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wart. 58 i 86 jest ekwiwalentem pien lęznym, o którym mowa wart. 24
ust. 1 pkt 2.
2. Osobie, która otrzymala pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe
na podstawie przepisów obowiązują
cych przed dniem wejścia w życie ustawy i zaj m uje lokal spółdzielczy o pow ierzch ni mieszkalnej mniejszej od
przysł ugującej minimalnej normy, wyp łaca się ekwiwale nt pieniężny w wysokośc i
wą

odpowiadające j

różnicy mię 

zajmowaną pow i erzchnią użytko

dzy

a

dług

powierzchnią przysługującą

zasad

określonych

wart.

we-

47

ust. 1-5.
3.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz.
93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr
43. poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 41. poz. 255) wart. 8 ust.
3 otrzymuje brzm ienie:
,,3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacj i i Modernizacji Roln ictwa oraz Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej."
Art. 4. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ 
bie wojskowej żołnierzy zawodowych mz. U. z 1997 r.
Nr 10, poz. 55 i Nr 28, poz. 153) wart. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żoł 
nierza zawodowego w okresie pełnienia sł użby
obowiązkowej wskutek dokonanego przez niego wypowiedzen ia stosunku służbowego następuje po upływie dwunastomiesięczn ego terminu wypowiedzenia j pod warunkiem:
1) przekazania do dyspozycj i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za jmowanej osobn ej kwatery stałej - j eże li nie nabył uprawnienia do
eme rytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej z tytu ł u inwalidztwa pozostają
cego w zw i ązku ze służbą wojskową,
2) zwrócenia równowartości kosztów, o których mowa wa rt. 80 ust. 1."

Jeżeli

pozwolen ie na b u dowę domu
jed norodzinnego zostało wydane przed
dniem 21 lutego 1994 L, zaliczkową pomoc fi na n sową zamienia się na bezzwrotną wed ł ug zasad j stawek, które
obowiązywały
w dotychczasowych
przepisach na dzień upływu trzech lat
od otrzyma nia tego pozwolenia. Do
osób, którym trzyletni okres od otrzyma nia pozwolenia upływa po dniu
1 styczn ia 1996 r., stosuje się stawkę,
o której mowa wart. 47 ust. 4.

4. Organem wlaściwym do zakończenia
spraw dotyczącyc h przyznanej pomocy
fina nsowej, o której mowa w ust. 1, jest
dyrekto r oddz i ału rejonowego Agencji.
5. Wydatki na cele okreś l one w ust. 2 i 3
pokrywane są ze środków finansowych
przeznaczonych na ekwiwa lent pienięż 
ny, o którym mowa wart. 24 ust. 1
pkt 2."

Poz. 678 i 679

Art. 5. W ustawie z dn ia 17 grudnia 1974 r. o uposa(Dz .U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 L Nr
4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr
139, poz. 647 oraz L ~99 7 r. Nr 80, poz. 496) wa rt. 44
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmie nie:
że niu żołnierzy

,,2)

należności

z

tytułu opłat

za

świadczenia

w natu-

rze. "
Art. 2. Rada Nadzorcza Agencji, powołana przed
dni em wej ścia w życie ustawy, rea lizuje zadania do cza su u pływ u kade ncj i.

Art. 6. Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

14 dni

Kwaśniewski

679
USTAWA
z dnia 21 sierpn ia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działa l ności gospodarczej przez osoby
Art. 1. Ustawa okreś l a ograniczenia w prowadzeniu
gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze st anowiska panstwowe, w rozumieniu przepisówo wynagrodzen iu osób zajmujących kierown icze
st anowiska panstwowe, oraz przez sędziów Trybunału
Konstyt ucyjnego.
dzia ł alności

peł niące

funkcje publiczne .

Art. 2. Ustawa okreś l a także ograniczenia w prowadzeniu dzia ł alności gospodarczej przez:
1) pracowników

urzędów

urzędników służby

ska kierownicze:

państwowych,

cywilnej,

zajmujących

w tym
stanowi-

-
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a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu
(jednostki rów norzędnej ) i jego zastę pcy oraz
naczelnika wydz iału (jednostki równo rzędnej)
w urzędac h nacze lnych i centralnych organów
państwowych,

Art. 4. Osoby wymienione wart. 1 i 2, w okres ie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których
mowa w tych przepisach, ni e mogą:
1)
2)

3) dyrekto ra generalnego Najwyższej Izby Kontro li
oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli nadzoru jącyc h lub wy konu jącyc h czy nn ości kontrolne,
4) pracowników regionalnych izb obrachunkowych
zajmujących stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do
spraw kontroli,
5) pracowników sa mo rządowyc h kolegiów odwolawczych zajmując ych stanowiska: przewodnic zącego,
jego zastępcy oraz etatowego członka kol egium,
6)

członków zarządów

g m in, ska rbników (g ł ów ny ch
i sekretarzy gmin oraz inne
osoby wyd ające decyzje ad mini stracyjne z upoważ n ienia wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
księgowy c h budżetu)

7) pracow ników banków pań stwowyc h za jmującyc h
stanowiska: prezesa, wiceprezesa, cz łon ka zarządu
oraz skarbnika ,
8) pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmującyc h stanowiska: dyrektora prz edsiębi orstwa,
jego zastępcy o raz g ł ówneg o ks i ęgowego,
9) pracowników jednoosobowych s półek Ska rbu Pań 
stwa oraz spółek, w których udzial Skarbu Pań stwa
przekracza 50% kap itału z akład owego lub 50% liczby akcj i, zaj mujących st anowiska: prezesa, w iceprezesa i czlonka za rządu ,
10) pracown ików agencji p a ństwowych zajmujących
sta nowiska: prezesa, w iceprezesa, dyrektora ze·
społu , dyrektora oddzialu terenowego i jego zastę pcy lub stanowiska rów n o rzędne,

rad nadzorczych lub koprawa handlowego,

zatrudn io ne lu b wyko n ywać in nych za j ęć
prawa hand lowego, które mogłyby wywolać podejrzenie o ich stronn i czosć lub interespółk ach

sow n ość ,

3)

być cz ł onka mi zarządów,

4)

być członkami

państwowyc h ,

w tym
urzęd ników słu ż by cywilnej, za jmującyc h stan owiska r ówno rzędne pod wzg l ę dem pła cowym ze stanowiskami wym ien ionymi w pkt 1.

