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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(druk nr 680 S)

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA

(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.)

[Art. 35a.
1. Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich

małżonków.
3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:

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

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez
zgłaszającego;

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej
wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę,
obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego, określonego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy;

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną,
jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo
instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których
są członkami;

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.

4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek
prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się
żadnych świadczeń pieniężnych.

5. Przy podawaniu informacji poseł i senator są obowiązani zachować największą
staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni
od dnia ich zaistnienia.

7. Rejestr jest jawny. Rejestr dla posłów prowadzi Marszałek Sejmu, a dla senatorów
Marszałek Senatu.
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8. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji, podaje do publicznej wiadomości
zawarte w nim dane.

9. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w
ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków.]

<Art. 35a.
1. Tworzy się Rejestr Korzyści, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów i ich

małżonków, poza korzyściami:
1) uzyskiwanymi na podstawie niniejszej ustawy;
2) podlegającymi ujawnieniu w oświadczeniu o stanie majątkowym, o którym

mowa w art. 35.
3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:

1) darowiźnie o wartości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie 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);

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej posła lub senatora;
3) wyjeździe zagranicznym, jeśli jego koszt nie został pokryty przez posła, senatora

lub ze środków Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu;
4) udziale w organach osób prawnych wówczas, gdy z tego tytułu pobiera się

wynagrodzenie;
5) innej korzyści o wartości większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za

pracę.
4. Przy podawaniu informacji posłowie i senatorowie są obowiązani zachować

największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.
5. Wszystkie informacje o faktach objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w

ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.
6. Rejestr jest jawny i podawany do wiadomości publicznej w formie zapisu

elektronicznego. Rejestr dla posłów prowadzi Marszałek Sejmu, a dla senatorów
Marszałek Senatu.>


