osoby te

traca, z mocy prawa, stanowiska we wladzach spólki, spóldzielni, fundacji lub w

stowarzyszeniu i podlegaja wykresleniu z wlasciwego rejestru.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do osób, które zostaly zgloszone lub wyznaczone do objecia

funkcji lub stanowiska w spólkach 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.

                                                               Art. 48

1. Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczace kontroli oswiadczen majatkowych

do dnia 31 grudnia  2007 r. wykonuja dyrektorzy urzedów kontroli skarbowej, do których  w

przypadku powziecia watpliwosci co do prawdziwosci i prawidlowosci oswiadczenia

majatkowego wystepuje  z wnioskiem o wszczecie kontroli wlasciwy urzad skarbowy lub

podmiot dokonujacy analizy oswiadczenia majatkowego.

2. Dyrektorzy urzedów  kontroli skarbowej zadania, o których mowa w ust.1, wykonuja

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej dotyczacymi

kontroli oswiadczen majatkowych osób zatrudnionych lub pelniacych sluzbe w jednostkach

organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansów publicznych.

3. Urzad skarbowy lub podmiot dokonujacy analizy oswiadczenia majatkowego zawiadamia o

wystapieniu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wlasciwa ze wzgledu na miejsce

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe jednostke organizacyjna

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4.  Do kontroli oswiadczen majatkowych prowadzonych przez dyrektorów urzedów kontroli

skarbowej na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 23 oraz art. 31 i 32 i nie

zakonczonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy tych ustaw

w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy.

5. Kontrole oswiadczen majatkowych wszczete przez dyrektorów urzedów kontroli

skarbowej, na podstawie wniosku urzedu skarbowego lub podmiotu dokonujacego analizy

oswiadczenia majatkowego, o którym mowa w ust. 1, i nie zakonczone do dnia 31 grudnia
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2007 r., prowadza nadal dyrektorzy urzedów kontroli skarbowej, na podstawie przepisów, o

których mowa w ust. 2, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

                                                             Art. 49

Traci moc ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z  2006 r. Nr. 216, poz. 1584)

                                                              Art. 50

 Ustawa wchodzi w zycie po uplywie  3 miesiecy od dnia ogloszenia, z wyjatkiem art. 25,

który wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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ZALACZNIK nr 1
Wzór

Oswiadczenie

o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka

Ja, nizej podpisany(-a), ...............................................................................................................

                                                                      (imiona i nazwisko)

urodzony(-a)................................................... w ..........................................................................

zatrudniony(-a) w ........................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaly(-a) w ........................................................................................................................

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia……… o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr   , poz…..)

zgodnie z art. 9  ustawy oswiadczam, ze mój malzonek:

......................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

...................................................................................................................................................

(w przypadku kobiet podac równiez nazwisko panienskie)

zamieszkaly(-a) w

……………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................

prowadzi/nie prowadzi * dzialalnosc (-i) gospodarcza (-ej)

(przedmiot dzialalnosci, adres, data rozpoczecia dzialalnosci)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(-a) iz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

grozi odpowiedzialnosc karna na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego .

.............................................                                                      .....................................
(miejscowosc, data)                                                                              (podpis)

* Niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 2

WZÓR

OSWIADCZENIE

o  podjeciu  lub o zmianie charakteru dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez

malzonka

Ja, nizej podpisany(-a), ..............................................................................................................

                                                                    (imiona i nazwisko)

urodzony(-a) ....................................... w ....................................................................................

zatrudniony-(a) w ..................................................................................................................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaly(-a) w ........................................................................................................................

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia…………… o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr…, poz….),

zgodnie z art. 9 ustawy,

                                                                 oswiadczam,

ze mój malzonek

.......................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)
...................................................................................................................................................
 (w przypadku kobiet podac równiez nazwisko panienskie)

zamieszkaly(-a) w ........................................................................................................................
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1)* podejmie dzialalnosc gospodarcza (przedmiot dzialalnosci, adres, data rozpoczecia)
.....................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
2)* zmienil dotychczasowa dzialalnosc gospodarcza (przedmiot  dzialalnosci, adres)
......................................................................................................................................................
….……………………………………………………….............................................................
na dzialalnosc (przedmiot dzialalnosci, adres) ............................................................................
.......................................................................................................................................................

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(-a) iz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

grozi odpowiedzialnosc karna na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego.

.................................                                                                  …...................
(miejscowosc, data)                                                                                          (podpis)

________
* Niepotrzebne skreslic.
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Zalacznik nr 3

WZÓR

Przed wypelnieniem prosze zapoznac sie z pouczeniem

Oswiadczenie majatkowe

Ja, nizej podpisany(-a), ................................................................................................................

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet nalezy podac równiez nazwisko panienskie)

urodzony(-a) ..............  …………………………w .....................................................................

zatrudniony(-a) w  ………………………………………………………………………………

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaly(-a) w.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia……….. o ograniczeniach zwiazanych z

pelnieniem funkcji publicznych (Dz.U. Nr….,  poz……)

zgodnie z art. 11  ustawy

                                                   oswiadczam, ze posiadam:

I.
1.
Dom o powierzchni: ...... ………………m2, adres: ..............................................................

............................................................................................................................................... .

tytul prawny: ............................................................................................................................

zródlo pochodzenia…………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………

2.

Mieszkanie o powierzchni: .................... m2, adres: ................................................................

................................................................................................................. .................................

tytul prawny: .............................................................................................................................

zródlo pochodzenia……………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………..

3.

Gospodarstwo rolne:

 rodzaj gospodarstwa: .................................................................. powierzchnia: .....................

 adres: ........................................................................................................................................

 rodzaj zabudowy: ....................................................................................................................

 tytul prawny: ...........................................................................................................................

 zródlo pochodzenia……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4.

 Inne nieruchomosci:

 powierzchnia: ...........................................................................................................................

 adres: ........................................................................................................................................

 tytul prawny: ............................................................................................................................

 zródlo pochodzenia: …………………………………………………………………………..

II.
1.
Zasoby pieniezne:

   - srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .............................................................
   ...................................................................................................................................................
   - srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...................................................................
   ....................................................................................................................................................

   zródlo pochodzenia……………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………
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2.
Przychody osiagniete z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej (podac ich
wielkosc i podstawe ich osiagniecia)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

III.

a.* Nabylem(-am) (nabyl mój malzonek) mienie od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby

prawnej, jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku takich jednostek lub od komunalnej

osoby prawnej, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

(podac rodzaj mienia, date nabycia, od jakiego podmiotu)
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

b.* Nie nabylem mienia, o którym mowa w lit a).

IV.
1.
a.* Nie jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spólki prawa

handlowego, ani czlonkiem zarzadu fundacji lub stowarzyszenia prowadzacych dzialalnosc

gospodarcza.

b.* Jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spólki prawa handlowego,

czlonkiem zarzadu  fundacji lub stowarzyszenia prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:

(podac  pelniona funkcje i stanowiska wraz z nazwami spólek, fundacji, stowarzyszen)
 .....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
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Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w  wysokosci:
......................................................................................................................................................

2.
a.* Nie jestem zatrudniony(-a) ani nie wykonuje innych zajec w spólkach prawa handlowego,

które moglyby wywolac podejrzenie o moja stronniczosc lub interesownosc.

b.* W spólkach prawa handlowego wykonuje nizej wymienione zajecia:

 (podac pelniona funkcje, nazwe i adres spólki prawa handlowego)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w  wysokosci:
..................................................................................................................................................

3.
a.* Nie jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spóldzielni.

b.* Jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej lub komisji  rewizyjnej spóldzielni:

 (podac pelniona funkcje, nazwe i adres spóldzielni)

 ..............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ………………………………………………………….......................................................

  Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w  wysokosci:
................................................................................................................................................../

  Z tego tytulu nie osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochodu*.