spółek

być

w

c) kierownika urzę du i jego zastępcy - w urzędach
terenowych organów rządowe j administracji
specj alnej,
urzędów

być członkami zarządów,

misji rewizyjnych

b) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkieg o,
dyrektora wydzialu (jednostki równo rzę dnej )
i jego zastę pcy o raz głównego ks i ęgowego, kie*
rown ika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz
głów neg o księgowego w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej,

2) pracowników
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rad nadzorczych lub kom isji rewizyjnych spółdzieln i , z wyj ątkiem rad nad zorczych spó łd z i elni mieszkaniowych,
za r ządów

fundacj i

prowadzących

działal ność gospodarczą,

5)

posiadać

w spółkach prawa handlowego więcej ni ż
10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż
10% kapita ł u zakładowego - w każde j z tych spó-

ł ek,

6)

prowadzić działalności

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarząd zać taką działalnoś c i ą lub być przedstawicie·
le m czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takie j
działa ln ości; ni e dotyczy to działalności wytwórczej
w roln ictwie w zakresie produkcji roślinnej i zw ie ~
rzęcej , w f ormi e i zakresie gospodarstwa rodzinne-

go.
Art. 5. Naruszenie zakazów, o których mowa
wart. 4, przez osoby:
1) wymienione wart. 2 pkt 1- 4 stanowi przewin ienie
sł u żbowe, które podlega odpowiedzia ln ości dyscyplinarnej lu b stanowi podstawę do rozwiązania
stos unku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
2) wym ien ione wart. 2 pkt 5--10 stanowi
do odwołania ze stanowiska.

podstawę

Art. 6. 1. Zakaz za jmowania stanowisk we władzach
o którym mowa wart. 4 pkt 1, nie dotyczy osób
wymi eni onych wart. 2 pkt 1, 2 i 6-10, o il e zosta ły wyznaczo ne do spółki prawa handlowego z udzia ł em
Skarbu Pa ństwa, in nych państwowyc h osób prawnych, gminy, związków m i ędzygmin n ych lub innych
komun alnych osób prawnych jako reprezentanci tych
pod mi otów; osoby te nie mogą zostać wyznaczone do
więcej n i ż dwóch spółek prawa handlowego.
spó łek,

usta-

2. Osoby, o kt órych mowa wart. 2 pkt 1 i 2, mogą
wynagrodzenie z tytułu sprawowa nia funkcji w spółce prawa handlowego, do której
zostały wyznaczone jako reprezentanci Skarbu Pań 
stwa.

Art . 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce prawa
handlowego - rozumie się przez to spółkę h a ndlową,
a także inną spó lkę , do której stosuje się przepisy prawa hand lowego, w tym spółkę wed ług prawa obcego.

3. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa
wart. 2 pkt 1 i 2, z tyt ułu pełnienia f un kcji w jed nej spół 
ce, łączn:e z dietami , nie może p r zekraczać miesięcz nie
czterokrotności najniższego wynagrodzenia pracowni ków za pracę , obowiązującego w grudniu roku poprze-

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

jeże li

o trzymywać odrębne

-

Dziennik Ustaw Nr 106

3327 -

dzającego, okreś l onego

przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy; jeżeli wynagrodzenie przyznane przez spółkę jest wyższe, nad wyżka
sta nowi dochód budżet u państwa.

4. Spółka prawa hand ł owego przekazuje nadwyż 
o której mowa w ust. 3, na rachunek urzędu skarbowego własciwego ze wzglę du na miejsce zamieszka nia
osoby wyznaczo nej jako reprezentant Skarbu Państwa,
w termi ni e 14 dni od dn ia wypłaty wynagrodzenia lub
diety.
kę,

Art. 7.1. Osoby wym ienione wart. 1 oraz wart. 2
pkt 1 ~3 i 6 nie mogą, przed upływem roku od zaprzestan ia zajmowania stanow iska lub pełnienia funkcji,
być zatrudn io ne lub wykonywać innych zajęć u przedsięb iorcy, jeżel i brały udział w wydan iu rozstrzygnięcia
w sprawach indywid ualnych dotyczących tego przedsięb i orcy.

2. W uzasad nionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić komisja powołana przez Prezesa Rady Min istrów, zwana dalej
"kom i sją" .
3. Kom isja rozpatruje sprawy w
bowych.

składach
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Krajowe j Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor
Pracy, Prezes Pol skiej Akademii Nauk, Kierow nik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym m owa w ust. 1,
Pierwszemu Prezesowi Sądu Na j wyższego . Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, MarSejmu, Marszałka Senatu , Prezesa Rady Mini strów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu ,
wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w icep rezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w iceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjn ego, 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.
sza łka

5. Informacje zawarte w oświadczeni u , o którym
mowa w ust. 1, stanowią tajemnicę sł u ż bową.

trzyoso-

4. Do p o stępowa nia przed komisją stosuje się przepisy Kodeksu postępowan ia administracyjnego.
5. Decyzje komisji są podejmowane w terminie 30
dni od dn ia złożenia wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, i s ą ostateczne.
6. Prezes Rady Min istrów okresla, w drodze rozpopracy i skład komisji oraz zasady wynag radzania jej członków.
rz ądzenia, organ i zację

