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wart. 58 i 86 jest ekwiwalentem pie
nlęznym, o którym mowa wart. 24 
ust. 1 pkt 2. 

2. Osobie, która otrzymala pomoc finan
sową na budownictwo mieszkaniowe 
na podstawie przepisów obowiązują
cych przed dniem wejścia w życie usta
wy i zajm uje lokal spółdzielczy o po
w ierzchni mieszkalnej mniejszej od 
przysługującej minimalnej normy, wy
płaca się ekwiwalent pieniężny w wy
sokości odpowiadającej różnicy mię
dzy zajmowaną powierzchnią użytko
wą a powierzchnią przysługującą we
dług zasad określonych wart. 47 
ust. 1-5. 

3. Jeżeli pozwolen ie na budowę domu 
jednorodzinnego zostało wydane przed 
dniem 21 lutego 1994 L, zaliczkową po
moc fi na nsową zamienia się na bez
zwrotną według zasad j stawek, które 
obowiązywały w dotychczasowych 
przepisach na dzień upływu trzech lat 
od otrzymania tego pozwolenia. Do 
osób, którym trzyletni okres od otrzy
mania 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 dotyczących przyznanej pomocy 
finansowej, o której mowa w ust. 1, jest 
dyrektor oddzi ału rejonowego Agencji. 

5. Wydatki na cele określone w ust. 2 i 3 
pokrywane są ze środków finansowych 
przeznaczonych na ekwiwalent pienięż

ny, o którym mowa wart. 24 ust. 1 
pkt 2." 

Art. 2. Rada Nadzorcza Agencji, powołana przed 
dniem wejścia w życie ustawy, rea lizuje zadania do cza 
su upływu kadencj i. 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz
tach 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 brzmienie: 

,,3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do 
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyza
cj 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 otrzy
muje brzmienie: 

,,2. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żoł
nierza zawodowego w okresie pełnienia służby 
obowiązkowej wskutek dokonanego przez nie
go wypowiedzen ia stosunku służbowego na
stępuje po upływie dwunastomiesięcznego ter
minu wypowiedzenia j pod warunkiem: 
1) przekazania do dyspozycj i Wojskowej Agen

cji Mieszkaniowej za jmowanej osobnej kwa
tery stałej - jeżeli nie nabył uprawnienia do 
emerytury wojskowej lub wojskowej renty 
inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa pozostają
cego w związku ze służbą wojskową, 

2) zwrócenia równowartości kosztów, o któ
rych mowa wart. 80 ust. 1." 

Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa
żeniu żołnierzy (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 ~997 r. Nr 80, poz. 496) wart. 44 
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) należności z tytułu opłat za świadczenia w natu
rze. " 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 21 sierpn ia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działa l ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Art. 1. Ustawa okreś la ograniczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kie
rownicze stanowiska panstwowe, w rozumieniu prze
pisówo wynagrodzen iu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska panstwowe, oraz przez sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Art. 2. Ustawa określ a także ograniczenia w prowa
dzeniu działalności gospodarczej przez: 

1) pracowników urzędów państwowych, w tym 
urzędników służby cywilnej, zajmujących stanowi
ska kierownicze: 
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a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu 
(jednostki równorzędnej ) i jego zastępcy oraz 
naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej)
w urzędach nacze lnych i centralnych organów 
państwowych, 

b) dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, 
dyrektora wydzialu (jednostki równorzędnej ) 

i jego zastępcy oraz głównego ks ięgowego, kie* 
rown ika urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz 
głównego księgowego - w urzędach tereno
wych organów rządowej administracji ogólnej, 

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

2) pracowników urzędów państwowych , w tym 
urzędników służby cywilnej, zajmujących stanowi
ska równo rzędne pod wzg lędem płacowym ze sta
nowiskami wymien ionymi w pkt 1. 

3) dyrekto ra generalnego Najwyższej Izby Kontro li 
oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli nadzo
rujących lub wykonujących czynn ości kontrolne, 

4) pracowników regionalnych izb obrachunkowych 
zajmujących stanowiska: prezesa, członka kole
gium, naczelnika wydziału oraz inspektora do 
spraw kontroli, 

5) pracowników samorządowych kolegiów odwolaw
czych zajmujących stanowiska: przewodniczącego, 
jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium, 

6) członków zarządów gmin, skarbników (głównych 
księgowych budżetu) i sekretarzy gmin oraz inne 
osoby wydające decyzje administracyjne z upo
ważn ienia wójta lub burmistrza (prezydenta mia
sta). 

7) pracow ników banków państwowych zajmujących 
stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu 
oraz skarbnika , 

8) pracowników przedsiębiorstw państwowych zaj
mujących stanowiska: dyrektora przedsiębi orstwa, 
jego zastępcy oraz głównego ks ięgowego, 

9) pracowników jednoosobowych spółek Skarbu Pań
stwa oraz spółek, w których udzial Skarbu Państwa 
przekracza 50% kap itału zakładowego lub 50% licz
by akcj i, zajmujących stanowiska: prezesa, w ice
prezesa i czlonka za rządu , 

10) pracown ików agencji pa ństwowych zajmujących 
stanowiska: prezesa, w iceprezesa, dyrektora ze· 
społu , dyrektora oddzialu terenowego i jego za
stępcy - lub stanowiska równo rzędne, 

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

Art . 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce prawa 
handlowego - rozumie się przez to spółkę handlową, 
a także inną spólkę , do której stosuje się przepisy pra
wa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego. 