4.
a.* W nastepujacych spólkach prawa handlowego posiadam nizej  podane udzialy lub akcje:

 (podac nazwe spólki,  adresy, wielkosc udzialów i  ilosc akcji)

.......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

  Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w  wysokosci:

...................................................................................................................................................

b.* Nie posiadam udzialów lub akcji, o których mowa w lit. a).

5.  Oswiadczam, ze moje udzialy (lub akcje) przekraczaja 10%  w spólce prawa handlowego:

 (podac nazwe spólki, adres)

   ..................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................

W pozostalych spólkach prawa handlowego posiadane udzialy  lub akcje nie stanowia 10%

kapitalu.

6.
a.* Jestem zatrudniony (-a) w podmiocie innym niz wymieniony w art. 2 ustawy

korzystajacym ze srodków publicznych   (podac nazwe, adres,  stanowisko, funkcje)

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

...................................................................................................................................................

b.* Nie jestem zatrudniony (-a) w podmiocie innym niz wymieniony w art. 2 ustawy

korzystajacym z srodków publicznych.
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V.
a. * Posiadam nastepujace instrumenty finansowe rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. Nr 183, poz. 1538 z pózn.zm.)

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
b.* Nie posiadam instrumentów finansowych w rozumieniu art.2 ustawy wymienionej w
lit.a).

VI.
a.* Nie prowadze dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspólnie innymi

osobami, nie zarzadzam równiez taka dzialalnoscia ani nie jestem przedstawicielem czy tez

pelnomocnikiem podmiotu  prowadzacego taka dzialalnosc.

b. * Prowadze w sposób okreslony w lit.a) dzialalnosc polegajaca na:

   ................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................

   Z tego tytulu osiagnalem(-elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:

.......................................................................................................................................................

VII.

a*. Posiadam skladniki mienia ruchomego o wartosci szacunkowej powyzej 10.000 zlotych

(wskazac zródlo pochodzenia; w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac marke,

model i rok produkcji):

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b.* Nie posiadam skladników mienia ruchomego o wartosci okreslonej w lit.a).
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VIII.
a.* Posiadam zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w tym zaciagniete

kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone)

(wobec kogo,  w jakiej wysokosci):

……………………………………………………………………………………….…………

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b.* Nie posiadam zobowiazan  pienieznych, o których mowa w lit.a).

IX.

a.* W stosunku do nizej wymienionych skladników majatkowych o wartosci szacunkowej

powyzej 10 000 zl. prawo wlasnosci zostalo przeniesione na podstawie umowy

cywilnoprawnej w okresie 5 lat przed dniem zlozenia oswiadczenia na malzonka, zstepnych,

wstepnych, pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche, tesciów, zstepnych

rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepnych i malzonków pasierbów, malzonków

rodzenstwa i rodzenstwo malzonków, malzonków rodzenstwa malzonków, malzonków

innych zstepnych oraz na inne osoby pozostajace we wspólnym gospodarstwie domowym

(podac jakie to skladniki majatkowe, ich zródlo pochodzenia, kiedy zostaly przeniesione /rok/

oraz na kogo)

………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

b.* W okresie 5 lat przed dniem objecia funkcji lub zatrudnienia nie dokonalem (-lam)

przeniesienia prawa wlasnosci skladników majatkowych o szacunkowej wartosci powyzej 10

000 zl.
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X.

W stosunku do uprzednio zlozonego oswiadczenia majatkowego wystepuja nastepujace

róznice (wymienic enumeratywnie):

1…………………………………………….................................................................................

2……………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………….

XI.

Informacje o stanie majatku osobistego malzonka, obejmujace mienie wskazane w  pkt I-V,

VII i VIII

……………………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(-a) iz za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

grozi odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego.

.................................................                                                         ……………… ..................
   (miejscowosc, data)                                                                                (podpis)

* Niepotrzebne skreslic

Pouczenie:
• w oswiadczeniu majatkowym nalezy wskazac zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia

o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych przynaleznosc

skladników majatkowych , przychodów i zobowiazan do majatku osobistego i majatku

objetego malzenska wspólnoscia majatkowa;

• w czesci I oswiadczenia majatkowego  w rubryce „tytul prawny” nalezy w

szczególnosci podac – wlasnosc, wspólwlasnosc, uzytkowanie, sluzebnosc,

wlasnosciowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spóldzielcze prawo do

lokalu uzytkowego, hipoteka, prawo do domu jednorodzinnego, umowa  najmu;

• w rubryce „zródlo pochodzenia” nalezy wskazac,  zgodnie z   art. 11 ust. 4 ustawy z

dnia       2007 r. o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych,

zródla pochodzenia mienia, w szczególnosci darowizna, spadek, kredyt bankowy,

oszczednosci wlasne, srodki finansowe z umowy o prace, srodki finansowe z innych

dodatkowych umów, w tym umowa zlecenia, umowa o dzielo, prawa autorskie;

•  w przypadku braku miejsca na wpis dodatkowe informacje zamieszcza sie na

odrebnym arkuszu, podpisanym czytelnie przez osobe skladajaca oswiadczenie

majatkowe.
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U Z A S A D N I E N I E

projektu ustawy o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych

Korupcja jest zjawiskiem patologii wladzy, wystepujacym w mniejszym lub

wiekszym stopniu praktycznie we wszystkich panstwach swiata, bez wzgledu na miejsce

polozenia, sposób sprawowania wladzy, czy dorobek kulturalny.

Spolecznosc miedzynarodowa przywiazuje ogromna wage do zwalczania

przestepstw korupcji, uznajac ja za najwieksze, obok przestepczosci zorganizowanej,

zagrozenie dla demokracji, rzadów prawa oraz wolnej  i uczciwej konkurencji w dzialalnosci

gospodarczej. Nalezy przy tym podkreslic, ze korupcja zmienia wolny rynek w system

ukladów oraz ma niebagatelny wplyw na koszty funkcjonowania firm i przedsiebiorstw.

Wedlug ocen Banku Swiatowego, korupcja pochlania okolo 5% produktu globalnego swiata,

a w krajach, w których jest szeroko rozpowszechniona jej skutki sa czesto takie, jak gdyby

rzad nalozyl dodatkowy, 20% podatek „korupcyjny” dla inwestorów.

Jednoczesnie korupcja jest jednym z przestepstw najbardziej demoralizujacych

spoleczenstwo. Zagraza ona bowiem poczuciu legalnosci dzialania organów panstwowych,

jak i bezpieczenstwu obywateli. Zjawisko to niewatpliwie negatywnie wplywa na utracone

przez panstwo dochody i bezpodstawnie poniesione wydatki z budzetu panstwa. Prowadzi do

utraty zaufania obywateli do panstwa, jego porzadku konstytucyjnego, sytemu politycznego i

prawnego, a takze przekonania o ich równosci wobec prawa. Posrednim skutkiem takich

postaw moze byc brak szacunku ze strony obywateli dla instytucji publicznych oraz spadek

ich zainteresowania sprawami publicznymi, a takze ich utozsamiania sie z panstwem jako

wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli. Zjawisko korupcji naganne jest nie tylko

z prawnego punktu widzenia, ale takze ze wzgledu na spoleczne poczucie sprawiedliwosci.

Rzeczypospolita Polska od wielu lat zalicza sie do krajów o bardzo wysokim

zagrozeniu korupcja. Potwierdzaja to wyniki badan instytucji krajowych

i miedzynarodowych.