7. Do osób wymienio nych wart. 8 ust. 3 i 4 przepi su ust. 2 nie stosuje s ię.
Art. B. 1. Osoby wymienione wart. 1 obow i ązane
do zł oże ni a przełożonemu oswiadczen ia o działa Inosci gospodarczej prowadzo nej przez małżonka ~
przed powołaniem na sta nowisko, a także o zamiarze
podjęcia takiej działalnosci lub zmianie jej charakteru
~ w trakcie pełn i enia f unkcji.
są

2. Komisja, na wniosek p rz ełożo nego lub osoby zainteresowa nej, wydaje, w terminie 14 dni od dnia zł o
żenia wniosku, op in ię, czy działalność gospodarcza,
o której mowa w ust. 1, m oże wywołać podejrzenie
o st r o nnicz ość lub interesowność osoby wym ienionej
wart. 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, Ma r szałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Szef
Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef
Kancelarii Senatu, Prezes Trybuna łu Konstytucyjnego,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodn i czący

Art. 9. Wybór lub powołanie do władz spółki, spó ł 
dzieln i lub fundacji z naruszeniem zakazów określo
nych wart. 4 i 7 są z mocy prawa nieważne i nie pod legają wpisaniu do właściwego rejestru .
Art. 10. l . Osoby określone wart. l i 2 są obo wią
zane do złożenia oświadczen i a o swo im stanie ma j ąt
kowym. 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, gminy lu b związku
międzygminnego mieniu , które podlegało zbyciu
w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno r ówn i eż
zawierać dane dotyczące prowadzenia d z iałalności gospodarcze j oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spół
dzielniach, o których mowa wart. 4.
2. Urzędn icy służby cyw ilnej zajmujący inne stanowiska niż określone wart. 2 są obowiązan i do zł ożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Informacje zawarte w oswiadczeniu o stanie machyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególni e uzasadn ionych
przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 51ub
6, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomi mo braku zgody składającego oswiadczenie. Oswiadczenie przechowuje s ię przez 6 lat.
jątkowym stanowią tajemnicę słu żbową,

4. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 1, skład a
kierownikow i jednostki (dyrekt orowi generaln emu
urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem sta nowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca , we dłu g
sta nu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także
się

-
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darowiźnie

w dn iu opuszczenia stanowiska. Kierown ik jed nostki
(dyrektor genera lny urzędu) dokon uje analizy zawar~
tych w oświadczeniu danych.

3)

5. Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej, Marszałe k
Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady M in ist rów, Szef
Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejm u, Szef
Kancelarii Senatu, Prezes Trybunał u Konstyt ucyjnego,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzeczni k Praw Obywa~
telskich, Prezes Naczelnego Sądu Admi nist racyjnego,
Prezes Narodowego Banku Polskiego, P rzewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor
Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierowni k Kr ajo ~
wego Biu ra Wyborczego oraz Rzecznik U bezpieczo ~
nych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który doko ~
nuje ana lizy zawartych w nim danych . Pierwszy Prezes
Sądu Najwyższe go ski ada oświadczenie Prezydentowi
Rzeczypospol itej Polskiej, który dokonuje ana lizy za ~
wa rtych w nim danych.

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie zw i ą
zanych z pełnioną funkcją publiczną, jeże l i ich koszt
nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego
małżonka albo instytucje ich zatrud ni a j ące b ąd ż
part ie polityczne, zrzesze nia lu b fu ndacje, kt órych

otrzymanej od podmiotów kraj owych
lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza
50% najniższego wynag rodzen ia pracown ików za
p r acę, o którym mowa wa rt. 6 ust. 3,

są członkami,

5) innych uzyska nych korzyściach, o wart o ści a c h
większych niż wskazane w pkt 3, nie zw i ąza n yc h
z zajmowaniem stanowisk lub wykonywan iem zajęć albo pracy zawodowej. o których mowa w pkt 1.
4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje
o udziale w organach fundacji, spół ek prawa ha nd lowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytuł u nie pobiera się żadnych świa dczeń p i eniężnych.
5. Przy podawaniu informacj i

6.
1)

Oświadczenie ,

o którym mowa w ust. 1.

przewod n iczący samorządowego

ławczego

sejm iku

-

przewodniczącemu

składają:

koleg ium odwo~
wojewódzkiego

samorządowego,

zgłaszaj ący

wiązany zachować największą staranność

i

jest

o b o~

kie rować

się swoją najl epszą wiedzą.

6. Wszystkie zmiany danych objętyc h Rejestrem
nie później niż w ciągu 30 dni od dn ia ich
zaistnienia.
należy zg l osić

2) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) dzie,

wojewo-

3) prezes banku, o którym mowa wa rt. 2 pkt 7, z wył ączeniem Prezesa Narodowego Banku Polsk iego
- M inistrowi Finansów,
4) prezes spółki, o której mowa wart. 2 pkt 9 strowi Skarbu Państwa.

M ini -

7. Osoby odbierające oświadczen i e, o których m owa w ust. 6, dokonują anal izy zawartych w nim danych.
8. Osoba dokonująca analizy jest uprawn iona do
porównania treści analizowanego oświadcze n ia z t reścią uprzedn io złożonych oświadczeń.

7. Obowiązek zgłaszania info rmacj i, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, do Rejestru obejmuje członków Rady
Ministrów, sekretarzy i podsek retarzy st an u w m inisterstwach i Kanc~larii Prezesa Rady M in istrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów i wicewojewodów.
8. Rejestr jest jawny. Rejestr prowadzi
Komisja Wyborcza.

9. Prowadz ący Rejestr raz w roku, w odręb n ej publikacji, pod aje do publicznej wiadomości zawa rte
w nim dane.
10. Ujawnienie informacji w Rejest rze nie zwa lnia
przewidzianej w ustawie za niedopełn i enie określonych w niej obowiąz ków.

od
Art. 11. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okrew drod ze rozporządzenia, wzór formu larza oświad 
czenia, o którym mowa wa rt. 8 ust. l i art. l O ust. 1.

