Oświadczenia – informacja
Zgodnie z art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Radni,
Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające,
członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta są zobowiązani
do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia
oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego składane są co roku do dnia 30 kwietnia. Oświadczenia majątkowe
składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
Oświadczenia powyższe będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jordanów Śląski.
Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1198) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyłączeniu podlegają informacje o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe regulacje dotycz¹ce oœwiadczeñ maj¹tkowych osób dziaùaj¹cych w
strukturach samorz¹du terytorialnego zawarte s¹ w:


artykule 24h i nast. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,



artykule 27c i nast. ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa,



artykule 25c i nast. ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym,

oraz aktach wykonawczych opartych na wskazanych przepisach.
Wszelkie uwagi poczynione poni¿ej w stosunku do osób dziaùaj¹cych w strukturach
samorz¹du gminnego stosuje siê analogicznie do osób dziaùaj¹cych w samorz¹dzie

powiatowym i samorz¹dzie województwa. Ilekroã mowa jest o wójcie, burmistrzu i

prezydencie miasta, nale¿y przez to rozumieã równie¿ odpowiednio czùonków zarz¹dów
powiatów i województw.

Zobowi¹zane do skùadania oœwiadczeñ maj¹tkowych s¹ nastêpuj¹ce osoby:








radny,
wójt, zastêpca wójta, (odpowiednio burmistrz i prezydent miasta oraz zastêpcy
tych osób),
sekretarz gminy,
skarbnik gminy,
kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
osoba zarz¹dzaj¹ca i czùonek organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹,

osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta.

W tym miejscu nale¿y sprecyzowaã pojêcie „osoba zarz¹dzaj¹ca” i „czùonek organu

zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹”. Chodzi zatem, po pierwsze, tylko o osoby
jednoosobowo lub w ramach organów kolegialnych kieruj¹ce bie¿¹c¹ dziaùalnoœci¹

podmiotów, którym powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy przyznaj¹ osobowoœã prawn¹.
Nie zaœ o osoby, które uczestnicz¹ we wszelkich organach takich podmiotów (np.

organach kontrolnych). Po drugie, pod pojêciem „gminna osoba prawna” rozumieã
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nale¿y tylko takie podmioty, które w 100 proc. „nale¿¹” do gminy (np. jednoosobowe
spóùki gminne), nie zaœ wszelkie osoby prawne, w których uczestniczy gmina.

Oœwiadczenie dotyczy maj¹tku odrêbnego wskazanych osób oraz maj¹tku objêtego
maù¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ (w oœwiadczeniu zaznaczona jest przynale¿noœã
poszczególnych praw do jednej ze wskazanych mas maj¹tkowych).
Oœwiadczenie maj¹tkowe zawiera informacje o:


zasobach pieniê¿nych, nieruchomoœciach, udziaùach i akcjach w spóùkach

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej,

jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków lub od komunalnej osoby

prawnej mienia, które podlegaùo zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e dane o
prowadzeniu dziaùalnoœci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania stanowisk w




spóùkach handlowych,

dochodach osi¹ganych z tytuùu zatrudnienia lub innej dziaùalnoœci zarobkowej lub
zajêã, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytuùu,
mieniu ruchomym o wartoœci powy¿ej 10 000 zùotych,

zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoœci powy¿ej 10 000 zùotych, w tym
zaci¹gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zostaùy
udzielone.

Do oœwiadczenia powinny byã doù¹czone kopia zeznania podatkowego (PIT) za rok
poprzedni i jego ewentualna korekta.
Oœwiadczenia skùada:


radny - przewodnicz¹cemu rady gminy,



zastêpca



wójt, przewodnicz¹cy rady gminy - wojewodzie,
wójta,

sekretarz

gminy,

skarbnik

gminy,

kierownik

jednostki

organizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i czùonek organu zarz¹dzaj¹cego

gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu
wójta - wójtowi.
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Radny i wójt skùadaj¹ pierwsze oœwiadczenie maj¹tkowe w terminie 30 dni od dnia

zùo¿enia œlubowania. Kolejne oœwiadczenia maj¹tkowe s¹ skùadane przez radnego i

wójta co roku do 30 kwietnia, wedùug stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, oraz
ostatnie oœwiadczenie - na 2 miesi¹ce przed upùywem kadencji.

Zastêpca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej

gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i czùonek organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹
oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu wójta skùadaj¹ pierwsze

oœwiadczenie maj¹tkowe w terminie 30 dni od dnia powoùania na stanowisko lub od dnia
zatrudnienia.
Kolejne oœwiadczenia maj¹tkowe s¹ skùadane przez nich co roku do 30 kwietnia, wedùug
stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, oraz ostatnie - w dniu odwoùania ze stanowiska
lub rozwi¹zania umowy o pracê.

Analizy danych zawartych w oœwiadczeniu maj¹tkowym dokonuj¹ osoby, którym zùo¿ono
oœwiadczenie. Osoby te przekazuj¹ jeden egzemplarz do analizy urzêdowi skarbowemu

wùaœciwemu ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie.
Oœwiadczenie maj¹tkowe przechowuje siê przez 6 lat.

Analizy danych zawartych w oœwiadczeniu maj¹tkowym dokonuje równie¿ urz¹d
skarbowy

wùaœciwy

ze

wzglêdu

na

miejsce

zamieszkania

osoby

skùadaj¹cej

oœwiadczenie. Analizuj¹c oœwiadczenie maj¹tkowe, urz¹d skarbowy uwzglêdnia równie¿

zeznanie o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym maù¿onka osoby
skùadaj¹cej oœwiadczenie.

Podmioty dokonuj¹ce analizy oœwiadczeñ s¹ uprawnione do porównania ich treœci oraz
treœci zaù¹czonej kopii zeznania podatkowego z treœci¹ uprzednio zùo¿onych oœwiadczeñ
i zeznañ.
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W przypadku podejrzenia, ¿e osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie maj¹tkowe podaùa w nim

nieprawdê lub zataiùa prawdê, podmiot dokonuj¹cy analizy oœwiadczenia, wystêpuje do
dyrektora urzêdu kontroli skarbowej wùaœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania

osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie z wnioskiem o kontrolê jej oœwiadczenia maj¹tkowego.
Do

postêpowania

w sprawie

kontroli oœwiadczenia

maj¹tkowego

stosuje

siê

odpowiednio przepisy ustawy z 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej, dotycz¹ce

kontroli oœwiadczeñ maj¹tkowych osób zatrudnionych lub peùni¹cych sùu¿bê w

jednostkach organizacyjnych podlegùych ministrowi wùaœciwemu do spraw finansów
publicznych.
Podmiot dokonuj¹cy analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych w terminie do dnia 30
paêdziernika ka¿dego roku przedstawia radzie gminy informacjê o:





osobach, które nie zùo¿yùy oœwiadczenia maj¹tkowego lub zùo¿yùy je po terminie,
nieprawidùowoœciach

stwierdzonych

w

analizowanych

oœwiadczeniach

maj¹tkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które zùo¿yùy nieprawidùowe
oœwiadczenia,

dziaùaniach podjêtych w zwi¹zku z nieprawidùowoœciami stwierdzonymi w
analizowanych oœwiadczeniach maj¹tkowych.

Informacje zawarte w oœwiadczeniu maj¹tkowym s¹ jawne, z wyù¹czeniem informacji o
adresie

zamieszkania

skùadaj¹cego

oœwiadczenie

oraz

o

miejscu

poùo¿enia

nieruchomoœci wskazanych w oœwiadczeniu. Wojewoda i przewodnicz¹cy rady gminy
przekazuj¹ wójtowi kopie oœwiadczeñ maj¹tkowych, które im zùo¿ono.

Jawne informacje zawarte w oœwiadczeniach maj¹tkowych s¹ udostêpniane w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oœwiadczeniu maj¹tkowym powoduje
odpowiedzialnoœã na podstawie art. 233 par. 1 Kodeksu karnego.
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Przepis ten zawiera nastêpuj¹c¹ normê: kto, skùadaj¹c zeznanie maj¹ce sùu¿yã za

dowód w postêpowaniu s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdê lub zataja prawdê, podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat 3.

Nale¿y zwróciã uwagê na fakt, i¿ bezpodstawne uchylenie siê od zùo¿enia zeznania (w
naszym przypadku od zùo¿enia oœwiadczenia), zgodnie z pogl¹dami S¹du Najwy¿szego

(porównaj np. wyrok SN z 1 kwietnia 2003 r. i uchwaùê SN z 22 stycznia 2003 r.) nie jest
zatajeniem prawdy w rozumieniu art. 233 par. 1 kk.
Ustawodawca respektuje taki tok myœlenia, o czym œwiadczy fakt, i¿ w przypadku
niezùo¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego w ustawowym terminie przewiduje dla osób
nieskùadaj¹cych oœwiadczenia sankcjê inn¹ odpowiedzialnoœã karna. I tak niezùo¿enie
oœwiadczenia powoduje:



dla radnego – utratê diety do czasu zùo¿enia oœwiadczenia,

zaœ dla wójta, jego zastêpcy, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki

organizacyjnej

gminy,

osoby

gminn¹

osob¹

prawn¹

zarz¹dzaj¹cego

zarz¹dzaj¹cej
oraz

osoby

i

czùonka

wydaj¹cej

organu

decyzje

administracyjne w imieniu wójta - utratê ich wynagrodzenia za okres od dnia, w
którym powinno byã zùo¿one oœwiadczenie, do dnia zùo¿enia tego oœwiadczenia.
Nale¿y pamiêtaã,

i¿ wzory oœwiadczeñ

regulowanych równie¿ przez inne ustawy.

zawieraj¹

pytania dotycz¹ce

kwestii

I tak z brzmienia art. 24f ust. 1 i ust. 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym wynika, i¿:


radni nie mog¹ prowadziã dziaùalnoœci gospodarczej na wùasny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w

której radny uzyskaù mandat, a tak¿e zarz¹dzaã tak¹ dziaùalnoœci¹ lub byã


przedstawicielem czy peùnomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaùalnoœci,

radni nie mog¹ posiadaã pakietu wiêkszego ni¿ 10 proc. udziaùów lub akcji w
spóùkach prawa handlowego z udziaùem gminnych osób prawnych lub

przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby. Rozporz¹dzenie zawieraj¹ce
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wzór oœwiadczenia nakazuje radnym ujawnienie faktu posiadania pakietów
udziaùów lub akcji w spóùkach prawa handlowego z udziaùem gminnych osób

prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby oraz
procentowego udziaùu tych akcji w kapitale zakùadowym.

Je¿eli radni nie przestrzegaj¹ tych przepisów (a informacja o tym wynikaã przecie¿

powinna z oœwiadczenia), to zgodnie z art. 190 ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, mandat radnego wygasa
(stwierdzenie wygaœniêcia nastêpuje na mocy uchwaùy rady gminy lub zarz¹dzenia
zastêpczego wojewody).

