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Materiały i Dokumenty BSE nr 193
Oświadczenia o interesach finansowych parlamentarzystów państw członkowskich Unii Europejskiej
Zasady i podstawy prawne
Zestawienie porównawcze opracowane w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu na podstawie:
Transparency and Members’ Financial Interests, Working Paper, National Parliaments Series, W-6 (rev),
Directorate General for Research, European Parliament 1996.

Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Austria

Nationalrat
Budesrat

Stanowiska kierownicze w firmach i
przedsiębiorstwach (zarządy, rady
nadzorcze) w sektorach bankowym,
handlowym, przemysłowym i
transportowym, z podaniem
wysokości wynagrodzenia.1

1

1. Forma
2. Termin składania

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Nie prowadzi się.2

1. Gotowy formularz
2. W ciągu miesiąca od objęcia
mandatu lub powołania na stano- 2. Oświadczenia
wisko kierownicze w firmie.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Na wniosek Komisji ds niepołączalności w
Radzie Narodowej i w Radzie Federacji,
Trybunał Konstytucyjny może pozbawić
mandatu posła zajmującego stanowisko,
którego nie można łączyć z mandatem a także
w wypadku wykorzystywania mandatu do
uzyskiwania prywatnych korzyści
finansowych.

Konstytucja, art. 19, ust. 2.
Ustawa o zakazie łąćzenia stanowisk
(Unvereinbarkeitsgesetz, UVG), art. 4, 6-7, 910.

Członkowie parlamentu mają prawo do prowadzenia dodatkowej działalności zarobkowej, ale mają obowiązek powiadomienia przewodniczącego właściwej Izby o podjęciu działalności oraz o wysokości
otrzymywanego
wynagrodzenia. Zgłoszenia są analizowane przez Komisje do spraw niepołączalności, które decydują o tym tym czy dana działalność może być łączona z wykonywaniem mandatu.
W przeciwieństwie do członków władz wykonawczych (federalnych i krajowych), członkowie parlamentu nie składają oświadczeń majątkowych.
2
Nie prowadzi się rejestru oświadczeń
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Kraj

Izba

Belgia

Chambre des
Representants
Senat

Zakres oświadczenia

1. Forma
2. Termin składania

a) Mandaty, funkcje kierownicze ,

1. a) Oświadczenie pisemne.

działalność zawodowa wykonywane
w
poprzednim roku w sektorze
publicznym i prywatnym w ramach
przedsiębiorstw, instytucji i
organizacji belgijskich i obcych, z
zaznaczeniem w każdym punkcie czy
była to działalność odpłatna.

1.b) Oświadczenie potwierdzone
własnoręcznym podpisem jako
dokładne i szczere; złożone
w zapieczętowanej kopercie.
2. a) Każdego roku.

b) Stan majątkowy z uwzględnieniem 2. b) Na początku i na końcu
pełnienia mandatu.
wszystkich jego składników (konta
bankowe, akcje, udziały, obligacje),
nieruchomości i majątek ruchomy o
znacznej warotści , taki jak antyki i
dzieła sztuki.

3

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. a) i b) Tak. Oświadczenia składa
się w kancelarii Izby
Rozrachunkowej.
2. a) Tak. Lista publikowana jest w
Moniteur belge.
2. b) Nie. Izba Rozrachunkowa
zapewnia poufność oświadczeń, które
przechowuje w zapieczętowanych kopertach. Prawo do
wglądu ma tylko sędzia śledczy w
wypadku prowadzenia postępowania karnego w sprawie
związanej z pełnieniem funkcji,
mandatu itp. Po śmierci zainteresowanego albo w terminie pięciu lat od wygaśnięcia mandatu
oświadczenie podlega zwrotowi.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Nie złożenie oświadczeń podlega
karze grzywny do 1000 franków.
Podanie nieprawdziwych danych podlega
sankcjom określonym w kodeksie
karnym (art. 194) dotyczączym
fałszerstw i posługiwania się fałszywymi dokumentami.

Ustawa z 2 maja 1995 r.
o obowiązku złożenia listy mandatów,
funkcji
itp. oraz oświadczenia o
3
stanie majątkowym.