W opublikowanym w ubieglym roku przez Transparenty International Indeksie

Percepcji Korupcji, Polska pod wzgledem wystepowania korupcji zostala sklasyfikowana na

70 miejscu sposród 195 badanych panstw. Nasz kraj uzyskal indeks na poziomie zaledwie 3.4

na 10 mozliwych jednostek (gdzie 10 oznacza pelna przejrzystosc i brak korupcji). Jest to

najgorszy wskaznik wsród nowych panstw czlonkowskich w Unii Europejskiej. Pokazuje on

jak szybko nasze panstwo oddala sie od obowiazujacych standardów.
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Takze wyniki krajowych badan opinii spolecznej pokazuja, iz w spoleczenstwie

polskim panuje powszechne przekonanie, ze korupcja stanowi duzy i stale narastajacy

problem spoleczny. Wsród respondentów panuje przekonanie, ze w srodowisku

funkcjonariuszy pelniacych wysokie funkcje publiczne czeste sa przypadki tworzenia sieci

wzajemnych powiazan, poprzez obsadzanie stanowisk w urzedach, spólkach, bankach,

w oparciu o krewnych, znajomych, kolegów, jak równiez, ze osiagaja oni dochody wieksze

niz deklarowane.

Z roku na rok rosnie odsetek obywateli przekonanych o powszechnosci korupcji w

Polsce. Z badan OBOP wynika, ze w 1999 roku o bardzo czestym wystepowaniu korupcji

przekonanych bylo 45% badanych. W 2002 roku odsetek ten wynosil 54%, a w 2003 roku –

68% badanych. Z kolei wedlug badan CBOS z 2004 roku 91% Polaków uwaza, ze korupcja

stanowi duzy problem w Polsce, a az 71% badanych uwaza, ze wielu funkcjonariuszy

publicznych czerpie nieuprawnione korzysci z pelnienia swoich funkcji. Ponadto, 85%

badanych jest przekonana, ze ma miejsce branie lapówek za zalatwienie spraw, w tym  za

zalatwianie kontraktów i zamówien publicznych dla rodziny, przyjaciól i znajomych.

Tegoroczne badania opinii spolecznej wskazuja, ze odczucia Polaków co do poziomu

korupcji w kraju, jej znaczeniu na tle innych problemów spolecznych, ulegly niewielkim

zmianom.

Wskazac nalezy takze na wyniki badan opinii publicznej w zakresie przestepczosci

korupcyjnej opublikowane przez organizacje pozarzadowe i organy Unii Europejskiej.

Wedlug „Programu przeciw korupcji” Fundacji Batorego z lipca 2006 roku w latach 2001-

2005 prawie 2/3 Polaków uwazalo, ze korupcja jest powszechnym zjawiskiem wsród

polityków, dzialaczy partyjnych, radnych, poslów i senatorów. Natomiast w badaniach

prowadzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej wsród krajów Unii Europejskiej – tzw.

Eurobarometr – w maju 2005 roku pytano respondentów, czy zgadzaja sie z twierdzeniem, ze

korupcja jest powaznym problemem w ich kraju. Wówczas az 88% Polaków udzielilo

odpowiedzi twierdzacej.

Przestepczosci korupcyjna w Polsce i jej skala powoduje niepowetowane straty dla

naszego kraju i gospodarki. Wedlug szacunkowych danych laczna wysokosc lapówek

ksztaltuje sie w Polsce na poziomie 6,6 mld dol. rocznie, czyli kwoty odpowiadajacej blisko

10% procent wydatków budzetu panstwa.

Liczba afer korupcyjnych jakie zostaly ujawnione przez organy scigania i srodki

masowego przekazu wzmacnia przekonanie, ze sytuacja wymaga bardzo surowych i

skutecznych dzialan.
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Problem korupcji i potrzeba siegania do skuteczniejszych sposobów jej

przeciwdzialania zostal tez dostrzezony przez spolecznosc miedzynarodowa. Swiadczy o tym

szereg konwencji miedzynarodowych, których Polska jest strona. Art. 52 pkt 5 Konwencji

Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji z dnia 21 listopada 2003 roku stwarza pelne

podstawy prawne do ustanowienia przez panstwa-sygnatariuszy skuteczniejszych systemów

ujawniania informacji finansowych przez funkcjonariuszy panstwowych, a takze zobowiazuje

do wprowadzenia odpowiednich sankcji za brak wywiazywania sie z tego rodzaju

obowiazków. Dodatkowo w swietle art. 31 ust 1 pkt a i ust. 2 niniejszej Konwencji kazde z

Panstw Stron podejmie, w najwiekszym mozliwym zakresie dozwolonym przez jego

wewnetrzny system prawny, srodki jakie moga byc niezbedne aby umozliwic konfiskate

wplywów z przestepstwa korupcji.

Podstawy prawne do stwarzania w ustawodawstwie krajowym skutecznych srodków

ujawniania zródel pochodzenia mienia przez funkcjonariuszy publicznych i sankcje za nie

wywiazywanie sie z nalozonych obowiazków, w tym przepadek mienia pochodzacego z

przestepstwa korupcji przewiduja takze Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporzadzona w

Strasburgu 27 stycznia 1999 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 29, poz. 249) oraz Konwencja o

praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzacych z przestepstwa

sporzadzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 46, poz. 394)

Nalezy takze wspomniec o podpisanej przez autorytety swiata prawniczego tzw.

Deklaracji paryskiej wzywajacej do dzialania przeciwko korupcji na wysokich szczeblach

wladzy. W pkt 2 tej Deklaracji postanawia sie, ze „Panstwa musza doprowadzic do tego, aby

sprawujacy wladze funkcjonariusze dysponujacy majatkiem o niejasnym pochodzeniu, byli

zobligowani przepisami prawa do wykazywania zródel swego majatku, a w wypadku kiedy

nie udaloby im sie przedstawic sadowi przekonujacego wyjasnienia, grozilaby im konfiskata

wlasnosci”.

Niniejszy projekt ustawy okresla ograniczenia zwiazane z pelnieniem funkcji

publicznych, a takze zasady skladania przez osoby pelniace funkcje publiczne oswiadczen

majatkowych. Przewiduje równiez symetryczne zmiany w tym zakresie m.in. w ustawie o

Prokuraturze, ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawie o wykonywaniu

mandatu posla i senatora oraz w ustawach: o samorzadzie gminnym, o samorzadzie

powiatowym i samorzadzie województwa.

Celem projektu jest stworzenie skutecznych metod kontroli stanu majatkowego

funkcjonariuszy publicznych i innych osób wskazanych w ustawie poprzez okreslenie

katalogu informacji o stanie ich majatku, które musza byc ujawniane.
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Ponadto ustawa stwarza efektywny i jednolity tryb kontroli skladanych oswiadczen

majatkowych.

Zasadniczym celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zasady lustracji

majatkowej osób pelniacych funkcje publiczne. Celem zas lustracji majatkowej jest

ujawnianie przez osoby pelniace funkcje publiczne nie tylko posiadanego majatku, ale takze

zródel pochodzenia mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym, które

zostalo nabyte w okresie pelnienia funkcji lub zajmowania stanowiska lub od dnia zlozenia

oswiadczenia majatkowego.

 Lustracja majatkowa polega na tym, ze te informacje zamieszczane w

oswiadczeniach majatkowych przez osoby pelniace funkcje publiczne bylyby przedmiotem

kontroli przeprowadzanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Celem projektu jest wprowadzenie skutecznej kontroli majatku osób pelniacych

funkcje publiczne, poprzez wyeliminowanie czestych przypadków omijania przepisów

„antykorupcyjnych” polegajacych na ewentualnym lokowaniu majatku osobistego na majatku

odrebnym malzonka albo innych osób bliskich, tj. wstepnych, zstepnych i rodzenstwa.

W projekcie wprowadza sie obowiazek ujawnienia w oswiadczeniu majatkowym

majatku odrebnego malzonka, wykazywanie zmian w stanie majatkowym od dnia zlozenia

ostatniego oswiadczenia oraz ujawnianie majatku przekazanego na inne osoby w terminie 5

lat wstecz od momentu objecia funkcji lub stanowiska.