Art. 4. Osoby wymienione wart. 1 i 2, w okres ie zaj
mowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których 
mowa w tych przepisach, nie mogą: 

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub ko
misji rewizyjnych spółek prawa handlowego, 

2) być zatrudn ione lub wykonywać innych za jęć 

w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wy
wolać podejrzenie o ich stronn iczosć lub intere
sowność, 

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub ko
misji rewizyjnych spółdzieln i , z wyjątkiem rad nad
zorczych spółdz ielni mieszkaniowych, 

4) być członkami za rządów fundacj i prowadzących 
działal ność gospodarczą, 

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 
10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 
10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spó
ł ek, 

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny ra
chunek lub wspólnie z innymi osobami, a także za
rządzać taką działalnośc ią lub być przedstawicie· 
lem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takie j 
działa lności; nie dotyczy to działalności wytwórczej 
w roln ictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwie~ 
rzęcej , w formi 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 
służbowe, które podlega odpowiedzia lności dyscy
plinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania 
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracow
nika, 

2) wymien ione wart. 2 pkt 5--10 stanowi podstawę 
do odwołania ze stanowiska. 

Art. 6. 1. Zakaz za jmowania stanowisk we władzach 
spółek, o którym mowa wart. 4 pkt 1, nie dotyczy osób 
wymienionych wart. 2 pkt 1, 2 i 6-10, o ile zostały wy
znaczone do spółki prawa handlowego z udziałem 
Skarbu Państwa, innych państwowych osób praw
nych, gminy, związków m iędzygminnych lub innych 
komunalnych osób prawnych jako reprezentanci tych 
podmiotów; osoby te nie mogą zostać wyznaczone do 
więcej n iż dwóch spółek prawa handlowego. 

2. Osoby, o których mowa wart. 2 pkt 1 i 2, mogą 
otrzymywać odrębne wynagrodzenie z tytułu sprawo
wania funkcji w spółce prawa handlowego, do której 
zostały wyznaczone jako reprezentanci Skarbu Pań

stwa. 

3. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa 
wart. 2 pkt 1 i 2, z tytułu pełnienia funkcji w jednej spół
ce, łączn:e z dietami, nie może przekraczać miesięcznie 
czterokrotności najniższego wynagrodzenia pracowni 
ków za pracę , obowiązującego w grudniu roku poprze-
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dzającego, okreś lonego przez Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy; jeżeli wynagro
dzenie przyznane przez spółkę jest wyższe, nadwyżka 
stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Spółka prawa hand łowego przekazuje nadwyż
kę, o której mowa w ust. 3, na rachunek urzędu skarbo
wego własciwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby wyznaczonej jako reprezentant Skarbu Państwa, 
w terminie 14 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia lub 
diety. 

Art. 7.1. Osoby wym ienione wart. 1 oraz wart. 2 
pkt 1~3 i 6 nie mogą, przed upływem roku od zaprze
stan ia zajmowania stanow iska lub pełnienia funkcji, 
być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przed
siębiorcy, jeżel i brały udział w wydan iu rozstrzygnięcia 
w sprawach indywidualnych dotyczących tego przed
sięb iorcy. 

2. W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrud
nienie przed upływem roku może wyrazić komisja po
wołana przez Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej 
"kom isją" . 

3. Komisja rozpatruje sprawy w składach trzyoso
bowych. 

4. Do postępowania przed komisją stosuje się prze
pisy Kodeksu postępowan ia administracyjnego. 

5. Decyzje komisji są podejmowane w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie zgody, o któ
rej mowa w ust. 2, i są ostateczne. 

6. Prezes Rady Ministrów okresla, w drodze rozpo
rządzenia, organ izację pracy i skład komisji oraz zasa
dy wynagradzania jej członków. 

7. Do osób wymienionych wart. 8 ust. 3 i 4 przepi 
su ust. 2 nie stosuje się. 

Art. B. 1. Osoby wymienione wart. 1 obowiązane 
są do złoże ni a przełożonemu oswiadczen ia o działa Ino
sci gospodarczej prowadzonej przez małżonka ~ 
przed powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze 
podjęcia takiej działalnosci lub zmianie jej charakteru 
~ w trakcie pełn ienia f unkcji. 