Ustawa ta jeszcze nie weszła w życie, ponieważ nie zostało wydane przewidziane w tej ustawie rozporządzenie wykonawczego określające tryb i zasady składania, przechowywania i kontroli oświadczeń
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Dania

Folketing

Dochody
- stanowiska kierownicze w
przedsiębiorstwach publicznych i
prywatnych,
- inne płatne zajęcia i obowiązki,
- dochodowa działalność na własny
rachunek,
- wsparcie finansowe, obsługa
biurowa opłacana przez sponsora,
prezenty od obywateli duńskich o
wartości powyżej 2 000 koron na ofiarodawcę, jeżeli prezent wynika z
pozycji posła,
- podróże zagraniczne, świadczenia
finansowe, wynagrodzenia itp. ponad 2 000
koron.
Majątek:
- akcje (udziały) o wartości powyżej
50 000 koron.
Umowy dotyczące bieżącej i
przyszłej pozycji posła:
- umowy finansowe z byłym
pracodawcą, w tym umowy o
utrzymaniu wypłat wynagrodzenia w
czasie sprawowania mandatu,
- umowy o pracę i podobne z
przyszłym pracodawcą łącznie z umowami realizowanymi po
zakończeniu mandatu.
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1. Forma
2. Termin składania
1. Gotowy formularz
2. Rejestracja jest dobrowolna,
niemniej oświadczenie należy złożyć
w ciągu pierwszego miesiąca od
pierwszego posiedzenia nowej
kadencji albo od objęcia mandatu
przez zastępcę posła.

1. Rejrstr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Biuro prawne Folketingu.
2. Tak, jeżeli poseł wyrazi zgodę na
piśmie na zarejestrowanie
oświadczenia i co roku na jego
publikację.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Nie ma. Składanie oświadczeń jest
dobrowolne.

Postanowienie przyjęte przez
komisję regulaminową Folketingu z
18 maja 1994 r. o dobrowolnym
składaniu oświadczeń o pełnionych
funkcjach i interesach członków
Folketingu.
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1. Forma
2. Termin składania

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Prezydium parlamentu.

Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Finlandia

Eduskunta

Stanowiska publiczne, funkcje w
przedsiębiorstwach publicznych i
prywatnych, inne sprawowane
funckje kierownicze.

1. Gotowy formularz.
2. Posłowie mogą dokonywać zmian
odpowiednio do zmiany sytuacji w
ciągu całej kadencji.

Stan majątkowy (zasoby finansowe,
nieruchomości, zobowiązania
finansowe)
Nieruchomości, prawa
własnościowe, samochody,
samoloty, jachty; udziały w
spółkach, papiery wartościowe;
konta bankowe; dochody i
darowizny uzyskane w poprzednim
roku podatkowym.5

1. Gotowy formularz.
2. Co roku w kwietniu podczas
pełnienia mandatu i przez trzy lata po
zakończeniu pełnienia mandatu.

1. Tak. Specjalna komisja
parlamentarna.

Nie ma.

Nie ma.

Nie ma.

Grecja

Luksemburg

4
5

Izba
Deputowanych

Izba
Deputowanych

Podstawy prawne

Nie ma. Rejestracja
jest dobrowolna.

Uchwała Rady Przewodniczących.4

2. Tak. Rejestr jest publikowany.

Niedopełnienie
Ustawa nr 2429 z 10 lipca 1996 r. art. 19, 24 obowiązku lub
31.
podanie
2. Nie. Rejestr nie jest publikowany, nieprawdziwych
można natomiast uzyskać dostęp do danych pociąga za
informacji w nim zawartych po
sobą karę pozbawienia
złożeniu pisemnego wniosku.
wolności lub grzywny
Informacje można publikować w
oraz pozbawienia praw
prasie pod warunkiem
politycznych na okres
zamieszczenia oświadczenia w
od jednego roku do
całości.
czterech lat.

W skład Rady Przewodniczących wchodzą przewodniczący parlamentu i jego zastępcy oraz przewodniczący stałych komisji parlamentarnych.
Oświadczenia obejmują także majątek współmałżonków oraz nieletnich dzieci.
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Sankcje prawne

Nie ma.

