
Projekt  

 

Ustawa 

z dnia ………………… 2019 r. 

o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne 

 

 

Art.1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1393)  w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5 i 7-11, członkowie 

zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze 

stanowiska w Narodowym Banku Polskim, są obowiązani do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym 

dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych 

zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa 

handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 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) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: 

„3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym,  

z wyjątkiem oświadczenia złożonego przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku 



Polskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, członków zarządu 

Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska  

w Narodowym Banku Polskim, 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, Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego 

zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesa Narodowego 

Banku Polskiego, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim, 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.”. 

 

Art. 2. Przepis art. 10 ust. 1, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą stosuje się do oświadczeń składnych za 2018 r.  

2. Członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące 

kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim składają oświadczenia, o których 

mowa, w art. 10 ust. 1, 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne, ma na celu realizację zasady jawności życia 

publicznego oraz wydatkowania środków publicznych w związku z ujawnionymi 

przypadkami horrendalnie wysokich wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze 

stanowiska w Narodowym Banku Polskim.  

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji  

o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 

Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu 

gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych  

w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem 

komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

Proponuje się zmianę art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez 

dodanie do katalogu osób obowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych 

członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze 

stanowiska w Narodowym Banku Polskim tj. dyrektorów departamentów oraz 

oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego.  

Dodatkowo proponuje się, wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą informacje zawarte 

w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesa Narodowego 

Banku Polskiego, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim, są jawne.  

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, obowiązane osoby 

składają oświadczenia 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.  

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, znowelizowane przepisy ustawy będą miały 

zastosowanie do oświadczeń składnych za rok 2018 r., a członkowie zarządu 



Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska  

w Narodowym Banku Polskim będą mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe 

do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 

Wejście w życie projektowej ustawy, będzie miało pozytywne skutki społeczne  

w związku z realizacją zasady jawności życia publicznego.  

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na wydatki i dochody  

z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

Wejście w życie projektu ustawy nie wpłynie na rynek pracy, na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani też na 

sytuację i rozwój regionalny. 

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 


