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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 l istopada 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyj
ne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 12 wrześ n i a 

1990 r. o tytule naukowym i stopniach nau kowych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 386 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) oraz 
art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organ izacj i 
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania 
ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 
oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się , co nastę

puje: 

(Dz. U. Nr 47, poz. 295) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmie
niu: 

,,3. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2, pod
wyższa się corocznie o kwotę wynikającą ze 
wskażnika inflacji przyjętego w założeniach do 
projektu budżetu państwa na dany rok." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów szen ia. 
z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Ra-
dy Ministrów za rozprawy doktorskie i habil itacyjne 
oraz działalność naukową i naukowo-techniczną Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 listopada 1998 r. 

w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych. 

Na podstawie art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie 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, Nr 106, poz. 679, 
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór formularza oświadczenia 
o stanie majątkowym składanego przez radnych, sta
nowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Za łączn i k do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dn ia 9 listopada 1998 r. (poz. 893) 

Poufne po wypetnieniu 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

Ja, niżej podpisany(a) .. ........ .... .... .. .. .. .... ................ ..... ..... .. .... .... .... ..... .. .. .. ... .... ... ...... .. ..... .. .... .. .... .... .. ... ..... ..... ........... .... . 
(imiona i nazwisko) 

legitymujący(a) się ........ .... .. .... ...... ... .......... ... ... .. .. ..... .............. ... .......................... ..... .. ...... .................................. ....... .... . 
(na l eży pod ać nr dowodu osobistego oraz organ wydający) 

urodzony(a) .. ........ ...... ... ........ .. ....... .. ...... ....... .... .. ... .. ...... .... w .... ... .... ... ..... ... ........... .... .... .......... .. ... .... .. ..... ..... ......... .... ... . 
(data) (miejsce) 

zamieszkały(a) 
(d okładny adres) 
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po zapoznaniu się z przep isami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 106, poz. 679, 
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775), zgodnie z art. 24h ust. 1 tej ustawy oświadczam, że posia 
dam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

II. 
Nieruchomości: 
1. Dom (należy podać powierzchn ię całkowitą, adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, wielkość udziału) : 

a) ... ............ .. ............. ..... ..... .. .. .... ......... ...... ............. ..... ....... ....... ........ ........... ... .............. ...... ...... .................. .... ... .. ......... . 
b) ....... ... .. ....... ......... .... ..... .................................... ......... ... ... ................................. .. ..... ... ...... ........................ ................. .. 
c) ...... ....... .. ........ .... ..... ...... ...... .. ................ .......... ................. ....... .... ......... ... ...... ... ... ....... ................................... ...... ... .... . 

2. Mieszkanie własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne (należy podać powierzchnię całkowitą, adres, tytuł praw
ny: własność, współwłasność, wielkość udz i ału) : 

a) .... ... ..... .... ..... .. .. .. ... ..... ................. ........ .. ..... ...... ..... .......................... .... ....... .. .. .. .... .. ....... ... ... ..... ........... ....... ....... ... ... ... . 
b) ........ ............... .. ...... ............ .... .... ............. ........ .... ... .. ... .. ....................... .. ..... ...... ...... ... ..... ... ... .. .. .......... ........ ...... .... ..... . 
c) ... ....... ....... ..... ................ ........... ... .. ... .... ............ ..... ........ ......... ... ....... ... ....................... .. ..... ........ .. ............. .................. . 

3. Gospodarstwo roi ne (należy podać powierzchni ę calkowitą, rodzaj gospodarstwa, adres, rodzaj zabudowy, tytuł prawny: własność , 
wspólwłasność , użytkowan i e wieczyste, dzierżawa , inny - podać jaki): 
a) .... ........ ............. ...... .. .. ... ... .......................... .. ....... ... .. .... ... ...... .... ............ .............. .. .. ... .... ...... ....... ........ ... ... .. ... ..... ...... .. 
b) ....................................... ....................... ... ........................ ... ...... .. .... ........................... .. .................. ................. ....... .. .. . 
c) .. .. ... ...... .... .. .................................... ...... .. ............. ... .... ...... ........ .... ............. ... .. ........... .... .. ........................................... . 