Celem projektowanej ustawy jest wiec wprowadzenie jednolitych zasad dotyczacych

tresci oswiadczen majatkowych, procedur ich skladania i kontroli prawdziwosci zawartych w

nich informacji. Ujednolicenie zasad kontroli oswiadczen majatkowych bedzie realizowane

takze poprzez generalny obowiazek zalaczania przez osoby pelniace funkcje publiczne do

oswiadczen majatkowych deklaracji PIT, oraz przez jednolite procedury kontroli tych

oswiadczen przez  Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Proponuje sie wprowadzenie zasady pelnej jawnosci informacji o stanie majatkowym

osób pelniacych funkcje publiczne zawartych w skladanych przez nich oswiadczeniach

majatkowych. Wylaczeniu podlegac oczywiscie beda informacje dotyczace adresu

zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka i adresach nieruchomosci

wpisanych do oswiadczenia majatkowego. Pozwoli to na wyeliminowanie istniejacych w

dotychczasowym stanie prawnym dysproporcji i niejednolitosci w zakresie jawnosci

oswiadczen majatkowych i zasad ich kontroli.

Ustawa „antykorupcyjna”, a takze przepisy ustawy Prawo o ustroju sadów

powszechnych oraz ustawy o Prokuraturze utrzymywaly obowiazek tajemnicy sluzbowej w
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stosunku do skladanych oswiadczen majatkowych. Nowelizacja ustaw samorzadowych, z

2002 r. wprowadzono zasade, ze wszystkie oswiadczenia sa jawne, zas nowela z 2001 r.

wprowadzala te zasade w ustawie o wykonywaniu mandatu posla i senatora.

Wprowadzono w ten sposób realna kontrole spoleczna tych oswiadczen, ale jedynie

ograniczona do niewielkiej kategorii osób. Tych zmian nie przeniesiono jednakze do innych

ustaw. Wprowadzalo to nieuzasadniona dysproporcje w tym zakresie, której przejawem byl

fakt, iz osoby sprawujace funkcje np., wójtów objete byly w znacznie szerszym zakresie

ograniczeniami antykorupcyjnymi niz osoby sprawujace wyzsze stanowiska w panstwie, jak

chociazby ministrowie. Wnioskodawcy uznali, ze zasada powszechnej jawnosci oswiadczen

majatkowych powinna byc zasada generalna i obejmowac jednolicie wszystkie kategorie osób

objetych procedurami antykorupcyjnymi.

Jawnosc oswiadczen majatkowych i jednolita kontrola prawdziwosci zawartych w

nich informacji ma usprawnic nie tylko kontrole instytucjonalna ale pozwolic ma takze na

bardziej skuteczna kontrole spoleczna, pozwalajaca na zweryfikowanie czy posiadany przez

osoby pelniace funkcje publiczne majatek jest adekwatny do  uzyskiwanych przez nie

dochodów. Tego rodzaju rozwiazanie bedzie istotnym czynnikiem hamujacym zjawisko

korupcji na róznych szczeblach wladzy publicznej. Ustawa ta poprzez umozliwienie

rzeczywistej kontroli stanu majatkowego osób sprawujacych funkcje publiczne, bedzie

stanowic realizacje zasady wzmacniania zaufania obywateli do Panstwa.

Niniejszy projekt ustawy o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji

publicznych przewiduje jednolite zmiany dotyczace zakresu tresci oswiadczen majatkowych,

trybu ich skladania, a takze kontroli zawartych w nich informacji oraz sankcji stosowanych

wobec osób skladajacych oswiadczenie, które zaniechaly tego obowiazku lub podaly w nim

nieprawde.

W ten sposób wnioskodawcy zamierzaja ujednolicic przepisy dotyczace zycia

publicznego, przejrzystosci dzialania wladzy publicznej oraz zasady lustracji majatkowej

osób pelniacych funkcje publiczne. Dlatego tez wnioskodawcy zaproponowali, aby wzorzec

prawny okreslony w ustawie o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych

zostal przeniesiony do innych ustaw, zawierajacych równiez procedury skladania oswiadczen

majatkowych, tj. ustawy o Prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych,

ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora, ustawy o uposazeniu poslów do Parlamentu

Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej oraz ustaw: o samorzadzie gminnym, o

samorzadzie powiatowym i o samorzadzie województwa.
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W art. 2 projektowanej ustawy, dotyczacym jej zakresu podmiotowego,

zaproponowano poszerzenie kregu osób pelniacych funkcje publiczne. Powyzsze rozszerzenie

podmiotowego zakresu ustawy jest konieczne ze wzgledu na istotny wplyw wymienionych

kategorii osób na wydatkowanie publicznych srodków finansowych, wydawanie decyzji

administracyjnych niosacych skutki finansowe, zarzadzanie przez nich majatkiem

publicznym, badz jego kontrolowanie. Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy w

projektowanym przepisie jest równiez realizacja postulatów zglaszanych od wielu lat w

zakresie lustracji majatkowej przez organizacje pozarzadowe, których przedmiotem

dzialalnosci jest walka ze zjawiskiem korupcji oraz zapewnianie pelnej przejrzystosci w zyciu

publicznym.

Majac na uwadze dotychczasowe doswiadczenia, wynikajace z realizacji przepisów

ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje

publiczne proponuje sie zmiany, które maja na celu wyeliminowanie luk w obowiazujacych

przepisach  proponuja rozszerzenie katalogu dotyczacego pelnionej funkcji lub zajmowanego

stanowiska z prowadzona inna dzialalnoscia zarobkowa. W ten sposób istniejacy w obecnym

stanie prawnym zakaz pelnienia przez osoby zajmujace funkcje publiczne funkcji czlonków

zarzadów fundacji prowadzacych dzialalnosc gospodarcza zostanie rozciagniety na

stowarzyszenia.

Ratio legis przedmiotowej zmiany opiera sie na podobienstwie niebezpieczenstwa

wystapienia zjawisk o charakterze korupcyjnym, zarówno przy pelnieniu przez

funkcjonariuszy publicznych funkcji czlonków zarzadów w fundacjach prowadzacych

dzialalnosc gospodarcza, jak i w przypadku pelnienia funkcji czlonka zarzadu stowarzyszenia

prowadzacego dzialalnosc gospodarcza.

Zostal wprowadzony zakaz, który ma na celu wyeliminowanie czestych przypadków

konfliktu interesu prywatnego z publicznym. Osoby pelniace okreslone w ustawie funkcje

publiczne nie moga byc zatrudnione lub wykonywac innych zajec w podmiotach

korzystajacych ze srodków publicznych, jezeli z tytulu zajmowania stanowiska lub pelnienia

funkcji uczestniczyly w przyznawaniu tym podmiotom srodków publicznych lub rozliczaniu

ich wydatkowania.

Projekt ustawy w art. 5 wprowadza obowiazek, aby osoba przed dniem powolania na

stanowisko lub funkcje, która pelnila, badz która prowadzila dzialalnosc gospodarcza albo

posiadala akcje lub udzialy, o których mowa w art. 4, w terminie 4 miesiecy od dnia

powolania na stanowisko lub powierzenia funkcji zrzekla sie pelnionej funkcji, zaprzestala
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prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbyla udzialy lub akcje przedstawiajace wiecej

niz 10% kapitalu zakladowego – w kazdej z tych spólek. Rozwiazanie takie funkcjonowalo

dotychczas jedynie w ustawach: o samorzadzie gminnym, o samorzadzie powiatowym i o

samorzadzie wojewódzkim.

Dotychczasowe przepisy ustawy okreslaja zakazy, które sa bezwarunkowo

obowiazujace dla osób pelniacych funkcje publiczne. Poniewaz ustawa nie okreslala terminu

do zakonczenia przez te osoby zakazanych ustawa dzialalnosci, lub zatrudnienia, a takze

zbycia posiadanych ponad poziom 10% udzialów lub akcji, nalezalo uznawac, ze z dniem

powolania na stanowisko, osoby te musialy natychmiast zrezygnowac z zakazanej

dzialalnosci lub zatrudnienia oraz sprzedac udzialy i akcje, gdyz inaczej popadalyby te osoby

w konflikt z przepisami przedmiotowej ustawy.