2. Komisja, na wniosek przełożonego lub osoby za
interesowanej, wydaje, w terminie 14 dni od dnia zło
żenia wniosku, opin ię, czy działalność gospodarcza, 
o której mowa w ust. 1, może wywołać podejrzenie 
o stro nniczość lub interesowność osoby wymienionej 
wart. 1. Przepisy art. 7 ust. 3-5 stosuje się odpowied
nio, z tym że opinię doręcza się w każdym przypadku 
przełożonemu. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek 
Sejmu, Ma rszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Szef 
Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef 
Kancelarii Senatu, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywa
telskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodn iczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor 
Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierow nik Krajo
wego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczo
nych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego . Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezy
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Mar
sza łka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Mini 
strów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, 
wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Kon
stytucyjnego, w iceprezesa Trybunału Konstytucyjne
go, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w iceprezesa Naj
wyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wice
prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierw
szego Prezesa Sądu Najwyższego , Prezesa Sądu Naj
wyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskie
go ~ przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

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

Art. 9. Wybór lub powołanie do władz spółki, spół 
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 obowią
zane do złożenia oświadczen ia o swoim stanie mająt
kowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 
majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólno
ścią 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 lub związku 
międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno równ ież 
zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności go
spodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spół
dzielniach, o których mowa wart. 4. 

2. Urzędn icy służby cyw ilnej zajmujący inne stano
wiska niż określone wart. 2 są obowiązan i do złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Informacje zawarte w oswiadczeniu o stanie ma
jątkowym stanowią tajemnicę służbową, chyba że oso
ba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgo
dę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 51ub 
6, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomi 
mo braku zgody składającego oswiadczenie. Oswiad
czenie przechowuje się przez 6 lat. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa 
się kierownikow i jednostki (dyrektorowi generaln emu 
urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem sta 
nowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także 
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w dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki 
(dyrektor genera lny urzędu) dokonuje analizy zawar~ 
tych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej, Marszałek 
Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Min ist rów, Szef 
Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef 
Kancelarii Senatu, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywa~ 
telskich, Prezes Naczelnego Sądu Administ racyjnego, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego, P rzewodniczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor 
Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajo~ 

wego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczo~ 

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 Najwyższego ski ada oświadczenie Prezydentowi 
Rzeczypospol itej Polskiej, który dokonuje ana lizy za~ 

wartych w nim danych. 

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

1) przewodniczący samorządowego koleg ium odwo~ 
ławczego - przewodniczącemu wojewódzkiego 
sejmiku samorządowego, 

2) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - wojewo
dzie, 

3) prezes banku, o którym mowa wart. 2 pkt 7, z wy
łączeniem Prezesa Narodowego Banku Polsk iego 
- Ministrowi Finansów, 

4) prezes spółki, o której mowa wart. 2 pkt 9 - Mini 
strowi Skarbu Państwa. 

7. Osoby odbierające oświadczen ie, o których mo
wa w ust. 6, dokonują anal izy zawartych w nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do 
porównania treści analizowanego oświadczen ia z t re
ścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

Art. 11. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okre
śla, w drodze rozporządzenia, wzór formu larza oświad 

czenia, o którym mowa wart. 8 ust. l i art. l O 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 małżon
ków. 

3. Do Reiestru należy zgłaszać informacje o : 

1) wszystkich stanowiskach i zajęc iach wykonywa
nych za równo w administracj i publicznej, jak i w in 
stytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się 
wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywa
nej na własny rachunek, 

2) faktach materialnego wspierania dz iała lności pu
bl icznej prowadzonej przez zgłaszającego, 

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych 
lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 
50% najniższego wynagrodzen ia pracown ików za 
pracę, o którym mowa wart. 6 ust. 3, 

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie zwią

zanych z pełnioną funkcją publiczną, jeże l i ich koszt 
nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego 
małżonka albo instytucje ich zatrud nia jące bąd ż 
part ie polityczne, zrzeszenia lub fu ndacje, których 
są członkami, 

5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach 
większych niż wskazane w pkt 3, nie związa nych 
z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem za
jęć albo pracy zawodowej. o których mowa w pkt 1. 

4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje 
o udziale w organach fundacji, spółek prawa hand lo
wego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytu
łu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych. 

5. Przy podawaniu informacj i zgłaszający jest obo~ 
wiązany zachować największą staranność i kie rować 
się swoją najl epszą wiedzą. 

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem 
należy zg losić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich 
zaistnienia. 

7. Obowiązek zgłaszania informacj i, o których mo
wa w ust. 2, 3 i 4, do Rejestru obejmuje członków Rady 
Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w m ini
sterstwach i Kanc~larii Prezesa Rady M in istrów, kie
rowników urzędów centralnych oraz wojewodów i wi
cewojewodów. 

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

9. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odręb nej pu
blikacji, podaje do publicznej wiadomości zawarte 
w nim dane. 

10. Ujawnienie informacji w Rejest rze nie zwa lnia 
od odpowiedzialności przewidzianej w ustawie za nie
dopełn ienie określonych w niej obowiązków. 

Art. 13. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa 
wart. 8 ust. 1 lub wart. 10 ust. 1, albo podanie w nim 
nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową. 

Art. 14. 1. Kto będąc obowiązany do z łożen ia 
oświadczen ia, o którym mowa wart. 8 ust. 1 lub 
wart. 10 ust. 1, podaje w nim nieprawdę, 

pod lega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

2. W wypadku mniejszej wag i, sprawca czynu okre
ślonego w ust. 1 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 15. Kto zatrudnia osoby, o których mowa 
wart. 1 oraz wart. 2 pkt 1-3 i 6, wbrew warunkom 
określonym wart. 7, 

podlega karze aresztu albo karze grzywny. 



