
ZARZL\DZENIE Nr ¥S'w NII/17 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia Z~ grudnia 2017 r. 

w sprawie zasad skladania i allalizowania oswiadczen maj~tkowych, oswiadczen 

o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej 

dzialalnosci zarobkowej. 

Na podstawie art. 24h, art. 33 ust. 3-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 2 pkt 3, art. 7 pkt 1 i 3, art. 30-32 i art. 34 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930), art. 13 ust. 3 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111), w zwiqzku z art. 92 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. 

z 2017 r. poz. 1868) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Pracownicy Urzydu Miasta Lodzi, zwanego dalej Urz~dem, zatrudnieni 

na stanowiskach urz~dniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urz~dniczych, a takze 

osoby wymienione w § 3 ust. 1, skladaj<l wlasciwe oswiadczenia na zasadach okreslonych 

w niniejszym zarzqdzeniu. 

2.0swiadczenia wymienione w zarz<ldzeniu, sklada SH( w zaklejonych kopertach 

zaopatrzonych w piecz<ltk~ naglowkow<l odpowiednio: komorki organizacyjnej Urz~du, 

miejskiej jednostki organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej, imi~ i nazwisko 

zobowi<lzanego oraz inrormacj~ "oswiadczenie maj<ltkowe" lub "oswiadczenie 0 prowadzeniu 

dzialalnosci gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej dzialalnosci zarobkowej". 

§ 2. 1. Pracownicy Urz~du, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 1, oraz kierownicy miejskich 

jednostek organizacyjnych, skladaj<l oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, 

dodatkowym zatrudnieniu lub innej dzialalnosci zarobkowej, wedlug wzoru stanowi<lcego 

zal<lcznik do niniejszego zarz~dzenia. 



2. Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, sklada si~ w terminie 30 dni od dnia 

zatrudnienia, zmiany stanowiska pracy lub zmiany komorki organizacyjnej, w ktorej 

pracownik jest zatrudniony, podjycia i zakonczenia dzialalnosci gospodarczej, dodatkowego 

zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej, a takze kazdorazowo w przypadku zmiany jej 

charakteru. 

3. Osoby, 0 ktorych mowa w ust. 1, skladaj<\. oswiadczenie odpowiednio: 

1) kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i pracownicy komorek organizacyjnych 

Urz~du - wlasciwemu kierownikowi komorki organizacyjnej Urz~du, sprawuj<\.cej 

bezposredni nadzor nad jednostk<\.lub zatrudniaj<\.cej pracownika; 

2) kierownicy komorek organizacyjnych Urz~du 

departamentem Urzydu; 

wlasciwej osobie kieruj<\.cej 

3) dyrektorzy departamentow Urz~du - Sekretarzowi Miasta Lodzi. 

4. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu pracownikow, 0 ktorych mowa w ust. 1, 

dokonuj<\. osoby, ktorym zlozono oswiadczenie, okreslone w ust. 3. 

5. Celem analizy jest sprawdzenie przestrzegania zakazow okreslonych wart. 30 ust. 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz<\.dowych. Imienne wnioski 

wynikaj<\.ce z analizy, z wykazaniem czynnosci zakazanych, nalezy kierowac do Sekretarza 

Miasta Lodzi w terminie 10 dni od daty zlozenia oswiadczenia. 

6. Oswiadczenie pracownika, 0 ktorym mowa w ust. 1, wraz z wynikiem analizy, 

przechowuje si~ w aktach osobowych pracownika. 

§ 3. 1. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Skarbnik Miasta Lodzi i Sekretarz Miasta Lodzi, 

kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarz<\.dzaj<\.ce i czlonkowie organow 

zarz<\.dzaj <\.cych 
. . 

gmmnyml osobami prawnyml oraz pracowmcy decyzje 

administracyjne w 1111lel1lU Prezydenta Miasta Lodzi, skladaj<\. oswiadczenie maj<\.tkowe 

wedlug wzoru formu]arza okreslonego w zal<\.czniku nr 2 do rozporz<\.dzenia Prezesa 

Rady Ministrow z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy 

oswiadczen maj<\.tkowych radnego gminy, wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, 

skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz<\.dzaj<\.cej 

i czlonka organu zarzqdzaj'lcego gminn<\. osob<\. prawn<\. oraz osoby wydaj<\.cej decyzje 

administracyjne w imieniu wojta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020). 