W rzeczywistosci nie bylo mozliwe zlikwidowanie przez te osoby prowadzonej

przez nie dotychczas dzialalnosci lub sprzedanie udzialów i akcji w ciagu jednego, czy nawet

kilku dni. Prowadzilo to do fikcyjnej sytuacji, w której tolerowano przez pewien okres czasu

mozliwosc naruszenia przepisów antykorupcyjnych przez osoby pelniace funkcje publiczne.

Wnioskodawcy niniejszego projektu, w celu usuniecia stworzonej fikcji prawnej,

wprowadzaja dla osób objetych ustawowymi zakazami okres dostosowawczy do wymogów

ustawowych, który wynosi 4 miesiace.

W ocenie projektodawcy jest to wystarczajacy okres czasu, aby zakonczyc

prowadzenie zakazanych ustawa dzialalnosci gospodarczej, dokonac ewentualnego zbycia

udzialów lub akcji posiadanych ponad dopuszczalny poziom i dostosowac sie do ustawowych

wymagan.

W art. 7 zobowiazuje sie podmioty wyznaczajace lub zglaszajace osoby jako swoich

reprezentantów do spólek prawa handlowego z udzialem Skarbu Panstwa, innych

panstwowych osób prawnych, jednostek samorzadu terytorialnego i ich zwiazków lub innych

osób prawnych jednostek samorzadu terytorialnego do prowadzenia wykazu tych osób.

Rozwiazanie takie ma na celu stworzenie instytucji prawnej umozliwiajacej sprawdzanie,

który czlonek rady nadzorczej lub zarzadu spólki handlowej jest upowazniony do

reprezentowania interesów Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego.

Wystepujaca praktyka wskazuje bowiem na istniejace w tym zakresie problemy wynikajace w

szczególnosci z braku sformalizowanych zasad „wyznaczania” lub „powolywania”

reprezentantów do spólek handlowych. Zasada jawnosci dzialan przy wyznaczaniu osób,

realizowane bedzie poprzez zobowiazanie podmiotów prowadzacych wymienione wykazy do
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ich upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych

podmiotu zglaszajacego lub wyznaczajacego, który nie jest obowiazany do prowadzenia BIP-

u.

W art. 8 projektu ustawy wydluzony zostal okres zakazu, w ciagu którego osoby

pelniace funkcje publiczne moglyby zostac zatrudnione lub wykonywac innych zajec

przedsiebiorców lub ich podmiotów zaleznych, jezeli braly one udzial w wydaniu

rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych dotyczacych tego przedsiebiorcy. W obecnym

stanie prawnym obowiazywal roczny okres zakazu. W niniejszym projekcie proponuje sie,

aby okres ten wynosil 3 lata. Wydluzenie w/w. okresu z 1 roku do 3 lat wplynie na

zmniejszenie prób korumpowania osób pelniacych funkcje publiczne obietnica dobrze platnej

pracy, w przypadku odpowiedniej przychylnosci. Wydaje sie, ze 3 letni zakaz podejmowania

zatrudnienia u podmiotów, co do których osoba pelniaca funkcje publiczna brala udzial w

wydawaniu rozstrzygniecia spowoduje rozluznienie nieformalnych zwiazków pomiedzy

przedsiebiorcami i osobami pelniacymi funkcje publiczne. Zakaz ten nie bedzie dotyczyl

osób, które na podstawie odrebnych przepisów, z racji pelnionej funkcji lub zajmowanego

stanowiska wydawaly w stosunku do przedsiebiorcy decyzje administracyjne w sprawie

ustalenia wymiaru podatków i oplat lokalnych oraz wymiaru skladek na ubezpieczenie

spoleczne i innych skladek do poboru których obowiazany jest Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych. Wylaczenie nie bedzie dotyczyc jednak osób, które wydawaly decyzje

administracyjne, dotyczace ulg i zwolnien w/w podatkach lub w oplatach oraz skladkach na

ubezpieczenie spoleczne i innych skladek pobieranych przez ZUS.

Celem usuniecia ewentualnych watpliwosci interpretacyjnych co do pojecia

„podmiotu zaleznego od przedsiebiorcy” i urealnienie obowiazywania powyzszego zakazu,

projektodawca w art. 8 ust. 2 wprowadzil definicje legalna podmiotu zaleznego.

Jednoczesnie zaznaczyc nalezy, ze w przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu

Panstwa istnieje mozliwosc wyrazenia zgody na wczesniejsze zatrudnienie lub wykonywanie

innych zajec u przedsiebiorcy lub w podmiocie od niego zaleznym.                    W obecnym

stanie prawnym ewentualna zgode na podjecie pracy lub innych zajec objetych powyzszym

zakazem dzialalnosci wyrazala komisja w skladzie trzyosobowym. W projekcie proponuje

sie, aby zgode wyrazal podmiot obowiazany do odebrania oswiadczenia o stanie

majatkowym.

W art. 9 i 11 proponuje sie wprowadzenie generalnej zasady jawnosci oswiadczen o

prowadzonej przez malzonka dzialalnosci gospodarczej i o stanie majatkowym. Informacje
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zawarte w oswiadczeniu o stanie majatkowym beda jawne. W przypadku oswiadczenia o

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka ujawnieniu nie beda jednak podlegac

informacje o adresie zamieszkania malzonka oraz o adresie prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej, jezeli jest on taki sam jak adres zamieszkania. Odnosnie oswiadczenia o stanie

majatkowym opublikowaniu nie beda podlegac informacje o adresie zamieszkania osoby

skladajacej oswiadczenie oraz jej malzonka i adresach nieruchomosci wpisanych do

oswiadczenia.

Jawne informacje zawarte w oswiadczeniu sa udostepniane w Biuletynie Informacji

Publicznej. Spowoduje to rozszerzenie zasady jawnosci na te kategorie osób pelniacych

funkcje publiczne, których oswiadczenia majatkowe w dotychczasowym stanie prawnym byly

objete tajemnica sluzbowa.

Zaproponowane uregulowania w zakresie jawnosci oswiadczenia o prowadzeniu

dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka i oswiadczenia majatkowego

niewatpliwie urealniaja i zaostrzaja istniejace rozwiazania antykorupcyjne. Zmierzaja do

zapewnienia w Polsce najwyzszych standardów w zyciu publicznym i stanowic beda

skuteczne narzedzie realnej kontroli spolecznej.

Nalezy wyraznie stwierdzic, iz dotychczasowe regulacje ustawowe polegajace na

objeciu danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym tajemnica sluzbowa                          i

wprowadzeniu obowiazku ich analizy jedynie przez osoby, którym przedkladano te

oswiadczenia (bez okreslonych sankcji za zaniechanie jego realizacji) powodowaly, iz tryb

kontroli byl fikcyjny i nieefektywny, a wielu przypadkach, mimo obowiazku ustawowego, nie

byl realizowany. Taka sytuacja powodowala, iz w wielu przypadkach osoby skladajace

oswiadczenia, jak tez te, do których nalezalo uprawnienie do analizy zawartych w

oswiadczeniu danych traktowaly swoje obowiazki w sposób niewlasciwy.

Dlatego tez, obowiazujace przepisy nie realizowaly celów, dla których zostaly ustanowione.

Nie mogly wiec przyczynic sie do ograniczenia zjawiska korupcji w administracji publicznej.

Opinia publiczna w Polsce bulwersowana jest stale sytuacjami, w których osoby

pelniace funkcje publiczne w znacznym stopniu powiekszaja swój i osobom im najblizszym,

stan posiadanego mienia, nie mogac wykazac dochodów, które uzasadnialyby legalna droge

takiego wzbogacenia sie. Powstawaniu takiej sytuacji w znacznym stopniu sprzyja wlasnie

utajnienie tresci oswiadczen majatkowych oraz brak systematycznej, spolecznej i urzedowej

konfrontacji zapisów zawartych w oswiadczeniach ze stanem faktycznym.

