
Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagro-
dzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.1)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2a dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala si´
w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego
Prezydentowi w grudniu 2002 r.”;

2) w art. 3 dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:

„2c. W 2003 r. wynagrodzenie osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe, wymie-
nionych w art. 2 pkt 2—4, ustala si´ w wysoko-
Êci wynagrodzenia przys∏ugujàcego tym oso-
bom w grudniu 2002 r.”;

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie zajmujàcej kierownicze stanowisko
paƒstwowe mo˝e byç przyznane wynagrodze-
nie rycza∏towe z tytu∏u sta∏ej dodatkowej pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego
w szkole wy˝szej albo pracownika naukowego
w instytucie naukowym lub naukowo-badaw-
czym, je˝eli osoba ta posiada tytu∏ naukowy
profesora lub stopieƒ naukowy doktora habili-
towanego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267 i Nr 213,
poz. 1802) dodaje si´ art. 29e w brzmieniu:

„Art. 29e. W 2003 r. kwota bazowa dla osób zajmu-
jàcych kierownicze stanowiska paƒstwo-
we nie jest waloryzowana.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. 
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1805

USTAWA

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe oraz ustawy 
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016
i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69 i Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1784
i 1800.

1806

U S TAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzà-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 24f:

a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli radny przed rozpocz´ciem wykony-
wania mandatu prowadzi∏ dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, o której mowa w ust. 1, jest obo-
wiàzany do zaprzestania prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci gospodarczej w ciàgu 3 miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia Êlubowania. Niewype∏-
nienie obowiàzku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi podstaw´ do stwier-
dzenia wygaÊni´cia mandatu radnego

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 22 marca

1990 r. o pracownikach samorzàdowych, ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne,
ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiato-
wym, ustaw´ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie woje-
wództwa, ustaw´ z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych oraz ustaw´ z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.



w trybie art. 190 ustawy, o której mowa
w art. 24b ust. 6.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Radni i ich ma∏˝onkowie oraz ma∏˝onkowie
wójtów, zast´pców wójtów, sekretarzy gmi-
ny, skarbników gminy, kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy oraz osób zarzà-
dzajàcych i cz∏onków organów zarzàdzajà-
cych gminnymi osobami prawnymi nie mo-
gà byç cz∏onkami w∏adz zarzàdzajàcych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe∏nomocnika-
mi spó∏ek handlowych z udzia∏em gminnych
osób prawnych lub przedsi´biorców, w któ-
rych uczestniczà takie osoby. Wybór lub po-
wo∏anie tych osób na te funkcje sà z mocy
prawa niewa˝ne.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli wybór lub powo∏anie, o których mowa
w ust. 2, nastàpi∏y przed rozpocz´ciem wyko-
nywania mandatu radnego albo dniem wy-
boru wójta lub przed powo∏aniem na stano-
wisko zast´pcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki orga-
nizacyjnej gminy oraz osoby zarzàdzajàcej
i cz∏onka organu zarzàdzajàcego gminnà
osobà prawnà, osoby, o których mowa
w ust. 2, sà obowiàzane zrzec si´ stanowiska
lub funkcji w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia Êlubowania przez radnego albo wójta
lub od dnia powo∏ania na stanowisko. W ra-
zie niezrzeczenia si´ stanowiska lub funkcji
osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mo-
cy prawa po up∏ywie terminu, o którym mo-
wa w zdaniu pierwszym.”,

d) w ust. 5 wyrazy „podmiotów gospodarczych”
zast´puje si´ wyrazem „przedsi´biorców”,

e) uchyla si´ ust. 6;

2) art. 24h otrzymuje brzmienie:

„Art. 24h. 1. Radny, wójt, zast´pca wójta, sekretarz
gminy, skarbnik gminy, kierownik
jednostki organizacyjnej gminy, oso-
ba zarzàdzajàca i cz∏onek organu za-
rzàdzajàcego gminnà osobà prawnà
oraz osoba wydajàca decyzje admini-
stracyjne w imieniu wójta sà obowià-
zani do z∏o˝enia oÊwiadczenia o swo-
im stanie majàtkowym, zwanego da-
lej „oÊwiadczeniem majàtkowym”.
OÊwiadczenie majàtkowe dotyczy ich
majàtku odr´bnego oraz majàtku ob-
j´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàt-
kowà. OÊwiadczenie majàtkowe za-
wiera informacje o:

1) zasobach pieni´˝nych, nierucho-
moÊciach, udzia∏ach i akcjach
w spó∏kach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Paƒstwa, innej
paƒstwowej osoby prawnej, jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, ich
zwiàzków lub od komunalnej osoby

prawnej mienia, które podlega∏o
zbyciu w drodze przetargu, a tak˝e
dane o prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz dotyczàce zaj-
mowania stanowisk w spó∏kach
handlowych,

2) dochodach osiàganych z tytu∏u za-
trudnienia lub innej dzia∏alnoÊci za-
robkowej lub zaj´ç, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu-
∏u,

3) mieniu ruchomym o wartoÊci po-
wy˝ej 10 000 z∏otych,

4) zobowiàzaniach pieni´˝nych o war-
toÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym
zaciàgni´tych kredytach i po˝ycz-
kach oraz warunkach, na jakich zo-
sta∏y udzielone.

2. Osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie ma-
jàtkowe okreÊla w nim przynale˝noÊç
poszczególnych sk∏adników majàtko-
wych, dochodów i zobowiàzaƒ do ma-
jàtku odr´bnego i majàtku obj´tego
ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.

3. OÊwiadczenie majàtkowe wraz z kopià
swojego zeznania o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) za rok poprzedni i jego ko-
rektà sk∏adajà w dwóch egzempla-
rzach:

1) radny — przewodniczàcemu rady
gminy,

2) wójt, przewodniczàcy rady gminy
— wojewodzie,

3) zast´pca wójta, sekretarz gminy,
skarbnik gminy, kierownik jednost-
ki organizacyjnej gminy, osoba za-
rzàdzajàca i cz∏onek organu zarzà-
dzajàcego gminnà osobà prawnà
oraz osoba wydajàca decyzje admi-
nistracyjne w imieniu wójta — wój-
towi.

4. Radny i wójt sk∏adajà pierwsze
oÊwiadczenie majàtkowe w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia Êlubowania.
Do pierwszego oÊwiadczenia majàt-
kowego radny jest obowiàzany do∏à-
czyç informacj´ o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej z wykorzystaniem
mienia gminy, w której uzyska∏ man-
dat, a wójt informacj´ o zaprzestaniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, je˝eli takà dzia∏alnoÊç prowadzili
przed dniem wyboru. Kolejne oÊwiad-
czenia majàtkowe sà sk∏adane przez
radnego i wójta co roku do dnia
30 kwietnia, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, oraz
na 2 miesiàce przed up∏ywem kaden-
cji. 
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5. Zast´pca wójta, sekretarz gminy,
skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarzà-
dzajàca i cz∏onek organu zarzàdzajàce-
go gminnà osobà prawnà oraz osoba
wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu wójta sk∏adajà pierwsze
oÊwiadczenie majàtkowe w terminie
30 dni od dnia powo∏ania na stanowi-
sko lub od dnia zatrudnienia. Do
pierwszego oÊwiadczenia majàtkowe-
go zast´pca wójta, sekretarz gminy,
skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarzà-
dzajàca i cz∏onek organu zarzàdzajàce-
go gminnà osobà prawnà oraz osoba
wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu wójta sà obowiàzani do∏à-
czyç informacj´ o sposobie i terminie
zaprzestania prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej, je˝eli prowadzili jà
przed dniem powo∏ania lub zatrudnie-
nia. Kolejne oÊwiadczenia majàtkowe
sà sk∏adane przez nich co roku do dnia
30 kwietnia, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, oraz
w dniu odwo∏ania ze stanowiska lub
rozwiàzania umowy o prac´.

6. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonujà osoby,
którym z∏o˝ono oÊwiadczenie majàt-
kowe. Osoby, którym z∏o˝ono oÊwiad-
czenie majàtkowe, przekazujà jeden
egzemplarz urz´dowi skarbowemu
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie majàtkowe. OÊwiadcze-
nie majàtkowe przechowuje si´ przez
6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonuje rów-
nie˝ urzàd skarbowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie ma-
jàtkowe. Analizujàc oÊwiadczenie ma-
jàtkowe, urzàd skarbowy uwzgl´dnia
równie˝ zeznanie o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) ma∏˝onka osoby sk∏adajà-
cej oÊwiadczenie.

8. Podmiot dokonujàcy analizy, o której
mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do
porównania treÊci analizowanego
oÊwiadczenia majàtkowego oraz za∏à-
czonej kopii zeznania o wysokoÊci
osiàgni´tego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) z treÊcià uprzednio z∏o˝o-
nych oÊwiadczeƒ majàtkowych oraz
z do∏àczonymi do nich kopiami zeznaƒ
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, ˝e osoba
sk∏adajàca oÊwiadczenie majàtkowe

poda∏a w nim nieprawd´ lub zatai∏a
prawd´, podmiot dokonujàcy analizy
oÊwiadczenia wyst´puje do dyrektora
urz´du kontroli skarbowej w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie
z wnioskiem o kontrol´ jej oÊwiadcze-
nia majàtkowego.

10. W przypadku odmowy wszcz´cia kon-
troli oÊwiadczenia majàtkowego pod-
miotowi, który z∏o˝y∏ wniosek w tej
sprawie, przys∏uguje odwo∏anie do
Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

11. Do post´powania w sprawie kontroli
oÊwiadczenia majàtkowego stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14,
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153,
poz. 1271) dotyczàce kontroli oÊwiad-
czeƒ majàtkowych osób zatrudnio-
nych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-
kach organizacyjnych podleg∏ych mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych.