Z kolei przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaùalnoœci
gospodarczej
wójtom,

przez

burmistrzom,

sekretarzom

gmin,

osoby

peùni¹ce

prezydentom

miast,

kierownikom

jednostek

ich

funkcje

publiczne

zastêpcom,

organizacyjnych

zakazuj¹:

skarbnikom
gminy,

gmin,

osobom

zarz¹dzaj¹cym i czùonkom organów zarz¹dzaj¹cych gminnymi osobami prawnymi oraz

innym osobom wydaj¹cym decyzje administracyjne w imieniu wójta burmistrza i
prezydenta miasta, w okresie zajmowania stanowisk lub peùnienia funkcji, bycia:


czùonkami zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóùek prawa

handlowego (zakaz zajmowania stanowisk we wùadzach spóùek nie dotyczy osób,

które zostaùy wyznaczone do spóùki prawa handlowego z udziaùem jednostek
samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków lub innych osób prawnych jednostek
samorz¹du terytorialnego jako reprezentanci tych podmiotów, osoby te nie mog¹




zostaã wyznaczone do wiêcej ni¿ dwóch spóùek prawa handlowego),

zatrudnionym lub wykonywania innych zajêã w spóùkach prawa handlowego,
które mogùyby wywoùaã podejrzenie o ich stronniczoœã lub interesownoœã,

czùonkami zarz¹dów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spóùdzielni, z
wyj¹tkiem rad nadzorczych spóùdzielni mieszkaniowych,

posiadania w jakichkolwiek spóùkach prawa handlowego wiêcej ni¿ 10 proc. akcji
lub udziaùów przedstawiaj¹cych wiêcej ni¿ 10 proc. kapitaùu zakùadowego - w
ka¿dej z tych spóùek.
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czùonkami zarz¹dów fundacji prowadz¹cych dziaùalnoœã gospodarcz¹,

prowadzenia dziaùalnoœci gospodarczej na wùasny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a tak¿e zarz¹dzania tak¹ dziaùalnoœci¹ lub bycia przedstawicielem czy

peùnomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaùalnoœci (nie dotyczy to dziaùalnoœci
wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego).
Naruszenie tych zakazów (a informacja o tym równie¿ powinna wynikaã z treœci

prawidùowo wypeùnionego oœwiadczenia) stanowi podstawê do odwoùania ze stanowiska

(dotyczy to równie¿ czùonka zarz¹du województwa lub powiatu), a w przypadku wójta,
burmistrza i prezydenta miasta powoduje wygaœniêcie ich mandatu.
Tak

prezentuj¹

siê

podstawowe

regulacje

ustawowe

dotycz¹ce

oœwiadczeñ

maj¹tkowych. Materia, któr¹ analizujemy jest jednak na tyle skomplikowana, ¿e z pozoru

w peùni czytelne i jasne reguùy wyznaczone przez przepisy prawa, rodz¹ w praktyce

wiele w¹tpliwoœci i pytañ. Dodatkowo, nale¿y mieã na uwadze oczywist¹ niechêã
ka¿dego czùowieka (szczególnie w maùych spoùecznoœciach) do ujawniania swego
maj¹tku.
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2. SZCZEGÓ£OWA ZAWARTOÚÃ OÚWIADCZEÑ
Jak wskazano we wstêpie (patrz INFORMACJE OGÓLNE), oœwiadczenie maj¹tkowe
zawieraã powinno informacje o:


zasobach pieniê¿nych, nieruchomoœciach, udziaùach i akcjach w spóùkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby

prawnej, jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków lub od komunalnej
osoby prawnej mienia, które podlegaùo zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e

dane o prowadzeniu dziaùalnoœci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania




stanowisk w spóùkach handlowych,

dochodach osi¹ganych z tytuùu zatrudnienia lub innej dziaùalnoœci zarobkowej
lub zajêã, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytuùu,
mieniu ruchomym o wartoœci powy¿ej 10 000 zùotych,

zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoœci powy¿ej 10 000 zùotych, w tym

zaci¹gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zostaùy
udzielone.

Szczegóùowe wzory oœwiadczeñ maj¹tkowych skùadanych przez:



radnych oraz
pozostaùe osoby wskazane w ustawie

zawiera Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie

okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnego gminy, wójta, zastêpcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarz¹dzaj¹cej i czùonka organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoby
wydaj¹cej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. nr 34, poz. 282 z 2003 r.).
W przypadku samorz¹dów powiatowego i wojewódzkiego s¹ to odpowiednio:


Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie

okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnego powiatu,

czùonka zarz¹du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz¹dzaj¹cej i czùonka organu
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zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osoby wydaj¹cej decyzje
administracyjne w imieniu starosty oraz


Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie

okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnego województwa,
czùonka zarz¹du województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej

samorz¹dowej jednostki organizacyjnej, osoby zarz¹dzaj¹cej i czùonka organu
zarz¹dzaj¹cego wojewódzk¹ osob¹ prawn¹ oraz osoby wydaj¹cej decyzje
administracyjne w imieniu marszaùka województwa.

Zamieszczone we wskazanych rozporz¹dzeniach wzory oœwiadczeñ poprzedzone s¹
kilkoma ogólnymi reguùami.
Po

pierwsze,

oœwiadczenie

o

stanie

maj¹tkowym

znajduj¹cego siê w kraju, jak i za granic¹.

dotyczy

zarówno

maj¹tku

Po drugie, oœwiadczenie o stanie maj¹tkowym obejmuje równie¿ wierzytelnoœci
pieniê¿ne.
Po trzecie, wreszcie, jak ju¿ to wczeœniej wskazano, w oœwiadczeniu nale¿y okreœliã

przynale¿noœã poszczególnych skùadników maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ b¹dê
to do maj¹tku odrêbnego osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie, b¹dê to do maj¹tku objêtego
maù¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.

Reguùy podziaùu na maj¹tek odrêbny i objêty wspólnoœci¹ maù¿eñsk¹ wyznaczaj¹

przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Zgodnie z nim (art.
31 i nast.):


z chwil¹ zawarcia maù¿eñstwa powstaje miêdzy maù¿onkami z mocy ustawy
wspólnoœã

maj¹tkowa

obejmuj¹ca

ich

dorobek

(wspólnoœã

ustawowa).

Dorobkiem maù¿onków s¹ przedmioty maj¹tkowe nabyte w czasie trwania

wspólnoœci ustawowej przez oboje maù¿onków lub przez jednego z nich. Dorobek
maù¿onków stanowi¹ przede wszystkim (wymienienie przykùadowe):
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– pobrane wynagrodzenie za pracê oraz za inne usùugi œwiadczone osobiœcie przez
któregokolwiek z maù¿onków,

– dochody z maj¹tku wspólnego, jak równie¿ z odrêbnego maj¹tku ka¿dego z
maù¿onków,


przedmioty maj¹tkowe nieobjête wspólnoœci¹ stanowi¹ maj¹tek odrêbny ka¿dego
z maù¿onków. Odrêbny maj¹tek ka¿dego z maù¿onków stanowi¹:

– przedmioty maj¹tkowe nabyte przed powstaniem wspólnoœci ustawowej,
– przedmioty maj¹tkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznê, chyba ¿e
spadkodawca lub darczyñca inaczej postanowiù,

– przedmioty maj¹tkowe nabyte ze œrodków uzyskanych w zamian za przedmioty
wymienione w dwóch punktach poprzedzaj¹cych,

– przedmioty maj¹tkowe sùu¿¹ce wyù¹cznie do zaspokajania osobistych potrzeb
jednego z maù¿onków,
– przedmioty maj¹tkowe sùu¿¹ce do wykonywania zawodu, je¿eli zostaùy nabyte ze

œrodków nale¿¹cych do odrêbnego maj¹tku maù¿onka wykonuj¹cego ten zawód (nie
dotyczy to jednak przedmiotów sùu¿¹cych do prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub przedsiêbiorstwa),
– prawa niezbywalne,
– przedmioty uzyskane z tytuùu odszkodowania za uszkodzenie ciaùa lub wywoùanie

rozstroju zdrowia albo z tytuùu zadoœãuczynienia za doznan¹ krzywdê; nie dotyczy
to jednak renty nale¿nej poszkodowanemu maù¿onkowi z powodu caùkowitej lub
czêœciowej utraty zdolnoœci do pracy zarobkowej albo z powodu zwiêkszenia siê
jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszùoœã,
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– wierzytelnoœci o wynagrodzenie za pracê lub za inne usùugi œwiadczone osobiœcie
przez jednego z maù¿onków (z chwil¹ pobrania wynagrodzenia wchodzi ono do
maj¹tku wspólnego),

– przedmioty maj¹tkowe uzyskane z tytuùu nagrody za osobiste osi¹gniêcia jednego
z maù¿onków;
– prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu
racjonalizatorskiego.


przedmioty zwykùego

urz¹dzenia

domowego

sùu¿¹ce

do

u¿ytku

obojga

maù¿onków s¹ objête wspólnoœci¹ ustawow¹ tak¿e w przypadku, gdy zostaùy
nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznê, chyba ¿e spadkodawca lub
darczyñca inaczej postanowiù.

W przypadku gdy miêdzy maù¿onkami (b¹dê to na podstawie orzeczenia s¹dowego,

b¹dê na podstawie stosownej umowy sporz¹dzonej w formie aktu notarialnego) istnieje
rozdzielnoœã maj¹tkowa, wydaje siê godne polecenia zawarcie w oœwiadczeniu
informacji o tym fakcie, z powoùaniem siê na odpowiedni dokument.

W takiej sytuacji osoba zobowi¹zana do zùo¿enia oœwiadczenia ujawnia jedynie

informacje o swoim maj¹tku odrêbnym (maj¹tek wspólny maù¿onków bowiem nie
istnieje).
Zasoby pieniê¿ne
Ustawa o samorz¹dzie gminnym nakazuje w pierwszej kolejnoœci okreœlenie w
oœwiadczeniu maj¹tkowym posiadanych zasobów pieniê¿nych.

Rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów okreœlaj¹ce wzór formularza dokonuje
podziaùu zasobów pieniê¿nych na:



œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej,

œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie obcej oraz
12
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papiery wartoœciowe.

W tym miejscu nale¿y podkreœliã, ¿e zastosowany we wzorze rozporz¹dzenia podziaù

zasobów pieniê¿nych nale¿y uznaã za nieprecyzyjny, poniewa¿ ograniczenie informacji
tylko do walorów zawartych w tym wzorze pozostawia poza jego zakresem znaczn¹
czêœã maj¹tku.

Okreœlenie „zasoby pieniê¿ne” nie zostaùo mianowicie na gruncie polskiego systemu
prawa zdefiniowane w sposób ustawowy. Ýeby zatem ustaliã jego zakres trzeba
odwoùaã siê do powszechnego rozumienia jego znaczenia.

Przede wszystkim nie mo¿na ograniczaã rozumienia „zasobów pieniê¿nych” wyù¹cznie

do posiadanych zasobów gotówkowych. Byùoby to bowiem nieuprawnione zawê¿enie
normy ustawowej, nakazuj¹cej ujawnienie rzeczywistego stanu posiadanego maj¹tku.

Tak wiêc, do zasobów pieniê¿nych nale¿y zaliczyã zarówno gotówkê, jak i posiadane
œrodki pieniê¿ne w formie bezgotówkowej. Do bezgotówkowych œrodków pieniê¿nych

zaliczone bêd¹ m.in.: pieni¹dze zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach
bankowych, pieni¹dze powierzone funduszom inwestycyjnym (jednostki uczestnictwa)
itp.
W pierwszej kolejnoœci we wzorze znajdujemy „œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie
polskiej”.
System prawa polskiego posùuguje siê czêsto pojêciem „œrodki pieniê¿ne”. Jakkolwiek w
¿adnej ustawie nie znajdujemy definicji legalnej „œrodków pieniê¿nych”, to kontekst
u¿ycia tego okreœlenia w kluczowych ustawach (m.in. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. –

Prawo bankowe oraz ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim)
wyraênie wskazuje, ¿e ustawodawca rozumie pod tym pojêciem zarówno pieni¹dz
gotówkowy, jak i bezgotówkowy. Úwiadczy o tym np. u¿ycie okreœlenia (Prawo

bankowe) „œrodki pieniê¿ne zgromadzone w banku”. To wyra¿enie wyraênie wskazuje,
¿e pod pojêciem œrodków pieniê¿nych nale¿y rozumieã pieni¹dz gotówkowy i
bezgotówkowy.
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Tak wiêc samo okreœlenie we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego „œrodków pieniê¿nych”
nie powinno przysparzaã w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Kùopotliwe staje siê natomiast poù¹czenie we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego
wyra¿enia „œrodki pieniê¿ne” z pojêciem „waluta polska” oraz „waluta obca”.

Ýeby uœciœliã pojêcie „waluty” trzeba odwoùaã siê do ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo

dewizowe. W tej ustawie (art. 2 ust. 1 pkt. 7 i 10) znajdujemy definicjê wyjaœniaj¹c¹, ¿e
pod pojêciem waluty polskiej nale¿y rozumieã znaki pieniê¿ne (banknoty i monety) i to
zarówno te bêd¹ce prawnym œrodkiem pùatniczym w Polsce, jak i wycofane z obiegu,

lecz podlegaj¹ce wymianie. Natomiast waluta obca jest zdefiniowana jako znaki
pieniê¿ne (banknoty i monety) bêd¹ce poza krajem prawnym œrodkiem pùatniczym, a
tak¿e wycofane z obiegu, lecz podlegaj¹ce wymianie; na równi z walutami obcymi
traktuje siê wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniê¿ne stosowane w rozliczeniach

miêdzynarodowych, zwùaszcza jednostkê rozrachunkow¹ Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego (SDR).
Tak wiêc ustawodawca nakazuje uto¿samiaã pojêcie „waluta” zasadniczo z pieni¹dzem

w formie gotówkowej. W ten sposób literalne brzmienie okreœlenia „œrodki pieniê¿ne
zgromadzone w walucie polskiej” oraz „œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie obcej”

ogranicza rozumienie œrodków pieniê¿nych do pieniêdzy posiadanych w formie
gotówkowej, a takie zawê¿enie stoi w sprzecznoœci z celem ustawy o samorz¹dzie
gminnym nakazuj¹cej ujawnienie „zasobów pieniê¿nych”.