4. Inne nieruchomości, w tym place, działki, lokale użytkowe (na leży podać powierzchnię całkowitą, adres, rodzaj działki, ty
tuł prawny: własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, inny - podać jaki , inne dane) : 
a) .................................. ... ... ........ ...................... ..... ........ ..... ....... ... ................... ....... ... .............. ................. ... ............. ..... . 
b) ............ ....................... ..... .... .. ....... .. .... ....... .. ......................................... .. ........... .. ......... .............. .. .. ... ................. ...... .. . 
c) ............... .. ..... ... ......... .............. ..... ....... ...... ................. ............ .... .... .... ... .. .. .. .......... ............... ...... ....... .... ....... .. ........... .. 

III . 
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego: 
1. Udziały ( n ależy podać firmę i siedzibę spółk i, liczbę i wielkość udziałów, z zaznaczeniem, czy stanow i ą pak iet większy, czy mn iejszy 

ni ż 10% udziałów w spółce): 
a) ........................... ..... .... ......... ...... .............. ................................... .... ..... .. ...... ....... .............. ......... .. .. .. ... .. .. ..... .. ........... . . 
b) ......... .. .... ...... ... .. ....... ...... .... ..... .... ..... ......... ... ..................... ... ... ........ .. ............. .. .......... .......... ..... ... ..... ... ... ........ ....... ... . . 
c) ......... .... .. ........... ........... ...... .... ...... ... ...... ......... .......... .......... .... ... ...... ............. .... ..... ................ ... .. ....... .. ........... .. ....... ... . 

2. Akcje (należy podać firmę i siedzibę spółki oraz li czbę akcji, z zaznaczeniem, czy stanowią pakiet większy, czy mniejszy niż 10% akcji 
w spółce): 
a) ... ... ... ....... ..... ... ... ............... .... ....... ......... .. ..... .................. ........ ....... .......................... ..... .... ... .... .............. .. ............. ..... .. 
b) .. ........ .. ...... ... .. ........ .. ............. .. ................ ................. .. .... ..... ..... .. ..... .... ... ... ..... ....... ..... ... .... .. ......... ...... ... .... .. ..... ... ... ... .. 
c) ................................................. ... ............ .. .. ............... ...... ... .... .. ............. .................................................................... . 

IV. 
Mienie nabyte od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego: 
1. Ruchomości (na l eży podać rodzaj nabytego mienia, datę nabycia, podmiot zbywający): 

a) ... .... .. ... .......... .. ..... ...... .... ... ... ............... .......... ... .. ... ....... ................ .... ... ................. ..................... .... .... ............ ... ... .. ..... . 
b) ................. ............. ..... .................. .. ................. ... ..... ... .............. .. ....... ... .... .... .................. ... ........... .... .......... .. ...... ... ..... . 
c) .................... .... ..... .. ...... .... ..... ........................................................ ......... .... ..... ................................ .... ............ ........... . 

2. Nieruchomości (należy podać składniki nabytego mienia, datę nabycia, podmiot zbywający): 

a) ... .. .... .... .......... ... .... .......... .. ....... .......................... .. ...................... ..... ......... ............... .............. .... ..... ..... ...... .. ............... . 
b) ............................. ....... ..... ... ....... ...... ... ...................................... ....... ... ........... ... ...... ......... ..... ........ ... .... ....... ... .. .......... . 
c) .. .. ...... ........................ ......... .......... ... .. .. ..... ................... .. ............ ...... .......... .... ..... .. ... ......................................... ...... ... .. 

V. 
Prowadzona działalność gospodarcza (należy podać przedmiot dz i ałalności , rodzaj mienia wykorzystywanego do prowadzenia 

działalności gospodarczej, adres, datę rozpoczęc i a, dane dotyczące dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności) : 
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1. Na własny rachunek: 
a) .................................. ..... .. ..... ... ... ... ........ ...... ..... .. ..... ...... ...... .. .... .. ... ....... ..... ...... .... .... .. ........................ ... ............ ........ . 
b) .......... .... ......... .... .... ... ... ... .................... ........... .... ... .. ...... ... ... ... ... ......... ....... .. ... .. .. ... .. ...... .... ...... .. ..... ...... ... .. ............ ..... . 
c) ....................................... .. ....... ... ..... .... ..... ......... ....... ....... .... ................ ................................................................ ....... . 

