
ZARZĄDZENIE Nr V/22/2007 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 19 lutego 2007 r. 

 
w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników 

samorządowych. 
 

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm) - zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Baranów oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych do złoŜenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 

§ 2. 
 
Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zobligowania podległych 
im pracowników samorządowych do złoŜenia oświadczeń o prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 
 

§ 3. 
 
Obowiązek złoŜenia oświadczenia nie obejmuje tych pracowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, którzy stosownie do art. l a wyŜej wymienionej ustawy o pracownikach 
samorządowych nie podlegają przepisom tej ustawy. 
 

§ 4. 
 

Oświadczenia, o których mowa w § l i 2, naleŜy złoŜyć na załączonym kwestionariuszu w 
terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia: 

1) zatrudnienia - pracownicy nowo zatrudnieni, 
2) podjęcia tej działalności - pracownicy, którzy podjęli działalność gospodarczą, 
3) zmiany charakteru i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej - pracownicy, 

którzy zmienili charakter prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

§ 5. 
 
Oświadczenia, o których mowa w § l i 2, składa się podmiotowi dokonującemu czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego, u którego 
pracownik jest zatrudniony. 
 

§ 6. 
 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 7. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 



OŚWIADCZENIE 
 

w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej 
 
 

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), świadomy (świadoma)* odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art. 233 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553 z późn. zm.), ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe: 
 

1. Prowadzę działalność gospodarczą./ Nie prowadzę działalności gospodarczej.* 

2. Przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej jest: 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

3. W okresie ostatnich 30 dni zmieniłem przedmiot prowadzonej działalności 

gospodarczej i obejmuje on obecnie: 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 
 
 
 
 

......................................................... 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
Objaśnienia 
1) * Niepotrzebne skreślić. 
2) Działalnością gospodarcza w rozumieniu art. 2 ust. l ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - 
Prawo działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, 
budowlana, usługowa oraz poszukiwanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w 
sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do 
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli 
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a takŜe 
wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaŜy posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem 
turystów. 
3) Pkt. 2 i 3 dotyczy tylko osób, które prowadza działalność gospodarcza lub zmieniły jej 
charakter (przedmiot). W przeciwnym razie naleŜy wpisać „Nie dotyczy". 
4) W przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej 
przedsiębiorcą jest kaŜdy ze wspólników. 


