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274 
USTAWA 

z dnia 5 czerwca 1992 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Art. 1. 1. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w okresie 
zajmowania tych stanowisk nie mogą być: 

1) członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewi
zyjnych spółek prawa handlowego ani też być zatrud
nione lub wykonywać innych zajęć w tych spółkach, 

2) członkami zarządów fundacji prowadzących działalność 
gospodarczą· 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą również 
w okresie zajmowania stanowisk posiadać w spółkach prawa 
handlowego kontrolnych udziałów lub pakietów akcji oraz 
podejmować działalności gospodarczej. jeżeli pozostawało
by to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło 
wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

3. Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób wy
znaczonych do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu 
Państwa, innych państwowych osób prawnych, gminy lub 
związków międzygminnych jako przedstawicieli tych pod
miotów. 

Art. 2. 1. Przepis art. 1 stosuje się również do pracow
ników: 

1) urzędów państwowych, zajmujących stanowiska kiero
wnicze: 

a) w naczelnych i centralnych urzędach państwowych: 
dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) 
i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki 
równorzędnej) , 

b) w urzędach terenowych organów rządowej adminis
tracji ogólnej: dyrektora urzędu wojewódzkiego, dy-

rektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego 
zastępcy, kierownika urzędu rejonowego i jego za
stępcy oraz kierownika rejonowego biura i jego 
zastępcy, 

c) w urzędach terenowych organów rządowej adminis
tracji specjalnej: kierownika urzędu administracji 
specjalnej i jego zastępcy, 

2) urzędów państwowych, zajmujących stanowiska rów
norzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 
wymienionymi w pkt 1, 

3) Najwyższej Izby Kontroli, wykonujących lub nadzorują
cych czynności kontrolne, 

4) samorządowych, wymienionych wart. 2 pkt 1 lit. a) i b) 
oraz w pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 
i Nr 43, poz. 253). 

5) banków państwowych, zajmujących stanowiska: preze
sa, wiceprezesa, członka zarządu i skarbnika, 

6) przedsiębiorstw państwowych, zajmujących stanowis
ka: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy i głów
nego księgowego, 

7) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek 
z udziałem Skarbu Państwa powyżej 50%, zajmujących 
stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu. 

2. Naruszenie zakazu, o którym mowa wart. 1, przez 
osoby: 

1) wymienione w ust. 1 pkt 1-4 stanowi przewinienie 
służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplina
rnej albo może stanowić podstawę do rozwiązania 
stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia, 
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2) wymienione w ust. 1 pkt 5--7 może stanowić podstawę 
do odwołania ze stanowiska. 

Art. 3. Poseł, senator i osoba wchodząca w skład 
organów gminy nie może prowadzić działalności gospodar
czej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia państ
wowego lub komunalnego, a także nie może być zastępcą lub 
przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności. 

Art. 4. 1. Posłowie i senatorowie nie mogą być człon
kami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 
spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, 
innych państwowych osób prawnych, gmin lub związków 
międzygminnych albo podległych im jednostek organizacyj
nych. Osoby te nie mogą również posiadać w tych spółkach 
kontrolnych udziałów lub pakietów akcji. 

2. Osoby wchodzące w skład organów gminy nie mogą 
być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewi
zyjnych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państ
wa, innych państwowych osób prawnych, gmin lub związ
ków międzygminnych albo podległych im jednostek or
ganizacyjnych. Osoby te nie mogą również posiadać w tych 
spółkach kontrolnych udziałów lub pakietów akcji. 

Art. 5. Wybór lub powołanie osób, o których mowa 
wart. 1--4, do władz spółki z naruszeniem zakazów okreś
lonych wart. 1,3 i 4 jest z mocy prawa nieważne i nie podlega 
wpisaniu do rejestru handlowego. 

Art. 6. 1. Posłowie i senatorowie są obowiązani do 
złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświad
czenie to powinno zawierać w szczególności informacje 
o posiadanych przez posła i senatora zasobach pieniężnych, 
nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa 
handlowego, prowadzeniu innej działalności gospodarczej, 
a ponadto o nabyciu przez posła i senatora od Skarbu 
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związ
ku międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze 
przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane 
dotyczące zajmowania przez posła i senatora stanowisk 
w spółkach, o których mowa wart. 1. 

