
 
Projekt 12.05.2009 r. 

USTAWA 

z dnia ……………………………. 2009 r. 

Prawo antykorupcyjne1) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

 Art. 1. Ustawa określa: 

1) obowiązki i ograniczenia, jakim podlegają osoby, o których mowa w art. 2, oraz ich 

małŜonkowie; 

2) zasady i tryb składania, przez osoby, o których mowa w art. 2, oświadczeń o stanie 

majątkowym; 

3) zasady i tryb składania, przez osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, informacji o 

zatrudnieniu członków rodziny; 

4) zasady i tryb prowadzenia rejestru korzyści. 

 

 Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 20 czerwca 
1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustawę z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustawę 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej, ustawę z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z 
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, 
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej, ustawę z dnia 30 
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, 
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej, ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustawę z dnia 
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 25 lipca 2002 – 
Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie NajwyŜszym, ustawę z 
dnia 11 września 2003 r. o słuŜbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, ustawę z dnia 30 lipca 2004 r. o uposaŜeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 
ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
SłuŜbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz SłuŜbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych. 



1) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 

2) posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3) sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 

4) sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów 

prokuratorskich, komorników, asesorów komorniczych, zawodowych kuratorów 

sądowych oraz syndyków, nadzorców sądowych i zarządców przymusowych; 

5) członków korpusu słuŜby cywilnej oraz osób zatrudnionych w słuŜbie zagranicznej; 

6) innych, niŜ wskazani w pkt 5, pracowników administracji rządowej oraz pracowników 

organów państwowych; 

7) pracowników samorządowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz..1458), zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach doradców i asystentów; 

8) funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, StraŜy Granicznej, SłuŜby Celnej, SłuŜby 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony 

Rządu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, SłuŜby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Ŝołnierzy śandarmerii Wojskowej; 

9) Ŝołnierzy zawodowych: 

a) oficerów, 

b) podoficerów pełniących słuŜbę w organach finansowych i logistycznych; 

10) straŜaków oraz pracowników Państwowej StraŜy PoŜarnej; 

11) radnych gminy, powiatu, województwa; 

12) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

13) członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób 

wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

14) członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób 

zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi 



oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka 

województwa; 

15) pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

zastępcy prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw 

kontroli; 

16) pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

prezesa, wiceprezesa oraz etatowego członka kolegium; 

17) państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców; 

18) kierowników urzędów administracji niezespolonej, kierowników zespolonych słuŜb, 

inspekcji i straŜy oraz ich zastępców; 

19) ekspertów powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

20) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; 

21) członków kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli, dyrektora generalnego NajwyŜszej Izby 

Kontroli oraz pracowników NajwyŜszej Izby Kontroli nadzorujących lub wykonujących 

czynności kontrolne; 

22) starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

23) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

24) członków organów zarządzających Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

25) członków organów zarządzających Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oraz kierowników 

komórek organizacyjnych, oddziałów regionalnych, placówek terenowych i ich 

zastępców, głównych księgowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

26) Prezesa, wiceprezesów oraz pracowników Rządowego Centrum Legislacji; 

27) dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury oraz ich zastępców; 

28) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zastępców prezesa, dyrektorów oddziałów 

wojewódzkich, członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz członków rad 

oddziałów wojewódzkich; 

29) dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

zastępców dyrektora generalnego, dyrektorów regionalnych dyrekcji oraz 

nadleśniczych; 

30) pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

głównego księgowego, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego 



zastępcy, oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym, a 

takŜe pracowników podejmujących decyzje o wydatkowaniu środków publicznych; 

31) pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu, skarbnika, głównego księgowego, kierującego oddziałem terenowym i 

jego zastępcy oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem 

płacowym; 

32) pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora, 

zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika, dyrektora oddziału terenowego, 

i jego zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym oraz osób zajmujących 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym, a takŜe prokurenta i likwidatora; 

33) osób zatrudnionych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w 

których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji, zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, głównego 

księgowego, kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy, głównego księgowego 

w oddziale terenowym oraz stanowiska równorzędne pod względem płacowym, oraz 

prokurenta, likwidatora i obserwatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 czerwca 

2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w 

spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub 

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

34) osób zatrudnionych w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego 

oraz spółkach, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących stanowiska: prezesa, 

wiceprezesa, członka zarządu, głównego księgowego, kierującego oddziałem 

terenowym i jego zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym oraz 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym;  

35) osób zatrudnionych w funduszach celowych, gospodarstwach pomocniczych lub 

zakładach budŜetowych na stanowisku prezesa, wiceprezesa, dyrektora, zastępcy 

dyrektora, kierownika jednostki, zastępcy kierownika jednostki lub głównego 

księgowego; 

36) rektorów, prorektorów, kanclerzy oraz kwestorów publicznych szkół wyŜszych; 

37)  dyrektora i zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego w jednostkach badawczo-

rozwojowych; 

38) dyrektora, zastępców dyrektora oraz głównego księgowego Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju; 



39) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ich zastępców 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych tych zakładów i ich zastępców; 

40) innych osób pełniących funkcję publiczną, jeŜeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10 i pkt 

26, wykonujących wyłącznie czynności o charakterze pomocniczym lub obsługowym. 

 3. Członkowie organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Prezesa Rady 

Ministrów lub Rady Ministrów, oraz członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, 

kierujący komórkami organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego i ich zastępcy, oraz 

członkowie Rady Polityki PienięŜnej, składają oświadczenie o stanie majątkowym, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1. 

 

Rozdział 2 

Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne 

 

 Art. 3. 1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, w okresie zajmowania stanowiska, 

pełnienia funkcji lub zatrudnienia, nie mogą: 

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych oraz pełnomocnikami 

spółek handlowych lub spółek wodnych; 

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach handlowych, lub w spółkach 

wodnych, które mogłyby wywoływać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni oraz 

spółdzielni mieszkaniowych; 

4) być członkami zarządów fundacji lub stowarzyszeń prowadzących działalność 

gospodarczą lub zarządzać jednostką organizacyjną takiej fundacji lub stowarzyszenia; 

5) otrzymywać wynagrodzenia lub zapłaty od podmiotów korzystających ze środków 

publicznych, jeŜeli z tytułu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji uczestniczą w 

przyznawaniu tym podmiotom środków publicznych lub w rozliczaniu ich wydatkowania; 

6) posiadać w spółkach handlowych więcej niŜ 10% akcji lub udziałów przedstawiających 

więcej niŜ 10% kapitału zakładowego - w kaŜdej z tych spółek, lub posiadać więcej niŜ 

10% udziału kapitałowego w osobowych spółkach handlowych; 

7) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 

a takŜe zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w 



prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w 

zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

 2. JeŜeli osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, w dniu powołania na stanowisko, 

powierzenia funkcji lub zatrudnienia wbrew warunkom, o których mowa w ust. 1, zajmują 

stanowisko, pełnią funkcję, są zatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą albo posiadają 

akcje lub udziały w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, są obowiązane w terminie 4 

miesięcy od dnia objęcia stanowiska, funkcji lub nawiązania stosunku pracy, zrzec się 

pełnionej funkcji, stanowiska, rozwiązać stosunek pracy lub zaprzestać prowadzenia 

działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. 

 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do: rektorów, prorektorów, kanclerzy oraz 

kwestorów publicznych szkół wyŜszych, kierowników samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej i ich zastępców, kierowników jednostek organizacyjnych tych zakładów i 

ich zastępców oraz zawodowych kuratorów sądowych wyznaczonych dla osób fizycznych w 

sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

4. Osoby, o których mowa w art. 2, w związku z zajmowanym stanowiskiem, pełnioną 

funkcją lub zatrudnieniem nie mogą przyjmować, z zastrzeŜeniem przepisów ust. 5 i 7, 

korzyści majątkowych lub osobistych chyba, Ŝe korzyść taka jest powszechnie dostępna. 

 5. Osoby, o których mowa w art. 2, mogą w związku z reprezentowaniem urzędu 

przyjąć okolicznościowy upominek, jeŜeli ze względu na zwyczaje odmowa przyjęcia 

upominku nie byłaby wskazana lub wręczenie upominku ma powszechny i okolicznościowy 

charakter, w szczególności w związku z obchodzonym świętem państwowym lub religijnym. 

6. Upominek, o którym mowa w ust. 5, przyjęty przez: 

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

2) posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, 

3) radnych gminy, powiatu, województwa, 

4) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast), 

5) członków zarządów powiatu, województwa 

- podlega wpisaniu do rejestru korzyści. 



7. W zakresie przyjmowania upominków lub świadczeń o podobnym charakterze do 

członków słuŜby zagranicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o słuŜbie 

zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.2)). 

  

 Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie mogą, przed upływem 3 lat od 

dnia odwołania z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, być zatrudnione lub 

wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy lub podmiotu od niego zaleŜnego, jeŜeli w okresie 

7 lat przed dniem odwołania z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji brały udział w 

rozstrzygnięciu sprawy indywidualnej dotyczącej tego przedsiębiorcy lub podmiotu od niego 

zaleŜnego. Nie dotyczy to wydawanych na podstawie odrębnych przepisów3) decyzji 

administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych podatku rolnego 

lub podatku leśnego, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub 

opłatach. 

2. Osoby zgłoszone lub wyznaczone do objęcia stanowisk w organach spółek 

handlowych lub spółek wodnych nie mogą, przed upływem 3 lat od dnia zaprzestania 

pełnienia funkcji w tych organach, być zatrudnione oraz wykonywać innych zajęć w tych 

spółkach lub w podmiotach od nich zaleŜnych. 

 3. Podmiotem zaleŜnym od innego przedsiębiorcy jest podmiot, w którym: 

1) inny przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego 

organach; 

2) inny przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości 

członków organu zarządzającego lub nadzorczego w tym podmiocie; 

3) więcej niŜ połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami zarządu 

albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w innym podmiocie; 

4) inny przedsiębiorca wywiera decydujący wpływ na działalność tego przedsiębiorcy, w 

szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym przedsiębiorcą lub 

przekazywanie zysku. 

                                                
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z 2006 r. Nr 170 poz. 
1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) 
3) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, r 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 
585 i Nr 116, poz. 730), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 
730 i Nr 237, poz. 1655), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i 
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 z 2006 r. Nr 245, poz. 
1775 i nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730). 



 

 Art. 5. 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1, nie dotyczy: 

1) pracowników urzędów państwowych oraz członków korpusu słuŜby cywilnej, 

2) pracowników samorządowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz na 

stanowiskach doradców i asystentów, 

3) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami 

prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), 

4) członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów 

zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu starosty, 

5) członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób 

zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi 

oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka 

województwa, 

6) pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu, skarbnika, kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz osób 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym, 

7) pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora, zastępcy 

dyrektora, głównego księgowego, kierownika, dyrektora oddziału terenowego, i jego 

zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym oraz osób zajmujących 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym, a takŜe prokurenta i likwidatora, 

8) pracowników jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział 

Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących 

stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, głównego księgowego, kierującego 

oddziałem terenowym i jego zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym oraz 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym oraz prokurenta, likwidatora i 

obserwatora, 



9) pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego jego zastępcy, głównego księgowego, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy, oraz osób zajmujących 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym, a takŜe pracowników podejmujących 

decyzje o wydatkowaniu środków publicznych 

- jeŜeli osoby te zostały zgłoszone lub wyznaczone do objęcia takich stanowisk w spółce 

handlowej lub spółce wodnej przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w 

których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać zgłoszone lub wyznaczone do 

więcej niŜ jednej spółki handlowej lub spółki wodnej z udziałem podmiotów wyznaczających 

te osoby. 

 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z 

tytułu sprawowania funkcji w spółce handlowej lub spółce wodnej, do której zostały 

zgłoszone lub wyznaczone, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. 

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

306, z późn. zm.4)). 

 

 Art. 6. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 3 i 4, przez: 

1) posłów i senatorów - stanowi przewinienie dyscyplinarne, które podlega odpowiedzialności 

w trybie określonym odpowiednio w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo 

Regulaminie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratorskich - stanowi 

przewinienie słuŜbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

3) referendarzy sądowych, komorników, asesorów komorniczych, zawodowych kuratorów 

sądowych - stanowi przewinienie, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

4) członków korpusu słuŜby cywilnej, pracowników słuŜby zagranicznej, pracowników: 

administracji rządowej, pracowników samorządowych, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów, pracowników innych organów 

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 
r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 
1207. 



państwowych, funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, StraŜy Granicznej, SłuŜby 

Celnej, SłuŜby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Biura Ochrony Rządu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, SłuŜby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oraz Ŝołnierzy śandarmerii 

Wojskowej, Ŝołnierzy zawodowych: oficerów, podoficerów pełniących słuŜbę w organach 

finansowych i logistycznych, straŜaków i pracowników Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców, kierowników zespolonych słuŜb, 

inspekcji lub straŜy i ich zastępców, dyrektora generalnego NajwyŜszej Izby Kontroli oraz 

pracowników NajwyŜszej Izby Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności 

kontrolne, starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

pracowników Rządowego Centrum Legislacji, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

oraz członków Komisji Nadzoru Finansowego, dyrektora, zastępców dyrektora oraz 

głównego księgowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierowników komórek 

organizacyjnych, oddziałów regionalnych, placówek terenowych i ich zastępców oraz 

głównych księgowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - stanowi 

przewinienie słuŜbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi 

podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 

5) radnych gminy, powiatu, województwa, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) - 

powoduje wygaśnięcie mandatu; 

6) pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

zastępcy prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw 

kontroli, pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących 

stanowiska: prezesa, wiceprezesa oraz etatowego członka kolegium, członków Krajowej 

Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, pracowników agencji 

państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, głównego księgowego, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy, lub stanowiska 

równorzędne pod względem płacowym, pracowników banków państwowych zajmujących 

stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, skarbnika, głównego księgowego, 

kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz osób zajmujących stanowiska 

równorzędne pod względem płacowym, oraz pracowników podejmujących decyzje o 

wydatkowaniu środków publicznych, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach 

państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego 

księgowego, kierownika, dyrektora oddziału terenowego, i jego zastępcy głównego 

księgowego w oddziale terenowym oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod 



względem płacowym, a takŜe prokurenta i likwidatora; osób zatrudnionych w 

jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu 

Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących 

stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu i głównego księgowego, kierującego 

oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz stanowiska równorzędne pod względem 

płacowym, a takŜe głównego księgowego w oddziale terenowym, prokurenta, likwidatora 

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

szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach 

kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego, członków organów zarządzających Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników, dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, zastępców dyrektora generalnego, dyrektorów regionalnych dyrekcji 

oraz nadleśniczych, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępców, 

dyrektorów oddziałów wojewódzkich, członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz członków rad oddziałów wojewódzkich, rektorów, prorektorów, kanclerzy oraz 

kwestorów publicznych szkół wyŜszych, członków Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli, 

kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ich zastępców, 

kierowników jednostek organizacyjnych tych zakładów i ich zastępców - powoduje 

odwołanie z zajmowanego stanowiska; 

7) zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów 

zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje 

administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), członków zarządów 

powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu starosty, członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy 

województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 

osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami 

prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka 

województwa - powoduje odwołanie przez właściwy organ lub rozwiązanie umowę o 

pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 



- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)) najpóźniej w terminie 

miesiąca od dnia, w którym właściwy organ uzyskał informację o przyczynie odwołania 

lub rozwiązania umowy o pracę; 

8) syndyków, nadzorców sądowych i zarządców przymusowych - powoduje cofnięcie licencji 

syndyka. 