Ýeby zatem w oœwiadczeniu maj¹tkowym zawrzeã informacjê zgodn¹ z norm¹

ustawow¹, nale¿y, naszym zdaniem, ujawniã jako œrodki pieniê¿ne posiadane walory w
postaci gotówkowej i bezgotówkowej.

Ustawa nakazuje ujawnienie posiadanych œrodków zarówno w walucie polskiej jak i
obcej. Poniewa¿ mowa jest o „œrodkach pieniê¿nych” w sposób ogólny, zatem nale¿y
tak¿e przyj¹ã, ¿e ujawnieniu bêd¹ podlegaã zasoby pieniê¿ne posiadane w kraju i za
granic¹.
Osobno, poza œrodkami pieniê¿nymi, we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego znajdujemy
pozycjê „papiery wartoœciowe”.
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Definicjê papierów wartoœciowych znajdujemy w art. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. –
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi.
Zgodnie z t¹ definicj¹ do papierów wartoœciowych zaliczamy:





akcje, prawa do tych akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty
inwestycyjne, jak równie¿ inne papiery wartoœciowe wyemitowane na podstawie
wùaœciwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

zbywalne prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce z papierów wartoœciowych, o których
mowa wy¿ej,
inne, ni¿ wymienione w dwóch pierwszych punktach prawa maj¹tkowe, których
cena zale¿y bezpoœrednio lub poœrednio od ceny papierów wartoœciowych
wymienionych w dwóch pierwszych punktach (prawa pochodne).

Pojêcie papierów wartoœciowych definiuje równie¿ ustawa – Prawo dewizowe. Zgodnie z
definicj¹ zawart¹ w art. 2 tej ustawy, papierami wartoœciowymi s¹ papiery wartoœciowe
udziaùowe, zwùaszcza akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartoœciowe

dùu¿ne, przede wszystkim obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie
przepisów pañstwa, w którym emitent lub wystawca ma swoj¹ siedzibê, albo w którym
dokonano ich emisji lub wystawienia.
Widzimy zatem, ¿e definicja papierów wartoœciowych zawarta w ustawie o publicznym

obrocie papierami wartoœciowymi ujmuje to pojêcie w zdecydowanie szerszy sposób.
Obok bowiem papierów udziaùowych oraz papierów dùu¿nych ustawa ta zalicza do

papierów wartoœciowych tak¿e zbywalne prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce z papierów
wartoœciowych oraz prawa pochodne.

To szersze rozumienie papierów wartoœciowych nale¿y przyj¹ã za punkt odniesienia dla
oœwiadczenia maj¹tkowego, poniewa¿ odpowiada ono celowi ustawy o samorz¹dzie
gminnym, która mówi o „zasobach pieniê¿nych”.

Ustawowe okreœlenie papierów wartoœciowych wskazuje wyraênie, ¿e w pojêciu

„papierów wartoœciowych” mieszcz¹ siê papiery nieznane polskiemu prawu. Papierami
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wartoœciowymi, które nale¿y wymieniã w oœwiadczeniu maj¹tkowym, s¹ tak¿e inne
papiery wartoœciowe wyemitowane na podstawie wùaœciwych przepisów prawa polskiego

i obcego (a wiêc tak¿e te nieznane polskiemu prawu, lecz bêd¹ce papierami
wartoœciowymi obcego pañstwa).

Nieruchomoœci
Punkt II oœwiadczenia maj¹tkowego dotyczy nieruchomoœci (ale nie tylko). Brak tytuùu
Punktu II wydaje siê celowym dziaùaniem ustawodawcy. Wyró¿nienie poszczególnych

kategorii w Punkcie II oœwiadczenia maj¹tkowego jest oparte na potocznym rozumieniu
wymienionych kategorii pojêciowych i dlatego wykùadnia celowoœciowa, dokonana w
dalszej

czêœci

niniejszego

opracowania

(uwzglêdniaj¹ca

praktyczny

wymiar

oœwiadczenia maj¹tkowego) prowadzi niejednokrotnie do czêœciowej niespójnoœci z
prawnymi kategoriami nieruchomoœci.
Dokonany przez ustawodawcê w punkcie II podziaù, nie jest podziaùem „nieruchomoœci”
w znaczeniu prawnym, ale raczej funkcjonalnym i potocznym.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y sprecyzowaã okreœlenie „posiadanie”, które zostaùo u¿yte
we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego, w odniesieniu do nieruchomoœci.

Na gruncie prawa cywilnego za posiadacza bêdzie uznany zarówno wùaœciciel danej
nieruchomoœci, jak i u¿ytkownik wieczysty (któremu przysùuguje wùasnoœã budynku

wzniesionego na gruncie), a tak¿e faktyczny posiadacz nieruchomoœci o nieustalonej
wùasnoœci.
Posiadaczem nieruchomoœci jest tak¿e najemca, dzier¿awca, u¿ytkownik lub osoba
maj¹ca inny tytuù do nieruchomoœci (np. spóùdzielcze prawo do lokalu).

Ze wzglêdu na szerokie rozumienie posiadania na gruncie prawa polskiego, w
oœwiadczeniu maj¹tkowym nale¿y ujawniã wszelkie tytuùy do nieruchomoœci, poniewa¿

rozporz¹dzenie ustalaj¹ce wzór oœwiadczenia maj¹tkowego mówi o posiadaniu w
sposób ogólny.
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Za szerokim rozumieniem posiadania nieruchomoœci przemawia równie¿ brzmienie

ustawy o samorz¹dzie gminnym, która mówi o „stanie maj¹tkowym”, a zatem ogóle praw
przysùuguj¹cych danej osobie. Nie wydaje siê natomiast uprawnione ograniczanie

zakresu nieruchomoœci podlegaj¹cych ujawnieniu wyù¹cznie do tych nieruchomoœci,
wobec których przysùuguje danej osobie prawo wùasnoœci.
Oczywiœcie

w praktyce najwiêksze znaczenie bêdzie miaùo prawo wùasnoœci

nieruchomoœci.
Ujawnienie prawa wùasnoœci nieruchomoœci musi z oczywistych wzglêdów obejmowaã
tak¿e wspóùwùasnoœã. Zgodnie z art. 196 par. 1 Kodeksu cywilnego wyró¿niamy dwa

rodzaje wspóùwùasnoœci: wspóùwùasnoœã ù¹czn¹ (tzw. niepodzieln¹) i wspóùwùasnoœã w
czêœciach uùamkowych.

Wspóùwùasnoœã ù¹czna nieruchomoœci jest najczêœciej wspóùwùasnoœci¹ miêdzy

maù¿onkami (wspólnoœã maj¹tkowa) lub wspólnikami niektórych spóùek. Jej istota polega
przede wszystkim na tym, ¿e nie ma okreœlonych udziaùów we wspóùwùasnoœci, a
ka¿demu ze wspóùwùaœcicieli przysùuguje prawo do caùej nieruchomoœci.

W przypadku nieruchomoœci najwiêksze znaczenie bêdzie mieã wspólnoœã maù¿eñska.
W oœwiadczeniu maj¹tkowym nale¿y zatem zaznaczyã, czy dana nieruchomoœã wchodzi
w skùad maj¹tku wspólnego maù¿onków, czy te¿ stanowi maj¹tek odrêbny skùadaj¹cego
oœwiadczenie maj¹tkowe.

W przypadku natomiast wspóùwùasnoœci w czêœciach uùamkowych nale¿y przy danej
nieruchomoœci oznaczyã wielkoœã udziaùu we wspóùwùasnoœci za pomoc¹ uùamka.

W celu prawidùowego sporz¹dzenia oœwiadczenia maj¹tkowego niezbêdne jest równie¿
zdefiniowanie pojêcia „nieruchomoœã”.

Zgodnie z definicj¹ nieruchomoœci znajduj¹c¹ siê w art. 46 par. 1 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomoœciami s¹ czêœci
powierzchni ziemskiej stanowi¹ce odrêbny przedmiot wùasnoœci (grunty), jak równie¿

budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœci takich budynków, je¿eli na mocy
przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot wùasnoœci.

A zatem co do zasady nieruchomoœciami s¹ grunty (nieruchomoœci gruntowe),
natomiast budynki wzniesione na tym gruncie s¹ czêœci¹ skùadow¹ gruntu (nie stanowi¹
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osobnych nieruchomoœci). Úciœle zatem rzecz ujmuj¹c, w odniesieniu do budynku (np.

domu) wzniesionego na wùasnym gruncie nale¿y mówiã o wùasnoœci nieruchomoœci
gruntowej, na której zostaù wzniesiony budynek, który jednak jest czêœci¹ skùadow¹ tej
nieruchomoœci.
Owszem, budynki lub ich czêœci mog¹ byã osobnymi nieruchomoœciami, je¿eli taki
status uzyskaj¹ na mocy przepisów prawa.

Odrêbnym od pojêcia „nieruchomoœã” jest pojêcie „dziaùka”. Dziaùka jest jednostk¹
geodezyjn¹, oznaczaj¹c¹ obszar gruntu oznaczony na mapie ewidencyjnej granicami,

numerem, powierzchni¹, rodzajem u¿ytkowania i klasy gruntu. Dziaùka mo¿e stanowiã
samodzieln¹ nieruchomoœã jako przedmiot wùasnoœci albo wraz z innymi dziaùkami
wchodziã w skùad wiêkszej nieruchomoœci, obejmuj¹cej wiêksz¹ liczbê dziaùek.
Grunt
Ýeby powstaùa nieruchomoœã w rozumieniu prawa, poza wyodrêbnieniem fizycznym

czêœci powierzchni ziemskiej, niezbêdne jest wyodrêbnienie prawne, które polega na

okreœleniu, kto jest wùaœcicielem danego gruntu. Wyodrêbnienie prawne nieruchomoœci
nastêpuje poprzez zaùo¿enie ksiêgi wieczystej lub wpisanie wyodrêbnionej granicami
zewnêtrznymi powierzchni gruntu do istniej¹cej ksiêgi wieczystej.

S¹siaduj¹ce ze sob¹ dziaùki mog¹ stanowiã jedn¹ nieruchomoœã albo mog¹ byã
osobnymi nieruchomoœciami. Decyduj¹ce znaczenie ma w tym zakresie wola wùaœciciela

dziaùek, co bêdzie skutkowaã wpisaniem ich do jednej lub do osobnych ksi¹g
wieczystych (wtedy powstan¹ osobne nieruchomoœci). Istniej¹ce nieruchomoœci mog¹
byã ù¹czone i dzielone na zasadach okreœlonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).
Budynek lub jego czêœã
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Nieruchomoœã budynkowa, jako odrêbna wùasnoœã, mo¿e powstaã wyù¹cznie na mocy
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. W obecnym stanie prawnym nieruchomoœã
budynkowa mo¿e powstaã wyù¹cznie jako prawo zwi¹zane z gruntem (nieruchomoœci¹
gruntow¹). Bêdzie to miaùo miejsce przede wszystkim w przypadku u¿ytkowania

wieczystego (art. 235 par. 2 k.c.) lub u¿ytkowania zwykùego (art. 272 par. 3 k.c.).
Wùasnoœã budynku (nieruchomoœci) przysùuguj¹ca u¿ytkownikowi zwykùemu (na
podstawie art. 272 par. 3 k.c.) dotyczy jedynie rolniczej spóùdzielni produkcyjnej, a zatem

nie bêdzie wchodziùa w rachubê w przypadku osób skùadaj¹cych oœwiadczenie
maj¹tkowe.
Nale¿y wymieniã tak¿e pozostaùe (szczególne) rodzaje nieruchomoœci budynkowych

istniej¹cych dzisiaj w systemie polskiego prawa (w tym powoùane do ¿ycia przez
przepisy dzisiaj ju¿ nie obowi¹zuj¹ce), które mog¹ stanowiã wùasnoœã osoby fizycznej:


budynki znajduj¹ce siê na gruntach przejêtych przez gminê, a
nastêpnie Skarb Pañstwa na obszarze m. st. Warszawy (art. 5 dekretu
z 26 paêdziernika 1945 r. o wùasnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na



obszarze m. st. Warszawy z. U. nr 50, poz. 279 ze zm.),
gara¿e wybudowane na podstawie pozwolenia na budowê na gruncie
stanowi¹cym

wùasnoœã

Skarbu

Pañstwa

lub

gminy

(zwi¹zku

miêdzygminnego) przez najemcê, z jego œrodków wùasnych i przez

niego nabyte; prawo nabycia takiego gara¿u i otrzymania gruntu w
u¿ytkowanie wieczyste przysùuguje osobie, która gara¿ wybudowaùa, a
tak¿e jej nastêpcy prawnemu (art. 211 ustawy o gospodarce


nieruchomoœciami),
budynki wchodz¹ce w skùad nieruchomoœci przekazanych Pañstwu
przez rolnika na podstawie art. 11 ustawy z 29 maja 1974 r. o
przekazywaniu gospodarstw rolnych na wùasnoœã Pañstwa za rentê i
spùaty pieniê¿ne (Dz. U. nr 21, poz. 118 ze zm.) i na podstawie art. 51

ustawy z 27 paêdziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz
innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. nr 32, poz. 140
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ze zm.); budynki te stanowi¹ odrêbn¹ od gruntu wùasnoœã rolnika lub
jego nastêpcy.
Lokal
Definicjê samodzielnego lokalu mieszkalnego zawiera art. 2 ustawy o wùasnoœci lokali.
Wedùug tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwaùymi
œcianami w obrêbie budynku izba lub zespóù izb przeznaczonych na staùy pobyt ludzi,

które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sùu¿¹ zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych. Przepis ten stosuje siê odpowiednio równie¿ do samodzielnych lokali
wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne ni¿ mieszkalne.

