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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w przypadkach wyst´powania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zaj´cia zarobkowego
poza s∏u˝bà oraz sk∏adania oÊwiadczeƒ o zaciàganych zobowiàzaniach finansowych
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza
si´, co nast´puje:

1) nazw´ i adres podmiotu, u którego zamierza podjàç zaj´cie zarobkowe;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w przypadku wystàpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza s∏u˝bà zaj´cia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz sk∏adania oÊwiadczenia o zaciàgni´tych
przez niego, jego ma∏˝onka oraz osoby pozostajàce
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiàzaniach finansowych, uwzgl´dniajàc wymagania
okreÊlone w przepisach o ochronie danych osobowych.

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego;

§ 2. Funkcjonariusz ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
wykonywanie poza s∏u˝bà zaj´cia zarobkowego o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym sk∏ada
pisemny wniosek okreÊlajàcy:
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2) szczegó∏owy charakter zaj´cia zarobkowego
i przewidywany zakres obowiàzków;

4) przewidywany okres trwania zaj´cia zarobkowego;
5) wysokoÊç wynagrodzenia;
6) form´ prawnà zaj´cia zarobkowego.
§ 3. OÊwiadczenie o zaciàgni´tych przez funkcjonariusza, jego ma∏˝onka oraz osoby pozostajàce z nim
we wspólnym gospodarstwie domowym zobowiàzaniach finansowych powinno zawieraç informacje dotyczàce:
1) osoby zaciàgajàcej zobowiàzania (imi´ i nazwisko,
adres zamieszkania);
2) daty powstania zobowiàzania;
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3) wysokoÊci zobowiàzania;

7) planowanych êróde∏ pokrycia zobowiàzania;

4) wierzyciela lub wierzycieli (imi´ i nazwisko, adres
zamieszkania — w przypadku osób fizycznych, nazwa lub firma, adres siedziby — w przypadku innych podmiotów);

8) celu zaciàgni´cia zobowiàzania.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

5) sposobu zabezpieczenia zobowiàzania;
6) terminu i sposobu wykonania zobowiàzania;
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