65

Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Francja

Zgromadzenie
Narodowe
Senat

a) Odpłatne i nieodpłatne formy
działalności zawodowej
(gospodarczej) i funkcje publiczne.6
b) sytuacja majątkowa (wszystkie
składniki majątku własnego i
współmałżonka, jeżeli istnieje
wspólnota majątkowa.
c) Rozliczenie finansowe ostatniej
kampanii wyborczej (oryginały
rachunków i faktór, dowody wpłaty),
zestawienie wydatków poniesionych
przez kandydata lub w jego imieniu.

1. Forma
2. Termin składania
1.a) i b) Oświadczenie pisemne
potwierdzone własnoręcznym
podpisem. (Istnieją formularze, ale
nie są obowiązkowe).
c) Rozliczenie przygotowane przez
biegłego księgowego.

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1.a) Oświadczenie składa się na ręce
prezydium izby.
1.b) Komisja do spraw jawności
finansowej życia politycznego.

2.b) Na początku i na końcu mandatu.

1.c) Rozliczenie składa się we
właściwej prefekturze, która
przekazuje dokumenty do Krajowej
komisji do spraw rozliczeń kampanii
wyborczych i finansowania
działalności politycznej.

2. c) W ciągu dwóch miesięcy od
wyborów albo od stwierdzenia
wyboru.

2.a) Oświadczenia nie są
publikowane,
nie są dostępne do wglądu.

2.a) Na początku mandatu i w razie
podjęcia nowej działalności.

2.b) Oświadczenia są poufne.
Komisja do spraw jawności
finansowej może udostępnić
oświadczenie na wniosek autora
oświadczenia lub na wniosek
właściwych władz sądowych, jeżeli
wymaga tego postępowanie.
2.c) Tak. Krajowa komisja ds
rozliczeń kampanii wyborczych
publikuje rozliczenia w uproszczonej
formie.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

a) Jeżeli deputowany nie złoży oświadczenia
Rada Konstytucyjna decyduje o unieważnieniu
mandatu na wniosek prezydium Zgromadzenia
Narodowego (Senatu), ministra
sprawiedliwości.

a) Kodeks wyborczy (Code
electoral), art. L.O. 137 153.

b) W wypadku nie złożenia oświadczenia
majątkowego Komisja do spraw jawności
finansowej życia politycznegoinformuje
prezydium właściwej izby, które przekazują
sprawę do Rady Konstytucyjnej. Rada
Konstytucyjna może postanowić o
unieważnieniu mandatu i pozbawieniu biernego
prawa wyborczego na okres jednego roku.
Nie złożenie oświadczenia majątkowego
pociąga za sobą również utratę prawa do zwrotu
kosztów kampanii wyborczej.
c) Rada Konstytucyjna na wniosek Krajowej
Komisji ds rozliczeń kampanii wyborczych i
finansowania organizacji politycznych orzeka o
pozbawieniu mandutu i biernego prawa
wyborczego na okres jednego roku osoby, która
nie złożyła rozliczenia z kampanii w trybie i na
zasadach określonych w ustawie, w wypadku
gdy rozliczenie nie zostało przyjęte przez
Krajową Komisję a także jeżeli kandydat
przekroczył górny pułap wydatków.
Nie złożenie (lub nie przyjęcie) rozliczenia z
kampanii wyborczej pociąga za sobą utratę
prawa do zwrotu kosztów z budżetu państwa.

6

Oświadczenie to wiąże się procedurą kontroli przestrzegania przepisów o nie łączeniu stanowisk.
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b) Kodeks wyborczy (Code
electoral), art. L.O. 128,
135-1 i 135-2; 136-1.
c) Kodeks wyborczy (Code
electoral), art. L. 52-4 do
52-18; art. L.O. 128.
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Hiszpania

Congreso de
los
Diputados
Senado

a) stan majątkowy:
- nieruchomości; konta
bankowe;
- udziały, akcje, inne papiery
wartościowe;
- samochody, samoloty, jachty
- prawa autorskie i pokrewne
- inne prawa majątkowe.