Nieruchomoœã lokalowa powstaje w drodze umowy, jednostronnej czynnoœci prawnej
wùaœciciela albo orzeczenia s¹du znosz¹cego wspóùwùasnoœã.

Ustawa stwierdza, ¿e lokal speùniaj¹cy powy¿sze warunki mo¿e stanowiã odrêbn¹

nieruchomoœã. Speùnienie tych wymagañ stwierdza wùaœciwy miejscowo starosta w
formie zaœwiadczenia.
Do lokalu mog¹ przynale¿eã, jako jego czêœci skùadowe, pomieszczenia, choãby nawet

do niego bezpoœrednio nie przylegaùy lub byùy poùo¿one w granicach nieruchomoœci
gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrêbniono dany lokal, a zwùaszcza: piwnica

strych, komórka, gara¿. S¹ to tzw. pomieszczenia przynale¿ne. Stanowi¹ one czêœci

skùadowe lokalu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, co oznacza, ¿e wchodz¹c formalnie

w skùad nieruchomoœci, nie mog¹ byã odrêbnym przedmiotem wùasnoœci ani innych praw
rzeczowych.
Ustawa o wùasnoœci lokali stanowi, ¿e w razie wyodrêbnienia wùasnoœci lokali

wùaœcicielowi lokalu przysùuguje udziaù w nieruchomoœci wspólnej jako prawo zwi¹zane z
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wùasnoœci¹ lokali. Nieruchomoœã wspóln¹ stanowi grunt oraz czêœci budynku i
urz¹dzenia, które nie sùu¿¹ wyù¹cznie do u¿ytku wùaœcicieli lokali.

Przedmiotem odrêbnej wùasnoœci s¹ tak¿e samodzielne, niewyodrêbnione jeszcze lokale

w budynku, w którym reszta lokali zostaùa ju¿ wyodrêbniona. Wùasnoœã tych lokali

przysùuguje dotychczasowemu wùaœcicielowi budynku, jednak nie s¹ to odrêbne
nieruchomoœci.
Je¿eli osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie maj¹tkowe jest wùaœcicielem lokalu mieszkalnego,
nie musi wymieniaã w oœwiadczeniu udziaùu w nieruchomoœci wspólnej, poniewa¿ ten
udziaù jest nierozù¹cznie zwi¹zany z wùasnoœci¹ lokalu i nie mo¿e mieã miejsca sytuacja
odmienna.
Nieruchomoœã rolna
Nieruchomoœci rolne stanowi¹ odrêbn¹ kategoriê nieruchomoœci, która podlega
szczególnej regulacji prawnej.

Artykuù 461 Kodeksu cywilnego stanowi, ¿e nieruchomoœciami rolnymi (gruntami
rolnymi) s¹ nieruchomoœci, które s¹ lub mog¹ byã wykorzystywane do prowadzenia

dziaùalnoœci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej, nie
wyù¹czaj¹c produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Szczególny status nieruchomoœci rolnych wynika z ich przeznaczenia dziaùalnoœci

zwi¹zanej z rolnictwem. Tak samo, jak w przypadku „zwykùej” nieruchomoœci gruntowej,
budynki posadowione na tej nieruchomoœci stanowi¹ jej czêœã skùadow¹.

Definicja nieruchomoœci znajduje siê tak¿e w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o

ksztaùtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr 64, poz. 592). Ustawa ta nakazuje pod pojêciem
nieruchomoœci rolnej rozumieã nieruchomoœã roln¹ w znaczeniu nadanym przez Kodeks
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cywilny, z wyù¹czeniem jednak gruntów przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele inne ni¿ rolne.

Zatem definicje pochodz¹ce z dwóch ustaw nie pokrywaj¹ siê ze sob¹. Poniewa¿ jednak
w systemie prawa cywilnego wiod¹c¹ rolê odgrywa Kodeks cywilny, nale¿y tam zawartej

definicji nieruchomoœci rolnej przyznaã pierwszeñstwo. Definicjê nieruchomoœci rolnej
zawart¹ w ustawie o ksztaùtowaniu ustroju rolnego nale¿y uznaã za przeznaczon¹
przede wszystkim na potrzeby tej ustawy.
We wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego dokonany zostaù podziaù nieruchomoœci na:





dom
mieszkanie
gospodarstwo rolne
inne nieruchomoœci.

Dom
Okreœlenie „dom” jest pojêciem potocznym. Dokonuj¹c wykùadni celowoœciowej, z

uwzglêdnieniem powszechnego znaczenia sùowa „dom”, wskazaã nale¿y, ¿e dom

bêdzie stanowiù osobn¹ nieruchomoœã przede wszystkim wtedy, gdy nieruchomoœã
gruntowa znajduje siê w u¿ytkowaniu wieczystym.

Zgodnie z art. 235 Kodeksu cywilnego, budynki wzniesione na gruncie Skarbu Pañstwa
lub gruncie nale¿¹cym do jednostek samorz¹du terytorialnego b¹dê ich zwi¹zków przez
wieczystego u¿ytkownika stanowi¹ jego wùasnoœã.

Do kategorii „dom”, ze wzglêdu na wykùadniê funkcjonaln¹ rozporz¹dzenia, nale¿y
zaliczyã dom bêd¹cy czêœci¹ skùadow¹ nieruchomoœci gruntowej. Zauwa¿yã nale¿y, ¿e

w tym przypadku wyró¿nianie „domu” jako osobnej kategorii, stoi w sprzecznoœci z
definicj¹ nieruchomoœci zawart¹ w art. 46 par. 1 k.c.
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Niemniej, do powy¿szego wniosku skùania powszechne rozumienie sùowa „dom”, które
obejmuje tak¿e budynki mieszkalne stoj¹ce na gruncie nale¿¹cym do tego samego

wùaœciciela. Ujmuj¹c rzecz w pewnym uproszczeniu, oznacza to, ¿e nieruchomoœã
gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w powszechnym rozumieniu stanowi
„dom” wraz z dziaùk¹, czyli to budynek (czêœã skùadowa nieruchomoœci gruntowej), a nie
nieruchomoœã gruntowa, odgrywa pierwszorzêdne znaczenie.
Za

takim

przyporz¹dkowaniem

przemawia

praktyczny

wymiar

oœwiadczenia

maj¹tkowego, którego celem jest przekazanie czytelnego obrazu stanu maj¹tkowego
osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie, tak, aby byùo ono przejrzyste dla ka¿dego odbiorcy.

W przeciwnym razie, tzn. w przypadku wyù¹czenia „domu”, jako czêœci skùadowej

nieruchomoœci, z kategorii „dom”, jako kategorii wprowadzonej w oœwiadczeniu
maj¹tkowym, nale¿aùoby ujawniã ten rodzaj „domu” w kategorii „inne nieruchomoœci” –
jako „nieruchomoœã gruntow¹ zabudowan¹”, co prowadziùoby do istotnej nieczytelnoœci
stanu ujawnianego maj¹tku.
Do wyró¿nionej przez ustawodawcê kategorii „dom” nale¿y równie¿ zaliczyã dom w
spóùdzielni mieszkaniowej. Dom w spóùdzielni mieszkaniowej stanowi wùasnoœã czùonka
spóùdzielni, lecz jest to szczególna kategoria wùasnoœci zwi¹zana ze statusem
czùonkostwa w spóùdzielni wùaœciciela domu.

Jako „dom” nale¿y zakwalifikowaã tak¿e budynek znajduj¹cy siê na gruntach przejêtych

przez gminê, a nastêpnie Skarb Pañstwa na obszarze m.st. Warszawy (patrz: uwagi
ogólne).
„Domem” bêdzie tak¿e budynek nale¿¹cy do rolnika lub jego nastêpcy, znajduj¹cy siê

na gruntach przekazanych pañstwu i stanowi¹cy odrêbny od gruntu przedmiot wùasnoœci
(patrz: uwagi ogólne).
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Podsumowuj¹c zatem, punkt 1 (dom) bêdzie obejmowaù nastêpuj¹ce rodzaje sytuacji:


dom (budynek) bêd¹cy wùasnoœci¹ u¿ytkownika wieczystego na gruncie
nale¿¹cym do Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego lub

ich zwi¹zku – w tym przypadku jako tytuù prawny nale¿y wskazaã






u¿ytkowanie wieczyste,

dom (budynek) wzniesiony na wùasnym gruncie – w tym przypadku jako
tytuù prawny nale¿y wskazaã prawo wùasnoœci gruntu (które rozci¹ga siê
tak¿e na stoj¹cy na tym gruncie dom),

dom (budynek) bêd¹cy wùasnoœci¹ czùonka spóùdzielni,

dom (budynek) posadowiony na gruncie Skarbu Pañstwa na terenie m.st.
Warszawy - stanowi¹cy szczególn¹ nieruchomoœã,

dom (budynek) nale¿¹cy do rolnika lub jego nastêpcy – posadowiony na
gruncie Skarbu Pañstwa.

W oœwiadczeniu maj¹tkowym rozporz¹dzenie nakazuje równie¿ okreœliã wartoœã ka¿dej
nieruchomoœci.
W tym miejscu zasadne jest zwrócenie uwagi na okolicznoœã, ¿e wymagane w
rozporz¹dzeniu okreœlenie wartoœci poszczególnych nieruchomoœci nie znajduje
uzasadnienia w przepisach ustawy o samorz¹dzie gminnym. Nie ma dla takiego
wymogu podstawy, zarówno w przepisach ustawy normuj¹cych zakres treœci
oœwiadczenia maj¹tkowego, jak i w zawartych tam wytycznych dla prezesa Rady
Ministrów do okreœlenia wzoru oœwiadczenia maj¹tkowego.

Zastrze¿enia co do zgodnoœci rozporz¹dzenia z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym
wynikaj¹

z

normy

konstytucyjnej,

która

wyraênie

wskazuje

wymagania

dla

rozporz¹dzenia jako aktu normatywnego (art. 92 Konstytucji RP). Konstytucja stanowi w
tym zakresie, ¿e upowa¿nienie powinno okreœlaã organ wùaœciwy do wydania
rozporz¹dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotycz¹ce
treœci aktu.
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Zastrze¿enia te dotycz¹ wùaœnie wytycznych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia. Jak

podkreœlono powy¿ej, w ustawie o samorz¹dzie gminnym brak jest wyraênych podstaw
do ¿¹dania okreœlenia wartoœci nieruchomoœci.

Niemniej, dopóki konstytucyjnoœã rozporz¹dzenia w tym zakresie nie zostanie
zakwestionowana w sposób prawem przewidziany, obowi¹zuj¹cy wzór oœwiadczenia
maj¹tkowego musi byã respektowany.