\ 
Dziennik Ustaw Nr 106 - 3329- Poz. 679 

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 do
daje się art. 41a i 41b w brzmieniu: 

"Art. 41a. 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątko
wym. Oświadczenie o stanie majątko

wym dotyczy majątku odrębnego oraz 
objętego małżeńską wspólnością mająt

kową. Oświadczenie to powinno zawie
rać w szczególności informacje o posia
danych zasobach pieniężnych, nierucho
mościach , udziałach i akcjach w spółkach 
prawa handlowego, a ponadto o naby
tym przez tę osobę albo jej małżonka od 
Skarbu Państwa, innej państwowej oso
by prawnej, gminy lub związku międzyg

minnego mieniu, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu. Oświadczenie to po
winno również 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. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
sędziowie składają Pierwszemu Prezeso
wi Sądu Najwyższego, który dokonuje 
analizy zawartych w nim danych. 

3. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 1, 
składa się przed objęciem stanowiska, 
a następnie co roku do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, a także w dniu opuszcze
nia stanowiska sędziego. 

4. Informacje zawarte w oświadczeniu 
o stanie majątkowym stanowią tajemni
cę służbową, chyba że sędzia , który zlożył 
oświadczenie, wyrazil pisemną zgodę na 
ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnio
nych wypadkach podmiot upraw niony, 
zgodnie z ust. 2, do odebrania oświadcze
nia może je ujawnić pomimo braku zgo
dy 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 sierp
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby peł
niące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, 
poz. 679), dotyczącymi oświadczenia , o któ
rym mowa wart. 10 ust. 1 tejże ustawy." 

Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Pra
wo 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. 471 i Nr 98, poz. 604) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po art. 68 dodaje się art. 68' i 68z w brzmieniu: 

"Art. 68 '. § 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie mająt
kowym. Oświadczenie o stanie ma
jątkowym dotyczy majątku odrębne
go oraz objętego małżeńską wspól
nością majątkową. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności 
informacje o posiadanych zasobach 
pieniężnych, nieruchomościach , 
udziałach i akcjach w spółkach pra
wa handlowego, a ponadto o naby
tym 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 przetar
gu. Oświadczenie to powinno rów
nież zawierać dane dotyczące pro
wadzenia działalności gospodarczej 
oraz pełnienia funkcji w spółkach 
prawa handlowego lub spółdziel

niach, z wyjątkiem funkcji w radzie 
nadzorczej spółdzielni mieszkanio
wej . 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, 
sędziowie składają właściwemu te
rytorialnie prezesowi sądu apelacyj 
nego. 

§ 3. Analizy danych zawartych woświad
czeniu , o którym mowa w § 1 i 2, do
konuje właściwe kolegium sądu ape
lacyjnego. 

§ 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 objęciem 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 stanowią ta
jemnicę służbową, chyba że sędzia, 
który złożył oświadczenie, wyraził pi
semną zgodę na ich ujawnienie. 
W szczególnie uzasadnionych wy
padkach podmiot uprawniony, zgod
nie z § 21ub 4, do odebrania oświad
czenia może je ujawnić pomimo bra
ku zgody składającego oświadcze
nie. Oświadczenie przechow uje się 
przez 6 lat. 

Art. 682. Do złożenia oświadczenia , o którym mo
wa wart. 68' § 1, stosuje s ię odpowied-
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nio formularz, określony przepisami wy
danymi 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 
oświadczenia, o którym mowa wart. 10 
ust. 1 tejże ustawy."; 

2) w MI. 121 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

,,§ S Ka'11ornicy sądowi są obowiązani złożyć 
oswtadczenie, o którym mowa wart. 68' § 1, pre
zesowi sądu wojewódzkiego, który dokonuje 
analizy zawartych w nim danych; przepisy art. 
68' § 5 i 6 mają zastosowanie."; 

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

.. Art. 121 ' . Do złożenia oświadczenia, o którym 
mowa wart. 68' § 1, przez komornika 
sądowego stosuje się odpowiednio for
mularz, określony przepisami wydany
mi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro
wadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 106, poz. 679), dotyczącymi 
oświadczenia , o którym mowa wart. 10 
ust. 1 tejże ustawy. " 

Art. 18. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro
kOJraturze (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: 

"Art. 49a. 1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątko
wym. Oświadczenie o stanie majątko
wym dotyczy majątku odrębnego oraz 
objętego małżeńską wspólnością mająt- · 
kawą. Oświadczenie to powinno zawie
rać w szczególności informacje o posia
danych zasobach pieniężnych, nierucho
mościach, udziałach i akcjach w spółkach 
prawa handlowego, a ponadto o naby
tym przez tę osobę albo jej małżonka od 
Skarbu Państwa, innej państwowej oso
by prawnej, gminy lub związku międzyg
minnego mieniu, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu. Oświadczenie to po
winno również 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. 