12. Podmiot dokonujàcy analizy oÊwiad-
czeƒ majàtkowych w terminie do dnia
30 paêdziernika ka˝dego roku przed-
stawia radzie gminy informacj´ o:

1) osobach, które nie z∏o˝y∏y oÊwiad-
czenia majàtkowego lub z∏o˝y∏y je
po terminie,

2) nieprawid∏owoÊciach stwierdzo-
nych w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych wraz z ich opi-
sem i wskazaniem osób, które z∏o-
˝y∏y nieprawid∏owe oÊwiadczenia,

3) dzia∏aniach podj´tych w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami stwierdzo-
nymi w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych.

13. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór formularza
oÊwiadczenia majàtkowego radnego
oraz wzór formularza oÊwiadczenia
majàtkowego wójta, zast´pcy wójta,
sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka
organu zarzàdzajàcego gminnà osobà
prawnà oraz osoby wydajàcej decyzje
administracyjne w imieniu wójta,
uwzgl´dniajàc zakazy okreÊlone w od-
niesieniu do tych osób w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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o ograniczeniu prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez osoby pe∏-
niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806).”; 

3) dodaje si´ art. 24i—24m w brzmieniu:

„Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
majàtkowym sà jawne, z wy∏àczeniem
informacji o adresie zamieszkania sk∏a-
dajàcego oÊwiadczenie oraz o miejscu
po∏o˝enia nieruchomoÊci. 

2. Wojewoda i przewodniczàcy rady gmi-
ny przekazujà wójtowi kopie oÊwiad-
czeƒ majàtkowych, które im z∏o˝ono.

3. Jawne informacje zawarte w oÊwiad-
czeniach majàtkowych sà udost´pnia-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do infor-
macji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271).

Art. 24j. 1. Radny, wójt, zast´pca wójta, sekretarz
gminy, skarbnik gminy, kierownik jed-
nostki organizacyjnej gminy, osoba za-
rzàdzajàca i cz∏onek organu zarzàdzajà-
cego gminnà osobà prawnà oraz oso-
ba wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu wójta sà obowiàzani do z∏o-
˝enia oÊwiadczenia o dzia∏alnoÊci go-
spodarczej prowadzonej przez ich ma∏-
˝onka, wst´pnych, zst´pnych oraz ro-
dzeƒstwo, je˝eli dzia∏alnoÊç ta wyko-
nywana jest na terenie gminy, w której
osoba obowiàzana do z∏o˝enia
oÊwiadczenia pe∏ni funkcj´ lub jest za-
trudniona. Obowiàzani sà oni równie˝
do z∏o˝enia oÊwiadczenia o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez ich
ma∏˝onków, wst´pnych, zst´pnych
i rodzeƒstwo, je˝eli umowy te zawarte
zosta∏y z organami gminy, jednostka-
mi organizacyjnymi gminy lub gmin-
nymi osobami prawnymi i nie dotyczà
stosunków prawnych wynikajàcych
z korzystania z powszechnie dost´p-
nych us∏ug lub ze stosunków praw-
nych powsta∏ych na warunkach po-
wszechnie obowiàzujàcych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której
ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny lub ro-
dzeƒstwo w okresie pe∏nienia funkcji
lub zatrudnienia tej osoby zostali za-
trudnieni na terenie danej gminy w jed-
nostce organizacyjnej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, zwiàzku jedno-
stek samorzàdu terytorialnego albo
rozpocz´li Êwiadczyç prac´ lub wyko-
nywaç czynnoÊci zarobkowe na innej

podstawie w spó∏kach handlowych,
w których co najmniej 50% udzia∏ów
lub akcji posiadajà jednostki samorzà-
du terytorialnego, jest obowiàzana do
pisemnego poinformowania o tym fak-
cie osob´, której sk∏ada oÊwiadczenie
majàtkowe. Obowiàzek z∏o˝enia infor-
macji dotyczy równie˝ przypadku zmia-
ny stanowiska przez ma∏˝onka, wst´p-
nego, zst´pnego lub rodzeƒstwo za-
trudnionych w podmiotach, o których
mowa w zdaniu pierwszym.

3. OÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, sk∏adane sà w ciàgu 30 dni od
dnia wyboru, powo∏ania lub zatrudnie-
nia, a w przypadku podj´cia dzia∏alno-
Êci gospodarczej albo zawarcia umo-
wy, o której mowa w ust. 1, w trakcie
pe∏nienia funkcji lub w czasie zatrud-
nienia — w terminie 30 dni od dnia za-
istnienia przyczyny z∏o˝enia oÊwiad-
czenia. Informacja, o której mowa
w ust. 2, sk∏adana jest w terminie
30 dni od dnia zaistnienia przyczyny
jej z∏o˝enia.

4. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio przepis art. 24h ust. 3.

5. Do oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz informacji, o której mo-
wa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym ˝e nie
przesy∏a si´ ich w∏aÊciwemu urz´dowi
skarbowemu i nie podlegajà one anali-
zie przez urzàd skarbowy.

6. OÊwiadczenia, o których mowa w
ust. 1, oraz informacja, o której mowa
w ust. 2, podlegajà ujawnieniu na zasa-
dach okreÊlonych w art. 24i, z tym ˝e
ujawnieniu nie podlegajà informacje
dotyczàce adresów zamieszkania osób
je sk∏adajàcych oraz osób, których one
dotyczà. 

Art. 24k. 1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtkowe-
go w terminie okreÊlonym
w art. 24h ust. 4 i 5, oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 24j ust. 1, lub infor-
macji, o której mowa w art. 24j ust. 2,
w terminie okreÊlonym w art. 24j
ust. 3 przez:

1) radnego — powoduje utrat´ diety
do czasu z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji,

2) wójta, zast´pc´ wójta, sekretarza
gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy,
osob´ zarzàdzajàcà i cz∏onka organu
zarzàdzajàcego gminnà osobà
prawnà oraz osob´ wydajàcà decy-
zje administracyjne w imieniu wójta
— powoduje utrat´ ich wynagrodze-
nia za okres od dnia, w którym po-
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winny byç z∏o˝one oÊwiadczenie lub
informacja, do dnia z∏o˝enia
oÊwiadczenia lub informacji.

2. Je˝eli sekretarz gminy lub skarbnik
gminy nie z∏o˝à w terminie oÊwiadcze-
nia majàtkowego, oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 24j ust. 1, lub infor-
macji, o której mowa w art. 24j ust. 2,
rada gminy odwo∏uje ich, w drodze
uchwa∏y, najpóêniej po up∏ywie 30 dni
od dnia, w którym up∏ynà∏ termin do
z∏o˝enia oÊwiadczenia lub informacji.

3. Je˝eli zast´pca wójta, kierownik jed-
nostki organizacyjnej gminy, osoba za-
rzàdzajàca i cz∏onek organu zarzàdza-
jàcego gminnà osobà prawnà oraz
osoba wydajàca decyzje administra-
cyjne w imieniu wójta nie z∏o˝à w ter-
minie oÊwiadczenia majàtkowego,
oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 24j ust. 1, lub informacji, o któ-
rej mowa w art. 24j ust. 2, w∏aÊciwy or-
gan odwo∏uje ich albo rozwiàzuje z ni-
mi umow´ o prac´ najpóêniej po up∏y-
wie 30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏
termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji.

4. Odwo∏anie i rozwiàzanie umowy o pra-
c´ w trybie okreÊlonym w ust. 2 i 3 jest
równoznaczne z rozwiàzaniem umowy
o prac´ bez wypowiedzenia na podsta-
wie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oÊwiadczeniu majàtkowym, oÊwiad-
czeniach, o których mowa w art. 24j
ust. 1, albo informacji, o której mowa
w art. 24j ust. 2, powoduje odpowiedzial-
noÊç na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.

Art. 24m. 1. Wójt, zast´pca wójta, skarbnik gminy,
sekretarz gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarzàdza-
jàca i cz∏onek organu zarzàdzajàcego
gminnà osobà prawnà oraz osoba wy-
dajàca decyzje administracyjne
w imieniu wójta w trakcie pe∏nienia
funkcji lub trwania zatrudnienia oraz
przez okres 3 lat po zakoƒczeniu pe∏-
nienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia
nie mogà przyjàç jakiegokolwiek
Êwiadczenia o charakterze majàtko-
wym, nieodp∏atnie lub odp∏atnie
w wysokoÊci ni˝szej od jego rzeczywi-
stej wartoÊci od podmiotu lub pod-
miotu od niego zale˝nego, je˝eli bioràc
udzia∏ w wydaniu rozstrzygni´cia
w sprawach indywidualnych jego do-
tyczàcych mieli bezpoÊredni wp∏yw na
jego treÊç.