Pa ń stwowa

odpowiedzi alności

śla,

zwany dalej

A rt. 13. Niezłożenie ośw iadczenia, o który m m owa
wart. 8 ust. 1 lub wart. 10 ust. 1, al b o poda nie w nim
nieprawdy p owoduje odpowie dz i alność sł u żbową.

2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwa ne
przez osoby, o których mowa w ust. 7, lub ich małżon
ków.

A rt. 14. 1. Kto będąc obowiązany do z łożen i a
o którym mowa wart. 8 ust. 1 lub
wart. 10 ust. 1, podaje w nim nieprawdę,
pod lega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 12. 1. Tworzy
"Rejestrem" .

3. Do Reiestru

s ię

Rejestr

Korzyści,

nale ży zgłaszać

inform acje o :

1) wszystkich stanowiskach i zajęc i ach wykonywanych za równo w administracj i publicznej, jak i w in stytucjach prywatnych, z tytuł u których pobiera się
wynagrodzenie, oraz pracy zawodowe j wykonywanej na własny rach unek,
2) faktach materialnego wspierania dz i ała ln ości publ icznej prowadzonej przez zgłaszającego,

ośw i adcze n ia,

2. W wypadku mniejszej wag i, sprawca czyn u okrew ust. 1

ślonego

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 15. Kto zatrud nia osoby, o których m owa
wart. 1 oraz wart. 2 pkt 1-3 i 6, wbrew wa ru nkom
określo n ym wart. 7,
podlega karze aresztu albo karze grzywny.

\
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r ~rt. 16. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Są
dzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48,
l

1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77. poz. 367 oraz

z 1997 r. Nr 75, poz. 471 i Nr 98, poz. 604) po art. 41 dodaje się art. 41a i 41b w brzmieniu:

"Art. 41a. 1.

Sędziowie

są obowiązani

oświadczenia

złożenia

do
o swoim stanie

majątko

wym. Oświadczenie o stanie majątko 
wym dotyczy majątku odrębnego oraz
objętego małżeńską wspólnością mająt

kową. Oświadczenie to powinno
rać w szczególności informacje o

danych zasobach

pieniężnych ,

zawieposianierucho-

mościach , ud z iałach i akcjach w spółkach
prawa handlowego, a ponadto o naby-

tym przez tę osobę albo jej małżonka od
Skarbu Państwa , innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzyg 
minnego mieniu, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawiera ć dane dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa
handlowego lub spółdzielniach , z wyjąt
kiem funkcji w radzie nadzorczej spół
dzielni mieszkaniowej.
2.

3.

Oświadczenie , o którym mowa
sędziowie składają Pierwszemu

w ust. 1,
Prezesowi Sądu Najwyższego , który dokonuje
analizy zawartych w nim danych .
Ośw iadczenie ,

o którym mowa w ust. 1,
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 sędziego.
składa się

4. Informacje zawarte w oświadczeniu
o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową , chyba że sędzia , który zlożył
oświadczenie, wyrazil pisemną zgodę na
ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach podmiot upraw niony,
zgodnie z ust. 2, do odebrania oświadcze
nia może je ujawnić pomimo braku zgody skladającego oświadczenie. Oświad 
czenie przechowuje się przez 6 lat.
Art. 41 b. Do złożenia oświadczenia , o którym mowa
wart. 41a ust. 1, stosuje się odpowiednio
formularz, określony przepisami w ydanymi
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby peł 
niące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679), dotyczącymi oświadczenia , o którym mowa wart. 10 ust. 1 tejże ustawy."
Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81 ,
poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75,

Poz. 679

poz. 471 i Nr 98, poz. 604) wprowadza
zmiany:

się następujące

1) po art. 68 dodaje się art. 68' i 68 z w brzmieniu:
"Art. 68 '. § 1. Sędziow ie są obowiązani do złożenia
oświadczenia o swoim stanie mająt
kowym . Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębne
go 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 państwo 
wej osoby prawnej, gminy lub związ
ku międzygminnego mieniu , które
podlegalo zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pełnienia funkcji w spółkach
prawa handlowego lub spółdziel
niach, z wyjątkiem funkcji w radzie
nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej .
§ 2. Oświadczenie , o którym mowa w § 1,
sędziowie składa j ą właściwemu

rytorialnie prezesowi
nego.

sądu

teapelacyj -

§ 3. Analizy danych zawartych woświad
czeniu , o którym mowa w § 1 i 2, do-

konuje właściwe kolegium
lacyjnego.

sądu

ape-

§ 4. Prezesi sądów apelacyjnych składają
oświadczenie , o którym mow a w § 1,

Krajowej Radzie Sądownictwa, która
dokonuje analizy zawartych w nim
danych.
§ 5. Oświadczenie, o którym m owa w § 1,
składa się przed o bjęciem stanowi ska, a następnie co roku do dnia 31
marca, według stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedniego , a także
w dniu opuszczenia stanowiska sę 
dziego.

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu

o stanie

majątkowym stanow ią

jemnicę służbową,

który

chyba

ta-

że sędzia ,

złożył oświadczenie, wyraził

pina ich ujawnienie.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 21ub 4, do odebrania oświad
czenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadcze
nie . Oświadczenie przechow uje się
przez 6 lat.
semną

zgodę

Art. 682. Do złożenia oświadczenia , o którym mowa wart. 68' § 1, stosuje s i ę odpowied-

-
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nio formularz, określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679), dotyczącymi
ośw iad czenia, o którym mowa wart. 10
ust. 1 tejże ustawy.";
2) w MI. 121 po § 4 dodaje
,,§

się §

3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator
Wojskowy, prokuratorzy Prokuratury Krajowej , prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy apelacyjni
oraz wojskowi prokuratorzy okręgowi
składają oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1, Prokuratorowi Generalnemu,
który dokonuje analizy zawartych w nim
danych.

5 w brzmieniu:
4.