1. Forma
2. Termin Składania

1. Rejestr, jednostka prowadząca
2. Jawność rejestru

1. Gotowy formularz.

1. Tak. Sekretariat Generalny
każdej z Izb (pod bezpośrednim
nadzorem prze-wodniczących Izb).

2. Na początku i na końcu
mandatu oraz
każdorazowo przy
zmianie sytuacji i. stanu
majątkowego.

1. a) i b). Oświadczenie
pisemne.

2.a) Nie. Niemniej właściwe
komisje oraz komisje
dochodzeniowe w ramach
wykonywania swoich funkcji
mogą uzyskać dostęp do
oświadczeń. Kopie oświadczeń
mogą też być przekazane
odpowiednim władzom sądowym ,
w wypadku prowadzenia
postępowania przeciwko
deputowanemu (po uchyleniu
immunitetu
1.a) Tak. Sekretariat Izby.
1.b) Biuro finansowe Izby.

2. a) i b) Na początku
kadencji i następnie co
roku.

2. a) Tak. Dostępne w rejestrze
oraz w biurze do spraw public
relations.

b) wszystkie formy prowadzonej
działalności przynoszącej
dochód.

Holandia

Tweede Kamer a) Działalność publiczna i
prywatna
odpłatna i nieodpłatna.
b) Zarobki ze źródeł pozaparlamentarnych przekraczające
14 903 guldenów rocznie. 7

2. b) Dane dostępne bez
ograniczeń.

7

Roczne uposażenie deputowanego podlega obniżeniu o połowę kwoty stanowiącą nadwyżkę ponad wymienoną sumę.
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Sankcje prawne

Podstawy prawne

W Kongresie nie dopełnienie obowiązku powoduje zawieszenie praw
związanych z madatem (Regulamin , art. 20) do
czasu złożenia oświadczenia.

- Ustawa Organiczna z 19 czerwca 1985
r. (powszechna ordynacja wyborcza) z
dalszymi poprawkami.

Postępowanie w sprawie oświadczeń nalezy do kompetencji przewodniczących Izb.

- Wspólna Uchwała Kongresu
Deputowanych i Senatu z 18 grudnia
1995 r. dotyczącza rejestru interesów.
- Regulaminu Kongresu (art. 17 - 20 ) i
Senatu (art. 26).

a) Nie ma sankcji. Rejestracja jest dobrowolna.
b) Do 1 kwietnia każdego roku deputowany ma obowiązek poinformować biuro
finansowe o dodatkowych zarobkach. Jeżeli
odmawia złożenia takiego oświadczenia
uposażenie parlamentarne zostaje przyznane w
minimalnej wysokości

.a) Praktyka zwyczajowa.
b) Ustawa o uposażeniach deputowanych
z 30 października 1968 r. z późniejszymi
poprawkami, art. 2 i 3.
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Irlandia

Houses of
the
Oireachtas

a) - dochody z działalności pozaparlamentarnej
powyżej 2 000 funtów,
- udziały, akcje, obligacje o wartości ponad 10
000 funtów w dowolnej spółce lub firmie,
- stanowiska kierownicze w dowolnej
spółce lub firmie,
- nieruchomości o wartości powyżej 10 000
funtów ( z wyjątkiem mieszkania lub domu)
należące do posła i współmałżonka,
- niektóre darowizny powyżej 500 funtów oraz
darowizny powyżej 500 funtów otrzymane od
jednej osoby fizycznej i prawnej w okresie
objętym oświadczeniem,
- podróże, gościna, posiłki
- odpłatna działalnośc w charakterze
przedstawiciela grupy interesów, eksperta lub
doradcy w zakresie spraw politycznych lub
publicznych,
- umowy o pracę z instytucjami publicznymi
(jeżeli wynagrodzenie lub wynagrodzenie wraz
z innymi świadczeniami wynikającymi z
umowy przekracza 5 000 funtów rocznie,
jeżeli poseł ma bezpośrednie lub pośrednie
interesy osobiste powiązane z zakresem
działalności takiej instytucji.
b) Korzyści materialne jakie może uzyskać
poseł lub bliska mu osoba w związku ze
sprawą będącą przedmiotem debaty w Izbach,
w ich komisjach , jeżeli poseł chce zabrać głos
lub wziąć udział w głosowaniu.
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1. Forma
2. Termin składania

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. a) Gotowy formularz.
1. Tak. Rejestry interesów
członków Dail i Seanadu.
1.b) Oświadczenie ustne przed Sekretarze generalni Izb
zabraniem głosu w dyskusji,
oraz komisje do spraw
oświadczenie pisemne przed
interesów poselskich w obu
głosowaniem.
izbach.
2. a) Składa się co roku i
uzupełnia pomiędzy
oświadczeniami rocznymi.
2.b) Przed lub w trakcie
zabierania głosu i przed
głosowaniem.