2. Podmiotem zale˝nym w rozumieniu
ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsi´biorca posiada bezpoÊred-

nio lub poÊrednio wi´kszoÊç g∏osów

w jego organach, tak˝e na podsta-
wie porozumieƒ z innymi wspólni-
kami i akcjonariuszami,

2) przedsi´biorca jest uprawniony do
powo∏ywania albo odwo∏ywania
wi´kszoÊci cz∏onków organów za-
rzàdzajàcych podmiotu zale˝nego,

3) wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzàdu
przedsi´biorcy jest jednoczeÊnie
cz∏onkami zarzàdu albo osobami
pe∏niàcymi funkcje kierownicze
w podmiocie pozostajàcym z przed-
si´biorcà w stosunku zale˝noÊci.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie do-
tyczy nabycia przedmiotu lub us∏ugi
dost´pnych w ramach publicznej ofer-
ty, a tak˝e nie dotyczy przedmiotów
zwyczajowo wykorzystywanych w ce-
lach reklamowych i promocyjnych
oraz nagród przyznawanych w konkur-
sach na dzia∏alnoÊç artystycznà.”;

4) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w∏aÊciwy organ gminy, wbrew obowiàz-
kowi wynikajàcemu z przepisów art. 190 ust. 2
i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne, w zakresie dotyczàcym od-
powiednio wygaÊni´cia mandatu radnego,
mandatu wójta, odwo∏ania ze stanowiska albo
rozwiàzania umowy o prac´ z zast´pcà wójta,
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kie-
rownikiem jednostki organizacyjnej gminy
i osobà zarzàdzajàcà lub cz∏onkiem organu za-
rzàdzajàcego gminnà osobà prawnà, nie podej-
muje uchwa∏y, nie odwo∏uje ze stanowiska lub
nie rozwiàzuje umowy o prac´, wojewoda wzy-
wa organ gminy do podj´cia odpowiedniego
aktu w terminie 30 dni.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) dodaje si´
art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Pracownik samorzàdowy jest obowià-
zany z∏o˝yç oÊwiadczenie o prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. W przypadku prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej pracownik samorzà-
dowy jest obowiàzany okreÊliç jej cha-
rakter. Obowiàzany jest on równie˝
sk∏adaç odr´bne oÊwiadczenia
w przypadku zmiany charakteru pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. OÊwiadczenie o prowadzeniu dzia∏al-
noÊci gospodarczej pracownik jest
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obowiàzany z∏o˝yç pracodawcy sa-
morzàdowemu w terminie 30 dni od
dnia zatrudnienia, podj´cia dzia∏alno-
Êci gospodarczej lub zmiany jej cha-
rakteru.

4. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia o prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w terminie powoduje odpowiedzial-
noÊç dyscyplinarnà.

5. Podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oÊwiadczeniu o prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej powo-
duje odpowiedzialnoÊç na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-
niczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 pkt 6—6b otrzymujà brzmienie:

„6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), za-
st´pców wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kie-
rowników jednostek organizacyjnych gminy,
osoby zarzàdzajàce i cz∏onków organów zarzà-
dzajàcych gminnymi osobami prawnymi oraz
inne osoby wydajàce decyzje administracyjne
w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta),

6a) cz∏onków zarzàdów powiatów, skarbników po-
wiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu, osoby zarzà-
dzajàce i cz∏onków organów zarzàdzajàcych po-
wiatowymi osobami prawnymi oraz inne oso-
by wydajàce decyzje administracyjne w imie-
niu starosty,

6b) cz∏onków zarzàdów województw, skarbników
województw, kierowników wojewódzkich sa-
morzàdowych jednostek organizacyjnych, oso-
by zarzàdzajàce i cz∏onków organów zarzàdza-
jàcych wojewódzkimi osobami prawnymi oraz
inne osoby wydajàce decyzje administracyjne
w imieniu marsza∏ka województwa,”;

2) w art. 5:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wymienione w art. 2 pkt 5 i 7—10 stanowi
podstaw´ do odwo∏ania ze stanowiska,”,

c) dodaje si´ ust. 2—6 w brzmieniu:

„2. Je˝eli zakazy, o których mowa w art. 4, naru-
sza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6—6b,
z wy∏àczeniem wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta), w∏aÊciwy organ, z zastrze˝eniem
ust. 3—5, odwo∏uje jà albo rozwiàzuje z nià
umow´ o prac´, najpóêniej po up∏ywie mie-
siàca od dnia, w którym uzyska∏ informacj´

o przyczynie odwo∏ania albo rozwiàzania
umowy o prac´.

3. Je˝eli zakazy, o których mowa w art. 4, naru-
sza cz∏onek zarzàdu województwa lub po-
wiatu, skarbnik województwa, powiatu lub
gminy albo sekretarz powiatu lub gminy, or-
gan stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego odwo∏uje t´ osob´ z pe∏nionej funk-
cji najpóêniej po up∏ywie miesiàca od dnia,
w którym przewodniczàcy organu stanowià-
cego uzyska∏ informacj´ o przyczynie odwo-
∏ania.

4. Je˝eli cz∏onek zarzàdu województwa lub po-
wiatu przed dniem wyboru pe∏ni∏ funkcj´,
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà albo po-
siada∏ akcje lub udzia∏y, o których mowa
w art. 4, obowiàzany jest w ciàgu 3 miesi´cy
od dnia wyboru zrzec si´ funkcji, zaprzestaç
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
zbyç udzia∏y lub akcje.

5. W przypadku niewype∏nienia obowiàzku
przez osob´, o której mowa w ust. 4, organ
stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorial-
nego odwo∏uje jà najpóêniej w ciàgu miesià-
ca od up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 4.

6. Odwo∏anie i rozwiàzanie umowy o prac´
w trybie okreÊlonym w ust. 2—5 jest równo-
znaczne z rozwiàzaniem umowy o prac´ bez
wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1
pkt 1 Kodeksu pracy.”; 

3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1—3
i 6—6b nie mogà, przed up∏ywem roku od za-
przestania zajmowania stanowiska lub pe∏nie-
nia funkcji, byç zatrudnione lub wykonywaç in-
nych zaj´ç u przedsi´biorcy, je˝eli bra∏y udzia∏
w wydaniu rozstrzygni´cia w sprawach indywi-
dualnych dotyczàcych tego przedsi´biorcy; nie
dotyczy to decyzji administracyjnych w sprawie
ustalenia wymiaru podatków i op∏at lokalnych
na podstawie odr´bnych przepisów, z wyjàt-
kiem decyzji dotyczàcych ulg i zwolnieƒ w tych
podatkach lub op∏atach.”;

4) w art. 10:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby okreÊlone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1—5
i 7—11 sà obowiàzane do z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia o swoim stanie majàtkowym.”,

b) w ust. 6 uchyla si´ pkt 2;

5) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „marsza∏ków województw,
starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast)” zast´puje si´ wyrazami „cz∏onków zarzà-
dów województw, skarbników województw, cz∏on-
ków zarzàdów powiatów, sekretarzy powiatów,
skarbników powiatów, wójtów (burmistrzów, pre-
zydentów miast), zast´pców wójtów, sekretarzy
gmin i skarbników gmin”;

6) w art. 15 wyrazy „i 6” zast´puje si´ wyrazami 
„i 6—6b”.
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Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 uchyla si´ ust. 6;

2) dodaje si´ art. 25a—25h w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Radni nie mogà podejmowaç dodat-
kowych zaj´ç ani otrzymywaç daro-
wizn mogàcych podwa˝yç zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu
zgodnie z art. 20 ust. 1. 

2. Radni nie mogà powo∏ywaç si´ na
swój mandat w zwiàzku z podj´tymi
dodatkowymi zaj´ciami bàdê dzia∏al-
noÊcià gospodarczà prowadzonà na
w∏asny rachunek lub wspólnie z inny-
mi osobami.

Art. 25b. 1. Radni nie mogà prowadziç dzia∏alno-
Êci gospodarczej na w∏asny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami z wy-
korzystaniem mienia powiatu, w któ-
rym radny uzyska∏ mandat, a tak˝e za-
rzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç
przedstawicielem czy pe∏nomocni-
kiem w prowadzeniu takiej dzia∏alno-
Êci.

2. Je˝eli radny przed rozpocz´ciem wy-
konywania mandatu prowadzi∏ dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzany do zaprze-
stania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w ciàgu 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia Êlubowania. Niewype∏-
nienie obowiàzku, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, stanowi podsta-
w´ do stwierdzenia wygaÊni´cia man-
datu radnego w trybie art. 190 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

3. Radni i ich ma∏˝onkowie oraz ma∏˝on-
kowie cz∏onków zarzàdu powiatu, se-
kretarzy powiatu, skarbników powia-
tu, kierowników jednostek organiza-
cyjnych powiatu oraz osób zarzàdzajà-
cych i cz∏onków organów zarzàdzajà-
cych powiatowymi osobami prawny-
mi nie mogà byç cz∏onkami w∏adz za-
rzàdzajàcych lub kontrolnych i rewi-
zyjnych ani pe∏nomocnikami spó∏ek
handlowych z udzia∏em powiatowych
osób prawnych lub przedsi´biorców,
w których uczestniczà takie osoby.
Wybór lub powo∏anie tych osób na te
funkcje sà z mocy prawa niewa˝ne.

4. Je˝eli wybór lub powo∏anie, o których
mowa w ust. 3, nastàpi∏y przed rozpo-
cz´ciem wykonywania mandatu rad-
nego albo dniem wyboru cz∏onka za-

rzàdu powiatu lub przed powo∏aniem
na stanowisko sekretarza powiatu,
skarbnika powiatu, kierownika jed-
nostki organizacyjnej powiatu oraz
osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka organu
zarzàdzajàcego powiatowà osobà
prawnà, osoby, o których mowa w
ust. 3, sà obowiàzane zrzec si´ stano-
wiska lub funkcji w terminie 3 miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia Êlubowania przez
radnego albo od dnia wyboru lub po-
wo∏ania na stanowisko. W razie nie-
zrzeczenia si´ stanowiska lub funkcji
osoba, o której mowa w ust. 3, traci je
z mocy prawa po up∏ywie terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Radni nie mogà posiadaç pakietu
wi´kszego ni˝ 10% udzia∏ów lub akcji
w spó∏kach handlowych z udzia∏em
powiatowych osób prawnych lub
przedsi´biorców, w których uczestni-
czà takie osoby. Udzia∏y lub akcje
przekraczajàce ten pakiet powinny byç
zbyte przez radnego przed pierwszà
sesjà rady powiatu, a w razie niezby-
cia ich nie uczestniczà one przez okres
sprawowania mandatu i 2 lat po jego
wygaÊni´ciu w wykonywaniu przys∏u-
gujàcych im uprawnieƒ (prawa g∏osu,
prawa do dywidendy, prawa do po-
dzia∏u majàtku, prawa poboru).

