
USTAWA 
 

z dnia 8 marca 1990 r. 

 

o samorządzie gminnym. 

 

(tekst jednolity Dz.U.01.142.1591) 
 

 

Art. 24h.
 
1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik 

jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 

do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem 

majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: 
  1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 

dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, 

  2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, 

  3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych, 

  4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

  1)   radny - przewodniczącemu rady gminy, 

  2)   wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie, 

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

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

wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi. 

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia 

złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany 

dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o 

zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed 

dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku 

do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące 

przed upływem kadencji. 

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej 

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

wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do 

pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, 



kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 

zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 

imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub 

zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze 

stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden 

egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. 

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd 

skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie 

majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby 

składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń 

majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT). 

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. 

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który 

złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej. 

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 

572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 

2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, 

Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli 

oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o: 

  1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

  2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

  3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy 

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

zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej 

decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do 

tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 



1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 

306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806). 

 

Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem 

informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia 

nieruchomości. 

2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń 

majątkowych, które im złożono. 

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271). 

 

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

jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 

do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, 

wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie 

gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest 

zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach 

cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli 

umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub 

gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania 

z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach 

powszechnie obowiązujących. 

2. 
 
Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo w 

okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy 

w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu 

terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej 

podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym 

fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 

również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo 

zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. 
 
(utracił moc). 

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 

24h ust. 3. 

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust. 2, stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich właściwemu 

urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd skarbowy. 

6. 
 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 2, 

podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 24i, z tym że ujawnieniu nie podlegają 

informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one 

dotyczą. 

 

Art. 24k.  1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 24h ust. 4 

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

ust. 2, w terminie określonym w art. 24j ust. 3 przez: 

  1)   radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji, 

  2)   wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą 



prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich 

wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub 

informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji. 

2. Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą w terminie oświadczenia 

majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w 

art. 24j ust. 2, rada gminy odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od 

dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

3. Jeżeli zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i 

członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, 

oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, 

właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 

30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 

pkt 1 Kodeksu pracy. 

 

Art. 24l. 
 
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, 

oświadczeniach, o których mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j 

ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 

Art. 24m.  1. Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik jednostki 

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta w trakcie pełnienia 

funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub 

ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze 

majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości 

od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia 

w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na jego treść. 

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym: 

  1)   przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, 

także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami, 

  2)   przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości 

członków organów zarządzających podmiotu zależnego, 

  3)   więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami 

zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z 

przedsiębiorcą w stosunku zależności. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w 

ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych 

w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkursach na 

działalność artystyczną. 

 



USTAWA 
 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

 

o pracownikach samorządowych. 
 

(Dz.U.08.223.1458) 
 

 

Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: 

  1)   wyboru: 

a)  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali 

członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi, 

b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu 

powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi, 

c)  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

d)  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i 

pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi; 

  2)   powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik 

powiatu, skarbnik województwa; 

  3)   umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi. 

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 

  1)   urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych; 

  2)   doradców i asystentów; 

  3)   pomocniczych i obsługi. 

 

Art. 31. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić 

jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w 

przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kierownikowi 

jednostki, w której jest zatrudniony, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. 

4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności 

gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest nakładana kara 

upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje się 

odpowiednio. 

5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności 

gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 

Art. 32. 1. Na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie 

majątkowym. 

2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje kierownik jednostki, w której 

pracownik samorządowy jest zatrudniony. 



3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie o stanie 

majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.
3)

) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

 

Art. 33. Przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowiednio do doradców i asystentów. 

 

Art. 34. 1. Do pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, 

przepisów art. 27 oraz art. 31 i 32 nie stosuje się. 

2. Do sekretarza nie stosuje się przepisów art. 31 i 32. 

 



USTAWA 
 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne 
 

(tekst jednolity  Dz.U.06.216.1584) 

 

 

Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego. 

 

Art. 2. Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

  1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych 

i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy
 
 oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

c)  kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej 

administracji specjalnej; 

  2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

  3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

3a)  Prezesa i wiceprezesów oraz starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa; 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

  4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

  5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

  6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 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); 

  6a)  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; 



  6b)  członków zarządów województw, skarbników 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; 

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

członka zarządu oraz skarbnika; 

  8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 

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

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

stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 

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

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

równorzędne; 

  11)  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 

Art. 8. 1. Osoby wymienione w art. 1 obowiązane są do złożenia przełożonemu oświadczenia 

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka - przed powołaniem na stanowisko, 

a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru - w trakcie pełnienia 

funkcji. 

2. Komisja, na wniosek przełożonego lub osoby zainteresowanej, wydaje, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku, opinię, czy działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może 

wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność osoby wymienionej w art. 1. Przepisy 

art. 7 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, z tym że opinię doręcza się w każdym przypadku 

przełożonemu. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

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

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, 

Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik 

Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi 

Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, 

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa 

Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, stanowią tajemnicę 

służbową. 

 

Art. 10. 1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym 



przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których 

mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową, 

chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie co 

roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu 

opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje analizy 

zawartych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

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

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, 

Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik 

Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi 

Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje 

analizy zawartych w nim danych. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

  1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

  2)   (uchylony); 

  3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego - Ministrowi Finansów; 

  4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa. 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, 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 i Nr 158, poz. 1122). 

 

Art. 11. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1. 

 

Art. 12. 1. Tworzy się Rejestr Korzyści zwany dalej "Rejestrem". 

2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, lub 

ich małżonków. 

3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o: 



  1)   wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji 

publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz 

pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek; 

  2)   faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez 

zgłaszającego; 

  3)   darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość 

przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, o którym mowa w art. 6 

ust. 3; 

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

jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich 

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

  5)   innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, 

niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o 

których mowa w pkt 1. 

4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa 

handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych 

świadczeń pieniężnych. 

5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i 

kierować się swoją najlepszą wiedzą. 

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia ich zaistnienia. 

7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, do Rejestru obejmuje 

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

Prezesa Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, wicewojewodów, 

członków zarządów województw, skarbników województw, członków zarządów powiatów, 

sekretarzy powiatów, skarbników powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 

zastępców wójtów, sekretarzy gmin i skarbników gmin. 

8. Rejestr jest jawny. Rejestr prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza. 

9. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji, podaje do publicznej wiadomości 

zawarte w nim dane. 

10. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w 

ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków. 

 

Art. 13. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 10 ust. 1, albo 

podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową. 

 

Art. 14. 1. Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

lub w art. 10 ust. 1, podaje w nim nieprawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

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

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

 