Ze wzglêdu na praktyczne przeznaczenie oœwiadczenia maj¹tkowego wskazane jest

wiêc podanie rynkowej wartoœci danej nieruchomoœci. Poniewa¿ okreœlenia wartoœci

nieruchomoœci dokonuje osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie, celowe wydaje siê, aby
wartoœã ta zostaùa podana w rozs¹dnym przybli¿eniu, co oznacza, ¿e nie jest konieczne
precyzyjne jej okreœlenie (oczywiœcie, precyzyjne okreœlenie wartoœci jest wskazane, o
ile jest znane).
Istotne znaczenie ma równie¿ fakt, ¿e wartoœã nieruchomoœci (mieszkalnych) nale¿y
okreœliã zasadniczo jedynie w odniesieniu do prawa wùasnoœci, u¿ytkowania

wieczystego oraz spóùdzielczego wùasnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego
(zgodnie ze standardami rzeczoznawców maj¹tkowych). Okreœlanie wartoœci prawa do
nieruchomoœci jest natomiast niecelowe w odniesieniu do pozostaùych praw, tzn. najmu
(tak¿e w TBS –ach), dzier¿awy, spóùdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu itp.
Mieszkanie
W celu przybli¿enia pojêcia „mieszkanie” nale¿y w pierwszej kolejnoœci odwoùaã siê do

dwóch ustaw: ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spóùdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z
2001 r. nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz ustawy z 24 czerwca 1994 r. o wùasnoœci lokali (Dz. U.
z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.).
Potoczne okreœlenie „mieszkanie” jest w rozumieniu powy¿szych ustaw okreœlane jako
„lokal mieszkalny”. Ze wzglêdu jednak na sformuùowanie u¿yte w oœwiadczeniu
maj¹tkowym w dalszej czêœci niniejszego poradnika posùu¿ono siê obydwoma
okreœleniami.
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Do kategorii „mieszkanie” zaliczymy przede wszystkim dwa rodzaje praw: lokal
mieszkalny stanowi¹cy odrêbn¹ nieruchomoœã oraz spóùdzielcze prawa do lokalu
mieszkalnego.
Lokalem, jako odrêbn¹ nieruchomoœci¹, mo¿e byã samodzielny lokal mieszkalny tzn.
wydzielona trwaùymi œcianami w obrêbie budynku izba lub zespóù izb przeznaczonych na

staùy pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sùu¿¹ zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych (art. 2 ust. 2 ustawy o wùasnoœci lokali).

Jako „mieszkanie” nale¿y wymieniã w oœwiadczeniu maj¹tkowym spóùdzielcze

wùasnoœciowe prawo do lokalu, zwane potocznie „mieszkaniem wùasnoœciowym” oraz
spóùdzielcze

lokatorskie

prawo

do

lokalu,

zwane

potocznie

„mieszkaniem

spóùdzielczym”. Czêstokroã równie¿ oba prawa nie s¹ œciœle odró¿niane od siebie i
nazywane s¹ potocznie „mieszkaniami spóùdzielczymi”.

Zasadnicza ró¿nica miêdzy prawami spóùdzielczymi a lokalem (mieszkaniem) bêd¹cym

odrêbn¹ wùasnoœci¹ (odrêbn¹ nieruchomoœci¹) sprowadza siê wùaœnie do osoby
wùaœciciela.
W przypadku praw spóùdzielczych to spóùdzielnia, jako osoba prawna, jest wùaœcicielem
mieszkania, natomiast osobie fizycznej (bêd¹cej czùonkiem spóùdzielni) przysùuguje

jedynie ograniczone prawo rzeczowe do tego mieszkania jako rzeczy cudzej. Niemniej
spóùdzielcze wùasnoœciowe prawo do lokalu w swej treœci jest bardzo zbli¿one do samej
wùasnoœci (mo¿e byã m.in. zbywane, dziedziczone, obci¹¿ane prawami na rzecz innych

osób), st¹d czêstokroã w powszechnym rozumieniu zacieraj¹ siê ró¿nice miêdzy tymi
prawami.
Natomiast spóùdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest w swej istocie
zbli¿one do najmu.
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Tak wiêc w przypadku „mieszkania spóùdzielczego” nale¿y zaznaczyã jako tytuù prawny
jedno z dwóch spóùdzielczych praw do lokalu mieszkalnego (wùasnoœciowe lub
lokatorskie).
W przypadku prawa lokatorskiego nie wydaje siê natomiast celowe podawanie wartoœci

mieszkania, jako ¿e jest to prawo zbli¿one do najmu, a zatem prawo niepoddaj¹ce siê
zasadniczo wycenie (nie ma powszechnie przyjêtych kryteriów szacowania prawa
najmu).
„Mieszkaniem” w rozumieniu rozporz¹dzenia mo¿e byã równie¿ lokal nale¿¹cy do
gminy, czyli wchodz¹cy w skùad mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia zwi¹zane

z lokalami nale¿¹cymi do gminy (potocznie zwanymi „mieszkaniami komunalnymi”)
regulowane s¹ przez ustawê z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733
ze zm.).
Ustawa ta wyró¿nia 3 rodzaje lokali mieszkalnych: lokal „zwykùy”, lokal socjalny i lokal
zamienny.

W przypadku ka¿dego z trzech powy¿szych lokali tytuùem prawnym bêdzie najem, przy
czym nale¿y zaznaczyã, ¿e jest to najem lokalu bêd¹cego wùasnoœci¹ gminny
(komunalnego). Podobnie jak w przypadku spóùdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
niecelowe wydaje siê podawanie wartoœci mieszkania.

Obok lokali wchodz¹cych w skùad mieszkaniowego zasobu gminy („mieszkañ
komunalnych”) istnieje

prawo

najmu mieszkania

Budownictwa Spoùecznego (TBS).
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T¹ szczególn¹ kategoriê prawa najmu reguluje ustawa z 26 paêdziernika 1995 r. o

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. nr 98,
poz. 1070 ze zm.).
Poza wymienionymi wy¿ej tytuùami prawnymi mieszkanie mo¿e byã ponadto
przedmiotem najmu na zasadach ogólnych (wolnorynkowych).
Gospodarstwo rolne
Definicjê gospodarstwa rolnego zawiera art. 553 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z t¹ definicj¹, za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne wraz z gruntami
leœnymi, budynkami lub ich czêœciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub

mog¹ stanowiã zorganizowan¹ caùoœã gospodarcz¹, oraz prawami i obowi¹zkami
zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne jest wyodrêbnion¹ caùoœci¹ gospodarcz¹, w skùad której wchodz¹
grunty rolne i grunty leœne, jako skùadniki tej caùoœci.

Artykuù 461 Kodeksu cywilnego stanowi, ¿e nieruchomoœciami rolnymi (gruntami
rolnymi) s¹ nieruchomoœci, które s¹ lub mog¹ byã wykorzystywane do prowadzenia

dziaùalnoœci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej,
niewyù¹czaj¹c produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Definicja lasu znajduje siê w art. 3 ustawy z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000
r. nr 56, poz. 679 ze zm.).

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
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zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roœlinnoœci¹ leœn¹ (uprawami
leœnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leœnym - lub przejœciowo jej
pozbawiony:

– przeznaczony do produkcji leœnej lub

– stanowi¹cy rezerwat przyrody lub wchodz¹cy w skùad parku narodowego albo
– wpisany do rejestru zabytków,



zwi¹zany z gospodark¹ leœn¹, zajêty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki
leœnej: budynki i budowle, urz¹dzenia melioracji wodnych, linie podziaùu
przestrzennego lasu, drogi leœne, tereny pod liniami energetycznymi, szkóùki

leœne, miejsca skùadowania drewna, a tak¿e wykorzystywany na parkingi leœne i
urz¹dzenia turystyczne.

W skùad gospodarstwa rolnego mog¹ wchodziã jedynie grunty leœne stanowi¹ce

wùasnoœã wùaœciciela gospodarstwa rolnego, jak równie¿ takie, które znajduj¹ siê w
u¿ytkowaniu

wieczystym,

posiadaniu

samoistnym,

dzier¿awie tej osoby (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach).
Gospodarstwo

rolne,

bêd¹ce

szczególn¹

kategori¹

u¿ytkowaniu,

prawa

zarz¹dzie

cywilnego,

lub

zostaùo

umieszczone we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego poœród „nieruchomoœci”, pomimo
¿e nieruchomoœci stanowi¹ tylko czêœã zorganizowanej caùoœci, jak¹ jest gospodarstwo
rolne.
Powodu takiej decyzji ustawodawcy mo¿na dopatrywaã siê w sformuùowaniu art. 24h

ustawy o samorz¹dzie gminnym. Zastosowany w tym artykule podziaù skùadników
maj¹tkowych podlegaj¹cych ujawnieniu w oœwiadczeniu maj¹tkowym nie pozwala w
jednoznaczny sposób zakwalifikowaã gospodarstwa rolnego do ¿adnej z wyró¿nionych
tam grup (poniewa¿ stanowi konglomerat ró¿nych skùadników maj¹tkowych).

Jednoczeœnie nie sposób zaùo¿yã, aby wol¹ ustawodawcy byùo pozostawienie

gospodarstwa rolnego poza zakresem maj¹tku podlegaj¹cego ujawnieniu. Owszem,
skùadniki maj¹tkowe wchodz¹ce, zgodnie z ustaw¹, w skùad gospodarstwa rolnego,
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mogùyby podlegaã ujawnieniu w odrêbnych kategoriach: nieruchomoœci, zasoby
pieniê¿ne, dochody, mienie ruchome i zobowi¹zania.

Takie rozdzielenie skùadników gospodarstwa rolnego prowadziùoby do zdecydowanego

osùabienia przejrzystoœci oœwiadczenia maj¹tkowego, a zatem oznaczaùoby daleko id¹ce
zaprzepaszczenie informacyjnej roli oœwiadczenia maj¹tkowego.

Niemniej, mimo racjonalnego uzasadnienia dla ujêcia w oœwiadczeniu maj¹tkowym

gospodarstwa rolnego jako caùoœci, wskazaã nale¿y na przekroczenie w rozporz¹dzeniu
delegacji ustawowej zawartej w art. 24h ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Ustawodawca nakazuje okreœliã rodzaj gospodarstwa rolnego.

Obok rodzaju gospodarstwa rolnego nale¿y okreœliã jego wartoœã oraz rodzaj zabudowy.

Podaj¹c wartoœã gospodarstwa rolnego nale¿y oprzeã siê na oszacowaniu wùasnym.

Oczywiœcie, podana wartoœã musi odpowiadaã realiom rynkowym. Poniewa¿ okreœlenia
wartoœci nieruchomoœci dokonuje osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie, celowym wydaje siê,

aby wartoœã ta zostaùa podana w rozs¹dnym przybli¿eniu, co oznacza, ¿e nie jest
konieczne precyzyjne jej okreœlenie (oczywiœcie precyzyjne okreœlenie wartoœci jest
wskazane, o ile jest znane).
Bli¿sza charakterystyka gospodarstwa rolnego wymaga opisania rodzaju zabudowy. W

tym miejscu wymagany jest opis zabudowañ stoj¹cych na nieruchomoœciach rolnych i
leœnych, wchodz¹cych w skùad gospodarstwa rolnego.

Ustawa wymaga, aby ujawniã w oœwiadczeniu maj¹tkowym przychód i dochód
osi¹gniêty w roku ubiegùym z tytuùu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dochody z tytuùu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegaj¹ ustawie o podatku

dochodowym od osób fizycznych, a zatem w celu okreœlenia wielkoœci dochodu i
przychodu z tytuùu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie mo¿na stosowaã kryteriów

okreœlonych w tej ustawie. Wysokoœã przychodu i dochodu nale¿y wiêc ustaliã z
uwzglêdnieniem przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z

1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz ustawy z 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leœnym
(Dz.U. nr 200, poz. 1682 ze zm.).
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Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów

i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach

rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej innej
ni¿ dziaùalnoœã rolnicza. Ustawa o podatku rolnym uznaje za gospodarstwa rolne
obszary gruntów powy¿ej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

Opodatkowaniu podatkiem leœnym podlegaj¹ okreœlone w ustawie lasy, z wyj¹tkiem
lasów zajêtych na wykonywanie innej dziaùalnoœci gospodarczej ni¿ dziaùalnoœã leœna.

Lasem w rozumieniu ustawy s¹ grunty leœne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i
budynków jako lasy.

Za dziaùalnoœã leœn¹, w rozumieniu ustawy, uwa¿a siê dziaùalnoœã wùaœcicieli,
posiadaczy lub zarz¹dców lasów w zakresie urz¹dzania, ochrony i zagospodarowania
lasu, utrzymywania i powiêkszania zasobów i upraw leœnych, gospodarowania
zwierzyn¹, pozyskiwania - z wyj¹tkiem skupu - drewna, ¿ywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia, zwierzyny oraz pùodów runa leœnego, a tak¿e sprzeda¿ tych produktów w stanie
nieprzerobionym.
Inne nieruchomoœci
W kategorii „inne nieruchomoœci” nale¿y wskazaã wszystkie pozostaùe nieruchomoœci
bêd¹ce w posiadaniu skùadaj¹cego oœwiadczenie maj¹tkowe.