S Ka'11ornicy sądow i są obowiązani złożyć
oswtadczenie, o którym mowa wart. 68' § 1, prezes owi sądu wojewódzkiego, który dokonuje
analizy zawartych w nim danych ; przepisy art.
68' § 5 i 6 ma ją zastosowanie.";

.. A rt. 121 ' . Do z ło że nia oświadczenia, o którym
mowa wart. 68' § 1, przez komornika
sądowego stosuje się odpowiednio formularz, określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679), dotyczącymi
oświadcze nia , o którym mowa wart. 10
ust. 1 tejże ustawy. "
Art. 18. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokOJraturze (Oz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 90, poz. 557 i Nr 98, poz. 604)
po art. 49 dodaje się art. 49a i 4gb w brzmieniu:
są obowiązani

do złożenia
o swoim stanie majątko
wym. Oświadczenie o stanie majątko
wym dotyczy majątku odrębnego oraz
oświadczenia

objętego małżeńską wspólnością mająt- ·
kawą. Oświadczenie

to powinno zawiew szczegól no ści informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w s półkach
prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzyg
minnego mieniu , które podlegało zbyciu
w drodze przetargu. Oświa dczenie to powi nn o r ów nież zawierać dane dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa
handlowego lub spółdzielniach, z wyjąt
kiem funkcji w radzie nadzorczej spół
dzielni mieszkaniowej.
rać

2.

Oświadczenie,

o którym mowa w ust. 1,
prokuratorzy składają odpowiednio wła
ściwem u prokuratorowi apelacyjnemu
lub wojskowemu prokuratorowi okręgo
wemu, który dokonuje analizy zawartych
w nim danych.

Oświadczenie ,

o którym mowa w ust. 1,
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 prokuratora.
składa się

3) po art. 121 dodaje się art. 121' w brzmieniu:

"Art. 49a. 1. Prokuratorzy

Poz. 679

5. Informacje zawarte w oświadczeniu
o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że prokurator, który
złożył

oświadczenie,

wy raz i ł

pisemną

zgodę

na ich ujawnienie. W szczególnie
uzasadnionych
wypadkach
podmiot
uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do
odebrania oświadczenia może je uj awnić
pomimo braku zgody s kładającego
oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 61at.
Art. 49b. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa
wart. 49a ust. 1, stosuje się odpowiednio
formularz, określony przepisami wydanymi
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby peł
niące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679), dotyczącymi oświadczenia, o którym mowa wart. 10 ust. 1 tejże ustawy."
Art. 19. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samoterytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622
oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) po art. 24d dodaje się
art. 24e-24h w brzmieniu:
rządzie

"Art. 24e. 1. Radni nie mogą
wych zajęć ani

podejmować

dodatkodarowizn
mogącyc h podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgod ni e
z art. 23a ust. 1.
otrzymywać

2. Radni nie mogą powoływać s i ę na swój
mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością
gospodarczą prowadzoną na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządza ć taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
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mogą być człon kami władz

zakontrolnych i rewizyj nych ani pełnomoc n ikami handlowymi
s p ół ek prawa hand ł owego z udziałem
komu nalnych osób prawnych lub podmiotów gospoda rczych, w których
u czest niczą takie osoby. Wybór lub powoł an i e rad nego do tych władz są z mocy prawa n ieważne.

przepisie, w termin ie 14 dn i od dnia wypłaty wynagrodzenia lu b diety.

rzą d zającyc h ł ub

3. Zakaz, o któ rym mowa w ust. 2, nie dotyczy radnych, o ile zosta li oni wyznaczeni
do spół ek, określo n ych w tym przepisie,
jako rep reze ntanci m ienia komunalnego;
radn i nie mogą zostać wyznaczeni do
w i ęcej n i ż dwóch spółek.
4. J eże l i wybór lub powołanie , o którym
mowa w ust. 2, m ia ł o miejsce przed rozpoczęc i em wykonywania mandatu , radny jest obowiązany zrzec się stanowiska
lub fu nkcji w termin ie do 3 miesięcy od
dn ia zł oże n ia ślubowan i a, o którym mowa wa rt. 23a ust. 1. W razie niezrzeczenia
s i ę stanowiska lub funkcji, radny traci je
z mocy prawa po upływie trzech miesię 
cy od d nia złożen i a ślubowania.
5. Rad ni nie mogą posiadać pakietu więk
szego ni ż 10% ud ziałów lub akcji w spół
kach prawa hand lowego z udziałem kom unal nych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekracza j ące ten pakiet powinny by ć zbyte
przez rad nego przed p i erwszą sesją rady
gmi ny, a w razie niezbycia ich nie uczestni czą one przez okres sprawow ania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu
w wykonywan iu przysługujących im
upr aw n ie ń (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podzia ł u majątk u, prawa poboru).
Art. 24g . 1. Osoby, o których m owa wart. 24f ust. 3,
mogą ot r zy m ywać odrębne w ynagrodzenie z tyt ułu sprawowania funkcji
w s p ó łce prawa hand lowego, do której
z o stały wyznaczone jako reprezentanci
m ieni a kom unalnego.
2. Wyso kość wynag rodzenia łąo::znie z diet ami z tytu ł u peł n i e n ia funkcji w jednej
spó ł ce nie m oże przekraczać miesięcznie
czte rok rotności naj niższego wynagrodze nia pracowników za pracę, obow i ą 
zu j ącego w gr udn iu roku poprzedzające 
go, o kr eślo n ego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy; j eżeli wynagrodzenie przyzna ne przez spółkę jest wyższe , nadwyżka
sta nowi dochód b ud żetu gminy, której
o rgan delegowa ł pobierającego wyna g rodzenie.
3. S pó ł ka prawa hand lowego przekazuje
n adwyż kę, o której mowa w ust. 2, na ra chunek urzęd u gminy określonej w tym

Art. 24h. 1. Radn i są obowiązan i złożyć oświadcze
nie o swoim stanie ma j ąt k owym, zawier ające w szczegó l nośc i informacje o za sobach pieniężnych, nieruc h omościach,
udziałach i akcjach w spó ł kach prawa
handlowego oraz o nabyciu od Skarbu
Państwa , innej pańs twowej osoby prawnej, gmi ny lub zw i ązku m iędzygminnego
mienia, które podlega ł o zbyciu w drodze
przeta rgu, a także dane o prowadzeniu
działa l ności gospodarcze; oraz dotyczące
zajmowania stanowisk w spółkach pra wa ha ndlowego. Oświadczen i e powinno
zaw i erać informacje dotyczące mająt k u
objętego wspólnością m ajątkową ma ł 

żeńską·

2.