2.0swiadczenie majqtkowe, 0 ktorym mowa w ust. 1, wraz z kopi<\. zeznama 

o wysokosci osi<tgni~tego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego 



korekt£t, sklada sitt w dw6ch egzemplarzaeh bezposrednio w Oddziale Spraw Osobowyeh 

Biura ds. Zarzqdzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urz~du lub przekazuje si~, za 

posrednictwem kom6rki organizacyjnej Urz~du, zatrudniajqcej pracownika albo sprawujqcej 

bezposredni nadz6r nad miejskqjcdnostkq organizacyjnq. 

3. Oswiadczenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 "sklada si~ w ciqgu 30 dni od dnia powolania 

na stanowisko, od dnia zatrudnienia lub od dnia udzielenia upowaznienia do wydawania 

decyzji administracyjnych. Kolejne oswiadczenie sklada sitt co roku, do 30 kwietnia, wedlug 

stanu na dzieil 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwolania ze stanowiska, w dniu 

rOZWlqZama umowy 0 practt lub w dniu cofni~cia upowaznienia do wydawania decyzji 

administracyjn ych. 

4. lezeli terminy, okreslone w ust. 3, nie zostanq dotrzymane, Sekretarz Miasta Lodzi -

w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu - wzywa osobtt, 

kt6ra nie zlozyla oswiadczenia do jego niezwlocznego zlozenia, wyznaczajqc dodatkowy 

cztemastodniowy termin. Termin ten liezy si~ od dnia skutecznego dostarezenia wezwania. 

Niezlozenie oswiadezenia majqtkowego przez zobowiqzanego po uplywie dodatkowego 

temlinu, wywoluje skutki okreslbne wart. 24k ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie 

gmmnym. 

5. Oswiadezenia majqtkowe os6b wymienionych w ust. 1, analizujq: 

1) Sekretarz Miasta Lodzi .- oswiadezenia zlozone przez kierownik6w kom6rek 

organizacyjnych Urzttdu wydaj£tcych decyzje administraeyjne, a takze przedklada do oceny 

Prezydenta Miasta Lodzi wst<tpny wynik analizy danyeh zawartyeh w oswiadczeniach 

Wiceprezydent6w Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi i Sekretarza Miasta Lodzi; 

2) upowaznieni pracownicy Oddzialu Spraw Osobowych Biura ds. Zarzqdzania Kadrami 

w Departamencie Prezydenta Urz<tdu - oswiadczenia pozostalych os6b; wnioski z analizy 

przedklada si~ Sekretarzowi Miasta Lodzi. 

6. Upowaznieni pracownicy Oddzialu Spraw Osobowych Biura ds. Zarzqdzania 

Kadrami w Departamencie Prezydenta Urz<tdu zapewniajq: 

1) przekazywanie jedncgo egzemplarza oswiadczenia majqtkowego wraz z kopiq zeznania 

o wysokosei osiqgni<ttego dochodu (PIT) - urz~dowi skarbowemu, wlasciwemu 

dla miejsea zamieszkania os6b, 0 kt6rych mowa w ust. 1; 

2) kierowanie do Oddzialu ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowyeh 

Wydzialu Organizacyjno-Administraeyjnego w Departamencie Obslugi i Administracji 

Urzttdu danych jawnych zawaIiych w oswiadczeniach maj£ttkowych os6b wymienionych 



w ust. 1 oraz otrzymanych od Wojewody Lodzkiego, celem udost~pnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urz~du. 

§ 4. 1. Kierownicy komorek organizacyjnych Urz~du, w tym dyrektorzy 

departamentow, z wylqczeniem kierownikow W)'daj'lcych decyzje administracyjne, ktorzy 

skladaj'l oswiadczenia maj'ltkowe na zasadach okreslonych w § 3, skladaj'l oswiadczenie 

maj'ltkowe na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorz'ldowych, wedlug wzoru formularza okreslonego w zal'lczniku nr 2 do rozporz'ldzenia 

Prezesa Rady Ministrow z dllia 26 lutego 2003 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy 

oswiadczeii maj'J:tkowych radnego gminy, wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, 

skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz'ldzaj'lcej 

i czlonka organu zarz'J:dzajqcego gminn'l osob'l prawn'l oraz osoby wydaj'lcej decyzje 

administracyjne w imieniu wojta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020). 

2. Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, sklada si~ Sekretarzowi Miasta Lodzi 

w jednym egzemplarzu. 

3. Kierownicy komorek 'organizacyjnych, 0 ktorych mowa w ust. 1, skladaj'J: 

oswiadczenie w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, kolejne oswiadczenie skladaj'l co roku, 

do 30 kwietnia, weellug stanu na dzieii 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu 

zakoiiczenia pracy na stanowisku kierownika komorki organizacyjnej. 