 

 Art. 7. 1. Osoby, o których mowa w art. 2, ust. 1, nie mogą podejmować dodatkowego 

zatrudnienia, ani wykonywać innych czynności lub zajęć, które: 

1) pozostają w sprzeczności z ich obowiązkami jako organu, funkcjonariusza lub 

pracownika; 

2) osłabiają zaufanie do ich bezstronności; 

3) wywołują uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność; 

4) przynoszą szkodę interesowi publicznemu lub ujmę godności urzędu albo honorowi 

słuŜby. 

 2. Przepisy szczególne mogą przewidywać całkowity zakaz podejmowania 

dodatkowego zatrudnienia oraz wykonywania innych czynności lub zajęć bez uzyskania 

pisemnej zgody, określać zasady wyraŜania i cofania tej zgody oraz wskazywać podmiot i 

tryb postępowania właściwy w tych sprawach. 

 

Rozdział 3 

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

 Art. 8. 1. Posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą 

prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z 

wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a takŜe zarządzać taką działalnością 

lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, 
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 
96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, 
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 
221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 
1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33. 



 2. Posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą być 

członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami 

handlowymi przedsiębiorców z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. 

3. Wybór lub powołanie posła, senatora i posła do Parlamentu Europejskiego na 

funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2, są z mocy prawa niewaŜne. 

 4. JeŜeli wybór lub powołanie, o którym mowa w ust. 2, miało miejsce przed 

rozpoczęciem wykonywania mandatu, poseł, senator i poseł do Parlamentu Europejskiego jest 

obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub 

funkcji, poseł, senator i poseł do Parlamentu Europejskiego traci je z mocy prawa z upływem 

4 miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania. 

 5. Posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą posiadać 

więcej niŜ 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niŜ 10% kapitału zakładowego 

w spółkach handlowych, z wyłączeniem spółek handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. 

 

 Art. 9. 1. Radni nie mogą posiadać akcji lub udziałów w kapitale zakładowym w 

spółkach handlowych prowadzących działalność z wykorzystaniem mienia powiatu, gminy 

lub województwa, w którym radny uzyskał mandat, jak równieŜ prowadzić działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem takiego 

mienia, a takŜe zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności. 

 2. Radny nie moŜe być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak równieŜ umowy 

cywilnoprawnej, w jednostce samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat. 

 3. JeŜeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność 

gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej 

działalności gospodarczej w terminie 4 miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania. 

 4. Radni i ich małŜonkowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub 

kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych lub spółek wodnych z 

udziałem gminnych, powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w 

których uczestniczą takie osoby - w jednostce samorządu terytorialnego, w której radny 

uzyskał mandat. 



 5. MałŜonkowie członków zarządu, sekretarzy, skarbników, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz osób zarządzających oraz członków organów zarządzających gminnych, 

powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych, nie mogą być członkami władz 

zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych lub 

spółek wodnych z udziałem gminnych, powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – w jednostce samorządu terytorialnego, 

w której funkcje lub stanowiska sprawują ich małŜonkowie. 

 6. JeŜeli wybór lub powołanie osób, o których mowa w ust. 4 i 5, nastąpiły przed 

rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru lub przed powołaniem na 

stanowisko osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, są obowiązane zrzec się stanowiska lub 

funkcji w terminie 4 miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania przez radnego albo od dnia 

wyboru lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji 

osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, tracą je z mocy prawa z upływem terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

 7. Radni mogą posiadać więcej niŜ 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niŜ 

10% kapitału zakładowego w spółkach handlowych, z wyłączeniem spółek handlowych z 

udziałem powiatowych, gminnych lub wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w 

których uczestniczą takie osoby. 

 8. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio do wójta, burmistrza i prezydenta miasta. ,  

 

 Art. 10. 1. Prezes regionalnej izby obrachunkowej, jego zastępca i pozostali 

członkowie kolegium oraz pracownicy regionalnej izby obrachunkowej nie mogą być 

członkami organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiów 

odwoławczych oraz pozostawać w stosunku pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 55, poz. 577, późn. zm.6)). 

 2. Prezesowi izby, jego zastępcy i pozostałym członkom kolegium oraz pracownikom 

regionalnej izby obrachunkowej nie moŜna powierzyć wykonywania pracy na rzecz 

jednostek, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

                                                
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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. 



 Art. 11. Funkcjonariusze celni nie mogą sprawować funkcji w podmiotach, których 

działalność jest związana z obrotem towarów z zagranicą lub obrotem krajowym towarów 

pochodzących z zagranicy, lub świadczyć pracy na rzecz tych podmiotów albo na rzecz 

przedstawicielstw firm zagranicznych prowadzących działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Art. 12. 1. Oficerowie zawodowi oraz podoficerowie pełniący zawodową słuŜbę 

wojskową w organach finansowych i logistycznych nie mogą być, przed upływem 3 lat od 

dnia zwolnienia z zawodowej słuŜby wojskowej, zatrudnieni albo podejmować pracy 

zarobkowej na podstawie innego tytułu u przedsiębiorców prowadzących działalność w 

zakresie produkcji lub obrotu wyrobami, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji 

wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i usług przeznaczonych na zamówienie 

jednostek wojskowych oraz podmiotach zaleŜnych od tych przedsiębiorców, jeŜeli w okresie 

3 lat przed dniem zwolnienia z zawodowej słuŜby wojskowej brali udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, dotyczącym tych wyrobów, dostaw, robót budowlanych i usług lub 

brali udział w wykonywaniu umowy. 

 2. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje następujące czynności: 

1) podejmowanie decyzji o konieczności zakupu; 

2) formułowanie i zatwierdzanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia; 

3) przygotowywanie i zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

innego dokumentu określających przedmiot, warunki i tryb udzielenia zamówienia; 

4) udział w pracach komisji przetargowej lub zespołu prowadzącego postępowanie o 

udzielenie zamówienia, a takŜe udział w czynnościach kontroli lub nadzoru nad tymi 

pracami; 

5) udział w negocjacjach, takŜe w przedmiocie dokonywania zmian w umowie, oraz 

podpisywanie umowy. 

 3. Wykonywanie umowy, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywanie odbioru 

wyrobów, dostaw, robót budowlanych lub wykonanych usług protokołem, w którym 

potwierdzono, Ŝe wyroby, dostawy, roboty budowlane lub usługi spełniają wymagania 

określone w umowie oraz, Ŝe zostały one wykonane zgodnie z przepisami i normami 

obowiązującymi w danej dziedzinie. 

 



Art. 13. 1. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz 

Szefowie SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego i SłuŜby Wywiadu Wojskowego, w celu 

realizacji zadań tych Agencji albo SłuŜb, mogą w stosunku do funkcjonariuszy wyrazić zgodę 

na: 

1) sprawowanie funkcji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2) posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, 

3) prowadzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 

- jeŜeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa 

Rady Ministrów. 

 2. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz 

Szefowie SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego i SłuŜby Wywiadu Wojskowego, w celu 

realizacji zadań tych Agencji albo SłuŜb, mogą w stosunku do funkcjonariuszy wyrazić zgodę 

na zatrudnienie lub wykonywanie innych zajęć, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 2. 

 3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności słuŜb 

specjalnych, Szefowie Agencji oraz Szefowie SłuŜb wyraŜają zgodę, o której mowa w ust. 1, 

po uzyskaniu zgody tego ministra. 

 

Rozdział 4 

Oświadczenie o stanie majątkowym i informacja o zatrudnieniu członków rodziny 

 

 Art. 14. 1. Osoby, o których mowa w art. 2, są obowiązane do złoŜenia: oświadczenia 

o stanie majątkowym, zawierającego informacje o stanie majątkowym, w zakresie majątku 

osobistego i majątku objętego małŜeńską wspólnością majątkową, oraz informacje o 

działalności gospodarczej prowadzonej przez małŜonka, zwanego dalej „oświadczeniem”. 

 2. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, są obowiązane do złoŜenia informacji o 

stanowiskach lub funkcjach, o których mowa w art. 2, zajmowanych przez krewnych do 

drugiego stopnia włącznie i powinowatych pierwszego stopnia albo osoby związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, ze wskazaniem miejsca zatrudnienia i stopnia 

pokrewieństwa, zwanej dalej „informacją o zatrudnieniu członków rodziny”. 

 3. W informacji o zatrudnieniu członków rodziny podaje się równieŜ informacje o 

uprawnieniach lub świadczeniach przyznanych krewnym do drugiego stopnia włącznie i 

powinowatym pierwszego stopnia włącznie oraz osobom związanym z tytułu przysposobienia 

opieki lub kurateli, w odniesieniu, do których podejmowały decyzje, z wyłączeniem 



uprawnień lub świadczeń o charakterze powszechnym, przyznawanych w związku ze 

spełnieniem przesłanek określonych przez przepisy prawa. 

 4. Osoby zobowiązane do złoŜenia informacji o zatrudnieniu członków rodziny nie 

podają w nich danych o funkcjonariuszach lub pracownikach, o których mowa w art. 2 pkt 8. 

 

 Art. 15. 1. Oświadczenie składa się: 

1) w terminie 14 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub zatrudnienia, według 

stanu na dzień wyboru, powołania na stanowisko lub zatrudnienia; 

2) w przypadku radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), posłów, senatorów i 

posłów do Parlamentu Europejskiego - w terminie 14 dni od dnia złoŜenia ślubowania, 

według stanu na dzień złoŜenia ślubowania; 

3) corocznie, do dnia 15 maja, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego; 

4) w dniu rozwiązania stosunku pracy lub zaprzestania pełnienia funkcji, według stanu na 

dzień rozwiązania stosunku pracy lub zaprzestania pełnienia funkcji. 

 2. Oświadczenie składa się podmiotom, o których mowa w art. 17. 

3. Do oświadczenia dołącza się kopię zeznania rocznego o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni (PIT), oraz kopie korekt zeznania rocznego, o 

ile zostały złoŜone. 

4. Osoba składająca oświadczenie moŜe dokonać jego korekty, pod warunkiem 

zachowania terminów, o których mowa w ust. 1. 

 

 Art. 16.1. Oświadczenie zawiera informacje o: 

1) posiadanych nieruchomościach ze wskazaniem adresu, powierzchni, tytułu prawnego, 

wielkości udziału i formy nabycia;  

2) dacie nabycia, dacie zbycia, cenie zakupu lub sprzedaŜy oraz podmiocie, od którego 

nieruchomość nabyto - w odniesieniu do nieruchomości nabytych lub zbytych od dnia 

złoŜenia ostatniego oświadczenia majątkowego albo w trakcie ostatniego roku, o ile 

oświadczenie składane jest po raz pierwszy;  

3) posiadanym gospodarstwie rolnym ze wskazaniem rodzaju gospodarstwa powierzchni, 

adresu, rodzaju zabudowy, tytułu prawnego, uzyskiwanego dochodu; 

4) rodzaju i wysokości dotacji lub dopłat uzyskanych z tytułu posiadania gospodarstwa 

rolnego; 



5) posiadanych zasobach pienięŜnych, akcjach, udziałach, jednostkach uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniach kapitałowych i innych instrumentach 

finansowych; 

6) mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związków, innej jednostki organizacyjnej samorządu 

terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, wraz z datą, ceną i trybem nabycia; 

7) członkostwie w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki handlowej, 

spółki wodnej, spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowej, zarządzie fundacji lub 

stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą; 

8) zatrudnieniu lub wykonywaniu innych zajęć w spółkach handlowych, spółdzielniach, 

spółdzielniach mieszkaniowych, fundacjach lub stowarzyszeniach prowadzących 

działalność gospodarczą, lub spółkach cywilnych; 

9) uczestnictwie w osobowych spółkach handlowych; 

10) prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, zarządzaniu taką działalnością, lub byciu przedstawicielem, czy teŜ 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;  

11) posiadanych składnikach mienia ruchomego o wartości jednostkowej powyŜej 10 000 

złotych; 

12) zobowiązaniach pienięŜnych wartości powyŜej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i poŜyczkach wraz z warunkami na jakich zostały one zaciągnięte; 

13) udzielonych poŜyczkach o wartości powyŜej 10 000 złotych; 

14) dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złoŜenie oświadczenia. 

 2. W oświadczeniu wskazuje się: 

1) funkcje publiczne pełnione w okresie ostatnich 10 lat, ze wskazaniem miejsca 

zatrudnienia, pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska; 

2) informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małŜonka; 

3) rodzaj małŜeńskiego ustroju majątkowego, w jakim pozostaje osoba składająca 

oświadczenie; 

4) informacje, o których mowa w art. 25 i 26. 

 3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich zastępcy nie podają informacji, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1. 



 4. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, do oświadczenia naleŜy dołączyć 

dokumenty poświadczające odpowiednio: rezygnację z pełnionej funkcji, rozwiązanie 

stosunku pracy, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej albo zbycie udziału lub 

akcji, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. 

 

 Art. 17. 1. Oświadczenie i informację o zatrudnieniu członków rodziny składają: 

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - Pierwszemu 

Prezesowi Sądu NajwyŜszego; 

2) sekretarze stanu i podsekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta - Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, Szef SłuŜby Cywilnej, wojewodowie, 

kierownicy urzędów centralnych nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów i ich 

zastępcy - Prezesowi Rady Ministrów; 

4) kierownicy urzędów centralnych nadzorowanych lub podległych ministrom i ich zastępcy 

– właściwemu ministrowi; 

5) Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) sędziowie Sądu NajwyŜszego - Pierwszemu Prezesowi Sądu NajwyŜszego; 

7) sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego; 

8) posłowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego - Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

9) senatorowie - Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) sędziowie oraz asesorzy sądowi, z wyłączeniem prezesów sądów apelacyjnych - 

właściwemu terytorialnie prezesowi sądu apelacyjnego; 

11) sędziowie wojskowego sądu garnizonowego oraz asesorzy sądu wojskowego, z 

wyłączeniem prezesów wojskowych sądów garnizonowych - właściwemu terytorialnie 

prezesowi wojskowego sądu garnizonowego; 

12) sędziowie wojskowego sądu okręgowego i prezesi wojskowych sądów garnizonowych, z 

wyłączeniem prezesów wojskowych sądów okręgowych - właściwemu terytorialnie 

prezesowi wojskowego sądu okręgowego; 

13) prezesi sądów apelacyjnych - Pierwszemu Prezesowi Sądu NajwyŜszego; 



14) prezesi wojskowych sądów okręgowych - Ministrowi Sprawiedliwości; 

15) sędziowie oraz asesorzy sądowi wojewódzkiego sądu administracyjnego - właściwemu 

prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

16) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego i sędziowie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego - Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

17)  prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy – odpowiednio, właściwemu: prokuratorowi 

apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi oddziałowej 

komisji albo naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego; 

18) Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dyrektor Biura Lustracyjnego, 

prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, 

prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

prokuratorzy Biura Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy 

okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych komisji i naczelnicy oddziałowych biur 

lustracyjnych - Prokuratorowi Generalnemu; 

19) komornicy, asesorzy komorniczy i zawodowi kuratorzy sądowi - właściwemu 

terytorialnie prezesowi sądu apelacyjnego; 

20)  syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy przymusowi - właściwemu terytorialnie prezesowi 

sądu apelacyjnego; 