Art. 25c. 1. Radny, cz∏onek zarzàdu powiatu, se-
kretarz powiatu, skarbnik powiatu, kie-
rownik jednostki organizacyjnej po-
wiatu, osoba zarzàdzajàca i cz∏onek or-
ganu zarzàdzajàcego powiatowà oso-
bà prawnà oraz osoba wydajàca decy-
zje administracyjne w imieniu starosty
sà obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia o swoim stanie majàtkowym, zwa-
nego dalej „oÊwiadczeniem majàtko-
wym”. OÊwiadczenie majàtkowe do-
tyczy ich majàtku odr´bnego oraz ma-
jàtku obj´tego ma∏˝eƒskà wspólno-
Êcià majàtkowà. OÊwiadczenie majàt-
kowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieni´˝nych, nierucho-
moÊciach, udzia∏ach i akcjach
w spó∏kach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Paƒstwa, innej
paƒstwowej osoby prawnej, jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, ich
zwiàzków lub od komunalnej osoby
prawnej mienia, które podlega∏o
zbyciu w drodze przetargu, a tak˝e
dane o prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz dotyczàce zaj-
mowania stanowisk w spó∏kach
handlowych,

2) dochodach osiàganych z tytu∏u za-
trudnienia lub innej dzia∏alnoÊci za-
robkowej lub zaj´ç, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u,
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3) mieniu ruchomym o wartoÊci po-
wy˝ej 10 000 z∏otych,

4) zobowiàzaniach pieni´˝nych o war-
toÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym
zaciàgni´tych kredytach i po˝ycz-
kach oraz warunkach, na jakich zo-
sta∏y udzielone.

2. Osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie ma-
jàtkowe okreÊla w nim przynale˝noÊç
poszczególnych sk∏adników majàtko-
wych, dochodów i zobowiàzaƒ do ma-
jàtku odr´bnego i majàtku obj´tego
ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.

3. OÊwiadczenie majàtkowe wraz z kopià
swojego zeznania o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) za rok poprzedni i jego ko-
rektà sk∏adajà w dwóch egzempla-
rzach:

1) radny — przewodniczàcemu rady
powiatu,

2) starosta, przewodniczàcy rady po-
wiatu — wojewodzie,

3) wicestarosta, cz∏onek zarzàdu po-
wiatu, sekretarz powiatu, skarbnik
powiatu, kierownik jednostki orga-
nizacyjnej powiatu, osoba zarzà-
dzajàca i cz∏onek organu zarzàdza-
jàcego powiatowà osobà prawnà
oraz osoba wydajàca decyzje admi-
nistracyjne w imieniu starosty —
staroÊcie.

4. Radny sk∏ada pierwsze oÊwiadczenie
majàtkowe w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia Êlubowania. Do pierwszego
oÊwiadczenia majàtkowego radny jest
obowiàzany do∏àczyç informacj´
o sposobie i terminie zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia powia-
tu, w którym uzyska∏ mandat, je˝eli ta-
kà dzia∏alnoÊç prowadzi∏ przed dniem
wyboru. Kolejne oÊwiadczenia majàt-
kowe sà sk∏adane przez radnego co
roku do dnia 30 kwietnia, wed∏ug sta-
nu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego, oraz na 2 miesiàce przed up∏y-
wem kadencji. 

5. Cz∏onek zarzàdu powiatu, sekretarz
powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu,
osoba zarzàdzajàca i cz∏onek organu
zarzàdzajàcego powiatowà osobà
prawnà oraz osoba wydajàca decyzje
administracyjne w imieniu starosty
sk∏adajà pierwsze oÊwiadczenie ma-
jàtkowe w terminie 30 dni od dnia wy-
boru lub powo∏ania na stanowisko al-
bo od dnia zatrudnienia. Do pierwsze-
go oÊwiadczenia majàtkowego cz∏o-
nek zarzàdu powiatu, sekretarz powia-

tu, skarbnik powiatu, kierownik jed-
nostki organizacyjnej powiatu, osoba
zarzàdzajàca i cz∏onek organu zarzà-
dzajàcego powiatowà osobà prawnà
oraz osoba wydajàca decyzje admini-
stracyjne w imieniu starosty sà obo-
wiàzani do∏àczyç informacj´ o sposo-
bie i terminie zaprzestania prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli
prowadzili jà przed dniem wyboru,
powo∏ania lub zatrudnienia. Kolejne
oÊwiadczenia majàtkowe sà sk∏adane
przez nich co roku do dnia 30 kwietnia,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ro-
ku poprzedniego, oraz w dniu odwo∏a-
nia ze stanowiska lub rozwiàzania
umowy o prac´.

6. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonujà osoby,
którym z∏o˝ono oÊwiadczenie majàt-
kowe. Osoby, którym z∏o˝ono oÊwiad-
czenie majàtkowe, przekazujà jeden
egzemplarz urz´dowi skarbowemu
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie majàtkowe. OÊwiadcze-
nie majàtkowe przechowuje si´ przez
6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonuje rów-
nie˝ urzàd skarbowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie ma-
jàtkowe. Analizujàc oÊwiadczenie ma-
jàtkowe, urzàd skarbowy uwzgl´dnia
równie˝ zeznanie o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) ma∏˝onka osoby sk∏adajà-
cej oÊwiadczenie.

8. Podmiot dokonujàcy analizy, o której
mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do
porównania treÊci analizowanego
oÊwiadczenia majàtkowego oraz za∏à-
czonej kopii zeznania o wysokoÊci
osiàgni´tego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) z treÊcià uprzednio z∏o˝o-
nych oÊwiadczeƒ majàtkowych oraz
z do∏àczonymi do nich kopiami zeznaƒ
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, ˝e osoba
sk∏adajàca oÊwiadczenie majàtkowe
poda∏a w nim nieprawd´ lub zatai∏a
prawd´, podmiot dokonujàcy analizy
oÊwiadczenia wyst´puje do dyrektora
urz´du kontroli skarbowej w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie
z wnioskiem o kontrol´ jej oÊwiadcze-
nia majàtkowego.

10. W przypadku odmowy wszcz´cia kon-
troli oÊwiadczenia majàtkowego pod-
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miotowi, który z∏o˝y∏ wniosek w tej
sprawie, przys∏uguje odwo∏anie do
Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

11. Do post´powania w sprawie kontroli
oÊwiadczenia majàtkowego stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14,
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271)
dotyczàce kontroli oÊwiadczeƒ majàt-
kowych osób zatrudnionych lub pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicz-
nych.

12. Podmiot dokonujàcy analizy oÊwiad-
czeƒ majàtkowych w terminie do dnia
30 paêdziernika ka˝dego roku przed-
stawia radzie powiatu informacj´ o:
1) osobach, które nie z∏o˝y∏y oÊwiad-

czenia majàtkowego lub z∏o˝y∏y je
po terminie,

2) nieprawid∏owoÊciach stwierdzo-
nych w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych wraz z ich opi-
sem i wskazaniem osób, które z∏o-
˝y∏y nieprawid∏owe oÊwiadczenia,

3) dzia∏aniach podj´tych w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami stwierdzo-
nymi w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych.

13. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór formularza
oÊwiadczenia majàtkowego radnego
oraz wzór formularza oÊwiadczenia
majàtkowego cz∏onka zarzàdu powia-
tu, sekretarza powiatu, skarbnika po-
wiatu, kierownika jednostki organiza-
cyjnej powiatu, osoby zarzàdzajàcej
i cz∏onka organu zarzàdzajàcego po-
wiatowà osobà prawnà oraz osoby
wydajàcej decyzje administracyjne
w imieniu starosty, uwzgl´dniajàc za-
kazy okreÊlone w odniesieniu do tych
osób w przepisach ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez osoby pe∏niàce funkcje pu-
bliczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806). 

Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
majàtkowym sà jawne, z wy∏àczeniem
informacji o adresie zamieszkania

sk∏adajàcego oÊwiadczenie oraz
o miejscu po∏o˝enia nieruchomoÊci. 

2. Wojewoda i przewodniczàcy rady po-
wiatu przekazujà staroÊcie kopie
oÊwiadczeƒ majàtkowych, które im
z∏o˝ono.

3. Jawne informacje zawarte w oÊwiad-
czeniach majàtkowych sà udost´pnia-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do infor-
macji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271).

Art. 25e. 1. Radny, cz∏onek zarzàdu powiatu, se-
kretarz powiatu, skarbnik powiatu,
kierownik jednostki organizacyjnej
powiatu, osoba zarzàdzajàca i cz∏onek
organu zarzàdzajàcego powiatowà
osobà prawnà oraz osoba wydajàca
decyzje administracyjne w imieniu
starosty sà obowiàzani do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej przez ich ma∏-
˝onka, wst´pnych, zst´pnych oraz ro-
dzeƒstwo, je˝eli dzia∏alnoÊç ta wyko-
nywana jest na terenie powiatu, w któ-
rym osoba obowiàzana do z∏o˝enia
oÊwiadczenia pe∏ni funkcj´ lub jest za-
trudniona. Obowiàzani sà oni równie˝
do z∏o˝enia oÊwiadczenia o umowach
cywilnoprawnych zawartych przez ich
ma∏˝onków, wst´pnych, zst´pnych
i rodzeƒstwo, je˝eli umowy te zawarte
zosta∏y z organami powiatu, jednost-
kami organizacyjnymi powiatu lub po-
wiatowymi osobami prawnymi i nie
dotyczà stosunków prawnych wynika-
jàcych z korzystania z powszechnie
dost´pnych us∏ug lub ze stosunków
prawnych powsta∏ych na warunkach
powszechnie obowiàzujàcych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której
ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny lub ro-
dzeƒstwo w okresie pe∏nienia funkcji
lub zatrudnienia tej osoby zostali za-
trudnieni na terenie danego powiatu
w jednostce organizacyjnej jednostki
samorzàdu terytorialnego, zwiàzku
jednostek samorzàdu terytorialnego
albo rozpocz´li Êwiadczyç prac´ lub
wykonywaç czynnoÊci zarobkowe na
innej podstawie w spó∏kach handlo-
wych, w których co najmniej 50%
udzia∏ów lub akcji posiadajà jednostki
samorzàdu terytorialnego, jest obo-
wiàzana do pisemnego poinformowa-
nia o tym fakcie osob´, której sk∏ada
oÊwiadczenie majàtkowe. Obowiàzek
z∏o˝enia informacji dotyczy równie˝
przypadku zmiany stanowiska przez
ma∏˝onka, wst´pnego, zst´pnego lub
rodzeƒstwo zatrudnionych w podmio-
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tach, o których mowa w zdaniu pierw-
szym.

3. OÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, sk∏adane sà w ciàgu 30 dni od
dnia wyboru, powo∏ania lub zatrud-
nienia, a w przypadku podj´cia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej albo zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 1,
w trakcie pe∏nienia funkcji lub w cza-
sie zatrudnienia — w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia przyczyny z∏o˝enia
oÊwiadczenia. Informacja, o której
mowa w ust. 2, sk∏adana jest w termi-
nie 30 dni od dnia zaistnienia przyczy-
ny jej z∏o˝enia.

4. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio przepis art. 25c ust. 3.

5. Do oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz informacji, o której mo-
wa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym ˝e nie
przesy∏a si´ ich w∏aÊciwemu urz´dowi
skarbowemu i nie podlegajà one ana-
lizie przez urzàd skarbowy.

6. OÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, oraz informacja, o której mo-
wa w ust. 2, podlegajà ujawnieniu na
zasadach okreÊlonych w art. 25d,
z tym ˝e ujawnieniu nie podlegajà in-
formacje dotyczàce adresów zamiesz-
kania osób je sk∏adajàcych oraz osób,
których one dotyczà. 

Art. 25f. 1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtko-
wego w terminie okreÊlonym
w art. 25c ust. 4 i 5, oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 25e ust. 1, lub infor-
macji, o której mowa w art. 25e ust. 2,
w terminie okreÊlonym w art. 25e ust.
3 przez:

1) radnego — powoduje utrat´ diety
do czasu z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji,

2) cz∏onka zarzàdu powiatu, sekreta-
rza powiatu, skarbnika powiatu, kie-
rownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osob´ zarzàdzajàcà
i cz∏onka organu zarzàdzajàcego
powiatowà osobà prawnà oraz oso-
b´ wydajàcà decyzje administracyj-
ne w imieniu starosty – powoduje
utrat´ ich wynagrodzenia za okres
od dnia, w którym powinny byç z∏o-
˝one oÊwiadczenie lub informacja,
do dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji.

2. Je˝eli cz∏onek zarzàdu powiatu, sekre-
tarz powiatu lub skarbnik powiatu nie
z∏o˝à w terminie oÊwiadczenia majàt-
kowego, oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 25e ust. 1, lub informacji, o któ-
rej mowa w art. 25e ust. 2, rada powia-

tu odwo∏uje ich, w drodze uchwa∏y,
najpóêniej po up∏ywie 30 dni od dnia,
w którym up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia
oÊwiadczenia lub informacji.

3. Je˝eli kierownik jednostki organiza-
cyjnej powiatu, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego po-
wiatowà osobà prawnà oraz osoba
wydajàca decyzje administracyjne
w imieniu starosty nie z∏o˝à w termi-
nie oÊwiadczenia majàtkowego,
oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 25e ust. 1, lub informacji, o któ-
rej mowa w art. 25e ust. 2, w∏aÊciwy
organ odwo∏uje ich albo rozwiàzuje
z nimi umow´ o prac´ najpóêniej po
up∏ywie 30 dni od dnia, w którym
up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia lub informacji.

4. Odwo∏anie i rozwiàzanie umowy
o prac´ w trybie okreÊlonym w ust. 2
i 3 jest równoznaczne z rozwiàzaniem
umowy o prac´ bez wypowiedzenia
na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu
pracy.

Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie praw-
dy w oÊwiadczeniu majàtkowym,
oÊwiadczeniach, o których mowa
w art. 25e ust. 1, albo informacji, o któ-
rej mowa w art. 25e ust. 2, powoduje od-
powiedzialnoÊç na podstawie art. 233
§ 1 Kodeksu karnego.

Art. 25h. 1. Cz∏onek zarzàdu powiatu, skarbnik po-
wiatu, sekretarz powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu,
osoba zarzàdzajàca i cz∏onek organu
zarzàdzajàcego powiatowà osobà
prawnà oraz osoba wydajàca decyzje
administracyjne w imieniu starosty
w trakcie pe∏nienia funkcji lub trwania
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po
zakoƒczeniu pe∏nienia funkcji lub
ustaniu zatrudnienia nie mogà przyjàç
jakiegokolwiek Êwiadczenia o charak-
terze majàtkowym, nieodp∏atnie lub
odp∏atnie w wysokoÊci ni˝szej od jego
rzeczywistej wartoÊci od podmiotu
lub podmiotu od niego zale˝nego, je-
˝eli bioràc udzia∏ w wydaniu rozstrzy-
gni´cia w sprawach indywidualnych
jego dotyczàcych mieli bezpoÊredni
wp∏yw na jego treÊç.

2. Podmiotem zale˝nym w rozumieniu
ust. 1 jest podmiot, w którym:

1) przedsi´biorca posiada bezpoÊred-
nio lub poÊrednio wi´kszoÊç g∏o-
sów w jego organach, tak˝e na pod-
stawie porozumieƒ z innymi wspól-
nikami i akcjonariuszami,

2) przedsi´biorca jest uprawniony do
powo∏ywania albo odwo∏ywania
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wi´kszoÊci cz∏onków organów za-
rzàdzajàcych podmiotu zale˝nego,

3) wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzà-
du przedsi´biorcy jest jednoczeÊnie
cz∏onkami zarzàdu albo osobami
pe∏niàcymi funkcje kierownicze
w podmiocie pozostajàcym z przed-
si´biorcà w stosunku zale˝noÊci.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy nabycia przedmiotu lub us∏u-
gi dost´pnych w ramach publicznej
oferty, a tak˝e nie dotyczy przedmio-
tów zwyczajowo wykorzystywanych
w celach reklamowych i promocyj-
nych oraz nagród przyznawanych
w konkursach na dzia∏alnoÊç arty-
stycznà.”;

3) w art. 26 w ust. 4 wyrazy „art. 21 ust. 6 i 7” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 21 ust. 7”;

4) w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w∏aÊciwy organ powiatu, wbrew obo-
wiàzkowi wynikajàcemu z przepisów art. 190
ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne, w zakresie dotyczà-
cym odpowiednio wygaÊni´cia mandatu rad-
nego, odwo∏ania ze stanowiska albo rozwiàza-
nia umowy o prac´ z cz∏onkiem zarzàdu powia-
tu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu,
kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu
i osobà zarzàdzajàcà lub cz∏onkiem organu za-
rzàdzajàcego powiatowà osobà prawnà, nie
podejmuje uchwa∏y, nie odwo∏uje ze stanowi-
ska albo nie rozwiàzuje umowy o prac´, woje-
woda wzywa organ powiatu do podj´cia odpo-
wiedniego aktu w terminie 30 dni.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 153,
poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24 uchyla si´ ust. 4;

2) dodaje si´ art. 27a—27h w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Radni nie mogà podejmowaç dodat-
kowych zaj´ç ani otrzymywaç daro-
wizn mogàcych podwa˝yç zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu
zgodnie z art. 22 ust. 1. 

2. Radni nie mogà powo∏ywaç si´ na
swój mandat w zwiàzku z podj´tymi
dodatkowymi zaj´ciami bàdê dzia∏al-
noÊcià gospodarczà prowadzonà na
w∏asny rachunek lub wspólnie z inny-
mi osobami.

Art. 27b. 1. Radni nie mogà prowadziç dzia∏alno-
Êci gospodarczej na w∏asny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami z wy-

korzystaniem mienia województwa,
w którym radny uzyska∏ mandat, a tak-
˝e zarzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç
przedstawicielem czy pe∏nomocni-
kiem w prowadzeniu takiej dzia∏alno-
Êci.

2. Je˝eli radny, przed rozpocz´ciem wy-
konywania mandatu, prowadzi∏ dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzany do zaprze-
stania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w ciàgu 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia Êlubowania. Niewype∏-
nienie obowiàzku, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, stanowi podsta-
w´ do stwierdzenia wygaÊni´cia man-
datu radnego w trybie art. 190 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

3. Radni i ich ma∏˝onkowie oraz ma∏˝on-
kowie cz∏onków zarzàdu wojewódz-
twa, skarbników województwa, kie-
rowników wojewódzkich samorzàdo-
wych jednostek organizacyjnych oraz
osób zarzàdzajàcych i cz∏onków orga-
nów zarzàdzajàcych wojewódzkimi
osobami prawnymi nie mogà byç
cz∏onkami w∏adz zarzàdzajàcych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe∏no-
mocnikami spó∏ek handlowych
z udzia∏em wojewódzkich osób praw-
nych lub przedsi´biorców, w których
uczestniczà takie osoby. Wybór lub
powo∏anie tych osób na te funkcje sà
z mocy prawa niewa˝ne.

