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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim 

 

(druk nr 1081) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) 

 

Art. 2. 

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych 

i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy
(1)

 oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

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

administracji specjalnej; 

2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2b)   innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej; 
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3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

3a)   radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy zatrudnionych 

w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej; 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

3c)   pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261); 

4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające 

decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

6b)   członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 

zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz 

inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; 

6c)   członków zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i 

sekretarza związku metropolitalnego; 

<6d) członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników Narodowego 

Banku Polskiego zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, 

dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem 

dyrektora departamentu i jego zastępcy;> 
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7)   pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu oraz skarbnika; 

8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 

9)    osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 

10)  pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska 

równorzędne; 

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

 

Art. 10. 

1. [Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.] <Osoby określone 

w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1–2a, 3–5, 6d i 7–11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym.>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, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego mieniu, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub 

spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. [Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia 

złożonego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie 

przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, 

wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.] <Informacje zawarte w oświadczeniu o 
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stanie majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia złożonego przez Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego oraz 

osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6d, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i 

podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

„zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że 

osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.>W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

[3a. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są 

jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o 

miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację 

ruchomości sędziego. Na wniosek sędziego osoba odbierająca oświadczenie może 

zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla 

informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 935), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować 

zagrożenie dla sędziego lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest 

uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje się.] 

<3a. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego 

oraz osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6d, są jawne także co do imienia i nazwiska, 

z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a 

także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości osoby składającej 

oświadczenie. Na wniosek osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca 

oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu 

ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, 

określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125), 
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jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego 

oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest 

uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje 

się.> 

3b. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym, o których mowa w 

ust. 3a, osoba odbierająca oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który 

dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa 

oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje analizy zawartych 

w nim danych. 

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

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(2)

; 

4)    prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Prezesowi Rady Ministrów. 
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7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.). 

 

 

USTAWA z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) 

[Art. 66. 

1. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z 

uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. 

2. Zasady wynagradzania pracowników NBP ustala Zarząd NBP. 

3. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o 

wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.] 

 

<Art. 66. 

1. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym 

NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. 

2. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o 

wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

3. Zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez Zarząd NBP w drodze 

uchwały. Zarząd NBP określa wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk przy 

założeniu, że maksymalne wynagrodzenie dla tych stanowisk, z wyłączeniem 

wiceprezesów oraz członków Zarządu NBP, nie może przekroczyć 0,6-krotności 

wynagrodzenia Prezesa NBP. 

4. Uchwała Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP jest jawna 

i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej NBP.  



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Przez wynagrodzenie Prezesa NBP, o którym mowa w ust. 3, rozumie się 

wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalone na podstawie przepisów, o 

których mowa w ust. 2, oraz składniki wynagrodzenia, premie i nagrody określone w 

uchwale, o której mowa w ust. 3. 

6. Informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP 

i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora 

departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących 

stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora 

departamentu i jego zastępcy jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NBP do dnia 31 marca 

roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie. 

7. Informację o wysokości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 6, udostępnia się 

odrębnie za każdy miesiąc dla każdego stanowiska w NBP z uwzględnieniem 

wszystkich składników wynagrodzenia, premii i nagród określonych w uchwale, o 

której mowa w ust. 3.  

8. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1330 i 1669) stosuje się odpowiednio.> 

 