21) członkowie korpusu słuŜby cywilnej - właściwemu dyrektorowi generalnemu urzędu lub 

kierownikowi jednostki; 

22) pracownicy słuŜby zagranicznej - dyrektorowi generalnemu słuŜby zagranicznej; 

23) dyrektorzy generalni urzędów - Szefowi SłuŜby Cywilnej; 

24) pracownicy administracji rządowej lub pracownicy innych organów państwowych – 

właściwemu kierownikowi urzędu lub jednostki; 

25) pracownicy samorządowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, doradców i 

asystentów - właściwemu kierownikowi urzędu lub jednostki; 

26) Ŝołnierze Ŝandarmerii wojskowej - Komendantowi Głównemu śandarmerii Wojskowej; 

27) oficerowie oraz podoficerowie pełniący słuŜbę w organach finansowych i logistycznych - 

Komendantowi Głównemu śandarmerii Wojskowej; 

28) funkcjonariusze oraz pracownicy Policji - przełoŜonemu właściwemu w sprawach 

osobowych; 

29) funkcjonariusze oraz pracownicy Biura Ochrony Rządu - Szefowi Biura Ochrony Rządu; 



30) funkcjonariusze oraz pracownicy StraŜy Granicznej - Komendantowi Głównemu StraŜy 

Granicznej; 

31) funkcjonariusze oraz pracownicy SłuŜby Celnej oraz członkowie korpusu SłuŜby 

Cywilnej zatrudnieni w SłuŜbie Celnej - właściwemu kierownikowi urzędu; 

32) Szef SłuŜby Celnej i jego zastępcy - ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych; 

33) funkcjonariusze oraz pracownicy SłuŜby Więziennej - Dyrektorowi Generalnemu SłuŜby 

Więziennej; 

34) Dyrektor Generalny SłuŜby Więziennej i jego zastępcy - ministrowi właściwemu do 

spraw sprawiedliwości; 

35) funkcjonariusze oraz pracownicy SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego - Szefowi SłuŜby 

Kontrwywiadu Wojskowego; 

36) funkcjonariusze oraz pracownicy SłuŜby Wywiadu Wojskowego - Szefowi Wywiadu 

Wojskowego; 

37) Szef SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Wywiadu Wojskowego i ich zastępcy 

- ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej; 

38) funkcjonariusze oraz pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Szefowi 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

39) funkcjonariusze oraz pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

40) funkcjonariusze oraz pracownicy Agencji Wywiadu - Szefowi Agencji Wywiadu; 

41) szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego i ich zastępcy - Prezesowi Rady Ministrów; 

42) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

Komendant Główny StraŜy Granicznej, Szef Biura Ochrony Rządu i ich zastępcy - 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 

43) straŜacy oraz pracownicy Państwowej StraŜy PoŜarnej - właściwemu komendantowi 

wojewódzkiemu Państwowej StraŜy PoŜarnej; 

44) komendanci wojewódzcy Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz straŜacy i pracownicy 

Komendy Głównej StraŜy PoŜarnej, Centralnego Muzeum PoŜarnictwa oraz Centrum 

Naukowo-Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej - Komendantowi Głównemu StraŜy 

PoŜarnej; 

45) radni gminy, powiatu, województwa - właściwemu przewodniczącemu, odpowiednio: 

rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa; 



46)  wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), przewodniczący rad gmin - właściwemu 

wojewodzie; 

47) zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, sekretarze gmin, 

kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organów 

zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje 

administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - właściwemu wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta); 

48) członkowie zarządów powiatów, przewodniczący rad powiatów - właściwemu 

wojewodzie 

49) skarbnicy powiatów, sekretarze powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych 

powiatu, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających powiatowymi 

osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 

- właściwemu staroście; 

50) członkowie zarządów województw, przewodniczący sejmiku wojewódzkiego - 

właściwemu wojewodzie; 

51) skarbnicy województw, sekretarze województw, kierownicy wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów 

zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa - właściwemu marszałkowi 

województwa; 

52) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: zastępcy prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli – właściwemu 

prezesowi regionalnej izby obrachunkowej; 

53) prezes regionalnej izby obrachunkowej - ministrowi właściwemu do spraw administracji 

publicznej; 

54) pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujący stanowiska: wiceprezesa 

oraz etatowego członka kolegium - właściwemu prezesowi samorządowego kolegium 

odwoławczego; 

55) prezes samorządowego kolegium odwoławczego - ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej; 

56) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych - właściwemu dyrektorowi izby 

skarbowej; 

57) pracownicy urzędów kontroli skarbowej - właściwemu dyrektorowi urzędu kontroli 

skarbowej; 



58) dyrektorzy izb skarbowych oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej i ich zastępcy - 

Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej; 

59) pracownicy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych - 

odpowiednio właściwemu dyrektorowi okręgowego albo specjalistycznego urzędu 

górniczego; 

60) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych i ich 

zastępcy – Prezesowi WyŜszego Urzędu Górniczego; 

61) pracownicy i naczelnicy okręgowych urzędów miar - właściwemu dyrektorowi 

okręgowego urzędu miar; 

62) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i ich zastępcy - Prezesowi Głównego Urzędu Miar; 

63) pracownicy i naczelnicy okręgowych urzędów probierczych - właściwemu dyrektorowi 

okręgowego urzędu probierczego; 

64) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i ich zastępcy - Prezesowi Głównego 

Urzędu Miar; 

65) pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej - właściwemu dyrektorowi 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej; 

66) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej i ich zastępcy - Prezesowi 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

67) pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska - właściwemu regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska; 

68) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska i ich zastępcy - Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska; 

69) pracownicy urzędów morskich - właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego; 

70) dyrektorzy urzędu morskiego i ich zastępcy - ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki morskiej; 

71) pracownicy urzędów statystycznych - właściwemu dyrektorowi urzędu statystycznego; 

72) dyrektorzy urzędów statystycznych - Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

73) pracownicy urzędów Ŝeglugi śródlądowej - właściwemu dyrektorowi urzędu Ŝeglugi 

śródlądowej; 

74) dyrektorzy urzędów Ŝeglugi śródlądowej i ich zastępcy - ministrowi właściwemu do 

spraw transportu; 

75) pracownicy okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego - właściwemu 

okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego; 



76) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego i ich zastępcy - ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa; 

77) powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy - właściwemu 

wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii; 

78) wojewódzcy lekarze weterynarii oraz ich zastępcy - Głównemu Lekarzowi Weterynarii; 

79) państwowi powiatowi i graniczni inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy - właściwym 

państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym; 

80) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy - Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu; 

81) kierownicy zespolonych słuŜb, inspekcji lub straŜy i ich zastępcy, z wyłączeniem 

komendantów wojewódzkich Państwowej StraŜy PoŜarnej - właściwemu wojewodzie; 

82) eksperci powołani przez Prezesa Urzędu Patentowego - Prezesowi Urzędu Patentowego; 

83) pracownicy Rządowego Centrum Legislacji - Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji; 

84) Prezes Rządowego Centrum Legislacji - Prezesowi Rady Ministrów; 

85) członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; 

86) członkowie Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli, dyrektor generalny NajwyŜszej Izby 

Kontroli oraz pracownicy NajwyŜszej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący 

czynności kontrolne - Prezesowi NajwyŜszej Izby Kontroli; 

87) starsi radcowie i radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - Prezesowi 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

88) przewodniczący i jego zastępcy oraz członkowie Komisji Nadzoru Finansowego - 

Prezesowi Rady Ministrów; 

89) członkowie organów zarządzających Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Prezesowi 

Rady Ministrów; 

90) członkowie organów zarządzających Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - ministrowi właściwemu 

do spraw rolnictwa; 

91) kierownicy komórek organizacyjnych, oddziałów regionalnych, placówek terenowych i 

ich zastępcy, główni księgowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Prezesowi 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

92) członkowie rad oddziałów wojewódzkich i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich 

Narodowego Funduszu Zdrowia - Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia; 



93) prezes oraz członkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia - ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia; 

94) zastępcy dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

dyrektorzy regionalnych dyrekcji oraz nadleśniczy - dyrektorowi generalnemu 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

95) dyrektor generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska; 

96) pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, głównego 

księgowego, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy, osoby 

zajmujące stanowiska równorzędne pod względem płacowym oraz pracownicy 

podejmujący decyzje o wydatkowaniu środków publicznych – właściwemu ministrowi 

nadzorującemu agencję; 

97) prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu, skarbnicy, osoby zajmujące stanowiska 

głównego księgowego, kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz osoby 

zajmujące stanowiska równorzędne pod względem płacowym w bankach państwowych - 

ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych; 

98) osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach państwowych zajmujące stanowiska: dyrektora, 

zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierownika, dyrektora oddziału terenowego i 

jego zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym, osoby zajmujące stanowiska 

równorzędne pod względem płacowym oraz prokurent i likwidator – ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa; 

99) osoby zatrudnione w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

zajmujące stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu i głównego księgowego, 

kierującego oddziałem terenowym i jego zastępcy oraz stanowiska równorzędne pod 

względem płacowym, a takŜe głównego księgowego w oddziale terenowym oraz 

prokurenta, likwidatora i obserwatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 czerwca 

2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach 

kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego - ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa; 

100) osób zatrudnionych w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz spółkach, w których udział jednostek samorządu terytorialnego 

przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zajmujących stanowiska: 

prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, głównego księgowego, kierującego oddziałem 



terenowym i jego zastępcy, głównego księgowego w oddziale terenowym oraz stanowiska 

równorzędne pod względem płacowym – właściwemu organowi załoŜycielskiemu;  

101) osoby zatrudnione w gospodarstwach pomocniczych lub zakładach budŜetowych na 

stanowisku kierownika jednostki, zastępcy kierownika jednostki lub głównego 

księgowego - właściwemu ministrowi albo innemu organowi bezpośrednio 

nadzorującemu; 

102) rektorzy, prorektorzy, kanclerze oraz kwestorzy uczelni – ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyŜszego, a w przypadku uczelni wojskowych, słuŜb państwowych, 

artystycznych, medycznych oraz morskich - ministrowi sprawującemu nadzór nad 

uczelnią, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.7)); 

103) dyrektor, zastępcy dyrektora oraz główny księgowy Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju - ministrowi właściwemu do spraw nauki. 

104) kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ich zastępcy, 

kierownicy jednostek organizacyjnych tych zakładów i ich zastępców - właściwemu 

organowi załoŜycielskiemu; 

2. Oświadczenie o stanie majątkowym składają: 

1) członkowie organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Prezesa Rady Ministrów 

lub Rady Ministrów - Prezesowi Rady Ministrów; 

2) członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, kierujący komórkami 

organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego i ich zastępcy, oraz członkowie Rady 

Polityki PienięŜnej - Prezesowi Narodowego Banku Polskiego. 

 

 Art. 18. 1. Do informacji o zatrudnieniu członków rodziny stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 15 ust. 1, 2 i 4. 

 2. Wzór formularza informacji o zatrudnieniu członków rodziny stanowi załącznik nr 

2 do ustawy. 

 

 Art. 19. 1. Analizy danych zawartych w oświadczeniu i w informacji o zatrudnieniu 

członków rodziny dokonuje organ lub podmiot, któremu złoŜono oświadczenie lub informację 

o zatrudnieniu członków rodziny. 

                                                
7)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 
144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 
180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 



 2. Organ lub podmiot, który dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu lub 

informacji o zatrudnieniu członków rodziny jest uprawniony do porównania treści 

analizowanego oświadczenia i informacji o zatrudnieniu członków rodziny oraz załączonej 

kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią 

uprzednio złoŜonych oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków rodziny wraz z 

dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym. 

 3. Organ lub podmiot, który dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu i 

informacji o zatrudnieniu członków rodziny publikuje na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, za rok poprzedni, 

sprawozdanie obejmujące w szczególności dane o: 

1) liczbie osób zobowiązanych do złoŜenia oświadczenia i informacji o zatrudnieniu 

członków rodziny; 

2) liczbie złoŜonych i objętych analizą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków 

rodziny, w tym o liczbie oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków rodziny 

złoŜonych po terminie; 

3) rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w toku analizy, w tym ilości wniosków 

skierowanych do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych organów ścigania; 

4) rodzajach wyciągniętych konsekwencji. 

 4. Organy właściwe do odebrania oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków 

rodziny prowadzą jawne rejestry wpływu tych dokumentów. 

 5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, jest udostępniany na Ŝądanie organu 

kontrolującego. 

 6.  Rejestr, o którym mowa w ust. 4, zawiera następujące dane: 

1) imię ( imiona) i nazwisko osoby zobowiązanej do złoŜenia oświadczenia/informacji; 

2) datę wpływu oświadczenia lub informacji o zatrudnieniu członków rodziny; 

3) wskazanie, w związku z jakim faktem oświadczenie lub informacja o zatrudnieniu 

członków rodziny zostały złoŜone. 

 7. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 3 do ustawy. 

 

 Art. 20. 1. W wyniku przeprowadzonej analizy, w przypadku powzięcia wątpliwości 

co do rzetelności i prawdziwości analizowanego oświadczenia lub informacji o zatrudnieniu 



członków rodziny, organ lub podmiot, któremu oświadczenie złoŜono, występuje z 

wnioskiem do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wszczęcie kontroli oświadczenia 

lub informacji o zatrudnieniu członków rodziny. 

 2. Centralne Biuro Antykorupcyjne w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. 

 3. Kontroli oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków rodziny pod względem 

rzetelności i prawdziwości dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, w trybie i na zasadach 

określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592). 

 4. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1-3, w stosunku do funkcjonariuszy i 

pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonuje Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 

późn. zm.8)). 

 

Art. 21. Oświadczenie i informację o zatrudnieniu członków rodziny przechowuje się 

przez okres 8 lat od dnia ich złoŜenia. 

 

Art. 22. 1. Oświadczenia i informacje o zatrudnieniu członków rodziny są, z 

zastrzeŜeniem art. 23 i 24, udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.9)), z 

wyłączeniem: 

1) kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT), informacji o 

numerze NIP, numerze PESEL, adresie zamieszkania osoby składającej oraz adresach 

wpisanych nieruchomości - w przypadku oświadczenia; 

2) informacji o, numerze PESEL, adresie zamieszkania osoby składającej oraz imionach i 

nazwiskach wpisanych członków rodziny - w przypadku informacji o zatrudnieniu 

członków rodziny. 

                                                
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, 
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 
2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 
59 i Nr 220, poz. 1428. 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 
2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 



2. O udostępnieniu oświadczenia i informacji o zatrudnieniu członków rodziny 

właściwy organ lub podmiot, o którym mowa w art. 17, informuje osobę, której oświadczenie 

lub informacja o zatrudnieniu członków rodziny podlegały udostępnieniu. 

3. W celu realizacji zadań ustawowych, oświadczenia i informacje o zatrudnieniu 

członków rodziny udostępniane są Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnemu 

Biuru Antykorupcyjnemu, z wyłączeniem oświadczeń i informacji o zatrudnieniu członków 

rodziny, o których mowa w art. 24. 

4. O udostępnieniu, o którym mowa w ust. 3, nie informuje się osoby, której 

oświadczenie lub informacja o zatrudnieniu członków rodziny podlegały udostępnieniu. 