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

3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator 
Wojskowy, prokuratorzy Prokuratury Kra
jowej , prokuratorzy Naczelnej Prokuratu
ry Wojskowej, prokuratorzy apelacyjni 
oraz wojskowi prokuratorzy okręgowi 

składają oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1, Prokuratorowi Generalnemu, 
który dokonuje analizy zawartych w nim 
danych. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
składa się przed objęciem stanowiska, 
a następnie co roku do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, a także w dniu opuszcze
nia stanowiska prokuratora. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu 
o stanie majątkowym stanowią tajemni
cę służbową, chyba że prokurator, który 
złożył oświadczenie, wyraz i ł pisemną 
zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach podmiot 
uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do 
odebrania oświadczenia może je ujawnić 
pomimo braku zgody składającego 
oświadczenie. Oświadczenie przechowu
je 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 sierp
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby peł
niące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, 
poz. 679), dotyczącymi oświadczenia, o któ
rym mowa wart. 10 ust. 1 tejże ustawy." 

Art. 19. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo
rządzie terytorialnym (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: 

"Art. 24e. 1. Radni nie mogą podejmować dodatko
wych zajęć ani otrzymywać darowizn 
mogących podważyć zaufanie wybor
ców do wykonywania mandatu zgodnie 
z art. 23a ust. 1. 

2. Radni nie mogą powoływać s ię na swój 
mandat w związku z podjętymi dodat
kowymi zajęciami bądź działalnością 
gospodarczą prowadzoną na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osoba
mi. 

Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wykorzy
staniem mienia komunalnego, a także za
rządzać taką działalnością lub być przed
stawicielem czy pełnomocnikiem w pro
wadzeniu takiej działalności. 
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2. Radni nie mogą być człon kami władz za
rządzających ł ub kontrolnych i rewizyj 
nych ani pełnomocnikami handlowymi 
spółek prawa hand łowego z udziałem 
komunalnych osób prawnych lub pod
miotów gospodarczych, w których 
uczest niczą takie osoby. Wybór lub po
wołan i e radnego do tych władz są z mo
cy prawa nieważne. 

3. Zakaz, o któ rym mowa w ust. 2, nie doty
czy radnych, o ile zosta li oni wyznaczeni 
do spółek, określonych w tym przepisie, 
jako reprezentanci mienia komunalnego; 
radn i nie mogą zostać wyznaczeni do 
więcej n iż dwóch spółek. 

4. J eże l i wybór lub powołanie, o którym 
mowa w ust. 2, miało miejsce przed roz
poczęciem wykonywania mandatu, rad
ny jest obowiązany zrzec się stanowiska 
lub funkcj i w termin ie do 3 miesięcy od 
dnia złoże n ia ślubowan ia, o którym mo
wa wart. 23a ust. 1. W razie niezrzeczenia 
s ię stanowiska lub funkcj i, radny traci je 
z mocy prawa po upływie trzech miesię
cy od dnia złożen ia ślubowania. 

5. Radni nie mogą posiadać pakietu więk
szego niż 10% udziałów lub akcji w spół
kach prawa hand lowego z udziałem ko
munalnych osób prawnych lub podmio
tów gospodarczych, w których uczestni
czą takie osoby. Udziały lub akcje prze
kraczające ten pakiet powinny być zbyte 
przez radnego przed p ierwszą sesją rady 
gminy, a w razie niezbycia ich nie uczest
niczą one przez okres sprawow ania man
datu i dwóch lat po jego wygaśnięciu 
w wykonywan iu przysługujących im 
uprawn ień (prawa głosu, prawa do dywi
dendy, prawa do podziału majątku, pra
wa poboru). 

Art. 24g. 1. Osoby, o których mowa wart. 24f ust. 3, 
mogą otrzymywać odrębne w ynagro
dzenie z tytułu sprawowania funkcji 
w spółce prawa handlowego, do której 
zostały wyznaczone jako reprezentanci 
m ienia komunalnego. 

2. Wysokość wynagrodzenia łąo::znie z die
tami z tytułu peł n i e n ia funkcji w jednej 
spółce nie może przekraczać miesięcznie 
czte rokrotności naj niższego wynagro
dzenia pracowników za pracę, obowią
zu j ącego w grudniu roku poprzedzające
go, określonego przez Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodek
su pracy; j eżeli wynagrodzenie przyzna
ne przez spółkę jest wyższe, nadwyżka 
stanowi dochód budżetu gminy, której 
o rgan delegował pobierającego wyna
g rodzenie. 

3. Spółka prawa hand lowego przekazuje 
nadwyżkę, o której mowa w ust. 2, na ra 
chunek urzędu gminy określonej w tym 

przepisie, w termin ie 14 dni od dnia wy
płaty wynagrodzenia lub diety. 