2.a) Tak. Rejestry publikuje
się co roku.
1 i 2. b) Jeżeli publikowany
jest stenogram z
posiedzenia to oświadczenia
są zawarte w stenogramie,
pozostałe oświadczenia
publikuje sekretarz
generalny izby lub właściwa
komisja.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Komisje do spraw interesów w obu
Izbach rozpatrują skargi i zarzuty
wobec członków. Komisje mogą
zalecić izbom podjęcie kroków
dyscyplinarnych włącznie z
zawieszeniem w obowiązkach na
określony czas i zawieszeniem na
ten czas przysługującego
uposażenia .

Ustawa o etyce w służbie publicznej z 1995 r.
(Ethics in Public Office Act)
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Portugalia

Assembleia
da
Republika

a) - Oświadczenie o dochodach i stanie
majątkowym,
- całość dochodów podlegających
opodatkowaniu w roku poprzednim,
- nieruchopmości, akcje udziały, papiery
wartościowe, lokaty terminowe, konta
bankowe, samochody, samoloty, jachty,
kredyty i zobowiązania finansowe,
- długi zawłaszcza wobec skarbu państwa,
- wszystkie funkcje pełnione w chwili
składania oświadczenia i w ciągu poprzednich
dwóch lat, w przedsiębiorstwach , funadacjach
i stowarzyszeniach prawa publicznego oraz , w
wypadku odpłatnego pełnienia funkcji - w
fundacjach i i stowarzyszeniach prawa
prywatnego.
Oświadczenie o działalności i interesach
b) Wszystkie formy działalności publicznej i
prywatnej, w tym działalność handlowa,
przemysłowa a także wykonywanie wolnego
zawodu, funkcje pełnione w spółkach łącznie
z funkcjami nieodpłatnymi, korzyści finansowe
i materialne uzyskane w związku z tą
działalnością, zwłaszcza od jednostek
zagranicznych, od firm i spółek
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1. Forma
2. Termin składania
1. a) i b) Gotowy formularz .
1. c) Zgłoszenie ustne w
trakcie
postępowania w parlamencie,
jeżeli sporządza się stenogram
,
w wypadku innych form
działania w parlamencie
obowiązuje zgłoszenie na
piśmie.
2. a) i b) Na początku i na
końcu mandatu, co roku
należy uaktualniać informacje.
2. c) Kiedy poseł zabiera po
raz pierwszy głos w danej
sprawie;
zgłoszenie pisemne składa się
przed rozpoczęciem
postępowania.

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Trybunał
Konstytucyjny (a).;
Parlamentarna Komisja ds
Etyki (b i c).

Sankcje prawne

a) Posłowie, którzy świadomie
uchylają się od obowiązku
złożenia oświadczeń lub podają
nieprawdziwe dane tracą mandat;
w wypadku niezłożenia
2. Tak. Każdy obywatel ma oświadczenia na zakończenie
prawo wglądu do
mandatu tracą prawo do
oświadczeń.
zajmowania stanowisk
politycznych przez okres od
jednego roku do pięciu lat. W
W odniesieniu do danych
wypadku podania niepełnych lub
wymienionych w punkcie a) nieprawdziwych danych stosuje
posłowie mogą zastrzec
się również sankcje wynikające z
ujawnienie całości lub
przepisów kodeksu karnego o
części informacji, o ile
składaniu fałszywych zeznań..
uzasadnią takie zastrzeżenie
w sposób przekonywujący
b) i c) Parlamentarna Komisja ds
(np. interesem osób
Etyki rozpatruje sprawy związane
trzecich). O
z nieprawidłościami w
dopuszczalności
oświadczeniach i może zalecić
zastrzeżenia decyduje
Izbie pozbawienie posła mandatu
Trybunał Konstytucyjny.
albo wyklucznie go z określonych
prac w parlamencie.
Postanowienia Komisji wraz z
uzasadnieniem publikuje się w
Diario da Assambleia (Dziennik
Zgromadzenia).