W i adomości

o stanie

zawarte w

oświadczeni u

ma j ątkowym stanowią

tajemn iosoba, która je
złożyła, wyraz ił a pisemną zgodę na ich
ujawnienie. W szczególn ie uzasadnionych przypad kach przewod n iczący rady
gminy może podjąć decyzję o ujawnieniu oświadczenia, pomimo braku zgody
skł adającego oświadcze n ie, po zasię 
gnięciu opinii kom isji rewizyjnej.

cę służbową,

chyba

że

3. Prezes Rady Mi nistrów określa, w drodze rozporządzenia , wzó r formularza
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
4.

Oświadczen i e,

o którym m owa w ust. 1,
rady gminy w term in ie trzydziest u dni od dnia obję c ia mandatu. Kolejne oświadczenia
radn i składają co roku, do dnia 31 marca, według stanu na d zień 31 grud nia roku poprzedniego, oraz na dwa miesiące
przed datą wyborów do rad gmin. Ana lizy zawartych w oświadcze n iu da nych
dokon uje przewodniczący rady gminy.
Oświadczenie przechowuje się przez 6
lat.
składa się przewodniczącemu

5.

Przewodn i czący

rady gm iny składa
o którym mowa w ust. 1,
przewodniczącemu właściwego sejmiku
samo r ządowego. Przepisy ust. 4 stosu je
się odpowiednio.
oświadczenie,

6. W przypadku naruszenia term inów okreś l onych w ust. 4, radnem u nie p r zysłu 
guje dieta do czasu zł ożenia ośw i adcze 
nia.
nieprawdy w oświadczeniu
powoduje odpowiedz i alność na podstawie art. 247 § 1
Kodeksu karnego."

7. Podanie
o stanie

majątkowym

Art. 20. W ustawie z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachu nkowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496 oraz
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związku m iędzygm i nnego

z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 41, poz. 255) art. 23 otrzy·
muje brzmienie:
" Art. 23. Og raniczen ia prowadzenia dzia ł alności go·
spoda rczej przez pracowników regionalnych
izb obrachunkowych za j mujących stanowi·
ska prezesa, członka kolegium, naczeln ika
wydzia ł u oraz inspekt ora do spraw kontroli
ok r eś l ają przepisy o ograniczeniu prowadze·
nia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne."
Art. 21. W ustawie z dnia 12 paździe rn ika 1994 r.
o samorządowych kolegiach odwoławczych (Oz. U.
Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1997 r. Nr 98,
poz. 604) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzm ieniu:
"Art. 18a. W

postępowaniu

reprezentować

przed kolegi um nie
strony:

może

1) adwokat wyko n ujący zawód w kancelari i
adwokackiej, zespole adwokackim oraz
w spółce jawnej lu b cywi lnej z wyłącz·
nym udziałem adwokatów lub adwoka·
tów i radców prawnych albo w spółce kom andytowej, w której komplem entariu·
szam i są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawn i, przy czym wy.
łącznym przedmiotem dzia ł a l ności ta·
kich spółek jest św i adczen i e pomocy
prawnej,
2) radca prawny wykon uj ący zawód w kan celarii radcy prawnego oraz w spółce
jawnej lu b cywilnej z wyłącznym udzia łem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów albo w spółce komandytowej, w której kompleme nta riuszami
są wyłącznie radcowie prawn i lu b radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącznym przedmiotem dz i a ł a ln ośc i takich spółek jest św i adczen i e pomocy
prawnej
-

w

których

u działowcem

jest etatowy

czł o n kiem,

lub

członek

wspólnikiem,
komplementa riuszem
kolegium."

Art. 22. W ustawie z dn ia 11 maja 1995 r. o Naczel nym Sądz i e Admin istracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 47 1) po
art. 12a dodaje s i ę art. 12b i 12c w brzmien iu :
"Art. 12b. 1.

Sędziowie są obowiąza n i

do złoże n ia
oświadczenia o swoim stanie mająt ko
wym. Ośw i adcze n ie o stanie m ajątko 
wym dotyczy maj ątk u odrębnego oraz
objęt~go małżeńską wspólnością mająt
kową. Oświadczenie

to powinno zawiew szczegó l ności informacje o posiada nych zasobach pienięż n yc h , nieruchomościach,
udzia ł ach
i akcjach
w spółkac h prawa hand lowego, a po·
nadto o nabytym przez tę osobę albo jej
małżonka od Skarbu Państwa, inn ej
państwowej osoby prawnej, gm iny lub

m ieni u, które
zbyci u w drodze przeta rgu.
Oświadczenie to powin no rów ni eż za·
w i erać dane dotyczące prowadzenia
działal n ości gospodarczej oraz pe łni enia
f un kcj i w spółkach prawa handlowego
lub spół dzie ln iach, z wyjątkiem f unkcj i
w radzie nadzorczej spółdzielni mieszka·
niowej.
pod l egało

2.