Wprawdzie instytucja jawnosci oswiadczen, o których mowa w art. 9 i 11

projektowanej ustawy, stanowi pewna ingerencje ustawodawcy w prywatnosc jednostki, to z
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uwagi na koniecznosc zapewnienia przez Panstwo porzadku publicznego i moralnosci

publicznej, miesci sie ona w wyjatku przewidzianym w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i  jest

konieczna w demokratycznym panstwie prawa dla ochrony wartosci wskazanych w

powolanym przepisie ustawy zasadniczej.

Znaczna grupe przepisów projektowanej ustawy stanowia zmiany dotyczace zakresu i

trybu skladania oraz kontroli prawidlowosci danych zawartych w oswiadczeniach

majatkowych osób pelniacych funkcje publiczne.

W projekcie zaproponowano, aby funkcjonariusze publiczni zobowiazani do zlozenia

oswiadczen majatkowych podlegali identycznym uregulowaniom prawnym. Dlatego tez

wzorzec zawierajacy zakres obowiazków nalozonych przez niniejszy projekt ustawy zostal

przeniesiony na inne grupy funkcjonariuszy publicznych skladajacych swiadczenie

majatkowe.

Rozszerzenie przedmiotowego zakresu elementu oswiadczenia o stanie majatkowym

w projektowanym przepisie art. 11 ust. 1 polega przede wszystkim  na dodaniu obowiazku

skladania oswiadczenia o stanie majatku osobistego malzonka.                  W ocenie

projektodawcy tego rodzaju rozwiazanie uzasadnione jest potrzeba przeciwdzialania zjawisku

przenoszeniu w drodze róznych czynnosci prawnych przez osoby pelniace funkcje publiczne

majatku, który mógl  zostac nabyty w sposób nielegalny, na majatek odrebny malzonka, a

przez to wyjecie go spod obowiazku lustracyjnego.

Jest to równiez istotne narzedzie jakie panstwo wyposaza instytucje publiczne w

zwalczaniu zródel korupcji i przestepczosci korupcyjnej. Ponadto, za tego rodzaju

rozwiazaniem przemawiaja nastepujace argumenty zawarte m.in., w wyroku Trybunalu

Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 roku (sygn. akt K 20/03).

Po pierwsze, nie wchodzi tu w gre ujawnienie, wbrew woli zainteresowanych,

powiazan rodzinnych; pozostawanie w zwiazku malzenskim, bowiem jest to okolicznoscia

znana otoczeniu.

Po drugie, ze wzgledu na fakt pozostawania malzonków we wspólnym pozyciu, nie

zachodzi niebezpieczenstwo, ze funkcjonariusz nie posiada informacji o osobie, co do której

ma skladac oswiadczenie.

Po trzecie, wspólne pozycie malzonków, a nawet w przewazajacej liczbie

przypadków pozostawanie we wspólnosci majatkowej, powoduje, ze wszelkie dobra

nabywane przez jednego z malzonków, uzyskiwane przez niego korzysci, wynagrodzenie za
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prace stanowia o poprawie sytuacji materialnej obojga malzonków i sa przeznaczone do

wspólnego korzystania, nawet jesli malzonkowie zniesli ustrój wspólnosci ustawowej.

W konsekwencji, uzyskanie korzysci przez malzonka funkcjonariusza powinno byc

traktowane niemal tak samo, jak uzyskanie jej przez samego funkcjonariusza.

Zainteresowanie funkcjonariusza uprzywilejowaniem jego malzonka jest na pewno bardzo

duze, stad i duza pokusa ulatwienia malzonkowi nabycia okreslonego dobra, zalatwienia mu

dobrej pracy itd.

Przedmiotowe uregulowanie w zwalczaniu przestepczosci korupcyjnej i zapewnianiu

pelnej przejrzystosci zycia publicznego poprzez udzielanie informacji równiez o stanie

majatku odrebnego malzonka przyniesie wymierne efekty, anizeli ewentualne negatywne

konsekwencje jakie moze niesc za soba ciezar obowiazku tego rodzaju. Przedmiotowe

rozwiazanie nie bedzie takze w zaden sposób naruszac zasady proporcjonalnosci wyrazonej w

art. 31 Konstytucji RP, co zostalo stwierdzone w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia

13 lipca 2004 roku (sygn. akt K 20/03).

Tego rodzaju rozwiazanie jest równiez podyktowane trescia art. 61 Konstytucji

statuujaca prawo obywateli do informacji o dzialaniu organów wladzy publicznej.

Norma konstytucyjna uzasadnia bowiem dostep obywateli do informacji nie tylko o

mieniu lub zródlach finansowania mienia, nabytych w toku pelnienia funkcji publicznych ale

równiez informacji o mieniu, uzyskanym przez malzonka osoby pelniacej funkcje publiczna a

wchodzacy w sklad majatku osobistego, m.in. nabywanym do Skarbu Panstwa, jednostek

samorzadu terytorialnego i ich zwiazków, czy tez dochodach uzyskiwanych w zwiazku z

prowadzona przez malzonka dzialalnoscia gospodarcza z mienia Skarbu Panstwa lub

samorzadu terytorialnego, jak równiez zajmowanych stanowiskach w spólkach prawa

handlowego i innych podmiotach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza czesto z

wykorzystaniem mienia podmiotów prawa publicznego lub uzyskujacych od nich dotacje lub

subwencje.

Powyzsze wzgledy uzasadniaja równiez obowiazek wykazywania w oswiadczeniu

majatkowym informacji o stanie majatku osobistego malzonka wchodzacych w sklad majatku

osobistego malzonka nieruchomosciach i tytule prawnym tego posiadania, skladnikach mienia

ruchomego o wartosci powyzszej 10 000 zl, udzialach i akcjach w spólkach prawa

handlowego, dochodach osiaganych w ciagu ostatnich 12 miesiecy poprzedzajacych dzien

zlozenia oswiadczenia, jak równiez informacji o zaciagnietych w tej wysokosci

zobowiazaniach, w tym zaciagnietych kredytach i pozyczkach oraz warunkach na jakich

zostaly one udzielone. Wykazanie bowiem zmian majatkowych w majatku osobistym
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malzonka, wyjetym dotychczas z obowiazku lustracyjnego, pozwoli na jednoznaczne

okreslenie, czy osoby podlegajace rezimowi ustawy w zakresie lustracji majatkowej, pelnia

funkcje publiczne lub prowadza dzialalnosc w celu osiagniecia korzysci majatkowych lub

osobistych albo uzyskuja te korzysci w zwiazku z pelniona funkcja.

Projektowany przepis art. 11 sprzyja niewatpliwie poszerzeniu jawnosci zycia

publicznego, jak równiez pozwala na unikniecie jakikolwiek zarzutów, iz malzonek osoby

pelniacej funkcje publiczna osiaga korzysci osobiste lub majatkowe w zwiazku z ta funkcja,

jak równiez uniemozliwi przenoszenie majatku przez podmioty wskazane w ustawie poza

obszar nie objety obowiazkiem lustracyjnym. Rozwiazanie to równiez stanowi odpowiedz na

wskazywany przez opinie publiczna problemu nepotyzmu w zyciu publicznym.

Przedstawione powyzej rozwiazania nalezy uznac jako kolejny krok ustawodawcy

zmierzajacy do ograniczenia korupcji i wykorzystywania stanowisk publicznych dla

wlasnych, prywatnych celów. Ratio legis projektowanych zmian jest oczywiste i w panstwie

demokratycznym nie powinno byc kwestionowane.