Podstawy prawne

a) Ustawa nr 4 z 2 kwietnia 1983 r. z
poprawkami wprowadzonymi Ustawą nr 25 z 18
sierpnia 1995 r.
b) i c) Ustawa nr 7 z 1 marca 1993 r. o statusie
posłów z poprawkami wprowadzonymi Ustawą
nr 24 z 18 sierpnia 1995 r.
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

1. Forma
2. Termin składania

Republika
Federalna
Niemiec

Bundestag

a) działalność zawodowa w okresie dwóch lat
poprzedzających objęcie mandatu

1. Gotowe formularze (a,b, c) .
Oświadczenie ustne (d).

b) Działalność prowadzona od początku
bieżacej kadencji oraz uzyskiwane z niej
dochody przekraczające ustalony limit
(dotyczy zwłaszcza stanowisk kierowniczych
w spółkach, spółdzielniach, fundacjach,
kontraktów na usługi konsultingowe lub
przedstawicielskie oraz umów, z których
wynikają korzyści finansowe.

2. Na początku mandatu i przy
każdej zmianie; przed
posiedzeniem komisji (d).

c) Darowizny i inne środki uzyskane na
działalność polityczną.
d) Powiązania zawodowe lub finansowe w
zakresie spraw będących przedmiotem
dyskusji w komisjach.
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1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Złożone
oświadczenia przechowuje
się przez 5 lat od
wygaśnięcia mandatu.
Przewodniczący
Bundestagu.
2. Dane dotyczące
prowadzonej działalności
prowadzonej przed
objęciem mandatu
publikowane są w
urzędowym informatorze
Bundestagu. Pozostałe dane
są poufne.

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Jeżeli przewodniczący stwierdzi
niedopełnienie obowiązku
złożenia oświadczenia lub
nieprawidłowości w
oświadczeniu, ogłasza to w
formie druku parlamentarnego,
po wysłuchaniu
zainteresowanego, zbadaniu
sprawy i powiadomieniu frakcji
parlamentarnej, do której należy
poseł.

Ustawa o statusie prawnym posłów do
Bundestagu (Abgeordnetengesetz 8.02.1977),
art. 44.
Regulamin Bundestagu, Załącznik 1 oraz
zarządzenia prezydium )
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Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

1. Forma
2. Termin składania

Szwecja

Riksdag

a) Umowy o pracę i interesy finansowe

1. a) Gotowy formularz.

- nazwy spółek, w których poseł posiada udziały (akcje) o wartości
powyżej 70 000 koron,
- nazwy podmiotów , na które zarejestrowane są nieruchomości
wykorzystywane do celów gospodarczych,
- nazwa pracodawcy oraz charakter umowy o pracę ( nie dotyczy
prac o charakterze dorywczym),
- nazwa pracodawcy i charakter umowy z byłym pracodawcą,
przewidującej zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie
pełnienia mandatu,
- nazwa pracodawcy i charakter umowy o pracę, która ma być
realizowana po zakończeniu mandatu,
Bieżąca działalność pozaparlamentarna:
- rodzaj umowy o pracę, nazwa spółki, fundacji lub instytucji ,
zajmowane stanowisko,
- stanowiska i funkcje w administracji publicznej i w samorządach
lokalnych ,
- rodzaj korzyści materialnych i usług związanych z pozycją posła
(obsługa biurowa, ekspertyzy i badania) zapewnianych przez
sposnsora, nazwa sponsora,

2.a) Składanie oświadczeń jest
dobrowolne. Oświadczenie można
złożyć w dowolnym chwili. Jeżeli
poseł decyduje się na rejestrację
interesów, to zobowiązany jest do
podawania kompletnych danych
oraz do rejestrowania wszystkich
zmian w ciągu czterech tygodni od
ich zaistnienia. Poseł może w
dowolnym momencie wycofać się z
rejestru.