 

 Art. 23. Oświadczenia i informacje o zatrudnieniu członków rodziny złoŜone przez 

osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz Pierwszego 

Prezesa Sądu NajwyŜszego, Pierwszego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Szefa SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa SłuŜby Wywiadu 

Wojskowego, Szefa SłuŜby Celnej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego 

StraŜy Granicznej, Dyrektora Generalnego SłuŜby Więziennej, posłów, senatorów i posłów 

do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), starostów, marszałków województw i ich zastępców, członków 

zarządów powiatów i województw oraz radnych gmin, powiatów i województw są 

publikowane, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

 

 Art. 24. Oświadczenia oraz informacje o zatrudnieniu członków rodziny, złoŜone 

przez: 

1) funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w art. 2 pkt 8, 

2) inspektorów i pracowników kontroli skarbowej zatrudnionych w Urzędach Kontroli 

Skarbowej oraz w Ministerstwie Finansów 

- są objęte klauzulą „poufne” i nie podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 22. 

 

 Art. 25. 1. Policjant oraz funkcjonariusz lub pracownik StraŜy Granicznej są 

obowiązani poinformować o podjęciu przez małŜonka lub osoby pozostające z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w 



podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu 

w nich akcji lub udziałów. 

 2. StraŜak jest obowiązany poinformować o podjęciu przez małŜonka lub osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności 

zarobkowych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej polegającą na dostarczaniu wyrobów, których wykaz ustalają przepisy 

wydane na podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.10)) lub świadczeniu usług 

podlegających sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w 

art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97). 

 3. Osoby, których mowa w ust. 1 i 2 są obowiązane poinformować o fakcie bycia 

wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.11)) na rzecz organów i jednostek 

nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 14 

dni od dnia powzięcia informacji o tym zdarzeniu. 

 

 Art. 26. 1. Radni, członkowie zarządu, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek 

organizacyjnych oraz osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnych, 

powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych oraz osoby wydające decyzje 

administracyjne w imieniu starosty, marszałka województwa lub wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) są obowiązane poinformować o umowach cywilnoprawnych zawartych 

przez ich małŜonków, jeŜeli umowy te zostały zawarte z organami powiatu, gminy lub 

województwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu, gminy lub województwa albo 

powiatowymi, gminnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków 

prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług. 

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małŜonek w okresie pełnienia funkcji lub 

zatrudnienia tej osoby został zatrudniony na terenie, w którym pełni on funkcję, lub został 

zatrudniony lub powołany na stanowisko, w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczął świadczenie pracy 

                                                
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 
r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836 z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. 89, poz. 590. 
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101. 



lub wykonywanie czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych lub w 

spółkach wodnych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego, jest obowiązana poinformować o tym fakcie. Obowiązek 

poinformowania dotyczy równieŜ przypadku zmiany stanowiska przez małŜonka, 

zatrudnionego w tych podmiotach. 

 

 Art. 27. 1. NiezłoŜenie w terminie oświadczenia lub informacji o zatrudnieniu 

członków rodziny stanowi przewinienie słuŜbowe lub regulaminowe, które podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przepis art. 109 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

 2. NiezłoŜenie w terminie oświadczenia lub informacji o zatrudnieniu członków 

rodziny przez: 

1) radnego gminy, powiatu albo województwa - powoduje wygaśnięcie mandatu; 

2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), członka zarządu powiatu, członka zarządu 

województwa - powoduje wygaśnięcie mandatu 

 3. JeŜeli zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, powiatu, 

województwa, skarbnik gminy, powiatu województwa, kierownik jednostki organizacyjnej 

gminy, powiatu, województwa osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 

powiatową, wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 

imieniu wójta, starosty, marszałka województwa nie złoŜą w terminie oświadczenia lub 

informacji o zatrudnieniu członków rodziny, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z 

nimi umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął 

termin do złoŜenia oświadczenia. 

 4. Sankcji, o których mowa w ust. 1-3 nie stosuje się, o ile osoba zobowiązana do 

złoŜenia oświadczenia lub informacji o zatrudnieniu członków rodziny udowodni, Ŝe 

przekroczenie terminu nastąpiło bez jej winy i jednocześnie złoŜy oświadczenie lub 

informację o zatrudnieniu członków rodziny. 

 

Rozdział 5 

Rejestr korzyści 

 

 Art. 28. 1. Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany dalej "Rejestrem". 



 2. W Rejestrze są ujawniane korzyści uzyskiwane przez: 

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 

2) posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3) radnych gminy, powiatu, województwa; 

4) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast); 

5) członków zarządów powiatu i województwa. 

 3. Do Rejestru naleŜy zgłaszać informacje o: 

1) stanowiskach, funkcjach i zajęciach wykonywanych w administracji publicznej, oraz w 

instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie oraz o pracy 

zawodowej wykonywanej na własny rachunek; 

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez 

zgłaszającego; 

3) uŜyczeniu rzeczy, w rozumieniu art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.12)), jeŜeli mogłoby ono powodować 

zaciągnięcie zobowiązania lub wywoływać takie wraŜenie; 

4) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeŜeli jej wartość 

przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę; 

5) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną, 

jeŜeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małŜonka albo instytucje 

ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami; 

6) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niŜ wskazane w pkt 4, 

niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy 

zawodowej, o których mowa w pkt 1; 

7) upominkach okolicznościowych, o których mowa w art. 3 ust. 5. 

                                                
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, 
z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i 
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. 
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 
11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 
1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, 
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, 
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 
82, poz. 557. 



 4. Do Rejestru naleŜy takŜe zgłaszać informacje o udziale w organach stowarzyszeń i 

fundacji, spółek handlowych, spółek wodnych, spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowych, 

nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się Ŝadnych świadczeń pienięŜnych. 

 5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą 

staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą. 

 6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem naleŜy zgłosić najpóźniej w terminie 

30 dni od dnia ich zaistnienia. 

 

 Art. 29. 1. Rejestr jest jawny. Rejestr prowadzi Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

 2. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej 

w ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków. 

 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i warunki techniczne prowadzenia rejestru, 

2) tryb dokonywania wpisów do rejestru i zmian w rejestrze, a takŜe tryb udostępniania 

informacji zawartych w rejestrze, 

3) wzory dokumentów stosowanych przy prowadzeniu rejestru 

kierując się w szczególności koniecznością zapewnienia zainteresowanym szybkiego dostępu 

do zawartych w nim danych. 

 

 Art. 30. Nieujawnienie korzyści w Rejestrze albo podanie w nim nieprawdy stanowi 

przewinienie słuŜbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przepis art. 109 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 6 

Przepisy karne 

 

 Art. 31. 1. Kto, będąc obowiązany do złoŜenia oświadczenia lub informacji o 

zatrudnieniu członków rodziny, podaje w nich nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 



 

 Art. 32. 1. Kto narusza zakazy, o których mowa w art. 3 i 4 i 8-12, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 2. Grzywnę wymierza się w wysokości nie mniejszej niŜ 180 stawek dziennych. 

 

 Art. 33. Kto zatrudnia osoby, o których mowa w art. 2, wbrew warunkom określonym 

w art. 3 i 4 i 8-12, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 

Rozdział 7 

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 

 

 Art. 34. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, późn. zm.13)) w art. 17 uchyla się ust. 4. 

 

 Art. 35. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 uchyla się ust. 3-5; 

2) art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13a. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, moŜe 

wykonywać dodatkowe zajęcia zarobkowe po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego.”. 

 

 Art. 36. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, 

poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 4 i Nr 26, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. 1. Prokurator moŜe podejmować dodatkowe zatrudnienie wyłącznie na stanowisku 

dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

                                                
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 
123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 
228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 
218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 
1505. 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 
143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 



stanowiskach, jeŜeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków prokuratora;  

2. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, a takŜe o 

podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury apelacyjnej oraz 

prokurator prokuratury okręgowej zawiadamia właściwego prokuratora apelacyjnego albo 

okręgowego, a prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy 

okręgowi - Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury rejonowej zawiadamia 

właściwego prokuratora okręgowego. 

3. Właściwy prokurator apelacyjny albo okręgowy w stosunku do podległego mu prokuratora, 

a Prokurator Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora 

apelacyjnego i prokuratora okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru podjęcia 

zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole 

wyŜszej, jeŜeli uzna, Ŝe będzie ono przeszkadzało w pełnieniu obowiązków prokuratora, oraz 

wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków prokuratora albo przynosi ujmę godności jego urzędu lub osłabia zaufanie do 

jego bezstronności. 

4. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu składają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze: 

1) prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

zwanych dalej "oddziałowymi komisjami" - Dyrektorowi Głównej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanej dalej "Główną Komisją"; 

2) prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych - do Dyrektorowi Biura Lustracyjnego; 

3) Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Głównej Komisji i naczelnicy oddziałowych 

komisji - Prokuratorowi Generalnemu; 

4) Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biura Lustracyjnego i naczelnicy 

oddziałowych biur lustracyjnych - Prokuratorowi Generalnemu. 

5.Właściwymi do wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 są: 

1) Dyrektor Głównej Komisji - wobec prokuratorów oddziałowych komisji; 

2) Dyrektor Biura Lustracyjnego - wobec prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych; 

3) Prokurator Generalny - wobec Dyrektora Głównej Komisji, Dyrektora Biura 

Lustracyjnego, prokuratorów Głównej Komisji, prokuratorów Biura Lustracyjnego, 

naczelników oddziałowych komisji i naczelników oddziałowych biur lustracyjnych. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej 

prokuratury składa Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, a Naczelny Prokurator 



Wojskowy Prokuratorowi Generalnemu. Decyzje, o których mowa w ust. 3, wobec 

prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wydaje Naczelny 

Prokurator Wojskowy, a wobec Naczelnego Prokuratora Wojskowego – Prokurator 

Generalny.”; 

 2) uchyla się art. 49a i 49b. 

 

 Art. 37. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. Pracownicy naukowi posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 33 

ust. 1 pkt 1 – 3, mogą zajmować stanowiska wymienione w art. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 

…………. – Prawo antykorupcyjne (Dz. U. Nr …, poz. …), po zawiadomieniu dyrektora 

jednostki.”. 

 

 Art. 38. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.15)) uchyla się art. 24a, art. 24b, art. 24f i art. 24h-24m. 

 

 Art. 39. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 

277, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) art. 62 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62. Policjant moŜe podejmować zajęcia zarobkowe poza słuŜbą wyłącznie po 

otrzymaniu zgody przełoŜonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”;  

 2) uchyla się art. 62a. 

 

 Art. 40. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2005 

r. Nr 234, poz. 1997, późn. zm.17)) uchyla się art. 91a-91d, art. 143b i art. 147b. 

 

 Art. 41. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 
                                                
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 
16) Zmiany tek tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 
120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170. 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i 
Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558. 



 1) art. 57a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57a. 1. StraŜak moŜe podejmować zajęcia zarobkowe poza słuŜbą wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody przełoŜonego uprawnionego do mianowania lub powołania 

straŜaka na stanowisko słuŜbowe. 

2. PrzełoŜony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w 

ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej 

Państwowej StraŜy PoŜarnej, etyką słuŜby oraz zachowaniem przez straŜaka zdolności do 

pełnienia słuŜby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą straŜaka. 

3. Ewidencję wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza słuŜbą prowadzi 

przełoŜony uprawniony do mianowania. 

4. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza słuŜbą zawiera dane: 

imię i nazwisko straŜaka, stanowisko słuŜbowe, miejsce pełnienia słuŜby, rodzaj oraz miejsce 

wykonywania podjętego zajęcia zarobkowego.”; 

 2) uchyla się art. 57b. 

 

 Art. 42. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 65, z późn. zm.18) w art. 39 uchyla się ust. 2b-2e. 

 

 Art. 43. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.19)) uchyla się art. 23. 

 

 Art. 44. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.20)) uchyla się art. 34-35a. 

 

 Art. 45. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) uchyla się 

art. 8b. 

 

                                                
18 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, 
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 z 2006 r. Nr 66, 
poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413, Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 171, 
poz. 1207. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. r 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 
Nr 64, poz. 656 i Nr 249, poz. 2104. 
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 
210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 



 Art. 46. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 

157) uchyla się art. 28, art. 29 i art. 44. 

 

 Art. 47. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.21)) w art. 16 uchyla się ust. 2-7. 

 

 Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.22)) uchyla się art. 27b-27h. 

 

 Art. 49. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.23)) uchyla się art. 25b-25h. 

 

 Art. 50. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, 

poz. 1641, z późn .zm.24)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32 uchyla się ust. 2 i 3; 

2) uchyla się art. 32a i art. 34. 

 

 Art. 51. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.25)) w art. 270 uchyla się ust. 5. 

 

 Art. 52. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 216 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

                                                
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 oraz z 
2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769. 
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1206, z 2006 Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 57, 
poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311. 
25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 
r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 
oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958. 



„§ 3. Zarząd niezwłocznie zgłasza do sądu rejestrowego fakt rezygnacji lub odwołania 

członka rady nadzorczej z pełnionej funkcji.”; 

2) w art. 386 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przepisy art. 216 § 3, art. 369 i art. 370 stosuje się odpowiednio.”. 

 

 Art. 53. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 163, poz. 1712, późn. zm.26)) w art. 56 uchyla się ust. 3. 

 

 Art. 54. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 86 § 1 -4 otrzymuje brzmienie: 

„§1. Sędzia moŜe podejmować dodatkowe zatrudnienie wyłącznie na stanowisku 

dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, jeŜeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków sędziego. 

§ 2. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1, a takŜe o 

podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia sądu 

okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów - Ministra 

Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego zawiadamia prezesa właściwego sądu okręgowego. 

§ 3. Prezes właściwego sądu wobec sędziego, a Minister Sprawiedliwości wobec prezesa sądu 

apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru 

podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym 

w szkole wyŜszej, jeŜeli uzna, Ŝe będzie ono przeszkadzało w pełnieniu obowiązków 

sędziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w 

pełnieniu obowiązków sędziego, osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę 

godności urzędu sędziego. 

                                                
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402. 
27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 
1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, 
poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 
1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 
766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. nr 41, poz. 251. 



§ 4. JeŜeli prezes sądu sprzeciwił się podjęciu przez sędziego dodatkowego zatrudnienia lub 

zajęcia, o których mowa w § 4, sprawę, na wniosek sędziego, rozstrzyga kolegium 

właściwego sądu.”; 

2) uchyla się art. 87 i art. 88; 

3) w art. 151b § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do referendarzy stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 1, art. 47, art. 82a, art. 89, 

art. 92, art. 93 i art. 97 § 1 i 2.”. 

 

 Art. 55. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.9)) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Pozostałe przypadki, w których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 

określa ustawa z dnia …………….. 2009 r. - Prawo antykorupcyjne.”. 

 

 Art. 56. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 

130, poz.1450, z późn. zm.28)) uchyla się art. 43. 

 

 Art. 57. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1:  

a) w pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie: 

„c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

……….. 2009 r. - Prawo antykorupcyjne, jeŜeli moŜe to godzić w bezpieczeństwo państwa,”,  

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) kontrola rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym oraz informacji o 

działalności zarobkowej małŜonków składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia …… 2009 r. – Prawo antykorupcyjne, w sytuacji 

moŜliwości zagroŜenia bezpieczeństwa państwa.  Przepisy art. 23 i rozdziału 4 ustawy z dnia 

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stosuje się odpowiednio.”; 

2) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

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



„Art.18a. 1. Szef ABW składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy, w terminie do dnia 15 maja danego roku 

kalendarzowego, za rok poprzedni. 