4. Je˝eli wybór lub powo∏anie, o których
mowa w ust. 3, nastàpi∏y przed rozpo-
cz´ciem wykonywania mandatu rad-
nego albo dniem wyboru cz∏onka za-
rzàdu województwa lub przed powo-
∏aniem na stanowisko skarbnika woje-
wództwa, kierownika wojewódzkiej
samorzàdowej jednostki organizacyj-
nej oraz osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka
organu zarzàdzajàcego wojewódzkà
osobà prawnà, osoby, o których mo-
wa w ust. 3, sà obowiàzane zrzec si´
stanowiska lub funkcji w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia Êlubowa-
nia przez radnego albo od dnia wybo-
ru lub powo∏ania na stanowisko. W ra-
zie niezrzeczenia si´ stanowiska lub
funkcji osoba, o której mowa w ust. 3,
traci je z mocy prawa po up∏ywie ter-
minu, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym.

5. Radni nie mogà posiadaç pakietu
wi´kszego ni˝ 10% udzia∏ów lub akcji
w spó∏kach handlowych z udzia∏em
wojewódzkich osób prawnych lub
przedsi´biorców, w których uczestni-
czà takie osoby. Udzia∏y lub akcje
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przekraczajàce ten pakiet powinny byç
zbyte przez radnego przed pierwszà
sesjà sejmiku województwa, a w razie
niezbycia ich nie uczestniczà one
przez okres sprawowania mandatu
i 2 lat po jego wygaÊni´ciu w wykony-
waniu przys∏ugujàcych im uprawnieƒ
(prawa g∏osu, prawa do dywidendy,
prawa do podzia∏u majàtku, prawa po-
boru).

Art. 27c. 1. Radny, cz∏onek zarzàdu województwa,
skarbnik województwa, kierownik wo-
jewódzkiej samorzàdowej jednostki
organizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego woje-
wódzkà osobà prawnà oraz osoba wy-
dajàca decyzje administracyjne
w imieniu marsza∏ka województwa sà
obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiadczenia
o swoim stanie majàtkowym, zwane-
go dalej „oÊwiadczeniem majàtko-
wym”. OÊwiadczenie majàtkowe do-
tyczy ich majàtku odr´bnego oraz ma-
jàtku obj´tego ma∏˝eƒskà wspólno-
Êcià majàtkowà. OÊwiadczenie majàt-
kowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieni´˝nych, nierucho-
moÊciach, udzia∏ach i akcjach
w spó∏kach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Paƒstwa, innej
paƒstwowej osoby prawnej, jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, ich
zwiàzków lub od komunalnej osoby
prawnej mienia, które podlega∏o
zbyciu w drodze przetargu, a tak˝e
dane o prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz dotyczàce zaj-
mowania stanowisk w spó∏kach
handlowych,

2) dochodach osiàganych z tytu∏u za-
trudnienia lub innej dzia∏alnoÊci za-
robkowej lub zaj´ç, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu-
∏u,

3) mieniu ruchomym o wartoÊci po-
wy˝ej 10 000 z∏otych,

4) zobowiàzaniach pieni´˝nych o war-
toÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym
zaciàgni´tych kredytach i po˝ycz-
kach oraz warunkach, na jakich zo-
sta∏y udzielone.

2. Osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie ma-
jàtkowe okreÊla w nim przynale˝noÊç
poszczególnych sk∏adników majàtko-
wych, dochodów i zobowiàzaƒ do 
majàtku odr´bnego i majàtku obj´te-
go ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtko-
wà.

3. OÊwiadczenie majàtkowe wraz z kopià
swojego zeznania o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) za rok poprzedni i jego ko-

rektà sk∏adajà w dwóch egzempla-
rzach:

1) radny — przewodniczàcemu sejmi-
ku województwa,

2) marsza∏ek województwa, przewod-
niczàcy sejmiku województwa —
wojewodzie,

3) wicemarsza∏ek województwa, cz∏o-
nek zarzàdu województwa, skarb-
nik województwa, kierownik woje-
wódzkiej samorzàdowej jednostki
organizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego
wojewódzkà osobà prawnà oraz
osoba wydajàca decyzje admini-
stracyjne w imieniu marsza∏ka wo-
jewództwa — marsza∏kowi woje-
wództwa.

4. Radny sk∏ada pierwsze oÊwiadczenie
majàtkowe w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia Êlubowania. Do pierwszego
oÊwiadczenia majàtkowego radny jest
obowiàzany do∏àczyç informacj´
o sposobie i terminie zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia woje-
wództwa, w którym uzyska∏ mandat,
je˝eli takà dzia∏alnoÊç prowadzi∏ przed
dniem wyboru. Kolejne oÊwiadczenia
majàtkowe sà sk∏adane przez radnego
co roku do dnia 30 kwietnia, wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedniego, oraz na 2 miesiàce przed
up∏ywem kadencji. 

5. Cz∏onek zarzàdu województwa, skarb-
nik województwa, kierownik woje-
wódzkiej samorzàdowej jednostki or-
ganizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego woje-
wódzkà osobà prawnà oraz osoba wy-
dajàca decyzje administracyjne
w imieniu marsza∏ka województwa
sk∏adajà pierwsze oÊwiadczenie ma-
jàtkowe w terminie 30 dni od dnia wy-
boru lub powo∏ania na stanowisko al-
bo od dnia zatrudnienia. Do pierwsze-
go oÊwiadczenia majàtkowego cz∏o-
nek zarzàdu województwa, skarbnik
województwa, kierownik wojewódz-
kiej samorzàdowej jednostki organi-
zacyjnej, osoba zarzàdzajàca i cz∏onek
organu zarzàdzajàcego wojewódzkà
osobà prawnà oraz osoba wydajàca
decyzje administracyjne w imieniu
marsza∏ka województwa sà obowiàza-
ni do∏àczyç informacj´ o sposobie
i terminie zaprzestania prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli pro-
wadzili jà przed dniem wyboru, powo-
∏ania lub zatrudnienia. Kolejne
oÊwiadczenia majàtkowe sà sk∏adane
przez nich co roku do dnia 30 kwietnia,
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ro-
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ku poprzedniego, oraz w dniu odwo∏a-
nia ze stanowiska lub rozwiàzania
umowy o prac´.

6. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonujà osoby,
którym z∏o˝ono oÊwiadczenie majàt-
kowe. Osoby, którym z∏o˝ono oÊwiad-
czenie majàtkowe, przekazujà jeden
egzemplarz urz´dowi skarbowemu
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie majàtkowe. OÊwiadcze-
nie majàtkowe przechowuje si´ przez
6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniu majàtkowym dokonuje rów-
nie˝ urzàd skarbowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie ma-
jàtkowe. Analizujàc oÊwiadczenie ma-
jàtkowe, urzàd skarbowy uwzgl´dnia
równie˝ zeznanie o wysokoÊci osià-
gni´tego dochodu w roku podatko-
wym (PIT) ma∏˝onka osoby sk∏adajà-
cej oÊwiadczenie.

8. Podmiot dokonujàcy analizy, o której
mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do
porównania treÊci analizowanego
oÊwiadczenia majàtkowego oraz za∏à-
czonej kopii zeznania o wysokoÊci
osiàgni´tego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) z treÊcià uprzednio z∏o˝o-
nych oÊwiadczeƒ majàtkowych oraz
z do∏àczonymi do nich kopiami zeznaƒ
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, ˝e osoba
sk∏adajàca oÊwiadczenie majàtkowe
poda∏a w nim nieprawd´ lub zatai∏a
prawd´, podmiot dokonujàcy analizy
oÊwiadczenia wyst´puje do dyrektora
urz´du kontroli skarbowej w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie
z wnioskiem o kontrol´ jej oÊwiadcze-
nia majàtkowego.

10. W przypadku odmowy wszcz´cia kon-
troli oÊwiadczenia majàtkowego pod-
miotowi, który z∏o˝y∏ wniosek w tej
sprawie, przys∏uguje odwo∏anie do
Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

11. Do post´powania w sprawie kontroli
oÊwiadczenia majàtkowego stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14,
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,

Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271)
dotyczàce kontroli oÊwiadczeƒ majàt-
kowych osób zatrudnionych lub pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicz-
nych.

12. Podmiot dokonujàcy analizy oÊwiad-
czeƒ majàtkowych w terminie do dnia
30 paêdziernika ka˝dego roku przed-
stawia sejmikowi województwa infor-
macj´ o:

1) osobach, które nie z∏o˝y∏y oÊwiad-
czenia majàtkowego lub z∏o˝y∏y je
po terminie,

2) nieprawid∏owoÊciach stwierdzo-
nych w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych wraz z ich opi-
sem i wskazaniem osób, które z∏o-
˝y∏y nieprawid∏owe oÊwiadczenia,

3) dzia∏aniach podj´tych w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami stwierdzo-
nymi w analizowanych oÊwiadcze-
niach majàtkowych.

13. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór formularza
oÊwiadczenia majàtkowego radnego
oraz wzór formularza oÊwiadczenia
majàtkowego cz∏onka zarzàdu woje-
wództwa, skarbnika województwa,
kierownika wojewódzkiej samorzàdo-
wej jednostki organizacyjnej, osoby
zarzàdzajàcej i cz∏onka organu zarzà-
dzajàcego wojewódzkà osobà prawnà
oraz osoby wydajàcej decyzje admini-
stracyjne w imieniu marsza∏ka woje-
wództwa, uwzgl´dniajàc zakazy okre-
Êlone w odniesieniu do tych osób
w przepisach ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806). 

Art. 27d. 1. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
majàtkowym sà jawne, z wy∏àczeniem
informacji o adresie zamieszkania
sk∏adajàcego oÊwiadczenie oraz
o miejscu po∏o˝enia nieruchomoÊci. 