Art. 24h. 1. Radn i są obowiązan i złożyć oświadcze
nie o swoim stanie majątkowym, zawie
rające w szczegól ności informacje o za 
sobach pieniężnych, nieruchomościach, 
udziałach i akcjach w spółkach prawa 
handlowego oraz o nabyciu od Skarbu 
Państwa , innej państwowej osoby praw
nej, gminy lub związku międzygminnego 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze 
przetargu, a także dane o prowadzeniu 
działa l ności gospodarcze; oraz dotyczące 
zajmowania stanowisk w spółkach pra 
wa handlowego. Oświadczen ie powinno 
zawierać informacje dotyczące majątku 
objętego wspólnością majątkową mał

żeńską· 

2. Wiadomości zawarte w oświadczeniu 

o stanie majątkowym stanowią tajemn i
cę służbową, chyba że osoba, która je 
złożyła, wyraziła pisemną zgodę na ich 
ujawnienie. W szczególn ie uzasadnio
nych przypadkach przewodniczący rady 
gminy może podjąć decyzję o ujawnie
niu oświadczenia, pomimo braku zgody 
składającego oświadczen ie, po zasię
gnięciu opinii kom isji rewizyjnej. 

3. Prezes Rady Ministrów określa, w dro
dze rozporządzenia, wzór formularza 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Oświadczen ie, o którym mowa w ust. 1, 
składa się przewodniczącemu rady gmi
ny w termin ie trzydziestu dni od dnia ob
jęcia mandatu. Kolejne oświadczenia 
radn i składają co roku, do dnia 31 mar
ca, według stanu na dzień 31 grudnia ro
ku poprzedniego, oraz na dwa miesiące 
przed datą wyborów do rad gmin. Ana li
zy zawartych w oświadczen iu danych 
dokonuje przewodniczący rady gminy. 
Oświadczenie przechowuje się przez 6 
lat. 

5. Przewodn iczący rady gminy składa 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
przewodniczącemu właściwego sejmiku 
samorządowego. Przepisy ust. 4 stosuje 
się odpowiednio. 

6. W przypadku naruszenia terminów okre
ś lonych w ust. 4, radnemu nie przysłu 
guje dieta do czasu złożenia oświadcze

nia. 

7. Podanie nieprawdy w oświadczeniu 
o stanie majątkowym powoduje odpo
wiedzi alność na podstawie art. 247 § 1 
Kodeksu karnego." 

Art. 20. W ustawie z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o re
gionalnych izbach obrachunkowych (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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z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 41, poz. 255) art. 23 otrzy· 
muje brzmienie: 

" Art. 23. Ograniczen ia prowadzenia działalności go· 
spodarczej przez pracowników regionalnych 
izb obrachunkowych zaj mujących stanowi· 
ska prezesa, członka kolegium, naczeln ika 
wydział u oraz inspektora do spraw kontroli 
okreś l ają przepisy o ograniczeniu prowadze· 
nia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne." 

Art. 21. W ustawie z dnia 12 październ 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 brzmieniu: 

"Art. 18a. W postępowaniu przed kolegium nie może 
reprezentować strony: 

1) adwokat wykonujący zawód w kancelari i 
adwokackiej, zespole adwokackim oraz 
w spółce jawnej lub cywi lnej z wyłącz· 
nym udziałem adwokatów lub adwoka· 
tów i radców prawnych albo w spółce ko
m andytowej, w której komplementariu· 
szami są wyłącznie adwokaci lub adwo
kaci i radcowie prawni, przy czym wy. 
łącznym przedmiotem dzia ła l ności ta· 
kich spółek jest świadczen ie pomocy 
prawnej, 

2) radca prawny wykonujący zawód w kan 
celarii radcy prawnego oraz w spółce 
jawnej lub cywilnej z wyłącznym udzia
łem radców prawnych lub radców praw
nych i adwokatów albo w spółce koman
dytowej, w której komplementa riuszami 
są wyłącznie radcowie prawni lub radco
wie prawni i adwokaci, przy czym wy
łącznym przedmiotem dz ia ła lnośc i ta
kich spółek jest świadczen ie pomocy 
prawnej 

- w których człon kiem, wspólnikiem, 
udziałowcem lub komplementariuszem 
jest etatowy członek kolegium." 

Art. 22. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel 
nym Sądzie 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 ię art. 12b i 12c w brzmien iu: 

"Art. 12b. 1. Sędziowie są obowiązan i do złoże n ia 
oświadczenia o swoim stanie majątko
wym. Oświadczen ie o stanie majątko
wym dotyczy majątku odrębnego oraz 
objęt~go małżeńską wspólnością mająt
kową. Oświadczenie to powinno zawie
rać w szczegól ności informacje o posia
danych zasobach pieniężnych , nieru
chomościach, udziałach i akcjach 
w spółkach prawa hand lowego, a po· 
nadto o nabytym przez tę osobę albo jej 
małżonka od Skarbu Państwa, innej 
państwowej osoby prawnej, gminy lub 

związku międzygm i nnego mieniu, które 
pod legało zbyciu w drodze przeta rgu. 
Oświadczenie to powinno również za· 
wierać dane dotyczące prowadzenia 
działal ności gospodarczej oraz pełnienia 

f unkcj i w spółkach prawa handlowego 
lub spółdzieln iach, z wyjątkiem funkcj i 
w radzie nadzorczej spółdzielni mieszka· 
niowej. 