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się w szczególności informacje o: 

a) liczbie skontrolowanych oświadczeń o stanie majątkowym i informacji o 

zatrudnieniu członków rodziny oraz instytucji, w których były one kontrolowane, 

b) liczbie złoŜonych wniosków o przeprowadzenie kontroli oświadczenia o stanie 

majątkowym lub informacji o zatrudnieniu członków rodziny oraz wynikach 

kontroli podjętych na skutek tych wniosków, 

c) rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, 

d) wnioskach o odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy bez 

wypowiedzenia z winy pracownika z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy z 

dnia …………….….. 2009 r. - Prawo antykorupcyjne, 

e) wystąpieniach do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie stwierdzenia 

naruszeń ustawy z dnia ………….. 2009 r. - Prawo antykorupcyjne. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest publikowane niezwłocznie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej ABW.”; 

3) w art. 21 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych 

i samorządzie terytorialnym oraz naduŜyć osób pełniących funkcje publiczne, jeŜeli godzą 

one w bezpieczeństwo państwa. Przepisy art. 23 i rozdziału 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stosuje się odpowiednio.”;  

4) uchyla się art. 79a; 

5) art. 80 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 80. Funkcjonariusz moŜe wykonywać zajęcia zarobkowe poza słuŜbą wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody przełoŜonego posiadającego uprawnienia w sprawach 

osobowych.”; 

6) uchyla się 80a; 

7) uchyla się art. 153a. 

 

 Art. 58. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) uchyla się art. 8. 

 



 Art. 59. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie NajwyŜszym (Dz. U. Nr 240, 

poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sędzia Sądu NajwyŜszego moŜe podejmować dodatkowe zatrudnienie wyłącznie na 

stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach.”, 

§ 2. O zamiarze podjęcia, a takŜe o podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia 

zawiadamia Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego, który wydaje decyzję o sprzeciwie, 

jeŜeli uzna, Ŝe podejmowanie lub kontynuowanie tych czynności będzie przeszkadzało w 

pełnieniu obowiązków sędziego, osłabiało zaufanie do jego bezstronności lub przynosiło ujmę 

godności urzędu sędziego. 

§ 3. JeŜeli Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego wydał decyzję, o której mowa w § 2, sprawę, 

na wniosek sędziego, rozstrzyga Kolegium Sądu NajwyŜszego. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do sędziów w stanie spoczynku.”; 

2) uchyla się art. 38. 

 

 Art. 60. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o słuŜbie wojskowej Ŝołnierzy 

zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której Ŝołnierz zawodowy zajmuje stanowisko 

słuŜbowe, moŜe zezwolić Ŝołnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej. 

2. Za pracę zarobkową uwaŜa się pracę świadczoną osobiście w ramach stosunku pracy lub na 

podstawie innego tytułu. 

3. Dowódca jednostki wojskowej moŜe cofnąć zezwolenie na wykonywanie pracy 

zarobkowej. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3. Rozporządzenie powinno w 

szczególności określać dane, jakie powinien zawierać wniosek Ŝołnierza o zezwolenie na 

                                                
29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 
2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 
r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. 



pracę, z uwzględnieniem miejsca, charakteru i czasu pracy, jaka ma być wykonywana, a takŜe 

szczegółowe warunki odmowy lub cofnięcia zezwolenia.”; 

2) w art. 57 uchyla się ust. 1; 

3) uchyla się art. 58; 

4) w art. 111 uchyla się pkt 6b; 

5) uchyla się art. 122a. 

 

 Art. 61. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn zm.11)) w art. 174 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członkowie Izby mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie wyłącznie na stanowisku 

dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, jeŜeli to zatrudnienie nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków członka Izby.”; 

2) w ust. 3 uchyla się pkt 2; 

3) w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) niezłoŜenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3;”. 

 

Art. 62. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposaŜeniu posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 

r. Nr 104, poz. 708) uchyla się art. 3a. 

 

 Art. 63. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 

2005 r. Nr 164, poz. 1365. z późn. zm.30)) po art. 129 dodaje się art. 129a w brzmieniu: 

„Art. 129a. Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni posiadający tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni na stanowiskach, o 

których mowa w art. 110 ust. 1, mogą zajmować stanowiska wymienione w art. 2 pkt 1 i 5 

ustawy z dnia …………. – Prawo antykorupcyjne (Dz. U. Nr …, poz. …), po zawiadomieniu 

rektora albo innego właściwego organu określonego w statucie uczelni.”. 

 

                                                
30 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 
144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 
180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 



 Art. 64. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) w art. 2 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kontrola rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych oraz informacji o 

działalności zarobkowej małŜonków osób pełniących funkcje publiczne, składanych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia ………………….. - Prawo antykorupcyjne.”; 

 2) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. 1. Szef CBA składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, w terminie do dnia 15 maja danego roku 

kalendarzowego, za rok poprzedni. 

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się w szczególności informacje o: 

a) liczbie skontrolowanych oświadczeń majątkowych i informacji o zatrudnieniu członków 

rodziny oraz instytucji, w których były one kontrolowane, 

b) liczbie złoŜonych wniosków o przeprowadzenie kontroli oświadczenia majątkowego lub 

informacji o działalności zarobkowej małŜonka oraz wynikach kontroli podjętych na 

skutek tych wniosków, 

c) rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, 

d) wnioskach i wystąpieniach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest publikowane niezwłocznie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej CBA.”; 

 3) w art. 64: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6; 

4) art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. 1. Funkcjonariusz moŜe podejmować dodatkowe zatrudnienie wyłącznie na 

stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, jeŜeli to zatrudnienie nie przeszkadza w pełnieniu słuŜby. 

2. Podjęcie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania pisemnej zgody Szefa 

CBA. 

3. Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować Szefa CBA o zaciąganych zobowiązaniach 

finansowych, a takŜe zobowiązaniach małŜonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym 

                                                
31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 
2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 



gospodarstwie domowym, jeŜeli wysokość zobowiązania łącznie przekracza pięciokrotność 

miesięcznego uposaŜenia funkcjonariusza. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych przekazywanych 

przez funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach o ochronie danych osobowych.”. 

 

 Art. 65. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o SłuŜbie Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz SłuŜbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218 poz.1592) wprowadza 

się następujące zmiany: 

 1) w art. 41: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szefowie SKW i SWW, w celu realizacji zadań SKW albo SWW, mogą wydać zgodę na 

korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeŜeli jest to 

uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady 

Ministrów, z zastrzeŜeniem ust. 4. Wniosek w tej sprawie Szefowie SKW i SWW 

przedstawiają za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.”; 

 2) uchyla się art. 42. 

 

 Art. 66. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. Nr 223, poz. 1458) uchyla się art. 31-34. 

 

 Art. 67. 1. Osoby, które w dniu wejścia w Ŝycie ustawy sprawują mandat, zajmują 

stanowisko lub pełnią funkcję określoną w niniejszej ustawie, które prowadzą działalność 

gospodarczą na zasadach sprzecznych z przepisami niniejszej ustawy, są obowiązane, w 

terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, zaprzestać prowadzenia tej działalności. 

 2. Osoby, które w dniu wejścia w Ŝycie ustawy sprawują mandat, zajmują stanowisko 

lub pełnią funkcję określoną w ustawie, które posiadają w spółkach handlowych więcej niŜ 

10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających więcej niŜ 10% kapitału zakładowego, 

są obowiązane do zbycia nadwyŜki udziałów lub akcji w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia 

w Ŝycie ustawy, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej. 

 



Art. 68, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie 

niniejszej ustawy przekaŜe Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego dane z Rejestru 

korzyści prowadzonego na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Dane przekazuje się w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych. 

 

Art. 69. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 56 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 60 oraz na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 64, 

zachowują moc do czasu wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 56 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 60 oraz na podstawie art. 72 ust, 4 ustawy zmienianej 

w art. 64, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie dłuŜej jednak niŜ przez 12 miesięcy od 

dnia jej wejścia w Ŝycie. 

 

Art. 70. Traci moc ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 oraz 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 

 

 Art. 71. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załączniki do ustawy z dnia 

.................................... 2009 r. (poz. ....)  

Załącznik nr 1  

WZÓR  

 

 

POUCZENIE 

1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest zobowiązana do zgodnego z prawdą 
starannego i zupełnego wypełnienia kaŜdej z rubryk. 

2. JeŜeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania naleŜy 
wpisać „nie dotyczy”. 

3.  Jeśli oświadczenie zawiera zbyt mało miejsca na wpisanie danych, proszę je podać na osobnej 
karcie formatu A-4, którą naleŜy dołączyć do oświadczenia. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJ ĄTKOWYM  

 

Ja niŜej podpisany(a),  

......................................................................................................................................................  

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)  

urodzony(a)…………………………. w...................................................................................... 

numer PESEL□□□□□□□□□□□  NIP □□□□□□□□□□ 

Seria i numer innego dokumentu toŜsamości 1) 

 ………………………………………………………………………………………….... 

zatrudniony(a)………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) 

………………………………………………………………………………………………… 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ................................ 2009 r. - Prawo antykorupcyjne 

(Dz. U. Nr .... poz. .... ), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy oświadczam, Ŝe:  

                                                
1) Dotyczy jedynie cudzoziemców zobowiązanych do złoŜenia oświadczenia, nie posiadających nadanego 
numeru PESEL  

Sformatowane: Punktory i
numeracja



 

I  

1. Posiadam wchodzące w skład małŜeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek 

osobisty, nabyte przed objęciem mandatu, zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji: 
NaleŜy podać: 
•  dom/mieszkanie/inne nieruchomości,  
• adres, 
• powierzchnię w m²,  
• tytuł prawny (własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo lub inne, wielkość udziału 
( podać wielkość udziału), tytuł  nabycia – umowa sprzedaŜy, spadek, darowizna, inne):   
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

                                                

2. Posiadam następujące nieruchomości, wchodzące w skład małŜeńskiej wspólności ustawowej lub 

stanowiące mój majątek osobisty, nabyte w trakcie sprawowania mandatu, stanowiska lub funkcji: 

NaleŜy podać  
• dom/mieszkanie/inne nieruchomości, 
•  adres, 
•  powierzchnię w m² (najlepiej z aktu notarialnego),  
• tytuł prawny – własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo lub inne, wielkość 
udziału (podać wielkość tego udziału),  
• tytuł nabycia – umowa sprzedaŜy, spadek, darowizna,  
• data nabycia, podmiot, od którego nieruchomość nabyto32),  
• cena z aktu notarialnego: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………

                                                
32) w przypadku nabycia nieruchomości od osoby fizycznej naleŜy wpisać jedynie „osoba fizyczna”. 



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Posiadam gospodarstwo rolne   ................................................................................... 

NaleŜy podać: 

•  rodzaj gospodarstwa…………………………………………………………………………………… 

•  powierzchnia w ha ……………………………………………………………………………………. 

•adres………………………………………………………………………………………………....……………… 

• rodzaj zabudowy ( dom, budynki gospodarcze, stajnia, stodoła, inne) 

....................................................................................................................................................................   

 •formę nabycia (kupno, spadek, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, inna forma)  

………………………………………………………………………………………………………………………...         

• tytuł prawny (własność, współwłasność, uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawa, inny):  

..................................................................................................................................................................  

• cenę nabycia wartość z aktu notarialnego przy zakupie ………………………………………………. 

• uzyskany dochód z gospodarstwa rolnego za rok ubiegły…………………………………………….. 

• rodzaj i wysokość dopłat/dotacji uzyskanych w roku ubiegłym 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Posiadam następujące zasoby pienięŜne: 

a) środki pienięŜne zgromadzone w walucie polskiej: .................................................................  

w tym środki pienięŜne z tytułu sprzedaŜy nieruchomości 

……………………………………………….. 

b) środki pienięŜne zgromadzone w walucie obcej  

(podać walutę):  .................................................................... 

 w tym środki pienięŜne z tytułu sprzedaŜy nieruchomości 

………………………………………………. 

c) inne instrumenty finansowe:  

• fundusze inwestycyjne  ( naleŜy podać rodzaj, ilość, wartość): 

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• papiery wartościowe (np. akcje, udziały – naleŜy podać rodzaj, ilość, wartość);……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

• ubezpieczenia kapitałowe(np. polisa na Ŝycie, ochrony zdrowia – naleŜy podać rodzaj, ilość, 

wartość) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

II  

Nabyłem(am) (nabył mój małŜonek) następujące mienie Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, innej jednostki organizacyjnej samorządu 

terytorialnego lub gminnej, powiatowej, wojewódzkiej osoby prawnej:  

tak*      nie* 

 

NaleŜy podać: 
• rodzaj mienia, 
• adres, powierzchnia, 
• tryb nabycia, 
• data i cena zakupu z aktu notarialnego lub innej umowy 
• dane podmiotu od którego mienie nabyto  

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………….  

III  

1. Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki handlowej lub 

spółki wodnej, spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowej, członkiem zarządu fundacji lub 

stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą: 

tak*    nie* 

NaleŜy podać: 
• nazwy i adresy spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń 
• pełnione funkcje lub stanowiska  
• data powołania i na czyj wniosek 

…………………………………………………………………………………………………...

............. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

2. Jestem zatrudniony(a) lub wykonuję inne zajęcia w spółkach handlowych, spółkach 

wodnych, spółdzielniach, spółdzielniach mieszkaniowych, fundacjach lub stowarzyszeniach 

prowadzących działalność gospodarczą lub spółkach cywilnych:  

tak*     nie*  

NaleŜy podać: 
• nazwy i adresy spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń 
• datę zatrudnienia 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



................................................................................................................................................

....................................... 

3. W następujących spółkach kapitałowych moje udziały nie przekraczają 10% udziału w 

kapitale        zakładowym lub akcji, lub 10%  w udziale kapitałowym w osobowych spółkach 

handlowych:  

NaleŜy podać: 
• nazwy i adresy spółek 
• wielkość i wartość udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; wielkość i 
wartość udziałów oraz ilość akcji w osobowych spółkach handlowych (spółka jawna, 
spółka  partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna); ilość i wartość 
akcji w spółkach akcyjnych:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

4. W następujących spółkach kapitałowych moje udziały przekraczają 10% udziału w 

kapitale zakładowym lub akcji, lub 10%  w udziale kapitałowym w osobowych spółkach 

handlowych:  

NaleŜy podać: 
• nazwy i adresy spółek 
• wielkość i wartość udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; wielkość i 
wartość udziałów oraz ilość akcji w osobowych spółkach handlowych (spółka jawna, 
spółka  partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna); ilość i wartość 
akcji w spółkach akcyjnych:  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

IV  

l. Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 

zarządzam taką działalnością, lub jestem przedstawicielem lub pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności. 

tak*    nie*  

NaleŜy podać: 
• adres oraz nazwę (firmę)pod którą jest prowadzona lub zarządzana  działalność 
gospodarcza  
• przedmiot prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2. Prowadzę działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków, innej jednostki organizacyjnej samorządu 

terytorialnego lub gminnej, powiatowej, wojewódzkiej osoby prawnej: 

 

tak*   nie* 

 

NaleŜy podać: 
• nazwę i adres jednostki Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej 
• nazwę i adres jednostki samorządu terytorialnego, ich związków, innej jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego lub gminnej, powiatowej, wojewódzkiej osoby 
prawnej: 

Sformatowane: Punktory i
numeracja



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

V 

Posiadam następujące składniki mienia ruchomego o wartości powyŜej 10 000 złotych: 

NaleŜy podać: 
• rodzaj mienia ruchomego ( np. pojazdy mechaniczne, łodzie, dzieła sztuki, biŜuteria) 
• w przypadku pojazdów mechanicznych- podać markę, model i rok produkcji 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VI  

1.Posiadam zobowiązania pienięŜne o wartości powyŜej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 

poŜyczki: 

NaleŜy podać: 
• rodzaj zobowiązania ( kredyt, poŜyczka, inne) 
• dane podmiotu, wobec którego zaciągnięto zobowiązanie ( nazwę banku (firmy), podmiotu, 
instytucji wraz z adresem, w przypadku osób fizycznych - naleŜy podać „osoba fizyczna” 
• kwotę zaciągniętego zobowiązania 
• termin spłaty zobowiązania 
• naleŜy podać informacje o udzielonych gwarancjach lub poręczeniach wobec 
kredytów/poŜyczek zaciągniętych przez osoby trzecie (np. jestem Ŝyrantem kredytu 
hipotecznego osoby fizycznej na kwotę…) 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Udzielone poŜyczki o wartości powyŜej 10 000 złotych : 

NaleŜy podać: 
• kwotę poŜyczki 
• termin spłaty 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VII  

W ubiegłym roku osiągnąłem następujące dochody z tytułu: 

a) stosunku słuŜbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy 

………………………………………………………………………………………………

……… 

b)    członkostwa w zarządzie/radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, ,spółki handlowej lub 

spółki 

wodnej…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………. 

c) członkostwa w zarządzie fundacji lub/i stowarzyszenia prowadzącego działalność 

gospodarczą 

…………………………………………………………………………………………………

………. 

d) pracy nakładczej, emerytury, 

renty…………………………………………………………………… 

e) prowadzenia działalności gospodarczej osobiście lub zarządzania taką  działalnością 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

f) zysku lub wypłaconej dywidendy z tytułu posiadanych akcji lub udziałów (w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych) lub z tytułu uczestnictwa w 

osobowych spółkach handlowych (spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce 



komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

g) diety parlamentarnej lub diety radnego 

………….……………………………………………………………………………………

………… 

 h) z tytułu działalności wykonywanej osobiście – umowy zlecenie, umowa o dzieło, prawa 

autorskie 

………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………….. 

i) z innych źródeł: …………………………………………………………………………….. 