2. Wojewoda i przewodniczàcy sejmiku
województwa przekazujà marsza∏ko-
wi województwa kopie oÊwiadczeƒ
majàtkowych, które im z∏o˝ono.

3. Jawne informacje zawarte w oÊwiad-
czeniach majàtkowych sà udost´pnia-
ne w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia
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6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do infor-
macji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271).

Art. 27e. 1. Radny, cz∏onek zarzàdu województwa,
skarbnik województwa, kierownik wo-
jewódzkiej samorzàdowej jednostki
organizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego woje-
wódzkà osobà prawnà oraz osoba wy-
dajàca decyzje administracyjne
w imieniu marsza∏ka województwa sà
obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiadczenia
o dzia∏alnoÊci gospodarczej prowa-
dzonej przez ich ma∏˝onka, wst´p-
nych, zst´pnych oraz rodzeƒstwo, je-
˝eli dzia∏alnoÊç ta wykonywana jest na
terenie województwa, w którym oso-
ba obowiàzana do z∏o˝enia oÊwiad-
czenia pe∏ni funkcj´ lub jest zatrudnio-
na. Obowiàzani sà oni równie˝ do z∏o-
˝enia oÊwiadczenia o umowach cywil-
noprawnych zawartych przez ich ma∏-
˝onków, wst´pnych, zst´pnych i ro-
dzeƒstwo, je˝eli umowy te zawarte zo-
sta∏y z organami województwa, woje-
wódzkimi samorzàdowymi jednostka-
mi organizacyjnymi lub wojewódzki-
mi osobami prawnymi i nie dotyczà
stosunków prawnych wynikajàcych
z korzystania z powszechnie dost´p-
nych us∏ug lub ze stosunków praw-
nych powsta∏ych na warunkach po-
wszechnie obowiàzujàcych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której
ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny lub ro-
dzeƒstwo w okresie pe∏nienia funkcji
lub zatrudnienia tej osoby zostali za-
trudnieni na terenie danego woje-
wództwa w jednostce organizacyjnej
jednostki samorzàdu terytorialnego,
zwiàzku jednostek samorzàdu teryto-
rialnego albo rozpocz´li Êwiadczyç
prac´ lub wykonywaç czynnoÊci za-
robkowe na innej podstawie w spó∏-
kach handlowych, w których co naj-
mniej 50% udzia∏ów lub akcji posiada-
jà jednostki samorzàdu terytorialne-
go, jest obowiàzana do pisemnego
poinformowania o tym fakcie osob´,
której sk∏ada oÊwiadczenie majàtko-
we. Obowiàzek z∏o˝enia informacji
dotyczy równie˝ przypadku zmiany
stanowiska przez ma∏˝onka, wst´pne-
go, zst´pnego lub rodzeƒstwo zatrud-
nionych w podmiotach, o których mo-
wa w zdaniu pierwszym.

3. OÊwiadczenia, o których mowa w
ust. 1, sk∏adane sà w ciàgu 30 dni od
dnia wyboru, powo∏ania lub zatrud-
nienia, a w przypadku podj´cia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej albo zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 1,

w trakcie pe∏nienia funkcji lub w cza-
sie zatrudnienia — w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia przyczyny z∏o˝enia
oÊwiadczenia. Informacja, o której
mowa w ust. 2, sk∏adana jest w termi-
nie 30 dni od dnia zaistnienia przyczy-
ny jej z∏o˝enia.

4. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio przepis art. 27c ust. 3.

5. Do oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, oraz informacji, o której mo-
wa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 27c ust. 6 i 8, z tym ˝e nie
przesy∏a si´ ich w∏aÊciwemu urz´dowi
skarbowemu i nie podlegajà one ana-
lizie przez urzàd skarbowy.

6. OÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, oraz informacja, o której mo-
wa w ust. 2, podlegajà ujawnieniu na
zasadach okreÊlonych w art. 27d,
z tym ˝e ujawnieniu nie podlegajà in-
formacje dotyczàce adresów zamiesz-
kania osób je sk∏adajàcych oraz osób,
których one dotyczà. 

Art. 27f. 1. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia majàtko-
wego w terminie okreÊlonym
w art. 27c ust. 4 i 5, oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 27e ust. 1, lub infor-
macji, o której mowa w art. 27e ust. 2,
w terminie okreÊlonym w art. 27e
ust. 3 przez:

1) radnego — powoduje utrat´ diety
do czasu z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji,

2) cz∏onka zarzàdu województwa,
skarbnika województwa, kierowni-
ka wojewódzkiej samorzàdowej
jednostki organizacyjnej, osob´ za-
rzàdzajàcà i cz∏onka organu zarzà-
dzajàcego wojewódzkà osobà
prawnà oraz osob´ wydajàcà decy-
zje administracyjne w imieniu mar-
sza∏ka województwa — powoduje
utrat´ ich wynagrodzenia za okres
od dnia, w którym powinny byç z∏o-
˝one oÊwiadczenie lub informacja,
do dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia lub
informacji.

2. Je˝eli cz∏onek zarzàdu województwa
lub skarbnik województwa nie z∏o˝à
w terminie oÊwiadczenia majàtkowe-
go, oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 27e ust. 1, lub informacji, o któ-
rej mowa w art. 27e ust. 2, sejmik wo-
jewództwa odwo∏uje ich, w drodze
uchwa∏y, najpóêniej po up∏ywie 30 dni
od dnia, w którym up∏ynà∏ termin do
z∏o˝enia oÊwiadczenia lub informacji.

3. Je˝eli kierownik wojewódzkiej samo-
rzàdowej jednostki organizacyjnej,
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osoba zarzàdzajàca i cz∏onek organu
zarzàdzajàcego wojewódzkà osobà
prawnà oraz osoba wydajàca decyzje
administracyjne w imieniu marsza∏ka
województwa nie z∏o˝à w terminie
oÊwiadczenia majàtkowego, oÊwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 27e ust. 1,
lub informacji, o której mowa
w art. 27e ust. 2, w∏aÊciwy organ od-
wo∏uje ich albo rozwiàzuje z nimi
umow´ o prac´ najpóêniej po up∏ywie
30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ ter-
min do z∏o˝enia oÊwiadczenia lub in-
formacji.

4. Odwo∏anie i rozwiàzanie umowy
o prac´ w trybie okreÊlonym w ust. 2
i 3 jest równoznaczne z rozwiàzaniem
umowy o prac´ bez wypowiedzenia
na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu
pracy.

Art. 27g. Podanie nieprawdy lub zatajenie praw-
dy w oÊwiadczeniu majàtkowym,
oÊwiadczeniach, o których mowa
w art. 27e ust. 1, albo informacji, o któ-
rej mowa w art. 27e ust. 2, powoduje od-
powiedzialnoÊç na podstawie art. 233
§ 1 Kodeksu karnego.

Art. 27h. 1. Cz∏onek zarzàdu województwa, skarb-
nik województwa, kierownik woje-
wódzkiej samorzàdowej jednostki or-
ganizacyjnej, osoba zarzàdzajàca
i cz∏onek organu zarzàdzajàcego woje-
wódzkà osobà prawnà oraz osoba wy-
dajàca decyzje administracyjne
w imieniu marsza∏ka województwa
w trakcie pe∏nienia funkcji lub trwania
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po
zakoƒczeniu pe∏nienia funkcji lub
ustaniu zatrudnienia nie mogà przyjàç
jakiegokolwiek Êwiadczenia o charak-
terze majàtkowym, nieodp∏atnie lub
odp∏atnie w wysokoÊci ni˝szej od jego
rzeczywistej wartoÊci od podmiotu
lub podmiotu od niego zale˝nego, je-
˝eli bioràc udzia∏ w wydaniu rozstrzy-
gni´cia w sprawach indywidualnych
jego dotyczàcych mieli bezpoÊredni
wp∏yw na jego treÊç.

2. Podmiotem zale˝nym w rozumieniu
ust. 1 jest podmiot, w którym:

1) przedsi´biorca posiada bezpoÊred-
nio lub poÊrednio wi´kszoÊç g∏o-
sów w jego organach, tak˝e na pod-
stawie porozumieƒ z innymi wspól-
nikami i akcjonariuszami,

2) przedsi´biorca jest uprawniony do
powo∏ywania albo odwo∏ywania
wi´kszoÊci cz∏onków organów za-
rzàdzajàcych podmiotu zale˝nego,

3) wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzà-
du przedsi´biorcy jest jednoczeÊnie
cz∏onkami zarzàdu albo osobami

pe∏niàcymi funkcje kierownicze
w podmiocie pozostajàcym z przed-
si´biorcà w stosunku zale˝noÊci.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy nabycia przedmiotu lub us∏u-
gi dost´pnych w ramach publicznej
oferty, a tak˝e nie dotyczy przedmio-
tów zwyczajowo wykorzystywanych
w celach reklamowych i promocyj-
nych oraz nagród przyznawanych
w konkursach na dzia∏alnoÊç arty-
stycznà.”;

3) w art. 32 w ust. 5 wyrazy „art. 24 ust. 1, 2 i 4” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 24 ust. 1 i 2”;

4) w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w∏aÊciwy organ województwa, wbrew
obowiàzkowi wynikajàcemu z przepisów
art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
osoby pe∏niàce funkcje publiczne, w zakresie
dotyczàcym odpowiednio wygaÊni´cia manda-
tu radnego, odwo∏ania ze stanowiska albo roz-
wiàzania umowy o prac´ z cz∏onkiem zarzàdu
województwa, skarbnikiem województwa, kie-
rownikiem wojewódzkiej samorzàdowej jed-
nostki organizacyjnej i osobà zarzàdzajàcà lub
cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego wojewódzkà
osobà prawnà, nie podejmuje uchwa∏y, nie od-
wo∏uje ze stanowiska albo nie rozwiàzuje umo-
wy o prac´, wojewoda wzywa organ wojewódz-
twa do podj´cia uchwa∏y w terminie 30 dni.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w art. 190 dodaje
si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Je˝eli radny przed dniem wyboru wykonywa∏
funkcj´ lub prowadzi∏ dzia∏alnoÊç, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2a, obowiàzany jest do zrzecze-
nia si´ funkcji lub zaprzestania prowadzenia
dzia∏alnoÊci w ciàgu 3 miesi´cy od dnia z∏o˝e-
nia Êlubowania.

