
©Kancelaria Sejmu  s. 1/1 

2006-08-03 

  

 

 

 

USTAWA   

z dnia 30 lipca 2004 r. 
 

o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych  
w Rzeczypospolitej Polskiej1)  

 
Art. 1. 

1. Posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwanym dalej „posłami do Parlamentu Europejskiego”, przysługuje w okresie 
sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Europej-
skiego, uposażenie wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawo-
wania mandatu. 

2. Posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy obejmują mandat w trakcie trwania 
kadencji Parlamentu Europejskiego, przysługuje w okresie sprawowania manda-
tu, licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym wzię-
li udział, uposażenie wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące spra-
wowania mandatu. 

 
Art. 2. 

1. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalo-
nego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

2. Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. 
3. Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. 
 

Art. 3. 
Wydatki wynikające z uprawnień określonych w ustawie są pokrywane z budżetu 
państwa w części dotyczącej Kancelarii Sejmu. 

 

Art. 3a. 

1. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są obowiązani do złożenia oświadczenia 
o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy ma-
jątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadcze-
nie to zawiera w szczególności informacje o: 

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywil-
nych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spół-
kach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmiania się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2004 
r. Nr 187, poz. 1925, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 
708. 
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osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także 
o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w 
spółkach handlowych; 

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobko-
wej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym za-
ciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały 
udzielone. 

2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach Mar-
szałkowi Sejmu w następujących terminach: 

1) do dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym bierze 
udział poseł do Parlamentu Europejskiego, wraz z informacją o sposobie i 
terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzy-
staniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w związku z 
wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego oraz z informacją o posia-
daniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego; 

2) do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT); 

3) w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. 

4. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym Marszałek Sejmu przeka-
zuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
posła do Parlamentu Europejskiego. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłącze-
niem informacji o adresie zamieszkania posła do Parlamentu Europejskiego oraz 
o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu 
o stanie majątkowym są podawane do wiadomości publicznej przez Marszałka 
Sejmu w formie zapisu elektronicznego. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują 
właściwe urzędy skarbowe. Są one uprawnione do porównania treści analizowa-
nego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną 
kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy przedstawia się 
Marszałkowi Sejmu, który podaje je do wiadomości publicznej w formie zapisu 
elektronicznego. 

7. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. 

8. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje utratę do czasu złoże-
nia oświadczenia, prawa do uposażenia. 

9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym 
powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 
Art. 4. 

1. Posłowi do Parlamentu Europejskiego, który uległ wypadkowi przy sprawowa-
niu mandatu, przysługują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych 
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przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw pracy, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, 
określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego uposaże-
nia i składek od tego świadczenia; 

2) skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wy-
padku przy sprawowaniu mandatu oraz zakres zadań Kancelarii Sejmu w 
stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, uwzględniając w szczególności czynności niezbędne do ustale-
nia uprawnienia do świadczeń należnych z tytułu wypadku. 

 
Art. 5. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europej-

skiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w 
stosunku do senatorów,”; 

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamen-

tu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej 
„posłami i senatorami”,”. 

 
Art. 6. 

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego 

w Rzeczypospolitej Polskiej;”; 
2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Se-
natu w stosunku do senatorów;”. 

  

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 

1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 
2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, 
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, 
Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 
365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i 
Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 
1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 
2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 
83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 121, poz. 1264.  
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Art. 7. 
W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 9 w ust. 1 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;”; 

2) w art. 14 po wyrazach „w art. 9 ust. 1 pkt 13” dodaje się wyrazy „i 13a”; 

3) w art. 27 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Za osobę pobierającą uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego wy-
branego w Rzeczypospolitej Polskiej składkę jako płatnik oblicza, pobiera 
z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu.”. 

 

Art. 8. 

W 2004 r. wydatki wynikające z uprawnień określonych w ustawie są pokrywane ze 
środków budżetu państwa przekazanych na ten cel Kancelarii Sejmu. 

 

Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, 

Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 
202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 
37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 
120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546. 
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Załącznik do ustawy  

z dnia 30 lipca 2004 r. 
 

 

Uwaga! 

1. Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym obowiązana jest do zgodnego z 
prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na-
leży wpisać „nie dotyczy”. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym 

 

Ja, niżej podpisany(a), ................................  
                                          (imiona i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko 
panieńskie) 
urodzony(a) ................................................ w   

  

  

  
 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a)   

  

po  zapoznaniu  się  z  przepisami  ustawy  z  dnia  30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów 
do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 187, poz. 
1925),  zgodnie  z  art.  3a  tej  ustawy oświadczam,  że  posiadam  wchodzące  w  skład  
małżeńskiej  wspólności  majątkowej  lub stanowiące  mój  majątek  odrębny: 

 

I.  

Zasoby pieniężne: 

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  .... 

   

   

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

   

   

– papiery wartościowe:  

   

  na kwotę: ................................................. 



©Kancelaria Sejmu  s. 2/6 

2006-08-03 

 

II. 

1. Dom o powierzchni: ....................... m2, adres:  . 

 .......................................................... o wartości: ..  

 tytuł prawny:   

2. Mieszkanie o powierzchni: ................. m2, adres: 
 ........................................................ 

 ............................................................ o wartości:   

 tytuł prawny:   

3. Gospodarstwo rolne: 

 rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: ....................................... 

 adres:   

 o wartości:   

 rodzaj zabudowy:   

 tytuł prawny:   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko-
ści: 
 .............................................................................................................................
... 
 .............................................................................................................................
... 

4. Inne nieruchomości: 

 powierzchnia: 
 ............................................................................................................... 

  .... 

 adres:   

   

 o wartości: 
 .................................................................................................................... 

   

 tytuł prawny: 
 ................................................................................................................. 

   

  

III. 

 Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, part-
nerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 
wniesionych wkładów:
 ................................................................................................. 
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 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko-
ści:
 .............................................................................................................................
..... 

   

 

IV. 

1. Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunal-
nych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 
należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

   

   

   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emi-
tenta udziałów:   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

 

V. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunal-
nych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 
należy podać liczbę i emitenta akcji:  

   

   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta 
akcji:  

   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

 

VI. 
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 Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej państwowej oso-
by prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej 
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – 
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:   

   

   

   

   

   

   

 

VII. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 
działalności):   

   

   

 – osobiście   

   

 – wspólnie z innymi osobami  ............................... 

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko-
ści:   

   

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocni-
kiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): 
  
   
 .............................................................................................................................
... 

 – osobiście   

   

 – wspólnie z innymi osobami   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

 

VIII. 

1. W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki):   

   

 – jestem członkiem zarządu (od kiedy):   
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 – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

   

 – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

2. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

   

 – jestem członkiem zarządu (od kiedy): 
 ........................................................ 

   

 – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

   

 – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

   

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

   

 

IX. 

 Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

   

   

   

   

   

   

   

 

X. 

 Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku 
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   
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XI.  

 Zobowiązania  pieniężne  o  wartości  powyżej  10 000 złotych,  w  tym  zacią-
gnięte  kredyty i  pożyczki  oraz  warunki,  na  jakich  zostały  udzielone  (wo-
bec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno-
ści. 

 

 .......................................................... ........................................... 
       (miejscowość, data)                        (podpis) 

 

 

 

 