VIII  

Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

................................................................................................................................................................... 

IX  

W okresie 10 lat poprzedzających dzień złoŜenia niniejszego oświadczenia, do chwili obecnej 

pełniłem(am) następujące funkcje publiczne/ zajmowałem(ałam) stanowiska w administracji rządowej 

i samorządowej:  

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..  



…………………………………………………………………………………………………..  

 

X 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  MAŁśONKA33) 

Z moim małŜonkiem: ................................................................................................................ 

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) 

urodzonym(ą).......................................... PESEL ……………………………………………… 

Seria i numer innego dokumentu toŜsamości4) 

……………………………………………………… 

pozostaję w następującym ustroju majątkowym:  

(wspólność ustawowa, wspólność umowna, rozdzielność majątkowa, inne - jakie) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….  

 

1. Informuję, Ŝe mój małŜonek podjął działalność gospodarczą w zakresie / zmienił 

charakter prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej: 

NaleŜy podać: 
• nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej 
• data podjęcia, ewentualnie zmiany charakteru działalności gospodarczej 
• przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej 
• numer identyfikacyjny, REGON, NIP prowadzonej działalności gospodarczej  
 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                
33)  W przypadku braku wiedzy naleŜy poinformować o tym wraz  z podaniem przyczyn np. długotrwały pobyt 
za granicą.  
4 ) W przypadku cudzoziemców pracujących w Polsce naleŜy podać nazwę, serię i numer innego dokumentu 
toŜsamości np. paszport. Dotyczy jedynie cudzoziemców zobowiązanych do złoŜenia oświadczenia, nie 
posiadających nadanego numeru PESEL 
 

Sformatowane: Punktory i
numeracja



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................. 

 

2. Realizując obowiązek określony w art. 26 ust. 1 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek 

zawarł umowę cywilnoprawną z organami powiatu / gminy / województwa*, jednostkami 

organizacyjnymi powiatu / gminy / województwa*, powiatowymi / gminnymi / 

wojewódzkimi* osobami prawnymi, niedotyczącą stosunków prawnych wynikających z 

korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na 

warunkach powszechnie obowiązujących: 

NaleŜy podać: 
• strony umowy 
• przedmiot umowy 
• rodzaj umowy  
• data zawarcia umowy 
• wynagrodzenie/wartość przedmiotu umowy ( np. umowa o dzieło, umowa kupna-sprzedaŜy)  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. Realizując obowiązek określony w art. 26 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek 

został zatrudniony / został powołany na stanowisko* w jednostce samorządu 

terytorialnego, jej związkach, w  innej jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego 

lub w gminnej, powiatowej, wojewódzkiej osobie prawnej: 

 

NaleŜy podać: 
• nazwa i adres jednostki samorządu terytorialnego  
• stanowisko lub funkcja 
• data zatrudnienia lub powołania na stanowisko 
 

................................................................................................................................................. 

Sformatowane: Punktory i
numeracja

Sformatowane: Punktory i
numeracja



................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4. Realizując obowiązek określony w art. 26 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek 

rozpoczął świadczenie pracy / wykonywanie czynności zarobkowych na innej podstawie* w 

spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego: 

NaleŜy podać: 
• nazwa i adres spółki 
• stanowisko lub funkcja  
• data zatrudnienia 
• rodzaj umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Realizując obowiązek określony w art. 26 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek 

zmienił stanowisko, na którym był zatrudniony w podmiotach, o których mowa w pkt 4 lub 5 

niniejszej informacji: 

NaleŜy podać: 
• data zmiany stanowiska  

• poprzednio  i obecnie zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6. Realizując obowiązek określony w art. 25 ust. 1 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek / 

osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym podjął zatrudnienie / podjął inne 



czynności zarobkowe / objął akcje lub udziały* w podmiotach świadczących usługi 

detektywistyczne lub ochrony osób i mienia: 

NaleŜy podać: 
• imię i nazwisko osoby podlegającej ujawnieniu 
• nazwa i adres podmiotu świadczącego usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia 
• rodzaj umowy ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie) 
• stanowisko lub funkcja 
• wielkość i wartość udziałów 
• ilość i wartość akcji 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

7   Realizując obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek / 

osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym podjął zatrudnienie / podjął inne 

czynności zarobkowe* u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej polegającą na dostarczaniu wyrobów, których wykaz ustalają przepisy 

wydane na podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.): 

NaleŜy podać: 
• imię i nazwisko osoby podlegającej ujawnieniu 
• nazwa i adres przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej  
• rodzaj umowy ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie) 
• stanowisko lub funkcja 
• miejsce wykonania umowy  
 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



8. Realizując obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek / 

osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym świadczy usługi podlegające 

sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 86, 

poz. 997, z późn. zm.): 

NaleŜy podać: 
• imię i nazwisko osoby podlegającej ujawnieniu 
• nazwa i adres podmiotu świadczącego usługi polegające sprawdzeniu w toku czynności 
kontrolno-rozpoznawczych 
• rodzaj umowy ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie) 
• stanowisko lub funkcja 
• data zawarcia, przedmiot i miejsce wykonania umowy o świadczenie usług  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

9. Realizując obowiązek określony w art. 25 ust. 3 ustawy, informuję, Ŝe mój małŜonek / 

osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym jest wykonawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych: 

NaleŜy podać: 
• imię i nazwisko osoby podlegającej ujawnieniu 
• nazwa i adres podmiotu będącego wykonawcą zamówienia publicznego 
• rodzaj umowy ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie) 
• rodzaj zamówienia publicznego 
• data zawarcia, przedmiot i miejsce wykonania umowy o wykonanie zamówienia publicznego 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..........................  

Sformatowane: Punktory i
numeracja



 

PowyŜszą informację składam świadomy(a), iŜ na podstawie art. 31 ustawy za podanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności. 

 

.............................................      ............................................ 

            (miejscowość, data)                (podpis) 

 

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić. 
 
 

 
 

Sformatowano: Do lewej,
Poziom 1, Wcięcie: Z lewej: 
11,24 cm, Pierwszy wiersz: 
1,25 cm



Załącznik nr 2 

WZÓR 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ CZŁONKÓW RODZINY34) 

 

Ja niŜej podpisany(a), 

....................................................................................................................................................... 
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 

........................................... w .......................................................................................................  

Numer PESEL  □□□□□□□□□□□   

zatrudniony(a) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) 

....................................................................................................................................................... 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ……………...…… 2009 r. - Prawo 

antykorupcyjne (Dz. U. Nr …. poz. …), zwanej dalej „ustawą”, dotyczącymi obowiązków 

informacyjnych w zakresie działalności zarobkowej członków mojej rodziny, 

 

 

1. Realizując obowiązek określony w art. 14 ust. 2 ustawy, informuję, Ŝe mój krewny do 

drugiego stopnia włącznie / powinowaty pierwszego stopnia / osoba związana ze mną z tytułu 

przysposobienia / opieki / kurateli* zajmuje następujące stanowisko wymienione w art. 2 ust. 

1 lub 3 ustawy35) 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja, miesiąc i rok zatrudnienia) 

 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

                                                
34) Jeśli członek rodziny, o którym wiadomo, Ŝe zajmuje stanowisko wymienione  art. 2 ust. 1 lub 3 ustawy, 
odmówi udzielenia szczegółowych informacji, naleŜy to uwzględnić w informacji. Informacje dotyczą jedynie 
osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej. W przypadku członków rodziny, z którymi nie 
utrzymuje się kontaktu naleŜy wpisać „nie utrzymuję kontaktów i nie posiadam wiedzy”. W przypadku osób 
zatrudnionych w sektorze prywatnym nie podaje się informacji. 

35) W przypadku członków rodziny będących funkcjonariuszami oraz pracownikami Policji, StraŜy Granicznej, 
SłuŜby Celnej, SłuŜby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony 
Rządu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, SłuŜby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz Ŝołnierzami śandarmerii Wojskowej nie podaje się Ŝadnych informacji. 
 



................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Niniejszym oświadczam, Ŝe Ŝaden z członków mojej rodziny - krewny do drugiego stopnia 

włącznie / powinowaty pierwszego stopnia / osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki 

/ kurateli* nie jest beneficjentem rozstrzygnięć, w których ja jestem osobą podejmującą 

decyzje: 

   tak*    nie* 

Niniejszym oświadczam, Ŝe następujący członkowie mojej rodziny - krewny do drugiego 

stopnia włącznie / powinowaty pierwszego stopnia / osoba związana z tytułu przysposobienia, 

opieki / kurateli* są beneficjentami rozstrzygnięć, w których ja jestem osobą podejmującą 

decyzje36): 

:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie informuję, Ŝe w stosunku do pozostałych krewnych do drugiego stopnia 
włącznie, powinowatych pierwszego stopnia, osób związanych ze mną z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, nie posiadam informacji o zajmowaniu przez nie 
któregokolwiek z ww. stanowisk.  
 

PowyŜszą informację składam świadomy(a), iŜ na podstawie art. 31 ustawy za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara 

pozbawienia wolności. 

 

.............................................      ............................................ 
            (miejscowość, data)                  (podpis) 

 

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane. 

                                                
36) Nie dotyczy świadczeń o charakterze powszechnym przyznawanych w związku ze spełnieniem przesłanek 
określonych przez przepisy prawa. 



 
                                     Załącznik nr 3 

 
 
Rejestr wpływu oświadczeń o stanie majątkowym („o świadczenie”) i informacji o zatrudnieniu 
członków rodziny („informacja”)  
 
 
 (stempel nagłówkowy)  
 
 

REJESTR WPŁYWU OŚWIADCZEŃ 
 

 

1 2 3 4 

L.p. Imię i nazwisko osoby 
składającej oświadczenie 

Data wpływu 
oświadczenia 

Określenie zdarzenia w 
związku z którym złoŜono 

oświadczenie  
1    

2    

3    
 
 
 
 

REJESTR WPŁYWU INFORMACJI 
 

1 2 3 4 

L.p. Imię i nazwisko osoby 
składającej informację 

Data wpływu 
informacji 

Określenie zdarzenia w 
związku z którym złoŜono 

informację 
1    

2    

3    

 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

(………) 

 

 Art. 1 projektu określa przedmiotowy zakres spraw regulowanych przez 

ustawę – Prawo antykorupcyjne. Obowiązki i ograniczenia określone w ustawie 

dotyczą wszystkich kategorii osób wymienionych w art. 2 projektu. Dodatkowo, 

pewne ograniczenia zostały nałoŜone równieŜ na małŜonków niektórych z tych osób. 

Dotyczy to w szczególności małŜonków radnych oraz małŜonków: członków zarządu 

powiatu, gminy lub województwa, sekretarzy, skarbników, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających 

powiatowymi, gminnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi. MałŜonkowie ww. 

osób nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani 

pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych, gminnych lub 

wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby. 

 Projekt określa ponadto zasady i tryb składania przez osoby, o których mowa 

w art. 2 projektu, dwóch rodzajów dokumentów przewidzianych przez ustawę:  

− oświadczenia majątkowego, 

− informacji o zatrudnieniu członków rodziny 

oraz zasady prowadzenia rejestru korzyści.  

 Art. 2 projektu określa zakres podmiotowy ustawy, wskazując wprost 

wszystkie kategorie osób, do których odnoszą się obowiązki i ograniczenia określone 

w ustawie. W stosunku do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne rozszerzono 

zakres podmiotów objętych przepisami antykorupcyjnymi. W celu zapewnienia 

przejrzystości regulacji zrezygnowano równieŜ z uŜycia pojęcia „funkcjonariusz 

publiczny” na rzecz enumeratywnego wymienienia wszystkich podmiotów objętych 

przepisami ustawy. 

 Projekt maksymalnie szeroko określa krąg podmiotów objętych regulacją, 

obejmując swoim zakresem nie tylko funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu 

przepisów ustawy – Kodeks karny, ale takŜe inne osoby potencjalnie zagroŜone 

korupcją, w szczególności wynagradzane ze środków publicznych lub podejmujące 

decyzje o wydatkowaniu takich środków. Z zakresu podmiotowego ustawy wyłączono 

Sformatowane: Punktory i
numeracja



jedną kategorię funkcjonariuszy publicznych – osoby pełniące czynną słuŜbę 

wojskową, niebędące Ŝołnierzami zawodowymi. W ust. 3 dodano kategorię 

podmiotów zobowiązanych wyłącznie do złoŜenia oświadczenia, lecz nie objętych 

ograniczeniami wynikającymi z projektu ustawy. 

 Art. 3 projektu określa podstawowe ograniczenia, którym podlegają osoby 

określone w art. 2. Zakres ograniczeń przewidzianych w dotychczas obowiązującej 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne został utrzymany, dodano natomiast w ust. 1 

szereg nowych ograniczeń. RóŜnice polegają na: 

- rozszerzeniu zakazu zasiadania w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach 

rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz zakazu zatrudnienia lub wykonywania 

innych zajęć spółkach prawa handlowego równieŜ na spółki wodne, 

- rozszerzeniu zakazu zasiadania w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach 

rewizyjnych spółdzielni równieŜ na spółdzielnie mieszkaniowe, 

- wprowadzeniu zakazu członkostwa w zarządach stowarzyszeń prowadzących 

działalność gospodarczą oraz zakazu zarządzania jednostką organizacyjną fundacji 

lub stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, 

- wprowadzeniu zakazu zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć w podmiotach 

korzystających ze środków publicznych, jeŜeli z tytułu zajmowania stanowiska lub 

pełnienia funkcji uczestniczą w przyznawaniu tym podmiotom środków publicznych 

lub w rozliczaniu ich wydatkowania, 

- wprowadzeniu zakazu udziału w osobowych spółkach handlowych w charakterze 

wspólnika (zakaz ten nie dotyczy posłów i senatorów), 

- dopuszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych, o ile 

działalność taka nie jest prowadzona z wykorzystaniem mienia powiatu, gminy lub 

województwa. 