Oświadcze n ie,

o którym mowa w ust. 1,
Prezesowi Sąd u .

sędziowie składają

3. Analizy da nych zawartych w oświadcze
ni u, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonu·
je Kolegiu m Sądu.
4. Oświadcze n ie, o którym mowa w ust. 1,
składa s i ę przed obj ęciem stanowiska,
a następnie co roku do dn ia 3 1 marca,
według sta nu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, a także w dniu opuszczenia st anowiska sędziego.
5. Informacje zawarte w oświadcze n iu
o stanie majątkowy m sta n ow i ą tajemnicę służbową, chyba że sędzia, który zło
źył oświadcze n ie, wyraził pisem n ą zgodę

na ich ujawn ienie. W szczególn ie uzasadnionych
przypadkach
pod miot
uprawn iony, zgod nie z ust. 2, do odeb rania ośw i adczenia m oże je ujaw n ić pom imo braku zgody składającego oświad
czenie. Ośw i adczenie przechowu je się
przez 6 lat.
Art. 12c. Do złożen i a ośw i adczen i a, o którym mowa
wart. 12b ust. 1, stosuje się odpowied nio
formu larz, okreś l ony przepisami wydanym i
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeni u prowadzen ia
działa l ności gospodarczej przez osoby peł
n iące funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106,
poz. 679), dotyczącymi oświadcze n ia, o którym m owa wart. lO ust. 1 tej że ustawy."
Art. 23. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywan iu mandatu posł a i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350
i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 98,
poz. 604) w prowadza się następujące zm ia ny:
1) wart. 35:
a) w ust. 3 po wyrazach "do dnia 31 ma rca" dodaje s i ę wyrazy" ,wed ł ug sta nu na dzień 31 grudnia roku poprzed niego",
b) po ust. 3 dodaje

się

ust. 3a w brzmieni u:

rać

,,3a. Oświadcze n ie, o któ rym mowa w ust. 1,
przechowuje się przez 6 lat. Podm iot dokonujący analizy ośw i adcze ni a jest uprawniony do porówna nia treści ana lizowanego
ośw i adczenia z treśc i ą uprzedn io z łożonyc h
ośw i adczeń. ";

-
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art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1.Tworzy się Rejestr
lej "Rejestrem".

Korzyści,

3. Do Rejestru
cje o:

n ależy zg ł aszać

informa-

1) wszyst kich stanowiskach i zajęciac h
wykonywanych zarówno w ad ministracj i publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których
pobiera się wynagrodzeni e, oraz
pracy zawodowej wykonywa nej na
własny rachunek,
2) faktach

9. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie
zwa lnia od odpowiedz i a ln ości przewidzianej w ustawie za niedopełnienie
okreś l onyc h w niej obowiązków. "

zwany da-

2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub
ich małżonków.

materialnego wspiera nia
publicznej prowadzonej

działalności

przez

Poz. 679

zg łasza j ącego,

darowiźnie otrzymanej od pod miotów krajowych lub zagranicznych,
j eże li jej wartość przekracza 50%
naj n iższego wynag rodzen ia pracown ików za pracę, obowiązu j ące
go w grudn iu roku poprzedza jąc e
go, ok r eślo n ego przez Ministra Pra cy i Polityki Socja lnej na podstawie
Kodeksu pracy,
4) wyjazdach krajowych lub zagra nicznych ni e związanyc h z pełni o ną
funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie
zosta ł pokryty przez zgłaszającego
lub jego małżonka albo instytucje
ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lu b fundacje, których są czło nkami ,
5) innych uzyskanych ko rz yściach,
o wartościach większyc h niż wskaza ne w pkt 3, ni e zw i ąza n ych z zaj m owan iem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o których mowa w pkt 1.
4. Do Rejestru na l eży także zg ł aszać informacje o udziale w organach fundacj i, spó łek prawa hand lowego lub
s p ó łd z i el ni , nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera s i ę żadnych

3)

świadczeń pieniężnych.

5. Przy podawaniu inf ormacji poseł i senator są obowiązani zachować naj większą staranność i kierować s i ę swoj ą n aj l epszą wiedzą.

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zg łos i ć nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia .
7. Rejestr jest jawny. Rejestr dla posł ów
prowadzi Marszałek Sejm u, a dla senatorów Marszałek Senatu.
8. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębne j publikacj i, podaje do publicznej
wiadomości zawa rte w nim dane.

Art. 24. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cyw iln ej (Dz. U. Nr 89, poz. 402) art. 52 otrzym uje brzmieni e:
"Art. 52. Ograniczen ia prowadzenia dzia ł a ln ości gospodarczej przez urzędników słu żby cywi lnej
ok r eś l ają przepisy o ogra niczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące fun kcje publiczne."
Art. 25 . W ust awie z dnia 20 grudn ia 1996 r. o gospoda rce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43)
s kreśla się art. 11 .
Art. 26. 1. Osoby wym ienione wart. 1 i 2, które
w dniu wejścia w życie ustawy są członkam i zarządów,
rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa
handlowego, z zast r zeżenie m art. 6 ust. 1, lub spół 
dzielni, z wyj ątkiem rad nadzorczych spół dzielni m ieszkaniowych, albo członkami zarządów fundacji prowadzącyc h działalność gospodarczą, są obowiązane zrzec
się tych stanowisk, w terminie do najb li ższego wa lnego zgromadzenia lu b zgromadzen ia akcjonariuszy, nie
pó źniej jednak n iż w ciągu 6 mi esięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, chyba że w tym termin ie zł ożyły
oświadcze ni e o rezygnacji z funkcji publicznej. W razie
niezłoże ni a oświadczenia w tym terminie osoby te tra cą, z m ocy prawa, sta nowiska we władzach spółk i ,
spółdzielni lub fu ndacj i i zostają wykreś l one z właści 
wego rejestru .
2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego
mini stra reprezentującego Skarb Państwa w spółce,
mo że, w indywidualnych, szczegól nie uzasadnionych
przypadkach, wyznaczać sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi sta nu dł uższy n iż ok reślony w ust. 1 termin zrzeczenia się stanowiska w spół ce prawa ha nd lowego, o której mowa w ust. 1.
przez oso b ę wymien i oną w ust. 1
o rezygnacji z fun kcj i publicznej powoduje rozw i ązan i e z nią stosu nku pracy w drodze porozumienia stron lub wypowiedze nia przez pracodawcę al bo odwołania ze stanowiska.
3.