Do oswiadczenia rocznego skladanego do dnia 30 kwietnia kazdego roku za rok poprzedni, 

nalezy zalacczyc kserokopi~ zeznania 0 wysokosci osi<tgni~tego dochodu w roku podatkowym 

(PIT) za rok poprzeelni i jego korekt~. 

4. Oswiadczenia osob, 0 ktorych mowa w ust. 1, przechowuje siy wraz z wynikiem 

analizy, przez okres 3 lat, W Oddziale Spraw Osobowych Biura ds. Zarz'ldzania Kadrami 

w Departamencie Prezydenta Urz~du. 

5. Oswiadczenia maj'J:tkowe kierownikow komorek organizacyjnych, 0 ktorych mowa 

w ust. 1, analizuje Sekretarz Miasta Lodzi. 

§ 5. Upowazniam Sekretarza Miasta Lodzi do: 

1) analizy oswiadczenia maj'ltkowego Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 

w Lodzi i jego zast~pcy skladanego na podstawie art. 13 ust. 3 i 5 pkt 1 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Paiistwowej Inspekcji Sanitamej; 



2) kierowania wniosk{l\\ do Ccntralnego Biura Antykorupcyjnego 0 przeprowadzcnie 

kontroli oswiadczcnia majqtkowego zlozonego przez osoby wymienione w ~ 3 ust. I; 

3) przedkladania wnioskl'm wynikajqcych z analizy danych zawartych w oswiadczeniach 

os6b.o kt(\rych Illowa \V niniejszym zarzqdzeniu; 

4) pr/,cdstawiania Radzit' Micjskicj w Lodzi, w terminie do dnia 30 pazdziernika 

kazdego roku. in/(ll'l1lacji 0 wyniku analizy oswiadczell ma.iqtkowych osob okreslonych 

w § 3 ust. 1. uwzglydniajqccj: 

a) osoby, ktore nil' zluzyly oswiadczenia ma,iqtkowego lub z}ozy}y je po terminie, 

b) nieprawidlowosci stwicrdzone w analizowanych oswiadczeniach majqtkowych 

wraz z ich opiscm i wskazanicm osob. ktore zlotyly nieprawidlowe oswiadczenia, 

c) dzialania podj<rte w z\\iqzku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w analizowanych 

oswiadczeniach 111l:~j,\tkowych. 

§ 6. I. Kicrownikll\\ micjskich jednostek organizacyjnych, ktorzy zatrudnia,iq 

pracownik6w samorz'ld6vvych na stanowiskach urzydniczych, w tym na kierowniczych 

stanowiskach urzydniczych. zobovviqzujy do dokonywania analizy oswiadczen 0 prowadzeniu 

d/.ialalnosci gospodarczej. dodatkowym zatrudnieniu lub inncj dzialalnosci zarobkowej 

podlcglych im pracoviIlik6vv zgodnic z opracowanymi i stosowanymi wewnytrznymi 

procedurami oraz do przekazywania wlasciwemu kierownikowi komorki organizacyjnej 

Urzydu. sprawujqcej bezposrcdni nadzor nad jednostkq - w terminie do 30 wrzesnia kazdego 

roku - infonnacji 0 wynikach tej analizy. Celcm analizy jest sprawdzenie przestrzegania 

zakaz6w okrdlonych wart. 30 liSt. I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych. Informacja winna obejmowac dane, 0 ktorych mowa w § 5 pkt 4. 

2. Kierownicy kOllllm:k organizacyjnych Urzttdu sprawu.iqcy bezposredni nadzor nad 

miejskimi jednostkami organizacyjnymi przedktadajq Sekretarzowi Miasta Lodzi coroczl1le 

lbiorcz'l informacj~ 0 wyniku anaiizy - w tcrminie do dnia 31 pazdziernika. 

~ 7. Wykonanie zm7i:.\dzenia pOWlerzam Sekretarzowi Miasta Lodzi. kierownikom 

kOlll6rek organizacyjnych Um;du oral'. kicrownikolll Illiejskich jednostek organizacyjnych. 

~ 8. Traci moc zarzqdzenie Nr 12511VIIli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 wrzesnia 

2011 r. w sprawic zasad skladania i analizowania oswiadczen majqtkowych, oswiadczei1 

o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, c1odatkowym zatrudnieniu lub innej dzialalnosci 



zarobkowcj, ZI111CI1l0nC zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 3970/VIII3 z dnia 

2 kwictnia 2013 L, Nr 4858/VIII3 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 5093/VIII3 z dnia 

15 pazdziernika 20]] 1". 