Bêd¹ tu wymienione nieruchomoœci gruntowe niezabudowane budynkami mieszkalnymi,
a wiêc przeznaczone na inne cele (np. gospodarcze, rekreacyjne), nieruchomoœci, na
których znajduj¹ siê jeziora, stawy. Do innych nieruchomoœci nale¿y zaliczyã tak¿e

grunty leœne niewchodz¹ce w skùad gospodarstwa rolnego, jak równie¿ wszelkie inne
nieruchomoœci (np. nieu¿ytki).

Podaj¹c wartoœã nieruchomoœci, nale¿y oprzeã siê na wùasnym oszacowaniu, które

jednak musi uwzglêdniaã realia rynkowe. Je¿eli dokùadna wartoœã nieruchomoœci jest
znana, to nale¿y posùu¿yã siê t¹ wielkoœci¹.

Udziaùy i akcje

W punkcie III i IV wzór oœwiadczenia maj¹tkowego dla radnych nakazuje ujawnienie:
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1).


faktu posiadania udziaùów i akcji w spóùkach handlowych z udziaùem gminnych



liczby posiadanych udziaùów lub akcji i ich emitenta,



informacji czy udziaùy lub akcje te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10 proc. udziaùów

osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby,

lub akcji w spóùce,

2).

danych co do wysokoœci dochodu, jaki radny osi¹gn¹ù z tytuùu posiadania
udziaùów lub akcji w roku ubiegùym.


faktu posiadania udziaùów lub akcji w innych spóùkach handlowych (w których



liczby posiadanych udziaùów lub akcji i ich emitenta,



danych co do wysokoœci dochodu jaki radny osi¹gn¹ù z tytuùu posiadania

nie s¹ zaanga¿owane podmioty komunalne),

udziaùów lub akcji w roku ubiegùym.

Pozostaùe osoby (poza radnym), które zobowi¹zane s¹ do skùadania oœwiadczeñ,
ujawniaj¹:


informacje o posiadanych udziaùach lub akcjach w spóùkach handlowych -



informacjê, czy udziaùy te lub akcje stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10 proc.



nale¿y podaã liczbê i emitenta udziaùów lub akcji,
udziaùów lub akcji w spóùce oraz

informacjê o wysokoœci dochodu osi¹gniêtego z tytuùu posiadania udziaùów lub
akcji w roku ubiegùym.

Analizuj¹c zapisy wzoru oœwiadczenia, nale¿y zauwa¿yã, i¿ w omawianym punkcie
osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie powinna ujawniã swój udziaù w spóùkach kapitaùowych

(czyli spóùce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i w spóùce akcyjnej). Wydaje siê
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równie¿, i¿ w pkt. III i IV, skùadaj¹cy oœwiadczenie powinien wykazaã akcje, które
posiada jako akcjonariusz w spóùce komandytowo–akcyjnej.

Na taki sposób rozumienia pkt. IIII i IV wzoru wskazuj¹ u¿yte tam sformuùowania i
odniesienia do definicji zawartych w Kodeksie spóùek handlowych. Co prawda, we

wzorze mowa jest o spóùkach handlowych (czyli równie¿ spóùkach osobowych), jednak
dalsza treœã wskazuje, i¿ w rzeczywistoœci chodzi wyù¹cznie o udziaùy i akcje w œcisùym
tego sùowa znaczeniu. Uczestnictwo w spóùkach osobowych wykazane powinno byã w

pkt IV wzoru, w którym jest mowa o prowadzeniu dziaùalnoœci gospodarczej wspólnie z
innymi osobami.
Omawiaj¹c dalej unormowania pkt. III i IV wzoru oœwiadczenia nale¿y zwróciã uwagê na
kilka istotnych kwestii:

a.
Samo pojêcie udziaùu i akcji nie budzi w¹tpliwoœci. Pojêcia te powinny byã rozumiane tak
jak rozumie je Kodeks spóùek handlowych. Pojêcie emitenta w stosunku do spóùek z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ bêdzie (tak jak w spóùkach akcyjnych) oznaczaã sam¹
spóùkê.

b.
Zdefiniowaã nale¿y pojêcie dochodu z udziaùów lub akcji. Zgodnie z art. 24 ust. 5 i nast.
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem

(przychodem) z udziaùu w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie
uzyskany z tego udziaùu (a zatem przede wszystkim dywidenda), a tak¿e:
 dochód z umorzenia udziaùów (akcji),

 dochód uzyskany z odpùatnego zbycia udziaùów (akcji) na rzecz spóùki w celu
umorzenia tych udziaùów (akcji),

 wartoœã maj¹tku otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej,
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 dochód przeznaczony na podwy¿szenie kapitaùu zakùadowego oraz dochód
stanowi¹cy równowartoœã kwot przekazanych na ten kapitaù (fundusz) z innych
kapitaùów (funduszy) osoby prawnej,

 dywidendy

z

akcji

przez

zùo¿onych

pracowniczych

czùonków

funduszy

emerytalnych na rachunkach iloœciowych,

 w przypadku poù¹czenia lub podziaùu spóùek - dopùaty w gotówce otrzymane przez
udziaùowców

(akcjonariuszy)

spóùki

przejmowanej,

spóùek

ù¹czonych

lub

dzielonych,

 w przypadku podziaùu spóùek, je¿eli maj¹tek przejmowany na skutek podziaùu, a
przy podziale przez wydzielenie tak¿e maj¹tek pozostaj¹cy w spóùce, nie stanowi
zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa - ustalona na dzieñ podziaùu nadwy¿ka

nominalnej wartoœci udziaùów (akcji) przydzielonych w spóùce przejmuj¹cej lub
nowo zawi¹zanej nad kosztami nabycia lub objêcia udziaùów (akcji) w spóùce
dzielonej.

Wszystkie

te

kategorie

dochodu

powinny

zostaã

ujawnione

w

oœwiadczeniu

maj¹tkowym.

c.
Sformuùowanie „pakiet wiêkszy ni¿ 10 proc. udziaùów” (w przypadku oœwiadczeñ

skùadanych przez radnych) jest na potrzeby skùadnia oœwiadczeñ jednoznaczne, co
wcale

nie

oznacza,

i¿

z

punktu

widzenia

celu

wprowadzenia

przepisów

antykorupcyjnych do ustawy o samorz¹dzie gminnym wystarczaj¹ce. Nale¿y pamiêtaã,

i¿ aby posiadaã w spóùce kapitaùowej znaczn¹ wùadzê niekoniecznie trzeba posiadaã
pakiet ponad 10 proc. udziaùów czy akcji. Kodeks spóùek handlowych przewiduje
bowiem instytucjê uprzywilejowania udziaùów i akcji, która pozwala przypisaã udziaùowi
wiêksz¹ liczbê gùosów ni¿ jeden.
d.
Ustawodawca przeoczyù fakt, i¿ w spóùce akcyjnej nie tylko posiadacze akcji maj¹ prawo

do dywidendy. Kodeks spóùek handlowych wskazuje inne dokumenty, które daj¹ takie
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prawo (œwiadectwa u¿ytkowe, œwiadectwa zaùo¿ycielskie, œwiadectwa tymczasowych,

kupony dywidendowe). W tej sytuacji w oœwiadczeniu powinny znaleêã siê równie¿
informacje o posiadaniu tych dokumentów i zwi¹zanym z ich posiadaniem dochodem.

e.
W przypadku oœwiadczeñ skùadanych przez radnych wyjaœnienia wymaga równie¿
definicja „gminnych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie
osoby”.
Ýeby okreœliã, o jakie podmioty chodzi ustawodawcy, gdy wskazuje kategoriê gminnych
osób prawnych, siêgn¹ã nale¿y przede wszystkim do ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym zawiera dwa przepisy, które w
pierwszym rzêdzie pozwalaj¹ odpowiedzieã na pytanie, czy gminn¹ osob¹ prawn¹ jest
te¿ sama gmina.

Artykuù 43 ustawy stanowi, i¿ mieniem komunalnym jest wùasnoœã i inne prawa

maj¹tkowe nale¿¹ce do poszczególnych gmin i ich zwi¹zków oraz mienie innych

gminnych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw. A zatem najszersz¹ kategori¹ jest
pojêcie komunalnej osoby prawnej. Artykuù 49 ustêp 1 mówi z kolei o tym, ¿e gmina nie
ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania innych gminnych osób prawnych, a te nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania gminy.

Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziã, i¿ pod pojêciem gminnej osoby prawnej ustawodawca
rozumie zarówno sam¹ gminê, jak i inn¹ gminn¹ osobê prawn¹.

A jakie inne podmioty mog¹ byã okreœlane mianem gminnych osób prawnych?
Przede wszystkim chodzi tu o spóùki kapitaùowe, które gminy tworzyã mog¹ zgodnie z
przepisami ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Wskazana ustawa
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wyraênie stanowi (w art. 2 i art. 9), i¿ spoœród podmiotów posiadaj¹cych osobowoœã

prawn¹, podstawowymi formami prowadzenia gospodarki komunalnej s¹ wùaœnie spóùka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz spóùka akcyjna.

Cytowana ustawa wskazuje na jeszcze jeden typ gminnych osób prawnych, które co
prawda, dziœ wystêpuj¹ ju¿ bardzo rzadko, jednak nadal funkcjonuj¹. Chodzi mianowicie

o przedsiêbiorstwa komunalne. Tyle tylko, ¿e w przedsiêbiorstwie nie wyodrêbnia siê
udziaùów, w zwi¹zku z czym brak jest mo¿liwoœci zaanga¿owania kapitaùowego radnego
w takim podmiocie. To samo dotyczy np. fundacji czy stowarzyszeñ.
Je¿eli natomiast mowa o posiadaniu udziaùów i akcji w spóùkach handlowych z udziaùem

przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ gminne osoby prawne, nale¿y wskazaã, i¿ w
sensie praktycznym przepis ten odnosi siê przede wszystkim do posiadania udziaùów lub

akcji w spóùkach córkach, w których uczestnicz¹ spóùki kapitaùowe z udziaùem gminy i
innych gminnych osób prawnych. Nale¿y jednak mieã na uwadze, i¿ w ujêciu

teoretycznym mo¿e chodziã równie¿ o posiadanie udziaùów lub akcji w spóùkach
córkach, w których uczestnicz¹ inni ni¿ spóùki kapitaùowe przedsiêbiorcy z udziaùem

gminnych osób prawnych (np. spóùki osobowe z udziaùem gminy). Wynika to z
ustawowej definicji przedsiêbiorcy zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy Prawo dziaùalnoœci

gospodarczej, która uznaje za przedsiêbiorców osoby fizyczne, osoby prawne oraz
niemaj¹ce osobowoœci prawnej spóùki prawa handlowego, które zawodowo, we wùasnym
imieniu podejmuj¹ i wykonuj¹ dziaùalnoœã gospodarcz¹.

Nabycie mienia w drodze przetargu
Art. 24h ust. 1 pkt 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym nakazuje ujawnienie w
oœwiadczeniu maj¹tkowym informacji o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej

osoby prawnej, jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków lub od komunalnej
osoby prawnej mienia, które podlegaùo zbyciu w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest wùasnoœã i inne prawa maj¹tkowe.
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Ujawnieniu w oœwiadczeniu maj¹tkowym podlegaj¹ zatem nabyte w drodze przetargu
prawa wùasnoœci i inne prawa maj¹tkowe od:


Skarbu Pañstwa,



jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków,




innej pañstwowej osoby prawnej,
komunalnej osoby prawnej.

Zbywaniu w drodze przetargu podlegaj¹ w pierwszej kolejnoœci nieruchomoœci
stanowi¹ce wùasnoœã Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego i ich
zwi¹zków (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami).

Z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami
oraz odrêbnych ustawach, organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w sprawach
gospodarowania nieruchomoœciami jest starosta, wykonuj¹cy zadanie z zakresu
administracji rz¹dowej, a organami reprezentuj¹cymi jednostki samorz¹du terytorialnego
s¹ ich organy wykonawcze.

Zgodnie z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, sprzeda¿ nieruchomoœci albo
oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci gruntowej nastêpuje w drodze
przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do dalszych przepisów tej ustawy.