 W ust. 2 nałoŜono na osoby, które w dniu powołania na stanowisko, 

powierzenia funkcji lub zatrudnienia nie spełniałyby warunków, o których mowa w 

ust. 1, obowiązek zrzeczenia się pełnionej funkcji, rozwiązania stosunku pracy lub 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej albo zbycia udziałów lub akcji. 

Na dopełnienie tego obowiązku przewidziano termin 4 miesięcy, co pozwoli kaŜdemu 

zainteresowanemu na zgodne z przepisami (i przewidzianymi prawem terminami) 

dokonanie odpowiednich czynności. 



 W ust. 3 wprowadzono wyłączenie przewidzianych w ust. 1 obowiązków i 

ograniczeń w stosunku do zawodowych kuratorów sądowych wyznaczonych dla osób 

fizycznych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pozwoli to 

uniknąć sytuacji, w której osoby realizujące zadania zawodowych kuratorów 

sądowych w ww. sprawach i otrzymujące za to nieznaczne wynagrodzenie (funkcja 

kuratora sądowego sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nie jest 

podstawowym źródłem utrzymania) rezygnowałyby z pełnienia tej funkcji na skutek 

uniemoŜliwienia im zarobkowania na dotychczasowych zasadach. 

 W ust. 4-7 uregulowano kwestię przyjmowania dodatkowych korzyści 

majątkowych. Zakaz przyjmowania takich korzyści nie będzie dotyczył jedynie 

przyjęcia okolicznościowego upominku w związku z reprezentowaniem urzędu, jeŜeli 

ze względu na zwyczaje odmowa przyjęcia upominku nie byłaby wskazana lub 

wręczenie upominku ma powszechny i okolicznościowy charakter. ZastrzeŜenie to 

nie zwalnia osoby przyjmującej upominek od obowiązku zgłoszenia tego faktu do 

rejestru korzyści. W odniesieniu do członków słuŜby zagranicznej, z uwagi na 

odrębności, jakie mogą pojawić się przy przyjmowaniu upominków poza granicami 

kraju, zastosowano odniesienie do przepisów szczególnych wydanych na podstawie 

ustawy o słuŜbie zagranicznej. 

 Art. 4 projektu stanowi rozszerzenie dotychczasowego art. 7 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. W stosunku do dotychczasowych regulacji wprowadzono 

następujące zmiany: 

- okres karencji w zatrudnieniu u przedsiębiorcy, w stosunku do którego podejmowało 

się rozstrzygnięcia o charakterze indywidualnym, wydłuŜono z jednego roku do lat 

trzech, 

- karencją objęto równieŜ zatrudnienie u podmiotu zaleŜnego od ww. przedsiębiorcy, 

na rzecz którego wydawano rozstrzygnięcie w ostatnich 7 latach przed odwołaniem z 

zajmowanego stanowiska lub zaprzestaniem pełnienia funkcji i wprowadzono 

szczegółową definicję takiego podmiotu, 

- zlikwidowano komisję wydającą zgodę na dodatkowe zatrudnienie uznając, Ŝe 

zakaz powinien mieć charakter obligatoryjny, a wszelkie wyjątki naruszałyby 

spójność systemu i „prowokowały” sytuacje sprzyjające korupcji. 



 W ust. 2 przewidziano, Ŝe 3-letni okres karencji dotyczy takŜe zatrudnienia lub 

wykonywania innych zajęć w tych spółkach prawa handlowego przez osoby 

zgłoszone lub wyznaczone do objęcia stanowisk w organach tych spółek. 

 Art. 5 projektu stanowi modyfikację dotychczasowego art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. Przepis ten enumeratywnie wymienia osoby, które mogą 

zajmować stanowiska w organach spółek oraz określa szczegółowe warunki, na 

jakich zajmowanie tych stanowisk nie jest traktowane jako złamanie przepisów 

ustawy. Jednocześnie ograniczono liczbę spółek, do jakich dana osoba moŜe być 

zgłoszona lub wyznaczona, z dwóch do jednej spółki prawa handlowego. 

 Art. 6 projektu określa sankcje za naruszenie zakazów przewidzianych w 

ustawie. Przepis ten jest rozwinięciem dotychczasowego art. 5 ustawy o ograniczeniu 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przepis wskazuje 

enumeratywnie poszczególne kategorie osób objętych reŜimem ustawy wraz ze 

wskazaniem właściwego dla kaŜdej z tych kategorii rodzaju sankcji na naruszenie 

zakazów w niej określonych. 

 Art. 7 projektu wprowadza ogólny zakaz wykonywania dodatkowych zajęć 

zarobkowych, które mogłyby: 

- pozostawać w sprzeczności z obowiązkami osób podlegających przepisom ustawy 

jako organu, funkcjonariusza lub pracownika; 

- osłabiać zaufanie do ich bezstronności; 

- wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność; 

- przynosić szkodę interesowi lub ujmę godności urzędu albo honorowi słuŜby. 

 W konsekwencji z poszczególnych ustaw, które do tej pory zawierały tego typu 

ogólne zastrzeŜenia, usunięto przepisy przewidujące ten zakaz. W ustawach 

szczególnych pozostawiono natomiast przepisy zawierające dodatkowe obostrzenia 

dotyczące wykonywania zajęć dodatkowych przez przedstawicieli poszczególnych 

grup zawodowych. Przenoszenie tych zagadnień (mających charakter wyjątków, 

sformułowanych odrębnie wobec kaŜdej grupy zawodowej) burzyło by przejrzystość 

ustawy.  

 W ust. 2 wprowadzono moŜliwość stosowania w pragmatykach słuŜbowych 

wyjątków od ogólnej reguły, przewidzianej w ust. 1. 

 Art. 8-13 projektu zawierają przepisy szczególne dotyczące poszczególnych 

grup zawodowych. Są to w zasadzie, z niewielkimi modyfikacjami, przepisy 



szczególne, które obowiązywały dotychczas w poszczególnych pragmatykach 

słuŜbowych. Ustawa – Prawo antykorupcyjne dokonała usystematyzowania tych 

przepisów jednym akcie prawnym, unikano natomiast ingerowania w treść tych 

wyjątków uznając, Ŝe specyfika poszczególnych zawodów (w szczególności w 

odniesieniu do słuŜb mundurowych) wymaga ich zachowania. Rezygnacja z nich 

mogłaby nieść za sobą trudne do określenia zagroŜenia korupcyjne, natomiast 

równie nieracjonalne wydaje się ich rozciągnięcie na wszystkie osoby objęte 

zakresem podmiotowym ustawy. 

 Art. 8 projektu przewiduje wyjątki w odniesieniu do posłów i senatorów – 

zakaz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, zasiadania w organach 

statutowych lub posiadania akcji i udziałów został w ich przypadku ograniczony 

jedynie do mienia państwowego lub komunalnego. Sankcją za naruszenie zakazów 

określonych w tym artykule jest niewaŜność (z mocy prawa) wyboru lub powołania na 

funkcje określone w tym przepisie. 

 Art. 9 projektu dotyczący radnych jest odzwierciedleniem dotychczasowych 

przepisów: art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 25b 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 27b ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Do dotychczasowych regulacji 

dodano zakaz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umowy 

cywilnoprawnej w jednostce samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał 

mandat. Ponadto przedłuŜono termin zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej przez radnego z 3 do 4 miesięcy (analogicznie do postanowień art. 3 

ust. 2 projektu). W ust. 5 wprowadzono zakaz zasiadania w organach kontrolnych i 

rewizyjnych w spółkach handlowych i komunalnych małŜonkom radnych, którzy 

uzyskali mandat w tej samej jednostce samorządu terytorialnego. 

 Art. 10 projektu zawiera postanowienia analogiczne do postanowień 

dotychczasowego art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych. W przypadku prezesa regionalnej izby 

obrachunkowej, jego zastępcy i pozostałych członków kolegium oraz pracowników 

regionalnej izby obrachunkowej utrzymano wyłączenie moŜliwości członkostwa w 

organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiów 

odwoławczych oraz pozostawania w stosunku pracy w jednostkach samorządu 

terytorialnego, z uwagi na moŜliwy konflikt interesów. Postanowienia 



dotychczasowego ust. 1 tego artykułu zawierają się w obecnych obowiązkach i 

ograniczenia przewidzianych przez ustawę.  

 Art. 11 projektu zawiera postanowienia analogiczne do postanowień 

dotychczasowego art. 34 pkt 7 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej. W 

przypadku funkcjonariuszy celnych utrzymano zakaz sprawowania funkcji lub 

świadczenia pracy w podmiotach zagranicznych lub podmiotach krajowych 

zajmujących się obrotem z zagranica lub obrotem towarami pochodzenia 

zagranicznego, z uwagi na moŜliwy konflikt interesów. Postanowienia 

dotychczasowych pkt 1-6 tego artykułu zawierają się w obecnych obowiązkach i 

ograniczenia przewidzianych przez ustawę. 

 Art. 12 projektu zawiera postanowienia analogiczne do postanowień 

dotychczasowego art. 122a ust 1-3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o słuŜbie 

wojskowej Ŝołnierzy zawodowych. W przypadku Ŝołnierzy zawodowych utrzymano 

zakaz zatrudnienia albo podejmowania pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu 

u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu 

wyrobami, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych 

oraz dostaw, robót budowlanych i usług przeznaczonych na zamówienie jednostek 

wojskowych oraz podmiotach zaleŜnych od tych przedsiębiorców, z uwagi na 

moŜliwy konflikt interesów. Postanowienia dotychczasowego ust. 4 tego artykułu 

zawierają się w przepisach karnych przewidzianych przez ustawę. 

 Art. 13 projektu zawiera postanowienia analogiczne do postanowień 

dotychczasowego art. 79a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Utrzymano moŜliwość sprawowania funkcji, o 

których mowa w art. 3 pkt 1, 3 i 4 projektu ustawy, posiadania akcji lub udziałów, o 

których mowa w art. 3 pkt 6 projektu ustawy oraz prowadzenia działalności, o której 

mowa w art. 3 pkt 7 ustawy, jeŜeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa 

państwa i wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. W ust. 2 

dopuszczono moŜliwość zatrudnienia funkcjonariusza lub wykonywania innych zajęć 

w spółkach za zgodą szefa Agencji lub SłuŜby, o ile jest to związane z realizacja 

zadań tych Agencji albo SłuŜb.  

 Art. 14 projektu wprowadza obowiązek składania przez osoby, o których 

mowa w art. 2 projektu ustawy, dwóch rodzajów dokumentów pozwalających na 

skontrolowanie ich stanu majątkowego oraz stopnia przestrzegania obowiązków i 

ograniczeń nakładanych ustawą. Dokumentami tymi są: 



- oświadczenie majątkowe, zawierające informacje o stanie majątkowym obejmujące 

majątek osobisty i majątek objęty małŜeńską wspólnością majątkową, informację o 

działalności gospodarczej prowadzonej przez małŜonka, oraz informację o 

stanowiskach lub funkcjach w administracji publicznej, zwane w dalszej części 

uzasadnienia „oświadczeniem”. 

- informacja o wybranych stanowiskach lub funkcjach określonych w art. 2 ustawy, 

zajmowanych przez krewnych do drugiego stopnia włącznie i powinowatych 

pirwszego stopnia włącznie albo osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, ze wskazaniem miejsca zatrudnienia i stopnia pokrewieństwa, zwana w 

dalszej części uzasadnienia „informacją”. 

 Informacja o zatrudnieniu członków rodziny zawiera ponadto dane o 

przypadkach pozostawania przez krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 

włącznie oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

beneficjentem rozstrzygnięć, w których decyzje podejmowała osoba, składająca 

informację. 

 W ust. 3 wprowadzono obowiązek ujawniania tych członków rodziny, na rzecz 

których organ wydaje się rozstrzygnięcia indywidualne, z wyłączeniem uprawnień i 

świadczeń o charakterze powszechnym z wyjątkiem spełnienia przesłanek 

określonych przez przepisy prawa, np. świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. 

Ust. 4 wyłącza z obowiązku informowania o zatrudnieniu członków rodziny 

tych członków rodzin, którzy zaliczają się do osób wymienionych w art. 2 pkt 8 

ustawy. Obowiązek informowania o zatrudnieniu członków rodziny w słuŜbach takich, 

jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, mógłby 

spowodować naraŜenia Państwa, obywateli oraz funkcjonariuszy tych słuŜb na 

szereg niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi zadaniami.          

 Art. 15 projektu określa w ust. 1 zdarzenia powodujące obowiązek złoŜenia 

oświadczenia oraz terminy jego składania. Zasadniczo wprowadzono obowiązek 

corocznego składania oświadczenia w terminie do dnia 15 maja za rok poprzedni 

oraz incydentalnie, w terminie 14 dni od zaistnienia poszczególnych zdarzeń 

powodującego obowiązek jego złoŜenia (wybór, powołanie, zatrudnienie, złoŜenie 

ślubowania, opuszczenie stanowiska albo zaprzestanie pełnienia funkcji). 

 W ust. 3 przewidziano, Ŝe oświadczenie składa się wraz z kopią zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni (PIT), zaś w 



ust. 4 przewidziano moŜliwość dokonywania autokorekty złoŜonego zeznania, pod 

warunkiem dochowania terminów, o których mowa w ust. 1 

 Art. 16 projektu wymienia enumeratywnie kategorie danych zawartych w 

oświadczeniu. Dotychczasowy przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 

określał zakres tych spraw w sposób ogólny, pozostawiając Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej duŜą dowolność w ustaleniu ostatecznego brzmienia 

oświadczenia.  

 Ust. 2 przewiduje obowiązek zawarcia w oświadczeniu równieŜ czterech 

rodzajów dodatkowych informacji, które nie są bezpośrednio informacjami o majątku 

danej osoby, jednakŜe są niezwykle istotne z punktu widzenia moŜliwości 

ewentualnej późniejszej weryfikacji złoŜonego oświadczenia: 

- informacji o funkcjach publicznych pełnionych w ciągu ostatnich 10 lat, ze 

wskazaniem miejsca zatrudnienia oraz funkcji lub stanowiska, która pozwoli 

„zlokalizować” te etapy drogi zawodowej danej osoby, które wiązały się z pełnieniem 

przez nią funkcji publicznych, a zatem łączyły się bezpośrednio lub pośrednio z 

wykorzystaniem środków publicznych; 

- informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małŜonka, która pozwoli 

wychwycić sytuacje, w których małŜonek, pomimo ustawowego zakazu prowadzi 

działalność gospodarcza objętą ograniczeniem lub zakazem Antykorupcyjnym; 

- informacji o rodzaju małŜeńskiego ustroju majątkowego, w jakim pozostaje osoba 

składająca oświadczenie, która jest istotna ze względu na fakt, Ŝe w przypadku osób 

pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej oświadczenie nie musi obejmować 

majątku odrębnego małŜonka; 

- informacji, o których mowa w art. 25 i 26. 

 Ust. 3 zawiera obowiązek załączenia do oświadczenia dokumentów 

poświadczających rezygnację z pełnionej funkcji, rozwiązanie stosunku pracy, 

zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej albo zbycie udziałów lub akcji. 