2. Wiadomości zawarte w oświadczeniach o stanie 
majątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że osoba, 
która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich 
ujawnienie. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się 
Marszałkowi Sejmu (Senatu) w terminie 30 dni od daty 
objęcia mandatu posła i senatora. Kolejne oświadczenia 
składają posłowie i senatorowie co roku, do dnia 31 marca 
oraz na miesiąc przed upływem kadencji Sejmu i Senatu. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz do 
osób wchodzących w skład organów gminy, jak również 
pracowników urzędów państwowych i pracowników samo
rządowych. 

Art. 7. 1. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa 
wart. 6, albo podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
w złożonym oświadczeniu powoduje odpowiedzialność re
gulaminową lub służbową. 

2. Podanie w oświadczeniu, o którym mowa wart. 6, 
nieprawdy powoduje odpowiedzialność karną na zasadach 
określonych wart. 266 kk. 

Art. 8. Skarb Państwa, inna państwowa osoba praw
na, gmina lub związek międzygminny mogą, w terminie 3 lat 

od zawarcia umowy, żądać od osób wymienionych wart. 
1--4 zwiększenia świadczenia wzajemnego, a gdy jest to 
nadmiernie utrudnione - uchylić się od skutków prawnych 
swego oświadczenia woli, jeżeli osoby te, wykorzystując 
zajmowane stanowisko państwowe lub samorządowe, na
były mienie państwowe lub komunalne, którego wartość 
w chwili zawarcia umowy została określona rażąco nisko 
w stosunku do wartości rynkowej . 

Art. 9. 1. Osoby wymienione wart. 1 i 2, które w dniu 
wejścia w życie ustawy są członkami zarządów, rad nadzor
czych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego 
albo członkami zarządów fundacji prowadzących działalność 
gospodarczą, są obowiązane zrzec się tych funkcji w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w tym 
terminie złożyły oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska. 
W razie niezłożenia oświadczenia w tym terminie, osoby te 
tracą z mocy prawa stanowiska we władzach spółki lub 
fundacji i zostaną wykreślone z rejestru handlowego. 

2. Posłowie lub senatorowie, którzy w dniu wejścia 
w życie ustawy są członkami zarządów, rad nadzorczych lub 
komisji rewizyjnych spółek, o których mowa wart. 4 ust. 1, 
oraz osoby wchodzące w skład organów gminy, które w dniu 
wejścia w życie ustawy są członkami zarządów lub rad 
nadzorczych spółek, o których mowa wart. 4 ust. 2, są 
obowiązane zrzec się tych funkcji w terminie 30 dni od dn ia 
wejścia w życie ustawy, chyba że złożą mandat posła, 
senatora lub członka organu gminy. W razie niezłożenia 
oświadczenia w tym terminie, osoby te tracą z mocy prawa 
stanowiska we władzach spółki i zostaną wykreślone z rejest
ru handlowego. 

3. Złożenie przez osobę wymienioną wart. 2 oświad 
czenia o rezygnacji ze stanowiska, o którym mowa w ust. 1, 
powoduje rozwiązanie z nią stosunku pracy w drodze poro
zumienia stron lub wypowiedzenia przez zakład pracy albo 
odwołania ze stanowiska. 

Art. 10. 1. Osoby wymienione wart. 1 i 2, które w dniu 
wejścia w życie ustawy posiadają odpowiednio kontrolne 
udziały lub pakiety akcji w spółkach prawa handlowego albo 
prowadzą działalność gospodarczą, są obowiązane w ter
minie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do 
zbycia kontrolnych udziałów lub pakietów akcji oraz zaprzes
tania działalności gospodarczej, jeżeli posiadanie tych udzia 
łów lub akcji albo prowadzenie takiej działalności pozostaje 
w sprzeczności z obowiązkami tych osób lub może wywołać 
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność . 