Zasad¹ jest, ¿e nieruchomoœci s¹ sprzedawane lub oddawane w u¿ytkowanie wieczyste
w drodze przetargu.
Nieruchomoœã jest zbywana w drodze bezprzetargowej, je¿eli:



jest zbywana na rzecz osoby, której przysùuguje pierwszeñstwo w jej
nabyciu,
jest zbywana na zasadach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami, tzn. osobom fizycznym i osobom prawnym,
które

prowadz¹

dziaùalnoœã

charytatywn¹,

opiekuñcz¹,

kulturaln¹,

lecznicz¹, oœwiatow¹, naukow¹, badawczo-rozwojow¹, wychowawcz¹ lub
sportowo-turystyczn¹, na cele niezwi¹zane z dziaùalnoœci¹ zarobkow¹,
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sprzeda¿ nieruchomoœci nastêpuje na rzecz jej u¿ytkownika wieczystego,

przedmiotem zbycia s¹ czêœci nieruchomoœci, niezbêdne do poprawienia
zagospodarowania

warunków

nieruchomoœci

przylegùej,

stanowi¹cej

wùasnoœã lub oddanej w u¿ytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te
czêœci nabyã, je¿eli nie mog¹ byã zbyte jako odrêbne nieruchomoœci.

Szczególne zasady zbywania mienia stanowi¹cego wùasnoœã Skarbu Pañstwa okreœla
ustawa z 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa (Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz. 603 ze zm.).

Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa w odniesieniu do:


nieruchomoœci rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego poùo¿onych na
obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na
cele gospodarki rolnej, z wyù¹czeniem gruntów znajduj¹cych siê w zarz¹dzie




W

Lasów Pañstwowych i parków narodowych,

innych nieruchomoœci i skùadników mienia pozostaùych po likwidacji

pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeñ i
zrzeszeñ,
lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomoœci, okreœlonych w pkt. 1 i 2.

imieniu

Skarbu

Pañstwa

Nieruchomoœci Rolnych.

nieruchomoœciami

rolnymi

gospodaruje

Agencja

Agencja Nieruchomoœci Rolnych mo¿e zbywaã osobom fizycznym mienie jej
powierzone, jak równie¿ oddawaã w dzier¿awê.

Przetargowy tryb zbywania nieruchomoœci ustanawia tak¿e ustawa o lasach.
Lasy

Pañstwowe

mog¹

sprzedawaã

nieruchomoœci

zabudowane

budynkami

mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w
budowie, nieprzydatne Lasom Pañstwowym. Pracownicy i byli pracownicy Lasów
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Pañstwowych maj¹cy co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Pañstwowych, z
wyj¹tkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwi¹zany zostaù bez wypowiedzenia z winy
pracownika, posiadaj¹ pierwszeñstwo nabycia lokali, których s¹ najemcami i w których
mieszkaj¹.
W stosunku do osób, które maj¹ pierwszeñstwo nabycia lokali, przeprowadza siê
przetarg ograniczony. Szczegóùowe zasady przeprowadzania przetargu okreœla
rozporz¹dzenie ministra ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa z 9

kwietnia 1998 r. w sprawie szczegóùowych zasad i trybu sprzeda¿y lokali i gruntów z
budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne
Lasom Pañstwowym, a tak¿e trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. nr
52, poz. 327 ze zm.).
W trybie przetargu Lasy Pañstwowe zbywaj¹ tak¿e lasy, grunty i inne nieruchomoœci.
Sprzeda¿ mo¿e nast¹piã w przypadkach:






zbywania udziaùów lasów stanowi¹cych wùasnoœã Skarbu Pañstwa we
wspóùwùasnoœciach,
regulacji granicy polno-leœnej,
stwierdzenia przez nadleœniczego nieprzydatnoœci gruntów, budynków i
budowli na potrzeby gospodarki leœnej,
zmiany przeznaczenia na cele nieleœne i nierolnicze,

podyktowanych wa¿nymi wzglêdami gospodarczymi lub spoùecznymi, o ile nie
narusza to interesu Skarbu Pañstwa.

Nadleœniczy mo¿e samodzielnie sprzedaã grunty leœne i nieleœne o powierzchni do 1 ha,
jeœli stanowi¹ enklawê wœród gruntów innej wùasnoœci.

Przetargowy tryb zbywania mienia obowi¹zuje przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z 25 wrzeœnia 1981 r. o przedsiêbiorstwach

pañstwowych, przedsiêbiorstwo pañstwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z
odrêbnymi przepisami, do rzeczowego maj¹tku trwaùego w drodze publicznego

przetargu. W przypadku likwidacji przedsiêbiorstwa pañstwowego sprzeda¿ œrodków
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trwaùych mo¿e byã równie¿ dokonana na podstawie oferty ogùoszonej publicznie b¹dê w
wyniku rokowañ podjêtych na podstawie publicznego zaproszenia.

Szczegóùowe zasady dotycz¹ce przetargu oraz warunki odst¹pienia od przetargu
reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 5 paêdziernika 1993 r. w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzeda¿ œrodków trwaùych przez przedsiêbiorstwa

pañstwowe oraz warunków odst¹pienia od przetargu (Dz. U. nr 97, poz. 443 ze zm.).
Przetarg prowadzi powoùana spoœród pracowników sprzedawcy komisja przetargowa w

skùadzie co najmniej 3-osobowym lub na zlecenie sprzedawcy podmiot gospodarczy
daj¹cy rêkojmiê nale¿ytego wykonania zlecenia. W przetargu nie mog¹ uczestniczyã
osoby wchodz¹ce w skùad komisji przetargowej, podmiot gospodarczy prowadz¹cy
przetarg na zlecenie oraz osoby, którym ten podmiot powierzyù prowadzenie przetargu,
a tak¿e maù¿onek, dzieci, rodzice i rodzeñstwo tych osób.

Sprzedawca mo¿e sprzedaã œrodki trwaùe bez przeprowadzenia przetargu w
przypadkach, gdy:


œrodki te maj¹ cenê rynkow¹ i jest oczywiste, ¿e w drodze przetargu nie otrzyma



przedmiotem sprzeda¿y s¹ skùadniki maj¹tkowe, których wartoœã wynikaj¹ca z

siê ceny wy¿szej,

ewidencji ksiêgowej, uwzglêdniaj¹cej skutki przeszacowania i zmniejszonej o
stopieñ umorzenia, nie przekracza kwoty okreœlonej w przepisach w sprawie



uznawania skùadników maj¹tkowych za œrodki trwaùe,
przedmiotem

sprzeda¿y

s¹

lokale

mieszkalne

stanowi¹ce

wùasnoœã

przedsiêbiorstwa pañstwowego, a sprzeda¿ nastêpuje za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 50
proc. ich wartoœci rynkowej na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkuj¹cej

osoby bliskiej, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami; cenê okreœla siê z uwzglêdnieniem, ¿e

przedmiotem sprzeda¿y s¹ lokale zajête, a wartoœã ulepszeñ dokonanych przez


najemcê zalicza siê na poczet ceny lokalu,
przedmiotem

sprzeda¿y

s¹

œrodki

trwaùe

przeznaczone

podejmowanej w innym przedsiêbiorstwie pañstwowym.
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Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, spóùka powstaùa w

wyniku komercjalizacji, w której ponad poùowa ogólnej liczby akcji nale¿y do Skarbu
Pañstwa, sprzedaje maj¹tek trwaùy innym podmiotom, w drodze publicznego przetargu.

Szczegóùowe zasady dotycz¹ce przetargu oraz warunki odst¹pienia od przetargu

reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 1997 r. w sprawie okreœlenia
szczegóùowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzeda¿ maj¹tku
trwaùego innym podmiotom przez spóùkê powstaù¹ w wyniku komercjalizacji oraz
warunków, w których dopuszcza siê odst¹pienie od przetargu.

Przetarg prowadzi spóùka albo, na jej zlecenie, podmiot gospodarczy. W przetargu jako
oferenci nie mog¹ uczestniczyã:


czùonkowie zarz¹du spóùki,



osoby, którym powierzono wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z






podmiot gospodarczy prowadz¹cy przetarg oraz czùonkowie jego wùadz,
przeprowadzeniem przetargu,
maù¿onek, dzieci, rodzice i rodzeñstwo osób, o których mowa wy¿ej,

osoby, które pozostaj¹ z prowadz¹cym przetarg w takim stosunku prawnym

lub faktycznym, ¿e mo¿e to budziã uzasadnione w¹tpliwoœci co do
bezstronnoœci prowadz¹cego przetarg.

W oœwiadczeniu maj¹tkowym nale¿y podaã opis mienia, datê nabycia, oraz podmiot, od
którego mienie nabyto.

Prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej i zarz¹dzanie tak¹ dziaùalnoœci¹

Punkt VI obu wzorów nakazuje ujawniã w oœwiadczeniu maj¹tkowym:
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fakt prowadzenia dziaùalnoœci gospodarczej, jej przedmiot oraz formê
prawn¹, ewentualnych wspólników oraz przychód i dochód osi¹gniêty z
tego tytuùu w roku ubiegùym oraz



fakt zarz¹dzania tak¹ dziaùalnoœci¹ (równie¿ jako przedstawiciel lub
peùnomocnik) przedmiot dziaùalnoœci oraz formê prawn¹, ewentualnych

wspólników oraz przychód i dochód osi¹gniêty z tego tytuùu w roku
ubiegùym.
Definicjê dziaùalnoœci gospodarczej zawiera cytowana ju¿ ustawa z 19 listopada 1999 r.
Prawo dziaùalnoœci gospodarczej, która w art. 2 ust. 1 stanowi, i¿ dziaùalnoœci¹
gospodarcz¹ jest zarobkowa dziaùalnoœã wytwórcza, handlowa, budowlana, usùugowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w
sposób zorganizowany i ci¹gùy.

Fakt prowadzenia dziaùalnoœci, wypeùniaj¹cej powy¿sz¹ definicjê, nale¿y zgùosiã w
oœwiadczeniu.

Do

tego

nale¿y

wskazaã

przedmiot

dziaùalnoœci (aby unikn¹ã

jakichkolwiek w¹tpliwoœci w tej materii najùatwiej posùu¿yã siê oznaczeniami z Polskiej
Klasyfikacji Dziaùalnoœci) oraz formê prowadzenia dziaùalnoœci.
Je¿eli chodzi o formê najczêœciej bêdzie to:


prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji



prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej w ramach jednego z rodzajów spóùki

dziaùalnoœci gospodarczej (w tym tak¿e w ramach spóùki cywilnej) oraz
osobowej wskazanych w przepisach kodeksu spóùek handlowych.

W tym miejscu oœwiadczenia natomiast nie wskazuje siê faktu posiadania udziaùów i
akcji w spóùkach kapitaùowych, ten bowiem fakt zostaù ju¿ wczeœniej w oœwiadczeniu
ujawniony.
Wzór oœwiadczenia nakazuje równie¿ zidentyfikowaã ewentualnych wspólników (dotyczy

to spóùki cywilnej i spóùek osobowych prawa handlowego) oraz podaã, jaki dochód i
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przychód osoba skùadaj¹ca oœwiadczenie osi¹gnêùa z racji prowadzenia dziaùalnoœci
gospodarczej w roku ubiegùym.
Pojêcia dochodu i przychodu powinny byã rozumiane zgodnie z prawem podatkowym.
Je¿eli chodzi o ujawnienie faktu zarz¹dzania dziaùalnoœci¹ gospodarcz¹, to w kontekœcie
wszystkich unormowañ zawartych we wzorze oœwiadczenia, wydaje siê i¿ chodzi przede
wszystkim o:


wskazanie

na

okolicznoœã

prowadzenia

spraw

spóùki

osobowej

prawa

handlowego ewentualnie spóùki cywilnej jako wspólnik tych spóùek i osi¹gania z
tego tytuùu (je¿eli prawo na to pozwala) innego dochodu ni¿ ten wynikaj¹cy z




zaanga¿owania kapitaùowego w podmiocie,

zarz¹dzania podmiotami gospodarczymi na podstawie kontraktu mened¿erskiego
lub umów o podobnym charakterze,

a tak¿e (co ju¿ wynika wprost z literalnego brzmienia wzoru) ujawnienie faktu
zarz¹dzania dziaùalnoœci¹ w charakterze przedstawiciela lub peùnomocnika
podmiotu prowadz¹cego dziaùalnoœã gospodarcz¹. W tym przypadku bêdzie

chodziùo o wszelkiego typu podmioty prowadz¹ce dziaùalnoœã, a zatem tak¿e o
reprezentowanie osób fizycznych. W tym miejscu ujawniã nale¿y równie¿ fakt
bycia prokurentem spóùki.
W kontekœcie tych rozwa¿añ nieprecyzyjny wydaje siê wymóg wskazania ewentualnych
wspólników. Czy chodzi o osoby bêd¹ce wspólnikami zarz¹dzanych podmiotów czy o

osoby wspóùzarz¹dzaj¹ce dziaùalnoœci¹ gospodarcz¹. Pierwsza interpretacja lepiej
odpowiada celowi ustawy.
Udziaù we wùadzach spóùek handlowych
Punkt VII wzoru nakazuje ujawnienie faktu uczestniczenia we wùadzach statutowych
(zarz¹dzaj¹cych i kontrolnych) spóùek handlowych oraz zobowi¹zuje do ujawnienia
dochodu za ostatni rok z tego tytuùu.
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Wzór wymienia trzy organy – zarz¹d spóùki, radê nadzorcz¹ oraz komisjê rewizyjn¹.