2. Wspólnie z innymi osobami: 
a) ............. ..... ..... .. ... .. .... ... ..... .......... .. ...... ... ................ ... ..... ...... .... ... .. ....... ... .... ..... ........ ..... ........ ... .. .... ... .. .. .................... . . 
b) ... ... ..... ... .. .......... ........... ...... .... ..... ........... ....... .. ... ... .... ... ....... ... ....... ... ..... .... ....... .... ..... .......... ................. ............ ......... . . 
c) ... ..... ...... ....... .. ............. .... ................ ........................... ......... .... .... ..... .... ......... ..... .......... ............................. ................. . 

3. Zarządzanie działalnością gospodarczą, w tym przedstawicielstwo lub pełnomocnictwo w prowadzen iu dzia
łalności: 
a) .. ... .... .. .. ....... ..... ..... ................... ....... ........ ... .. ... ....................... ... ....... .. ............... ............... ..... ....... ... ........ ...... ...... .. ..... . 
b) ............................... .. ... ....... .... .... .... ....... .... ................ ..... ....... .. .... .... ... .... ..... ......................... .......... .. ...... ... ........... ..... .. 
c) .................. ...... ... ............ ... .................. .. ... .. ..... .. ................. ......... ... .... ..... ....... .. .......... ... ........... .. .. ... .. ....... .. ..... ... ........ . 

VI. 
Stanowiska zajmowane w spółkach prawa handlowego: 
1. Członkostwo we władzach zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych spółek prawa handlowego, pełnomoc

nictwo handlowe ( należy podać firmę i siedzibę spółk i , rodzaj stanowiska, datę powołania, z zaznaczen iem, czy w spółce uczestniczą 
komunalne osoby prawne lub podmioty gospodarcze, w których uczestniczą takie osoby); 
a) ......................................... ...... ..... .... ..... .... ........ ........ ...... .. .... .... .... ...... ........... ...... ......... ..... ........ .. .......... ... ....... .......... . . 
b) ........................................... ................. ..... .................. ..... ..... .. ....... .. .... .. .... .... ..... .............................. .. ........ ....... ... .... . .. 
c) .. ..... ..... .................... ...... ....... .... .. ............. ........ ... ... .... ... .. ... ..... ...... ... ..... ..... .. ....... ........ ....... .. .... ........ .......................... . . 

2. Członkostwo we władzach zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych spółek prawa handlowego, pełnomoc
nictwo handlowe ( n a l eży podać firmę i siedz ibę spółki, rodzaj stanowiska, datę powołania, z zaznaczeniem, czy w spółce uczestniczą 
komunalne osoby prawne lub podmioty gospodarcze, w których uczestniczą takie osoby) sprawowane w wyniku wyznaczen ia 
przez gminę do reprezentowan ia w spółce mienia komunalnego (należy także podać wysokość otrzymywanego w po
szczególnych spółkach wynagrodzenia, łącznie z d ietami z tytułu pełnienia funkcji); 
a) ... ....... .. .......... ......... ......... ... ...... ... ........ .... .......... ........ ................................................................................. ..... ........ ... . 
b) ....... ........ ... ..... ........ .. ................... ......... .. ... .... .. .. .......... .... ...... ...... ...... .... ................ ...... .. ... .... .. ... ................................. . 
c) .......................... ....... ......... ..... ......... .............. .. ... .......... ... ... .......... .......................................................... ........... .... .. ... . 

VII. 
Inne dane o stanie majątkowym : 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwier
dzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu. 

(miejscowość , data) (podpis) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 listopada 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usłu
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej 

dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania. 

Na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, 
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, 
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, 

poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wy-