Pozwoli to na pełniejsze skontrolowanie, czy osoby objęte reŜimem ustawy w 

terminie zrealizowały obowiązki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy. 

  

Art. 17 projektu jest odpowiednikiem dotychczasowego art. 10 ust. 4-6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. W projekcie zrezygnowano jednakŜe z ogólnej zasady 



składania kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu urzędu), na rzecz 

enumeratywnego wymienienia wszystkich moŜliwych stanów faktycznych – pozwoli 

to na uniknięcie sytuacji, w której określenie podmiotu uprawnionego do odebrania 

oświadczenia nie będzie dokonane wprost tylko wymagać będzie interpretacji 

przepisów ustawy.  

 Na podstawie przepisów ustawy właściwy podmiot będzie uprawniony do 

odebrania oświadczenia i analizy zawartych w nim danych i ewentualnego 

skierowania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o wszczęcie kontroli. 

Dotychczasową regulację art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

przewidującą kontrolę oświadczeń majątkowych składanych przez wszystkie 

najwaŜniejsze osoby w państwie przez Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego, 

naleŜy w obecnym stanie prawnym uznać za niewystarczającą.  

  

Art. 18 projektu przewiduje odpowiednie stosowanie niektórych przepisów 

dotyczących oświadczenia takŜe do składanej odrębnie informacji. Pozwoli to na 

uniknięcie niepotrzebnych powtórzeń przepisów. 

 

 Art. 19 projektu zawiera uprawnienia i obowiązku podmiotu odbierającego 

oświadczenie majątkowe. Tak jak pod rządami art. 10 ust. 7-8 dotychczasowej 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publicznej analizą oświadczeń (oraz wprowadzanej 

niniejszym projektem informacji) zajmować się będzie podmiot, któremu 

oświadczenie (informację) złoŜono. Tym niemniej został on wyposaŜony w 

dodatkową kompetencję polegająca na moŜliwości porównania treści złoŜonego 

oświadczenia (informacji) nie tylko z treścią oświadczeń złoŜonych uprzednio, ale 

równieŜ z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości dochodu uzyskanego w 

roku podatkowym. 

Ust. 1 nakłada na podmioty określone w art. 17 ustawy obowiązek analizy 

oświadczeń majątkowych i informacji o zatrudnieniu członków rodziny oraz przyznaje 

uprawnienie porównania oświadczenia majątkowego z poprzednio złoŜonym. W 

przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości analizowanego 

oświadczenia i informacji o zatrudnieniu członków rodziny właściwy podmiot przesyła 

oświadczenie majątkowe lub informację o zatrudnieniu członków rodziny do 



Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z dokładnym wskazaniem dostrzeŜonych 

nieprawidłowości i ich uzasadnieniem.  

 Ust. 3 nakłada na podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych 

sierpnia danego roku kalendarzowego, za rok poprzedni, sprawozdanie obejmujące 

w szczególności dane o: 

- liczbie osób zobowiązanych do złoŜenia oświadczenia i informacji, 

- liczbie złoŜonych i skontrolowanych oświadczeń i informacji, w tym o liczbie 

oświadczeń i informacji złoŜonych po terminie, 

- rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w toku analizy, w tym ilości wniosków 

skierowanych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych organów ścigania, 

- wyciągniętych konsekwencjach słuŜbowych lub dyscyplinarnych. 

 Uregulowanie to zapewni to transparentność procesu analizy oświadczeń i 

informacji oraz pozwoli wszystkim zainteresowanym osobom na zapoznanie się z 

działaniami organów publicznych i innych właściwych podmiotów podejmowanych w 

zakresie przeciwdziałania korupcji. 

Ust. 4 wprowadza do ustawy obowiązek prowadzenia rejestru składanych 

oświadczeń majątkowych oraz informacji o zatrudnieniu członków rodziny, co 

umoŜliwi organom powołanym do analizy tych informacji szybkie i sprawne 

sprawdzenie, czy osoba zobowiązana do złoŜenia oświadczenie o stanie 

majątkowym takie oświadczenie złoŜyła. Rejestr ten będzie równieŜ słuŜył wszystkim 

osobom objętym katalogiem podmiotowym ustawy jako potwierdzenie złoŜenia 

oświadczenia. Rejestr będzie stanowił teŜ ochronę tych wszystkich osób, które 

sumiennie wykonały obowiązek składania oświadczeń przed bezpodstawnymi 

zarzutami, Ŝe go nie wykonały.  

 Art. 20 projektu stanowi rozwinięcie dotychczasowego art. 10 ust. 9 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. W ust. 1 określono uprawnienie podmiotu dokonującego 

analizy oświadczenia lub informacji do wystąpienia do Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli oświadczenia lub 

informacji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie co do ich prawdziwości i 

rzetelności. 

 Ust. 2 przewiduje, Ŝe kaŜdy będzie miał w przypadku podejrzenia naruszenia 

przepisów ustawy, prawo do złoŜenia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

wniosku o przeprowadzenie kontroli oświadczenia lub informacji – zapewni to realną 



społeczną kontrolę składanych oświadczeń i informacji. Zasady dostępu do 

oświadczeń i informacji przez obywateli reguluje art. 21 ust. 2 projektu. 

 Z kolei zgodnie z ust. 3 na Centralne Biuro Antykorupcyjne został nałoŜony 

obowiązek ustosunkowania się do kaŜdego złoŜonego w trybie ust. 1 lub 2 wniosku o 

przeprowadzenie kontroli, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania, co 

pozwoli uniknąć pozostawiania zgłoszonych wniosków bez jakiejkolwiek odpowiedzi 

(reakcji) ze strony Biura. W celu uniknięcia kontroli oświadczeń i informacji 

składanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez innych 

funkcjonariuszy tego Biura, wprowadzono teŜ wyjątek od ogólnej zasady 

kontrolowania oświadczeń i informacji przez Centralnego Biuro Antykorupcyjne. 

Oświadczenia i informacje składane przez funkcjonariuszy tego Biura kontrolowane 

będą przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

  

Art. 21 projektu przewiduje obowiązek przechowywania oświadczeń i 

informacji przez okres 8 lat, co w załoŜeniu ma odpowiadać dwóm pełnym 

kadencjom organów wybieralnych. Przepis ten stanowi rozszerzenie dotychczasowej 

regulacji z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, który przewidywał 

przechowywanie oświadczenia jedynie przez okres 6 lat.  

  

Art. 22 projektu przewiduje moŜliwość udostępnienia zgodnie z przepisami 

ustawy o dostępie do informacji publicznej oświadczenia lub informacji składanych 

przez pozostałe osoby wymienione w art. 2 ustawy. Udostępnieniu nie będą 

podlegały tzw. dane wraŜliwe - numer PESEL, adres zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie lub informację oraz adresy nieruchomości wpisanych do oświadczenia. 

Z jednej strony zapewni to realną społeczną kontrolę treści składanych oświadczeń i 

informacji, z drugiej zaś strony zapewni poŜądany poziom prywatności i ochrony 

najbardziej wraŜliwych danych osobowych. W ust. 1 pkt. 2 wprowadzono nakaz 

zaczernienia imion i nazwisk członków rodziny oraz innych danych wraŜliwych. 

Podobna regulację wprowadzono w art. 23. 

Ust. 2 przewiduje konieczność poinformowania osoby zainteresowanej przez 

organ lub podmiot, o którym mowa w art. 17, o fakcie udostępnienia złoŜonego przez 

nią oświadczenia lub informacji osobom trzecim. 



Ust. 3 nakazuje udostępnienie oświadczenia majątkowego i informacji o zatrudnieniu 

członków rodziny Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego na ich wniosek bez uzasadnienia. Celem takiej regulacji jest 

zapewnienie sprawnego i szybkiego postępowania w zakresie wyjaśnienia 

ewentualnych nieprawidłowości związanych ze złoŜonym oświadczeniem, bądź 

przyczyn jego niezłoŜenia. 

 

 Art. 23 projektu zawiera uregulowania dotyczące publikowania i udostępniania 

oświadczeń i informacji składanych przez osób zajmujące kierownicze stanowiska 

państwowe, oraz przez posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego, 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów, marszałków województw i ich 

zastępców, członków zarządów gmin, powiatów i województw oraz radnych gmin, 

powiatów i województw, które będą podlegały udostępnieniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

  

Art. 24 projektu przewiduje, Ŝe z udostępnienia, z oczywistych powodów, 

wyłączono oświadczenia i informacje składane przez funkcjonariuszy słuŜb 

mundurowych oraz inspektorów i pracowników „wywiadu skarbowego”, które objęte 

są klauzulą „poufne”. 

  

Art. 25 projektu zawiera dodatkowe obowiązki o charakterze informacyjnym, 

nałoŜone na: 

- policjanta oraz funkcjonariusza lub pracownika StraŜy - poinformowania o podjęciu 

przez małŜonka lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 

zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w podmiotach świadczących usługi 

detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich akcji lub udziałów, 

- straŜaka - poinformowania o podjęciu przez małŜonka lub osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych 

u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej lub świadczeniu usług podlegających sprawdzeniu w toku 

czynności kontrolno-rozpoznawczych, 

związane ze specyfiką wykonywanego przez nich zawodu. 

 Ust. 3 zawiera wspólne dla wszystkich grup zawodowych, o których mowa w 

art. 22, zastrzeŜenie dotyczące obowiązku poinformowania o fakcie bycia 



wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 Art. 26 projektu zawiera dodatkowe obowiązki o charakterze informacyjnym, 

nałoŜone na: 

- osoby, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy oraz osobę wydające decyzje 

administracyjne w imieniu starosty, marszałka województwa lub wójta - 

poinformowania o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małŜonków, jeŜeli 

umowy te zawarte zostały z organami powiatu, gminy lub województwa, jednostkami 

organizacyjnymi powiatu, gminy lub województwa albo powiatowymi, gminnymi lub 

wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z 

korzystania z powszechnie dostępnych usług. 

- osobę, o której mowa w ust. 1, której małŜonek, w okresie pełnienia funkcji lub 

zatrudnienia tej osoby został zatrudniony na terenie, w którym pełni on funkcję, lub 

został zatrudniony lub powołany na stanowisko, w jednostce organizacyjnej jednostki 

samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo 

rozpoczął świadczenie pracy lub wykonywanie czynności zarobkowe na innej 

podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do poinformowania o 

tym fakcie.  

związane ze specyfiką sprawowanych przez nie funkcji w organach władz 

samorządowych. 

 Art. 27 projektu zawiera sankcje za niezłoŜenie w terminie oświadczenia lub 

informacji. Podstawową, określoną w ust. 1 sankcją, jest uznanie tego faktu za 

przewinienie słuŜbowe, które podlega, odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 W ust. 2-3 wprowadzono wyjątki związane z poszczególnymi kategoriami osób 

(osoby wybierane w wyborach powszechnych oraz członkowie władz 

samorządowych), dla których przewidziano sankcję w postaci wygaśnięcia mandatu 

albo odwołania lub rozwiązania umowy o pracę. 

 Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę z powodu niezłoŜenia w terminie 

oświadczenia lub informacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeksu pracy. 



 W ust. 4 przewidziano wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1-

3, w przypadku, gdy osoba zobowiązana do złoŜenia oświadczenia lub informacji o 

zatrudnieniu członków rodziny udowodni, Ŝe przekroczenie terminu nastąpiło bez jej 

winy i jednocześnie złoŜy oświadczenie lub informację o zatrudnieniu członków 

rodziny. 

 Art. 28 projektu zawiera uregulowania dotyczące Rejestru Korzyści. Są one 

zasadniczo toŜsame z uregulowaniami dotychczasowego art. 12 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. Wprowadzone zmiany polegają na: 

- wprowadzeniu obowiązku zgłoszenia uŜyczenia rzeczy, w rozumieniu art. 710 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeŜeli mogłoby ono powodować 

zaciągnięcie zobowiązania lub wywoływać takie wraŜenie, 

- podniesieniu progu wysokości darowizny podlegającej zgłoszeniu do równowartości 

najniŜszego wynagrodzenia pracowników za pracę, 

- wprowadzeniu obowiązku zgłoszenia upominków okolicznościowych 

 Ponadto w ust. 4 rozszerzono katalog organów, w których udział podlega 

zgłoszeniu, o organy stowarzyszeń. 

 Art. 29 projektu przewiduje przejęcie prowadzenia rejestru korzyści 

(dotychczas prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą) przez Centralne 

Biuro Antykorupcyjne. Prowadzenie rejestru będzie się odbywało na zasadach 

określonych przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie ust. 

3. 

 Art. 31 zawiera przepis karny penalizujący podanie w oświadczeniu lub 

informacji nieprawdy lub zatajenie prawdy karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Wysokość kary jest toŜsama z karą przewidziana w art. 33 § 1. 

 Art. 30 projektu przewiduje, Ŝe nieujawnienie korzyści w rejestrze albo 

podanie w nim nieprawdy stanowi przewinienie słuŜbowe, które podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

  

 Art. 32 projektu zawiera przepis karny penalizujący naruszenie zakazów, o 

których mowa w art. 3, 4 i 8 -12 ustawy. Naruszenie zakazów zagroŜone będzie karą 

grzywny w wysokości nie mniejszej niŜ 180 stawek dziennych. Pozwoli to de facto na 

pozbawienie korzyści będących następstwem łamania prawa. Kara pozbawiająca 

zysków z przestępstwa ma równieŜ charakter prewencyjny i ma zniechęcać do 



zachowań korupcyjnych, gdyŜ zysk jest jedynym celem uczestników zachowań 

korupcyjnych. 

 Art. 33 projektu zawiera przepis karny penalizujący zatrudnienie osoby wbrew 

warunkom określonym w art. 3, 4 i 8 -12 projektu, W takim przypadku pracodawca 

podlegać będzie karze grzywny. 

 Art. 34 - 64 projektu zawierają przepisy zmieniające. W zasadzie we 

wszystkich przypadkach zmiany polegają wyłącznie na wykreśleniu z ustaw 

szczególnych przepisów, które obecnie kompensowane są przez przepisy ustawy – 

Prawo antykorupcyjne. Dodatkowe przepisy merytoryczne wprowadzono wyłącznie w 

przypadku ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Agencji Wywiadu oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym. 

 W przypadku ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu dodano w art. 56 przepisy o wykonywaniu przez 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli oświadczeń i informacji składanych 

przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz o zasadach i trybie 

sprawozdawczości w tym zakresie. 

 W przypadku ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym dodano w art. 62 przepisy wykonywaniu przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne kontroli oświadczeń i informacji oraz o zasadach i trybie 

sprawozdawczości w tym zakresie. 

 Art. 65 projektu jest przepisem przejściowym, przewidującym dla osób, które 

w dniu wejścia w Ŝycie ustawy pełnić będą funkcję, prowadzić działalność 

gospodarczą lub posiadać udziały bądź akcje na zasadach sprzecznych z przepisami 

niniejszej ustawy, 4 miesięczny termin na rezygnację z funkcji, zaprzestanie 

prowadzenia działalności lub zbycie nadwyŜki udziałów lub akcji. 

 Art. 66 projektu przewiduje utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych do 

dwóch ustaw zmienianych niniejszą ustawą, do czasu wydania nowych przepisów 

wykonawczych na podstawie znowelizowanych przepisów, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

 Art. 67 projektu przewiduje utratę mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. 

 Art. 68 projektu przewiduje wejście w Ŝycie ustawy z dniem 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                                                     
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