W oświdczeniu nie podaje się wysokości dochodów ani wartości
innych uzyskiwanych korzyści.
b) Poseł nie może uczestniczyć w debacie lub w posiedzeniu

70

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Sekretariat
Generalny Riksdagu.
2. Tak. Rejestr
znajdyje się w
publicznie dostępnej
bazie danych.
Zarówno osoby
zajmujące stanowiska
publiczne jak i
instytucje publiczne
mają prawo do
przedstawienia
swoich opinii o
infrormacjach na
swój temat przed
wprowadzeniem ich
do rejestru.

Sankcje pra
wne

Podstawy prawne

Nie ma. Rejestracja jest
dobrowolna

a) Ustawa o rejestracji pełnionych
funkcji i interesów finansowych
posłów z maja 1996 r.
b) Ustawa o Riksdagu, Rozdział 2,
art. 11, Rodział 4, art. 13.
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komisji, jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy go osobiście lub
bliskich mu osób.

Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Wielka
Brytania

Izba Lordów

a) Działalność w charakterze konsultanta oraz umowy na
podobną działalność , za którą pobierane jest
wynagrodzenie lub inne korzyści materialne lub
świadczenia za doradctwo lub inne usługi związane z
działalnością parlamentarną.
b) Interesy finansowe powiązane z działalnością firm
zajmujących się lobbingiem w parlamencie lub z
działalnością zleceniodawców firm lobbingowych,
c) Wszystkie inne informacje jakie członkowie Izby
uznają za istotne do oceny przez opinię publiczną
poprawności wykonywania mandatu parlamentarnego

Izba Gmin
Wielka
Brytania

a) Odpłatne stanowiska kierownicze w firmach i
przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych;
- odpłatna działalność zawodowa gospodarcza, itp.
- Podmioty na rzecz których poseł świadczy usługi
związane z jego pozycją jako parlamentarzysty,
- Swiadczenia i darowizny otrzymywane od sponsorów
(w trakcie kampanii wyborczej i pełnienia mandatu)
- podarunki, gościna, podróże w kraju i za granicą
- majątki ziemskie i nieruchmości o znacznej wartości
lub przynoszące dochód,
- udziały i akcje o wartości powyżej 25 000 funtów lub
poniżej tej wartości, jeżeli stanowią więcej niż 1/100
całości kapitału .
Pełny tekst umowy dotyczący świadczenia usług
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1. Forma
2. Termin składania
1.a) i b) Rejestracja w formie
pisemnej; c) mogą być
zarejestrowane w formie
pisemnej i powinny być
zgłaszane ustnie podczas
debaty.
2.a) i b) Umowy o doradctwo
czy reprezentowanie interesów
powinny być zarejestrowane w
ciągu jednego miesiąca od ich
zawarcia.
b) W trakcie zabierania głosu
na posiedzeniu Izby lub
komisji.
1. a) Gotowy formularz
1.b) Zgłoszenie ustne i
zgłoszenie pisemne
odnotowywane przy
zawiadomieniach o
zgłoszonych wnioskach
(interpelacjach, projektach
poprawek itp). publikowanych
w porządku dnia.
2. a) Na początku kadencji, po
objęciu mandatu w w wyborach
uzupełniających . Zmiany
należy rejestrować w ciągu
czterech tygodni od chwili ich

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Szef kancelarii
Izby Lordów.
2. Tak. Publikowany co
roku. Wersja
uaktualniana na bieżąco
dostępna do wglądu w
kancelarii Izby. W 19977
r. zostanie udostępniony
w postaci bazy danych.

1. a) Tak. Parlamentarny
Komisarz ds Etyki .
2. Tak. Rejestr interesów
poselskich publikowany
jest co roku. Wersja
uaktualniana na bieżąco
dostępna jest do wglądu
w Biurze Komisji Izby
Gmin

Sankcje prawne

Podstawy prawne

Zarzuty dotyczące
Uchwała Izby Lordów z 7.11.1995 r.
nieprawidłowości w
oświadczeniach badane są
przez podkomisję Komisji ds
przywilejów, składjącej się z
trzech sędziów (Law Lords).
Komisja przedstawia Izbie
zalecenia co do
ewentualnych sankcji.