2. Oświadczen ie, o którym mowa w ust. 1, 
sędziowie składają Prezesowi Sądu . 

3. Analizy danych zawartych w oświadcze
niu, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonu· 
je Kolegium Sądu. 

4. Oświadczen ie, o którym mowa w ust. 1, 
składa s ię przed objęciem stanowiska, 
a następnie co roku do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, a także w dniu opuszcze
nia stanowiska sędziego. 

5. Informacje zawarte w oświadczen iu 
o stanie majątkowym sta nowi ą tajemni
cę służbową, chyba że sędzia, który zło
źył oświadczen ie, wyraził pisemną zgodę 
na ich ujawnienie. W szczególn ie uza
sadnionych przypadkach podmiot 
uprawniony, zgodnie z ust. 2, do odebra
nia oświadczenia może je ujawn ić pom i
mo braku zgody składającego oświad
czenie. Oświ adczenie przechowuje się 

przez 6 lat. 

Art. 12c. Do złożen i a oświadczen ia, o którym mowa 
wart. 12b ust. 1, stosuje się odpowiednio 
formu larz, określony przepisami wydanym i 
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierp
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzen ia 
działa l ności gospodarczej przez osoby peł
n iące funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, 
poz. 679), dotyczącymi oświadczen ia, o któ
rym mowa wart. lO ust. 1 tejże ustawy." 

Art. 23. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykony
wan iu mandatu posła 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 iany: 

1) wart. 35: 

a) w ust. 3 po wyrazach "do dnia 31 marca" doda
je s ię wyrazy" ,według stanu na dzień 31 grud
nia roku poprzedniego", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Oświadczen ie, o któ rym mowa w ust. 1, 
przechowuje się przez 6 lat. Podmiot doko
nujący analizy oświadczenia jest uprawnio
ny do porównania treści analizowanego 
oświ adczenia z treśc ią uprzednio z łożonych 
oświ adczeń. "; 
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2) po art. 35 dodaje s ię art. 35a w brzmieniu: 

"Art. 35a. 1.Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany da
lej "Rejestrem". 

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

3. Do Rejestru należy zgłaszać informa
cje o: 

1) wszystkich stanowiskach i zajęciach 
wykonywanych zarówno w admini
stracj i publicznej, jak i w instytu
cjach 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 podmio
tów krajowych lub zagranicznych, 
jeżeli jej wartość przekracza 50% 
naj n iższego wynagrodzen ia pra
cown ików za pracę, obowiązujące
go w grudniu roku poprzedzające
go, określo nego przez Ministra Pra 
cy i Polityki Socja lnej na podstawie 
Kodeksu pracy, 

4) wyjazdach krajowych lub zagranicz
nych nie związanych z pełnioną 
funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie 
został pokryty przez zgłaszającego 
lub jego małżonka albo instytucje 
ich zatrudniające bądź partie poli
tyczne, zrzeszenia lub fundacje, któ
rych są członkami , 

5) innych uzyskanych korzyściach, 
o wartościach większych niż wska
zane w pkt 3, nie związa nych z zaj 
mowaniem stanowisk lub wykony
waniem zajęć albo pracy zawodo
wej, o których mowa w pkt 1. 

4. Do Rejestru na leży także zgłaszać in
formacje o udziale w organach funda
cj i, spółek prawa hand lowego lub 
spółdz iel ni , nawet wówczas, gdy z te
go tytułu nie pobiera s ię żadnych 
świadczeń pieniężnych. 

5. Przy podawaniu informacji poseł i se
nator są obowiązani zachować naj 
większą staranność i kierować s ię swo
ją naj lepszą wiedzą. 

6. Wszystkie zmiany danych objętych Re
jestrem należy zgłos ić nie później niż 
w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia. 

7. Rejestr jest jawny. Rejestr dla posłów 
prowadzi Marszałek Sejmu, a dla sena
torów Marszałek Senatu. 

8. Prowadzący Rejestr raz w roku, w od
rębnej publikacj i, podaje do publicznej 
wiadomości zawarte w nim dane. 

9. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie 
zwa lnia od odpowiedzia lności przewi
dzianej w ustawie za niedopełnienie 
określonych w niej obowiązków. " 

Art. 24. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cy
w ilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402) art. 52 otrzymuje brzmie
nie: 

"Art. 52. Ograniczen ia prowadzenia działa lności go
spodarczej przez urzędników służby cywi lnej 
okreś lają przepisy o ograniczeniu prowadze
nia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne." 

Art. 25. W ustawie z dnia 20 grudn ia 1996 r. o go
spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43) 
skreśla 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 zastrzeżeniem art. 6 ust. 1, lub spół
dzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni miesz
kaniowych, albo członkami zarządów fundacji prowa
dzących działalność gospodarczą, są obowiązane zrzec 
się tych stanowisk, w terminie do najbliższego walne
go zgromadzenia lub zgromadzen ia akcjonariuszy, nie 
później jednak n iż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, chyba że w tym termin ie złożyły 
oświadcze ni e o rezygnacji z funkcji publicznej. W razie 
niezłożeni a oświadczenia w tym terminie osoby te tra 
cą, z mocy prawa, stanowiska we władzach spółk i , 
spółdzielni lub fundacj i i zostają wykreś lone z właści 
wego rejestru . 