Z uwagi na permanentne zjawisko przenoszenia majatku osobistego na osoby bliskie

w celu jego ukrycia, w ustawie zobowiazano osoby rozpoczynajace pelnienie funkcji

publicznych oraz juz takie funkcje pelniace, do wykazywania w oswiadczeniu majatkowym

takze majatku przeniesionego na malzonka, w okresie 5 lat poprzedzajacych dzien objecia

stanowiska zwiazanego z pelnieniem funkcji publicznych.

Kolejnym novum to rozszerzenie zakresu przedmiotowego oswiadczenia

majatkowego o zródla pochodzenia mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu

majatkowym, które zostal nabyte w okresie pelnienia funkcji lub zajmowania stanowiska lub

od dnia zlozenia ostatniego oswiadczenia majatkowego.

W celu kontroli biezacych dochodów osób pelniacych funkcje publiczne, w projekcie

nalozono obowiazek wskazywania róznicy w stanie majatkowym, jaka nastapila od momentu

zlozenia poprzedniego oswiadczenia.

Ponadto do oswiadczenia majatkowego zalacza sie kopie rocznego zeznania

podatkowego (PIT) za rok poprzedni.

Wyrazem jawnosci zycia publicznego jest przepis mówiacy, ze podmiot dokonujacy

analizy oswiadczen majatkowych, w terminie do dnia 30 pazdziernika kazdego roku

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o osobach, które nie zlozyly

oswiadczenia majatkowego, lub zlozyly je po terminie, o nieprawidlowosciach stwierdzonych

w analizowanych oswiadczeniach majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które
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zlozyly nieprawidlowe oswiadczenia, oraz o dzialaniach podjetych w zwiazku

z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

Zmieniono takze termin corocznego skladania oswiadczen z dnia 31 marca na dzien

15 maja, co pozwoli na wykorzystanie dla celów wypelniania oswiadczenia zeznan

podatkowych (PIT) za rok poprzedni.

Skladanie oswiadczen zostalo równiez poddane rygorowi odpowiedzialnosci karnej

za skladanie falszywych zeznan. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powodowac bedzie

odpowiedzialnosc karna na podstawie art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks

karny. Wypelnienie znamion wskazanego czyn zabronionego bedzie zagrozone sankcja kary

pozbawienia wolnosci do lat 3.

Projekt ustawy zaostrza odpowiedzialnosc dyscyplinarna za niewypelnienie lub

nienalezyte wypelnienie obowiazków przewidzianych w ustawie.

W art. 16 projektu ustawy wprowadza sie odpowiedzialnosc dyscyplinarna za nie

zlozenie w terminie przez osoby wskazane w ustawie oswiadczenia o dzialalnosci

gospodarczej prowadzonej przez malzonka przed powolaniem na stanowisko, a takze o

zamiarze podjecia takiej dzialalnosci lub zmianie jej charakteru – w trakcie pelnienia funkcji

lub oswiadczenia o swoim stanie majatkowym oraz o stanie majatku odrebnego malzonka.

Niewypelnienie powyzszych obowiazków bedzie stanowilo podstawe do odwolania

stanowiska lub rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Tozsama odpowiedzialnosc dyscyplinarna bedzie dotyczyc osób, które w w/w

oswiadczeniach podaly nieprawde lub zataily nieprawde, jak równiez w sytuacji

niewypelnienia obowiazku, o którym mowa w art. 5 ust. projektowanej ustawy.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci dyscyplinarnej, projekt ustawy w art. 17

przewiduje równiez odpowiedzialnosc karna za niewypelnienie obowiazków przez podmioty

wskazane w ustawie.

W art. 17 proponuje sie wprowadzic penalizacje sytuacji, w której osoba obowiazana

do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez malzonka lub

oswiadczenia o swoim stanie majatkowym nie sklada go w terminie lub nie dopelnia w

okreslonym w ustawie terminie obowiazku zrzeczenia sie pelnionej funkcji, rozwiazania

stosunku pracy lub zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo zbycia udzialów

lub akcji. Wypelnienie znamion projektowanego czynu zabronionego bedzie zagrozone kara

pozbawienia wolnosci do lat 3.
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W art. 18 proponuje sie wprowadzic sytuacje, w której funkcjonariusz publiczny nie

ujawnia zródel pochodzenia mienia podlegajacego ujawnieniu w oswiadczeniu majatkowym,

które nabyl w okresie pelnienia funkcji.

Potrzeba penalizacji takiego zachowania uzasadniona jest koniecznoscia

zapobiezenia takim sytuacjom, w których osoba pelniaca funkcje publiczna posiada majatek

wielokrotnie przekraczajacy jego mozliwosci zarobkowe i nie jest w stanie ujawnic

wlasciwemu organowi wiarygodnych informacji o zródlach jego pochodzenia. Sytuacja taka,

budzi uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa korupcyjnego. Dlatego tez, w

proponowanym przepisie to funkcjonariusze publiczni wezwani przez wlasciwy organ, beda

musieli „udowodnic”, ze mienie, które nabyli  w okresie pelnienia funkcji osiagneli w sposób

calkowicie legalny.

Projektowany czyn zabroniony bylby zagrozony sankcja kary pozbawienia wolnosci

od 3 miesiecy do lat 5.

Mienie, okreslone w ust. 1 projektowanego przepisu, którego zródel nie ujawniono

stanowi korzysc majatkowa w rozumieniu art. 45§1 Kodeksu karnego. Proponowany przepis

opiera sie wiec na zalozeniu, ze mienie którego zródel pochodzenia nie ujawniono, stanowi

korzysc majatkowa, uzyskana chociazby posrednio z przestepstwa korupcji. Dlatego tez,

celowym jest poddanie takiego mienia rezimowi orzekania przepadku mienia jako korzysci

majatkowej osiagnietej chociazby posrednio z przestepstwa, na zasadach okreslonych w

czesci ogólnej Kodeksu karnego.                            W przypadku skazania za w/w czyn

zabroniony, sad orzekac wiec bedzie przepadek mienia, którego zródel nie ujawniono,

chociazby nie stanowilo wlasnosci sprawcy.

Penalizacja powyzszego zachowania, jak równiez wprowadzenie srodka karnego w

postaci przepadku mienia niewatpliwie zapobiegac bedzie sytuacjom, w którym

funkcjonariusz przenosi mienie stanowiace korzysc uzyskana z popelnienia przestepstwa na

inne osoby fizyczne lub prawne w celu uchronienia go przed przepadkiem.

Czyn zabroniony w proponowanym przepisie ujety zostal jedynie w postaci

podstawowej (zasadniczej). Projektodawca nie przewiduje wyodrebnienia, ani postaci

uprzywilejowywanej, ani kwalifikowanej tego typu przestepstwa.

W art. 19 ustawy rezygnuje sie z dotychczasowych uregulowan w tym zakresie

i w miejsce odpowiedzialnosci za wykroczenie, wprowadza sie odpowiedzialnosc karna za

zatrudnianie osób wskazanych w ustawie, wbrew warunkom okreslonym w art. 8

projektowanej ustawy.
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Projekt ustawy przewiduje sankcje w postaci grzywy, kary ograniczenia wolnosci lub

pozbawienia wolnosci do lat 2.

Ponadto, w art. 20 zostala wprowadzona ustawowa sankcja w przypadku

prawomocnego skazania przez sad za podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy w

oswiadczeniu majatkowym albo za czyn wskazany w art. 17. Osoba taka nie bedzie mogla

zajmowac stanowisk, o których mowa w art. 2, przez okres 10 lat od odbycia kary, a w

przypadku zastosowania przez sad zawieszenia wykonania kary przez okres 10 lat od

uprawomocnienia sie wyroku.