Złożenie

oświadcze nia

Art. 27 . Osoby wym ien ione wart. 1 i 2, które w dn iu
w życie ust awy posiadają w spółkac h prawa
handlowego w i ęcej ni ż 10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających w i ęcej ni ż 10% kapitał u z akł a 
dowego albo prowadzą działalnoś ć gospoda rczą okreś l o n ą wart. 4 pkt 6, są obowiązane do zbycia nadwyź
ki ud z i ałów lub akcji oraz zaprzestania tej dzia ł a ln ości
gospoda rczej , w term ini e 3 mi esięcy od dni a wejścia
w źycie ustawy.
wejścia

Art. 28. Osoby, które w dn iu wej ścia w życie ustawy
stanowiska ok r eś lon e wart . 1, są obow i ązane,
nie póżniej niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie
ustawy, złożyć ośw i adczenie, o którym mowa wart. 8
ust. 1; przepisy art. 8 ust. 2-5 mają zastosowa nie.

zajmują

-
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Art. 29. 1. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r.
o ograniczeni u prowadzenia działalności gospoda rczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56,
poz. 274, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i z 1996 r. Nr 73,
poz. 350), z zastr zeżenie m ust. 2.
2. Do radnych rad gmin kadencji, w czasie której ni niejsza ustawa weszła w życie, stosuje się u stawę ,
o której mowa w ust. 1.
Art. 30. Ustawa wchodzi w
1998 r., z tym że:

życ ie

Poz. 679 i .680

2) przepisy art. 24f- 24h ustawy, o kt órej mowa
w art. 19, mają zastosowa nie do radnych rad gmin
kadencji następu j ącyc h po kadencji, w czasie której
niniejsza ustawa wesz ł a w życie,
3) przepisy art. 35a ustawy, o której m owa wart. 23,
wc h odzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sejmu i Senatu następującej po kadencji rozpoczętej
w dniu 19 września 1993 r.,
4) przepisy art . 1 l ustawy, o której mowa wart. 25,
stosuje się nadal do radnych rad gmin kadencji,
w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie .

z dniem l stycznia

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa wart. 19,
wc ho dzą w życie po u pływie 30 dni od dn ia og ł o 
szen ia,
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USTAWA
z dnia 22 sierpn ia 1997 r.
o
Rozdział

bezpieczeństwie

1

Przepisy ogó lne
Art. 1. 1. Ustawa ok r eś l a wa run ki bezpieczeństwa
imprez masowych, tryb wydawa ni a zezwoleń na ich
przep rowadze ni e oraz zasady odpow i edzialności orga nizatorów tych imprez za szkody wyrządzone w miej scu i w czasie trwania imprezy masowej, a także zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych i ich uczestn ików w przypadku na ru szenia przez
nich przepisów ustawy.
2.

Bezpieczeństwo

im prezy masowej polega na
przez orga ni zatora imprezy wymogów w zakresie bez p ieczeństwa osób obecnych na im prezie
w czasie jej trwania, och rony porządku publicznego,
za bezpieczenia pod względe m medycznym, a takie
stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze
słu żącymi tym obiektom instalacjami i urz ądzeniami
technicznymi, w szcze g ólności przeciwpożarowymi
i sa nitarnym i.
spe ł n i en iu

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez
masowych ni eodpł a tn ych organ izowa nych na terenach za mkni ętyc h będących w zarządzie jednostek orga nizacyjnych podleg ły c h M inistrom: Obrony Narodowej, Spra w Wew n ętrznych i Adm inistracji. Sprawiedli wości, Edukacji Narodowej oraz Prezesowi Urzędu Kul tury Fizycznej i Tu rystyki, jeże li jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieni u niniejszej
ustawy.
Art. 3.

I lekroć

w ustawie jest mowa o:

1) imprezie m asowej -

n ależy

przez to rozum i eć imlub rozrywkową, na

prezę spo rt ową, artystyczną

imprez masowych .
której może być obecnych - w przypadku stadionu, innego obiektu ni e będącego budynkiem lub
terenu u możliwia j ącego przeprowadzenie imprezy
masowej - ni e mni ej niż laDO osób, a w przypadku hal i sportowej lub in nego budynku umożliwia
nie
jącego przeprowadze ni e imprezy masowej m niej n i ż 300 osób; nie są imprezami masowymi
w rozu mien iu niniejszej ustawy imprezy odbywają
ce się w teatrach, ope rach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bib liotekach, domach kult ury i galeriach sztuki, a t akże imprezy organizowane w placówkach oświatowyc h, imprezy sportowe
z udz i ałem sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ram ach ws półzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne,
2) zabezpieczeniu im prezy masowej - należy przez to
rozu mi eć ogól skoordynowanych przedsięwzięć
podejmowanych przez organ izatora imprezy, wójta, burm istrza, prezydenta miasta, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpoża r owej, służbę
zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe
sł u żby i organy,
3) organ izatorze imprezy masowej -

należy

rozumieć osobę pr awną, osobę fi zycz ną
n o stkę orga ni zacyjn ą

prawnej ,

nie

przez to
lub jed-

p osia dającą osobowości

prze pr owa dzając ą imprezę masową,

4) regulaminie obiektu lub im prezy masowej - należy przez t o rozumi eć przepisy wyda ne przez
wł aś c i c iela, posiadacza, użytkow nika , zarządzają
cego obiekte m lub organi zat ora imprezy masowej , zawierające zasady zachowa nia s ię osób
obecnych na imprez ie i korzysta nia przez nie

