
Projekt z 08.01.2018 r. 

 
Część A 

 

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU KORZYŚCI 

informacji o korzyściach uzyskiwanych przez osobę wymienioną w art. 46 ust. 7 
ustawy z dnia … 2018 r. o jawności życia publicznego 

Ja, 
................................................................................................................................................. 

(stanowisko oraz imiona i nazwisko) 

powołany/wybrany/zatrudniony1 na stanowisko dnia2 ............................ 
 

zachowując największą staranność i kierując się swoją najlepszą wiedzą, stosownie do art. 46 
ustawy z dnia ……… 2018 r. - o jawności życia publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. …..) 
zgłaszam do Rejestru Korzyści następujące informacje o: 

1) stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i w 
instytucjach prywatnych, z tytułu których pobieram wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej 
wykonywanej na własny rachunek: 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

2) faktach materialnego wspierania prowadzonej przeze mnie działalności publicznej:  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, której wartość 
przekracza 50% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, o którym mowa w art. 
25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314):  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

                                              
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Dotyczy pierwszego zgłoszenia na tym stanowisku. 
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4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnioną funkcją publiczną3:  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, 
niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, 
o których mowa w pkt 1:  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy albo 

zatajenie prawdy w Rejestrze Korzyści, na podstawie art. 84 ustawy z dnia … 2018 r. o 
jawności życia publicznego. 

...........................................................  ............................................................... 
(data)       (podpis) 

Uwaga: 
1. W przypadku gdy zgłaszający pozostaje w związku małżeńskim należy wypełnić część B. 
2. Dane objęte Rejestrem Korzyści należy podać wg stanu na dzień objęcia stanowiska lub 
funkcji. 
3. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni 
od dnia ich zaistnienia (art. 46 ust. 6 ustawy o jawności życia publicznego) – wypełniając 
kolejne zgłoszenie. Zgłoszenie to powinno obejmować wyłącznie zmiany objęte Rejestrem. 
4. Ujawnienie informacji w Rejestrze Korzyści nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej 
w ustawie, o której mowa w pkt 2, za niedopełnienie określonych w niej obowiązków (art. 46 
ust. 10 ustawy).

                                              
3 Wymienić wyjazdy, których koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich 

zatrudniające, bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami. 



Projekt z 08.01.2018 r. 

Część B 
 
 

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU KORZYŚCI 

informacji o korzyściach uzyskiwanych przez małżonka osoby wymienionej w art. 46 
ust. 7 ustawy z dnia … 2018 r. o jawności życia publicznego 

Ja, 
................................................................................................................................................. 

(stanowisko oraz imiona i nazwisko) 

 
powołany/wybrany/zatrudniony4 na stanowisko dnia5 ............................ 

 
zachowując największą staranność i kierując się swoją najlepszą wiedzą, stosownie do art. 46 
ustawy z dnia …. 2018 r. - o jawności życia publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. ….) zgłaszam 
do Rejestru Korzyści następujące informacje dotyczące żony/męża  

..................................................................................... o: 
(imiona i nazwisko) 

1) stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i w 
instytucjach prywatnych, z tytułu których żona/mąż pobiera wynagrodzenie, oraz pracy 
zawodowej wykonywanej na własny rachunek: 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

2) faktach materialnego wspierania prowadzonej przeze mnie działalności publicznej:  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, której wartość 
przekracza 50% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, o którym mowa w art. 
25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314): 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

                                              
4 Niepotrzebne skreślić. 
5 Dotyczy pierwszego zgłoszenia na tym stanowisku. 
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6) wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnioną funkcją publiczną6: 

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 

7) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, 
niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, 
o których mowa w pkt 1:  

.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 

 
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy albo 

zatajenie prawdy w Rejestrze Korzyści, na podstawie art. 84 ustawy z dnia … 2018 r. o 
jawności życia publicznego. 

 
 
 
...........................................................  ............................................................... 

(data)       (podpis) 

 
 

 
 
 

Uwaga: 
1. Dane objęte Rejestrem Korzyści należy podać wg stanu na dzień objęcia stanowiska lub 

funkcji. 
2. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia ich zaistnienia (art. 46 ust. 6 ustawy o jawności życia publicznego) – wypełniając 
kolejne zgłoszenie. Zgłoszenie to powinno obejmować wyłącznie zmiany objęte Rejestrem. 

3. Ujawnienie informacji w Rejestrze Korzyści nie zwalnia od odpowiedzialności 
przewidzianej w ustawie, o której mowa w pkt 2, za niedopełnienie określonych w niej 
obowiązków (art. 46 ust. 10 ustawy). 

 

 

                                              
6 Wymienić wyjazdy, których koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich 

zatrudniające, bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami. 