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego 
ministra reprezentującego Skarb Państwa w spółce, 
może, w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, wyznaczać sekretarzowi stanu lub pod
sekretarzowi stanu dłuższy n iż określony w ust. 1 ter
min zrzeczenia się stanowiska w spółce prawa handlo
wego, o której mowa w ust. 1. 

3. Złożenie przez osobę wymien ioną w ust. 1 
oświadczenia o rezygnacji z funkcj i publicznej powodu
je rozwiązan ie z nią stosunku pracy w drodze porozu
mienia stron lub wypowiedzenia przez pracodawcę al 
bo odwołania ze stanowiska. 

Art. 27. Osoby wymien ione wart. 1 i 2, które w dniu 
wejścia w życie ustawy posiadają w spółkach prawa 
handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały w rozmia
rach przedstawiających wi ęcej ni ż 10% kapitału zakła
dowego albo prowadzą działalność gospoda rczą okre
ś lon ą wart. 4 pkt 6, są obowiązane do zbycia nadwyź
ki udz iałów lub akcji oraz zaprzestania tej działa ln ości 
gospodarczej , w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w źycie ustawy. 

Art. 28. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy 
zajmują stanowiska określone wart . 1, są obowiązane, 
nie póżniej niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy, złożyć oświ adczenie, o którym mowa wart. 8 
ust. 1; przepisy art. 8 ust. 2-5 mają zastosowanie. 
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Art. 29. 1. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
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 zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do radnych rad gmin kadencji, w czasie której ni 
niejsza ustawa weszła w życie, stosuje się ustawę, 
o której mowa w ust. 1. 

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1998 r., z tym że: 

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa wart. 19, 
wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogło

szen ia, 

2) przepisy art. 24f- 24h ustawy, o której mowa 
w art. 19, mają zastosowanie do radnych rad gmin 
kadencj i następujących po kadencji, w czasie której 
niniejsza ustawa weszła w życie, 

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa wart. 23, 
wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji Sej
mu 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 . 

Prezydent Rzeczypospolite j Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 22 sierpn ia 1997 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogó lne 

Art. 1. 1. Ustawa okreś l a warunki bezpieczeństwa 
imprez masowych, tryb wydawania zezwoleń na ich 
przeprowadzenie oraz zasady odpowiedzialności orga
nizatorów tych imprez za szkody wyrządzone w miej 
scu i w czasie trwania imprezy masowej, a także zasa
dy odpowiedzialności organizatorów imprez maso
wych i ich uczestn ików w przypadku naru szenia przez 
nich przepisów ustawy. 

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na 
speł n ien iu przez organizatora imprezy wymogów w za
kresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie 
w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, 
zabezpieczenia pod względem medycznym, a takie 
stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze 
służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, w szczeg ólności przeciwpożarowymi 

i sanitarnymi. 

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez 
masowych ni eodpłatnych organ izowanych na tere
nach zamkniętych będących w zarządzie jednostek or
ganizacyjnych podleg łych Ministrom: Obrony Narodo
wej, Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawiedli 
wości, Edukacji Narodowej oraz Prezesowi Urzędu Kul 
tury Fizycznej i Turystyki, jeżeli jednostki te są organi
zatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej 
ustawy. 

Art. 3. I lekroć w ustawie jest mowa o: 

1) imprezie masowej - należy przez to rozum ieć im
prezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na 

której może być obecnych - w przypadku stadio
nu, innego obiektu nie będącego budynkiem lub 
terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy 
masowej - nie mniej niż laDO osób, a w przypad
ku hal i sportowej lub innego budynku umożliwia
jącego przeprowadzenie imprezy masowej - nie 
m niej n iż 300 osób; nie są imprezami masowymi 
w rozumien iu niniejszej ustawy imprezy odbywają
ce się w teatrach, operach, operetkach, filharmo
niach, kinach, muzeach, bib liotekach, domach kul
tury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowa
ne w placówkach oświatowyc h, imprezy sportowe 
z udziałem sportowców niepełnosprawnych, im
prezy organizowane w ram ach współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekre
acyjne, 

2) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to 
rozumieć ogól skoordynowanych przedsięwzięć 
podejmowanych przez organizatora imprezy, wój
ta, burm istrza, prezydenta miasta, wojewodę, Poli
cję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki or
ganizacyjne ochrony przeciwpoża rowej, służbę 
zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe 
służby i organy, 

3) organizatorze imprezy masowej - należy przez to 
rozumieć osobę prawną, osobę fi zyczną lub jed
nostkę orga ni zacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej , przeprowadzającą imprezę masową, 

4) regulaminie obiektu lub imprezy masowej - na
leży przez to rozumieć przepisy wydane przez 
właśc i c iela, posiadacza, użytkownika, zarządzają
cego obiektem lub organi zatora imprezy maso
wej , zawierające zasady zachowania się osób 
obecnych na imprez ie i korzystania przez nie 