Wszystkie te organy mog¹ funkcjonowaã w spóùce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. W

spóùce akcyjnej powoùywany jest zarz¹d i rada nadzorcza (obligatoryjnie). Zarz¹d
funkcjonowaã mo¿e równie¿ w spóùce partnerskiej, zaœ rada nadzorcza w spóùce
komandytowo – akcyjnej (w niektórych sytuacjach jest obligatoryjna).

Forma stosunku prawnego, który ù¹czy osobê zobligowan¹ do zùo¿enia oœwiadczenia

oraz spóùkê prawa handlowego (podstawa wykonywania funkcji czùonka organu), jest
obojêtna. Mo¿e to byã zarówno umowa o pracê, jak i np. powoùanie.

Sposób wyliczenia dochodu z tytuùu uczestnictwa we wùadzach statutowych spóùek
nast¹piã powinien na podstawie art. 13 ust. 7 w zwi¹zku z art. 30 ust. 3 i art. 22 ust. 9

pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z
przywoùanymi przepisami, dochód osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie z analizowanego
tytuùu równy bêdzie ró¿nicy uzyskanych przychodów oraz ustalonych w ustawie

ryczaùtowych kosztów uzyskania tych przychodów. W tym przypadku w oœwiadczeniu
wystarczy wpisaã dane, które zawiera w tej mierze, skùadane przez dan¹ osobê w
urzêdzie skarbowym, zeznanie podatkowe.

Wszystkie osoby skùadaj¹ce oœwiadczenia, poza radnymi, s¹ równie¿ zobligowane do
ujawnienia faktu uczestniczenia we wùadzach spóùdzielni (poza spóùdzielniami

mieszkaniowymi) oraz fundacji, pod warunkiem, i¿ fundacje te prowadz¹ dziaùalnoœã
gospodarcz¹.
Inne dochody
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Punkt VIII wzoru oœwiadczeñ nakazuje ujawnienie innych dochodów osi¹ganych z tytuùu
zatrudnienia lub innej dziaùalnoœci zarobkowej lub zajêã, z podaniem kwot uzyskiwanych
z ka¿dego tytuùu.
W

tym

punkcie

(budz¹cym

zreszt¹

najwiêcej

w¹tpliwoœci)

osoby

skùadaj¹ce

oœwiadczenie powinny ujawniã wszelkie dochody osi¹gane w zwi¹zku z ich szeroko

rozumian¹ aktywnoœci¹ zawodow¹, o ile dochody te nie zostaùy ju¿ wskazane w innym

punkcie oœwiadczenia. Bez znaczenia przy tym wydaje siê fakt, czy dochody te s¹
dochodami w rozumieniu prawa podatkowego i czy zostaùy ujête w zeznaniu
podatkowym.
Sformuùowanie u¿yte we wzorze nie wskazuje, dochody z jakiego okresu nale¿y

uwzglêdniã w oœwiadczeniu. Wydaje siê jednak logiczne, ¿e chodzi o dochody
osi¹gniête za rok ubiegùy.

Skùadniki mienia ruchomego
Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest wùasnoœã i inne prawa maj¹tkowe.

To ustawowe sformuùowanie oznacza, ¿e system prawa cywilnego uto¿samia pojêcie
„mienia” z pojêciem „praw maj¹tkowych”, wœród których na pierwszym miejscu stawia
prawo wùasnoœci.
Do skùadników mienia ruchomego osoby skùadaj¹cej oœwiadczenie maj¹tkowe zaliczymy
zatem wszelkie przysùuguj¹ce jej prawa maj¹tkowe, ale tylko te, które odnosz¹ siê do
mienia ruchomego.
Podziaù rzeczy na ruchome i nieruchome jest podziaùem rozù¹cznym. Prawo cywilne
definiuje pojêcie „rzeczy”, do których zalicza jedynie przedmioty materialne.

Wszelkie zatem przedmioty materialne, które nie s¹ nieruchomoœciami, bêd¹ zaliczone
do rzeczy ruchomych.
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Do mienia ruchomego zaliczymy zatem wszelkie prawa maj¹tkowe zwi¹zane z
ruchomymi przedmiotami maj¹tkowymi.
Do skùadników mienia ruchomego zaliczymy tak¿e zwierzêta. Wprawdzie ustawa z 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz.U. nr 111, poz. 724 ze zm.) stwierdza w art. 1

ust. 1, ¿e zwierzê nie jest rzecz¹, to jednak ust. 2 tego artykuùu nakazuje w sprawach
nieuregulowanych w tej ustawie stosowaã do zwierz¹t odpowiednio przepisy o rzeczach.

Skùadanie oœwiadczenia maj¹tkowego jest wùaœnie takim przypadkiem, kiedy posiadane
zwierzêta nale¿y zakwalifikowaã do skùadników mienia ruchomego (chyba ¿e wchodz¹ w
skùad gospodarstwa rolnego).

Ustawa o samorz¹dzie gminnym nakazuje ujawnienie jedynie skùadników mienia

ruchomego o wartoœci powy¿ej 10 000 zù. Wartoœã poszczególnych przedmiotów nale¿y
okreœliã wedùug kryteriów rynkowych. Poniewa¿ takie oszacowanie jest dokonywane

przez osobê skùadaj¹c¹ oœwiadczenie i jedynie na potrzeby tego oœwiadczenia,
wskazane wydaje siê okreœlenie wartoœci rzeczy w rozs¹dnym przybli¿eniu (chyba ¿e
dokùadna wartoœã rzeczy jest znana).

Do skùadników mienia ruchomego nale¿y zatem zaliczyã wszelkie ruchome przedmioty
maj¹tkowe (zwùaszcza meble, dzieùa sztuki, sprzêt audiowizualny, samochód lub inny
pojazd). Pamiêtaã nale¿y, ¿e w pojêciu „rzeczy ruchomej” znajd¹ siê tak¿e takie obiekty,

jak domki kempingowe i inne podobne obiekty, które nie s¹ zwi¹zane z gruntem w
sposób trwaùy, a tym samym nale¿y zaliczyã je do ruchomoœci.

Wœród przedmiotów materialnych powinny znaleêã siê tak¿e przedmioty ruchome

(urz¹dzenia, maszyny itp.), które sùu¿¹ do wykonywania dziaùalnoœci gospodarczej przez
dan¹ osobê, a nie stanowi¹ wùasnoœci odrêbnej osoby prawnej (np. spóùki).
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Rozporz¹dzenie nakazuje, aby w przypadku pojazdów mechanicznych podaã markê,
model i rok produkcji pojazdu.
Nale¿y pamiêtaã, ¿e zgodnie z ustaw¹ z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152), do pojazdów
mechanicznych zaliczamy pojazdy samochodowe, ci¹gniki rolnicze, motorowery i

przyczepy (w tym pojazdy zabytkowe), a tak¿e pojazdy wolnobie¿ne z wyù¹czeniem

pojazdów wolnobie¿nych bêd¹cych w posiadaniu rolników prowadz¹cych gospodarstwo
rolne i u¿ytkowanych w zwi¹zku z prowadzeniem tego gospodarstwa.
Zobowi¹zania pieniê¿ne
W

punkcie

X

oœwiadczenia

maj¹tkowego

ustawodawca

zobowi¹zañ pieniê¿nych o wartoœci powy¿ej 10 000 zù.

nakazuje

ujawnienie

Zobowi¹zanie pieniê¿ne to zobowi¹zanie do œwiadczenia wyra¿onego w pieni¹dzu

(zarówno w walucie polskiej, jak i obcej). Co do zasady zobowi¹zania pieniê¿ne

powstaj¹ jako zobowi¹zania wzajemne w zamian za œwiadczenie niepieniê¿ne (np.
kupno - sprzeda¿), które dana osoba otrzymaùa. Oznacza to, ¿e zobowi¹zanie pieniê¿ne
powstaje z tytuùu otrzymania jakiegoœ œwiadczenia od drugiej osoby (np. sprzeda¿y

towaru lub usùugi). Do zobowi¹zañ pieniê¿nych zaliczymy tak¿e takie, które powstaje w
zwi¹zku z prowadzeniem dziaùalnoœci gospodarczej.

Samo rozporz¹dzenie we wzorze oœwiadczenia maj¹tkowego wymienia zaci¹gniête
kredyty i po¿yczki.
Ujawnieniu bêd¹ podlegaã kredyty i po¿yczki zaci¹gniête zarówno w bankach i innych

instytucjach oszczêdnoœciowo–kredytowych, jak i od osób prywatnych oraz pozostaùe
(np. z funduszów zakùadowych).

47

Jak wypeùniaã oœwiadczenia maj¹tkowe?
Zobowi¹zanie pieniê¿ne mo¿e równie¿ powstaã w wyniku innego zdarzenia prawnego

ni¿ dobrowolna umowa. •ródùem zobowi¹zania mo¿e byã np. szkoda wyrz¹dzona
osobie

trzeciej

i

wynikaj¹cy

z

niej

obowi¹zek

zapùaty

odszkodowania

lub

zadoœãuczynienia.
W oœwiadczeniu nale¿y tak¿e ujawniã osobê (lub instytucjê), wobec której osoba
skùadaj¹ca oœwiadczenie jest zobowi¹zana i okreœliã w zwiêzùy sposób tytuù prawny
zobowi¹zania (np. umowê sprzeda¿y, kredytu, wyrok s¹du w sprawie odszkodowania

itp.) oraz wysokoœã zobowi¹zania. Wysokoœã zobowi¹zania nale¿y okreœliã kwotowo, z
przybli¿on¹ wartoœci¹ odsetek i œwiadczeñ pobocznych.
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3. OÚWIADCZENIE I INFORMACJA DOTYCZ¥CA OSÓB NAJBLIÝSZYCH

Nale¿y pamiêtaã, i¿ oœwiadczenia maj¹tkowe skùadane przez osoby do tego
zobligowane, ustawodawca obci¹¿yù równie¿ innym obowi¹zkiem. A mianowicie zgodnie

z art. 24j ustawy o samorz¹dzie gminnym, radny, wójt, zastêpca wójta, sekretarz gminy,

skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i czùonek
organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje
administracyjne w imieniu wójta s¹ zobowi¹zani do:


zùo¿enia oœwiadczenia o dziaùalnoœci gospodarczej prowadzonej przez ich

maù¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwo, je¿eli dziaùalnoœã ta
wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowi¹zana do zùo¿enia
oœwiadczenia peùni funkcjê lub jest zatrudniona oraz



zùo¿enia oœwiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich

maù¿onków, wstêpnych, zstêpnych i rodzeñstwo, je¿eli umowy te zawarte zostaùy
z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami
prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z
powszechnie dostêpnych usùug lub ze stosunków prawnych powstaùych na
warunkach powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Osoba zobowi¹zana do zùo¿enia oœwiadczenia, której maù¿onek, wstêpny, zstêpny lub

rodzeñstwo w okresie peùnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na

terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego,
zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego albo rozpoczêli œwiadczyã pracê lub
wykonywaã czynnoœci zarobkowe na innej podstawie w spóùkach handlowych, w których

co najmniej 50 proc. udziaùów lub akcji posiadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego,

jest obowi¹zana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobê, której skùada
oœwiadczenie maj¹tkowe.
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Obowi¹zek zùo¿enia informacji dotyczy równie¿ przypadku zmiany stanowiska przez

maù¿onka, wstêpnego, zstêpnego lub rodzeñstwo zatrudnionych w podmiotach, o
których mowa w zdaniu pierwszym.

Oœwiadczenia, skùadane s¹ w ci¹gu 30 dni od dnia wyboru, powoùania lub zatrudnienia,
a w przypadku podjêcia dziaùalnoœci gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa
wy¿ej, w czasie peùnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny zùo¿enia oœwiadczenia.

Niewypeùnienie dyspozycji art. 24j obùo¿one jest tak¹ sam¹ sankcj¹ jak ta zwi¹zana z
niezùo¿eniem oœwiadczenia maj¹tkowego.

£ukasz Ciszewski
Tymoteusz Pùonka

Business Expert Z. Jerzmanowski sp.j. Poznañ
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