6. W przypadku niezrzeczenia si´ funkcji lub nie-
zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
radnego w terminie, o którym mowa w ust. 5,
rada stwierdza wygaÊni´cie mandatu radnego,
w drodze uchwa∏y, najpóêniej po up∏ywie mie-
siàca od up∏ywu tego terminu.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
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Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300,
Nr 200, poz. 1685 i Nr 213, poz. 1802) dodaje si´ art. 16a
w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta i marsza∏ek województwa
sporzàdzajà wykaz podatników b´dà-
cych przedsi´biorcami, którym umo-
rzyli zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u po-
datków i op∏at lokalnych oraz podatni-
ków podatku rolnego i leÊnego, któ-
rym umorzyli zaleg∏oÊci podatkowe
w kwocie wy˝szej ni˝ 100 z∏otych.
W wykazie podaje si´ imi´ i nazwisko
(nazw´) podatnika, wysokoÊç umo-
rzonej kwoty oraz przyczyny umorze-
nia.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta i marsza∏ek województwa po-
dajà wykaz, o którym mowa w ust. 1,
do wiadomoÊci publicznej poprzez
wywieszenie, odpowiednio, w siedzi-
bie urz´du gminy, starostwa powiato-
wego albo urz´du marsza∏kowskie-
go.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta mia-
sta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w art. 26
dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Je˝eli wójt przed dniem wyboru wykonywa∏
funkcj´ lub prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, obowiàzany jest
do zrzeczenia si´ funkcji lub zaprzestania pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w ciàgu
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia Êlubowania.

5. W przypadku niezrzeczenia si´ funkcji lub nie-
zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przez wójta w terminie, o którym mowa
w ust. 4, rada gminy stwierdza wygaÊni´cie
mandatu wójta, w drodze uchwa∏y, najpóêniej
po up∏ywie miesiàca od up∏ywu tego terminu.”.

Art. 9. 1. Je˝eli do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy radny jednostki samorzàdu terytorialnego wy-
brany w wyborach przeprowadzonych dnia 27 paê-
dziernika 2002 r. nie zaprzesta∏ prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki
samorzàdu terytorialnego, w której zosta∏ wybrany, al-
bo wójt (burmistrz, prezydent miasta), cz∏onek zarzàdu
powiatu lub cz∏onek zarzàdu województwa wybrany
po dniu 27 paêdziernika 2002 r. nie zaprzesta∏ prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie zrzek∏ si´ funkcji
albo nie zby∏ akcji lub udzia∏ów, o których mowa w
art. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, obowiàzany jest
wykonaç te obowiàzki w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. W przypadku niewype∏nienia obowiàzku przez
osob´, o której mowa w ust. 1, organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego stwierdza wygaÊni´-

cie mandatu radnego lub wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) albo odwo∏uje cz∏onka zarzàdu najpóêniej po
up∏ywie miesiàca od dnia up∏ywu terminu, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 10. Ma∏˝onek radnego jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
zast´pcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), cz∏on-
ka zarzàdu powiatu i województwa, skarbnika gminy,
powiatu i województwa, sekretarza gminy i powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, powiatu
i województwa oraz osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka or-
ganu zarzàdzajàcego gminnà, powiatowà i wojewódz-
kà osobà prawnà, który w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy pe∏ni funkcje lub zajmuje stanowisko,
o których mowa, odpowiednio, w art. 24f ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, art. 25b ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 4, i art. 27b ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 5, obowiàzany jest zrzec si´ tej funkcji lub stano-
wiska w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy. W razie niezrzeczenia si´ funkcji lub
stanowiska w terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, ma∏˝onek traci je, z mocy prawa, z up∏y-
wem tego terminu.

Art. 11. 1. Kierownicy gminnych, powiatowych
i wojewódzkich samorzàdowych jednostek organiza-
cyjnych oraz osoby zarzàdzajàce i cz∏onkowie organów
zarzàdzajàcych gminnymi, powiatowymi i wojewódz-
kimi osobami prawnymi, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy sà cz∏onkami zarzàdów, rad nadzor-
czych lub komisji rewizyjnych spó∏ek handlowych, z za-
strze˝eniem art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3,
lub spó∏dzielni, z wyjàtkiem rad nadzorczych spó∏dziel-
ni mieszkaniowych, albo cz∏onkami zarzàdów fundacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, sà obowiàza-
ni zrzec si´ tych stanowisk w terminie do najbli˝szego
walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba ̋ e w tym terminie
z∏o˝yli oÊwiadczenie o rezygnacji z funkcji publicznej.
W razie niez∏o˝enia oÊwiadczenia w tym terminie oso-
by te tracà, z mocy prawa, stanowiska we w∏adzach
spó∏ki, spó∏dzielni lub fundacji i zostajà wykreÊlone
z w∏aÊciwego rejestru.

2. Z∏o˝enie przez osob´ wymienionà w ust. 1 rezy-
gnacji z funkcji publicznej powoduje rozwiàzanie z nià
stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub wy-
powiedzenia przez pracodawc´ albo odwo∏ania ze sta-
nowiska.

Art. 12. Kierownicy gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich samorzàdowych jednostek organizacyj-
nych oraz osoby zarzàdzajàce i cz∏onkowie organów
zarzàdzajàcych gminnymi, powiatowymi i wojewódz-
kimi osobami prawnymi, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy posiadajà w spó∏kach handlowych
wi´cej ni˝ 10% akcji lub udzia∏y w rozmiarach przedsta-
wiajàcych wi´cej ni˝ 10% kapita∏u zak∏adowego albo
prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 4
pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 3, sà obowiàzani do
zbycia nadwy˝ki udzia∏ów lub akcji oraz zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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Art. 13. 1. Osoby obowiàzane do sk∏adania oÊwiad-
czeƒ majàtkowych, które zosta∏y wybrane, powo∏ane
lub zatrudnione przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, sk∏adajà pierwsze oÊwiadczenie majàtkowe
w trybie i na zasadach okreÊlonych w niniejszej usta-
wie w terminie do dnia 30 kwietnia 2003 r.

2. Osoby zobowiàzane do sk∏adania oÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 24j ust. 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, art. 25e ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 4, i art. 27e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 5,
których ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny lub rodzeƒstwo,
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, prowadzà
dzia∏alnoÊç gospodarczà lub sà stronami umów, o któ-
rych mowa w tych przepisach, sà obowiàzane do z∏o-
˝enia oÊwiadczeƒ w terminie 60 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. OÊwiadczenia sk∏adane sà
wed∏ug stanu na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

3. Niez∏o˝enie w terminie oÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2, powoduje skutki okreÊlone w prze-
pisach art. 24k ustawy, o której mowa w art. 1,
art. 25f ustawy, o której mowa w art. 4, i art. 27f usta-
wy, o której mowa w art. 5. 

Art. 14. Pracownicy samorzàdowi obowiàzani sà
z∏o˝yç pierwsze oÊwiadczenia o prowadzeniu dzia∏al-
noÊci gospodarczej, o których mowa w art. 18a ustawy,
o której mowa w art. 2, w terminie 30 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 15. 1. Do czasu utworzenia strony Biuletynu In-
formacji Publicznej przez jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego jawne informacje zawarte w oÊwiadczeniach
i informacjach, których obowiàzek sk∏adania zosta∏
wprowadzony niniejszà ustawà, udost´pniane sà
w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej.

2. Je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
jednostka samorzàdu terytorialnego nie udost´pnia in-
formacji w powszechnie dost´pnej sieci teleinforma-
tycznej, informacje, o których mowa w ust. 1, do czasu
utworzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej udo-
st´pniane sà do wglàdu w siedzibie urz´du jednostki
samorzàdu terytorialnego.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 5 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323
i Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 433
i Nr 155, poz. 1289) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 92—94 otrzymujà brzmienie:

„§ 92. 1. Egzamin potwierdzajàcy kwalifikacje za-
wodowe, zwany dalej „egzaminem zawo-
dowym”, jest formà oceny poziomu opa-

nowania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z za-
kresu danego zawodu, okreÊlonych
w standardzie wymagaƒ b´dàcym pod-
stawà przeprowadzania egzaminu po-
twierdzajàcego kwalifikacje zawodowe,
ustalonym odr´bnymi przepisami.

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany
dla absolwentów szkó∏ ponadgimnazjal-
nych: zasadniczych szkó∏ zawodowych,
techników, techników uzupe∏niajàcych
i szkó∏ policealnych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, d, f i g ustawy,
z uwzgl´dnieniem § 122 ust. 2.

§ 93. 1. Komisje okr´gowe opracowujà, w poro-
zumieniu z Komisjà Centralnà, i og∏aszajà
informatory, o których mowa w art. 9c
ust. 2 pkt 2a ustawy, zawierajàce opis za-
kresu egzaminu zawodowego dla danego
zawodu oraz kryteriów oceniania, a tak˝e
form i warunków przeprowadzania egza-
minu zawodowego oraz przyk∏ady zadaƒ
egzaminacyjnych.