2. Osoby wymienione wart. 3, które w dniu wejścia 
w życie ustawy posiadają odpowiednio kontrolne udziały lub 
pakiety akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem 
Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, 
gmin i związków międzygminnych albo podległych im jed
nostek organizacyjnych, są obowiązane w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do zbycia kontrol 
nych udziałów lub pakietów akcji. 

Art. 11. Przepis art. 8 nie narusza przepisów innych 
ustaw umożliwiających dochodzenie przez Skarb Państwa 
należnych mu świadczeń . 

Art. 12. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) kontrolnych udziałach lub pakietach akcji - rozumie się 
przez to liczbę udziałów lub akcji uprawniającą do 
domagania się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia 
wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 
jak również umieszczenia poszczególnych spraw w po
rządku obrad tego zgromadzenia, 
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2) spółce prawa handlowego - rozumie się przez to spółkę 
handlową, a także inną spółkę, do której stosuje się 
przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według 
prawa obcego. 

Art. 13. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 20 października 1926 r. o uzupełnieniu 

przepisów normujących ustrój władz spółek akcyjnych (Dz. 
U. Nr 103, poz. 598). 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 lipca 1992 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 1992 r. ustanawia się 
kontyngent w wysokości 4,4 bln zł na przywóz towarów 
wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla 
których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne, zwany 
dalej "kontyngentem celnym". 

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje 
się wyłącznie do towarów przeznaczonych do montażu 
przemysłowego nowych pojazdów samochodowych i in
nych mechanicznych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 
8703,8704 i 8705 taryfy celnej, dokonywanego w zakładzie 
montującym lub produkującym te pojazdy, pod warunkiem, 
że pojazdy będą montowane przemysłowo na podstawie 
licencji nabytej od zagranicznego licencjodawcy. 

3. Przez użyte w ust. 2 określenie "montaż przemys
łowy" rozumie się montaż w skali rocznej: 

1) nie mniej niż 1000 pojazdów - w przypadku pojazdów 
objętych pozycjami nr 8701 , 8703 i 8704 (o ładowności 
do 5000 kg) taryfy celnej, 

2) nie mniej niż 200 pojazdów - w przypadku pojazdów 
objętych pozycjami nr 8702 i 8704 (o ładowności 
większej niż 5000 kg) oraz pojazdów objętych pozycją 
nr 8705 taryfy celnej . 

Pozycja Kod eN 
1 2 

4010 
ex 40101000 Pasek klinowy 

4011 
ex 4011 1000 Opona 

4016 
401693 

ex 40169390 Pierścień uszczelniający kanty 
Uszczelki do szyb 

401699 

§ 2. 1. Do dnia 31 grudnia 1992 r. ustanawia się 
kontyngent w wysokości 120 mld zł na przywóz towarów 
wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzen i a, dla 
których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne, zwany 
dalej "kontyngentem celnym". 

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje 
się wyłącznie do towarów stanowiących wyposażenie za
kładów montujących lub produkujących, w których jest 
dokonywany montaż przemysłowy nowych pojazdów samo
chodowych i innych mechanicznych, objętych pozycjami nr 
8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej, na podstawie 
licencji nabytej od zagranicznego licencjodawcy. 

§ 3. W razie wykorzystania towarów, o których mowa 
w § 1 i 2, w celach innych niż określone w § 1 ust. 2 i 3 oraz 
w § 2 ust. 2, cło jest wymierzane i pobierane na zasadach 
określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4. 

§ 4. W zakresie uregulowanym w § 1 i 2 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w taryfie celnej, stanowiącej 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone zzagran icy (Dz. 
U.Nr67,poz.288,Nr74,poz.325i327,Nr93,poz. 412 i Nr 
121, poz. 529 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58 i Nr 
17, poz. 71) . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 
nia z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. 

Nazwa 

3 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

Załączniki do rozporządzenia Rady Mini 
strów z dnia 15 lipca 1992 r. (poz. 275) 

Załącznik nr 1 

ex 40169990 Tulejki elastyczne metalowo-gumowe 
Różne elementy gumowe 

7009 
ex 70091000 Lusterko wsteczne 