Specjalna Komisja ds Etyki i
Przywilejów rozpatruje
skargi związane z
postępowaniem posłów w
tym także z obowiązkiem
rejestrowania interesów. W
razie stwierdzenia
nieprawidłowości Komisja
może zalecić Izbie podjęcie
odpowiednich kroków.

Uchwały Izby z 22 maja 1974 r. i z
czerwca 1993 r. w sprawie rejestracji
interesów poselskich.
Uchwały Izby z 6 listopada 1995 r. w
sprawie zakazu odpłatnego
reprezentowania cudzuch interesów.
Przepisy Regulaminowe nr 121 A i B,
120 i 133.
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związanych z pozycją posła jako parlamentarzysty z
zaistnienia.
podaniem wysokości wynagrodzenia w przedziałach od 1
000 do
2. b) W trakcie debaty i
5 000, 5 000 - 10 000 funtów, itd.
postępowania na forum Izby i
w komisjach, w konaktach z
b) Istotne interesy finansowe i inne korzyści materialne i ministrami i urzędnikami, przy
niematerialne, bezpośrednie i pośrednie, jakie posił
zgłaszaniu wnioskó do prządku
uzyskał, uzyskuje lub spodziewa się uzyskać związane z dnia.
przedmiotem debaty w Izbie lub w komisji.

Kraj

Izba

Zakres oświadczenia

Włochy

Camera dei
Deputati
Senato

a) Nieruchomości, wszystkie składniki majątku
wpisane do rejestrów publicznych; udziały w
spółkach, stanowiska kierownicze w firmach i
spółkach ; kopia ostatniego zeznania
podatkowego.
b) Wydatki poniesione na kampanię wyborczą,
umowy finansowe związane z kampanią do
określonej wysokości;
wykaz darowizn i świadczeń otrzymanych w
związku z kampanią.
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1. Forma
2. Termin składania
1. a) i b) Gotowe formularze.
2.a) Na początku i na końcu
mandatu. Każdego roku w
ciągu miesiąca od upływu
terminu składania zeznań
podatkowych; zmiany w
stanie majątkowym powinny
być rejestrowane i bieżąco
wraz z oświadczeniem o
dochodach.

1. Rejestr, jednostka
prowadząca
2. Jawność rejestru
1. Tak. Przewodniczący
właściwej Izby (a i b) oraz
kolegia ds gwarancji wyborczych
(b).

Sankcje prawne

a) i b) Przewodniczący izb zwracają
uwagę deputowanym, którzy nie
dopełnili obowiązku złożenia
oświadczeń, jeżeli nadal uchylają
się od złożenia oświadczeń, sprawa
2. Tak. Oświadczenia zebrane są zostaje ogłoszona na posiedzeniu
w dokumencie przechowywanym plenarnym i w zależności od
przez przewodniczącego
okoliczności mogą być podjęte
właściwej izby. Każdy obywatel środki dyscyplinarne.
zarejestrowany na listach
wyborców ma prawo do
b) Nie złożenie lub złożenie
przeglądania tego dokumentu w nieprawidłowych oświadczeń oraz

Podstawy prawne

Ustawa nr 441 z 5 lipca 1982 r. o
ujawnianiu interesów finansowych
przez osoby zajmujące stanowiska z
wyboru oraz stanowiska kierownicze.
- Wspólne Postanowienie prezydiów
Izby deputowanych i Senatu z 20
stycznia 1983 r.
Ustawa nr 515 z 10 grudnia 1993 r. o
zasadach prowadzenia kampanii
wyborczych do Izby Deputowanych i
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2. b) W ciągu trzech miesięcy
od uznania wyboru.
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specjalnym pomieszczeniu w
sekretariacie izby.

przekroczenie określonych ustawowo Senatu.
litimtów wydatków pociąga za sobą
karę grzywny, a w niektórych
Postanowienie prezydium Izby
wypadkach karę grzywny i utratę
Deputowanych z 12 kwietnia 1994 r.
mandatu .