~ 9. Zarzqdzenic wchodzi \v zycic z dniem wydania. 



OSWIADCZENIE 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr ¥520 /VIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .2..( grudnia 2017 r. 

o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej 

dzialalnosci zaroblwwc,j, wykonywanc,i przcz pracownika samorz~dowego, zatrudnioncgo 

na stanowisku kicnmnika micjskicj jednostki 
. .. 

orgamzacYjneJ oraz pracownika 

zatrudnionego w Urzfdzic Miasta Lodzi na stanowisku urzfdniczym, . w tym 

na kierowniczym stanowisku urzfdniczym. 

lJwaga: 

I. Oswiadczenie sklClda, S1(; w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, zmlany stanowiska 

pracy lub zmiany korn,'lrki ()rganizacyjnej, w kt6rej pracownik jest zatrudniony, podjycia 

i zakot1czenia dzialalnosci gospodarczej, dodatkowego zatrudnienia lub innej dzialalnosci 

zarobkowej, a takZe kazdorazowo \\1' przypadku zmiany jej charakteru. 

2.0swiadczcnic nie dotyczy Wiceprezydent6w Miasta Lodzi, Skarbnika Miasta Lodzi 

i Sekretarza l'vIiasta l,odzi oral. pracownik6w pomocniczych i obslugi. 

la, nizej podpisany(a) ..................................................................................................................... .. 

urodzony(a) ....................................................... w ............................................................................ . 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

zanlieszkaty(a) ............................................................................................................................ .. 



Po zapOZnanill siy Z przl'pisami art. 30 i 31 llstawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 

samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z pozn. zm.), oswiadczam, ze: 

1. Prowadzy dzialalnosc gospodarczq osobiscie lub z innymi osobami, zarzqdzam takq 

dzialalnosciq, jestem przedstawicielem lub pelnomocnikiem podmiotu prowadzqcego 

dzialalnosc gospodarczq (nazwa finny i przedmiot dzialalnosci, adres jej wykonywania, data 

rozpocz~cia dzialalnoscil ,', 

2 . .Jcstem zatrudniony \v spoke (nazwa spolki, adres, stanowisko, funkcja) .................................. . 

3 .. kstem czlonkiem zarzqJu, rady nadzorczej, komisji rewizyinej, wykonujy lime za.l~cta 

(nil' wynikajqcc Zl' stoslinku pracy) w sp6ke lub na rzecz sp61ki prawa handlowego 

(n<lzwa sp61ki, mlrcs, stanov\isko, funkcja) * 

4 . .lestcm czlonkiclll zarzquu fundacji prowadzqcej dzialalnosc gospodarczq (nazwa, adres, 

stanovvisko, runkcja) .................................................................................................................... . 



5. Posiadam dodalkowl' zatrudnienie na podstawie Ul110wy 0 praett, powolania, mianowania. 

wyboru lub wykonuj<; innq dziablnosc zarobkowq lub ezynnosei zarobkowe, w tyl11 uSfugi 

na podstawie Ul110WY eywiinopra'v\nej (podmiot zatrudniaj'ley, zajmowane stanowisko, 

wymJar ezasu pracy, data zawareia umowy 0 praett lub umowy eywiinoprawnej, 

opis wykonywanych czynnosci) * 

1, _ wlasciwe podkrdlic 

Pouezony(a) 0 odpO\viedzialnosei karncj z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 

lub zatajenic prawdy \V oswiadczeniu. potwierdzam wlasnortteznym podpisem prawdziwosc 

danyeh zawartyeh w oswiadczeniu. 

(miejscowosc. data) (podpis pracownika) 

Stwierdzam. zc prowadzona dzialalnosc gospodareza, dodatkowe zatrudnicnie oraz 

inna dzialalnosc zarobkowa: 

- pozostaje/nic pcvostajc*';: \\ sprzecznosci z obowiqzkami sluzbowymi, 

- zwiqzane sa/nie Sq zwiqzane** z zajtteiami, kt6re praeownik wykonuje w ramaeh obowi'lzk6w 

sfuzbowyeh wywolujclcych uzasadnione podejrzenie 0 stronniczosc Illb interesownosc, 

- Sq sprzcczne/nie sq sprzcczne** z obowiqzkami wynik~j'leymi z ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. 0 pracownikach sa:110rzqdc)\'Vych. 

(podpis osoby dokonujqeej analizy oswiadezenia) 

niepotrzebnc skrdliC: 