Proponowane zmiany w ustawie o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne, w szczególnosci w zakresie

rozszerzenia katalogu podmiotów obowiazanych do skladania oswiadczen o stanie

majatkowym, wprowadzenia obowiazku ujawniania majatku odrebnego malzonków i faktu

prowadzenia przez nich dzialalnosci gospodarczej, przepadku mienia w sytuacji, o której

mowa w art. 18 projektowanej ustawy, spowoduja, ze panstwo zostanie wyposazone w

instrumenty prawne, które pozwola na skuteczna walke z przestepczoscia korupcyjna w zyciu

publicznym.

Przedmiotowe uregulowania przyniosa wymierne korzysci w zwalczaniu korupcji

i zapewnia pelna przejrzystosc zycia publicznego. Przepisy niniejszego projektu ustawy nie

naruszaja ochrony prywatnosci wyrazonej w art. 47 Konstytucji RP, jak równiez zakresu

informacji jakie wladze publiczne moga, na podstawie art. 51 Konstytucji RP, gromadzic i

udostepniac obywatelom w demokratycznym panstwie prawa, a takze zasady

proporcjonalnosci wyrazonej w art. 31 ustawy zasadniczej.

Proponowane zmiany stoja równiez w zgodnosci z przepisami prawa

miedzynarodowego normujace podstawowe prawa czlowieka i wolnosci obywatelskie, w

szczególnosci z przepisami Powszechnej Deklaracji Prawa Czlowieka i Obywatela oraz

Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Ocena Skutków Regulacji

do projektu ustawy o ograniczeniach zwiazanych z pelnieniem funkcji publicznych

Celem przedmiotowego projektu jest ustanowienie zasady lustracji majatkowej osób

pelniacych funkcje publiczne i ich malzonków.

Projektowana regulacja wplynie pozytywnie na:

• ograniczenie zjawiska korupcji,
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• jakosc rzadzenia poprzez zwiekszenie efektywnosci funkcjonowania struktur panstwa

i podejmowania decyzji,

• przejrzystosc zycia publicznego,

• spoleczne postrzeganie funkcjonariuszy publicznych,

• w dluzszej perspektywie czasowej na upowszechnienie antykorupcyjnych postaw

obywatelskich, w tym w szczególnosci osób pelniacych funkcje publiczne,

• zaufanie obywateli do panstwa jako gwaranta i organizatora ladu instytucjonalnego i

zycia zbiorowego spoleczenstwa,

• ograniczenie strat majatkowych wynikajacych z dzialalnosci korupcyjnej,

• poprawe warunków bezpiecznego inwestowania i prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej.

1. Podmioty, na które oddzialuje regulacja:

• osoby pelniace funkcje publiczne wymienione w art. 2 projektu oraz w ustawie o

samorzadzie gminnym, o samorzadzie powiatowym, o samorzadzie województwa, w

ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych, w ustawie o prokuraturze, w ustawie o

wykonywaniu mandatu posla i senatora,

• malzonkowie osób pelniacych funkcje publiczne,

• osoby, na które osoba pelniaca funkcje publiczne przeniosla majatek w okresie 5 lat

poprzedzajacych dzien objecia stanowiska zwiazanego z pelnieniem tej funkcji,

• Centralne Biuro Antykorupcyjne,

• podmioty zobowiazane ustawa do wspólpracy z CBA w zakresie analizy oswiadczen

majatkowych osób pelniacych funkcje publiczne, w szczególnosci urzedy skarbowe,

• podmioty, którym osoby pelniace funkcje publiczne skladaja oswiadczenia

majatkowe.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji:

W ramach konsultacji spolecznych i w celu wykonania obowiazku wynikajacego z ustawy z

dnia 7 lipca  2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa projekt zostal

umieszczony na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ponadto zostal

przeslany do zaopiniowania do Komisji wspólnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego oraz

Fundacji im. S. Batorego, Krajowej Rady Sadownictwa, Federacji Zwiazków Gmin i

Powiatów RP.
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3. Wplyw regulacji na dochody i wydatki budzetu i sektor finansów publicznych.

Wplyw bezposredni:  koszty analizy danych zawartych w oswiadczeniach majatkowych oraz

kontroli oswiadczen pod wzgledem rzetelnosci i prawdziwosci wliczone w koszty

funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Natomiast przewidujac, ze  do 2007 r.

analizy oswiadczen majatkowych dokonywaly beda urzedy skarbowe, nalezy wskazac, iz

wymaga to pewnych nakladów finansowych.

W ocenie Ministra Finansów  dla analizy okolo 300 tys. osób wymaga dodatkowo

okolo 900 etatów. Przy zalozeniu ze czas analizy jednego oswiadczenia wynosi nie wiecej niz

7 godzin, nalezy stwierdzic, ze :

300.000 x 7 godzin = 2.100.000 godzin

2.100.000 /1600 (srednia ilosci godzin w roku na jeden pelny etat)=1312  etatów

1.312 – 350 (obecnie wykorzystywana ilosc etatów)= 962 (brakujace etaty)

3.316 srednia wartosc wynagrodzenia miesiecznego pracownika administracji podatkowej

(bez pochodnych, które stanowia dodatkowo 19,68% )

3.970 zl ( 3.316 + pochodne) x 962 = 3. 819.140 –koszt realizacji zadania przez urzedy

skarbowe.

Wplyw posredni: ewentualne zwiekszenie wplywów do budzetu i poprawa efektywnosci

wydatków publicznych zwlaszcza w zakresie zamówien publicznych i pomocy publicznej.

Ograniczenie strat majatkowych wynikajacych z dzialalnosci korupcyjnej.

4. Wplyw regulacji na rynek pracy.

Wplyw bezposredni: Nie stwierdzono istotnego bezposredniego wplywu projektowanych

zmian na rynek pracy.

Wplyw posredni: W dluzszym okresie regulacja moze przyniesc pozytywne skutki poprzez

poprawe warunków prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, co moze wplynac na obnizenie

kosztów prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, a takze zwiekszenie sklonnosci

przedsiebiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy.

5.   Wplyw regulacji na konkurencyjnosc wewnetrzna i zewnetrzna gospodarki i

przedsiebiorczosc.
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Wplyw bezposredni: Nie stwierdzono istotnego bezposredniego wplywu projektowanej

regulacji na konkurencyjnosc wewnetrzna i zewnetrzna gospodarki.

Wplyw posredni: Mozna spodziewac sie pozytywnych skutków wiazacych sie z

ograniczeniem zakresu zjawiska korupcji. Analizy ekonometryczne wskazuja, ze

zmniejszenie zakresu wystepowania i postrzegania korupcji powoduje wzrost stopy inwestycji

i prowadzi do szybszego rozwoju gospodarczego i poprawy wskazników rozwoju

spolecznego. Zmniejszenie korupcji moze – w dluzszym okresie - wplynac na tworzenie

warunków dla podnoszenia konkurencyjnosci wewnetrznej i zewnetrznej gospodarki poprzez

usuwanie barier przedsiebiorczosci i  poprawe sytuacji przedsiebiorstw, a takze poprawic

wizerunek Polski w swiecie.

6. Wplyw regulacji na sytuacje i rozwój regionów.

Nie stwierdzono istotnego wplywu nowych rozwiazan na sytuacje i rozwój regionów.

Status quo. Pozostawienie regulacji prawnych w dotychczasowym ksztalcie nie pozwala na

skuteczna kontrole oswiadczen majatkowych osób pelniacych funkcje publiczne pod

wzgledem ich rzetelnosci i prawdziwosci.

Skutkiem wprowadzenia nowych rozwiazan instytucjonalnych bedzie przede

wszystkim wzmocnienie zadan instytucji panstwa w zakresie przeciwdzialania korupcji,

walka z arogancja, naduzywaniem wladzy i wykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji do

osiagniecia korzysci osobistych i majatkowych, ujawnianie nieprawidlowosci w

funkcjonowaniu podmiotów gospodarujacych srodkami publicznymi oraz korzystajacych ze

wsparcia finansowego panstwa.


