OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE POSŁÓW

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM I DO REGULAMINU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCYM

KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW
SKŁADANE PRZEWODNICZĄCEMU PRZED KOŃCEM PIERWSZEJ SESJI MIESIĘCZNEJ PO ZAKOŃCZONYCH WYBORACH DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO LUB W TRAKCIE KADENCJI PARLAMENTARNEJ W TERMINIE 30 DNI OD CHWILI ROZPOCZĘCIA
PEŁNIENIA MANDATU W PARLAMENCIE1 I DO KOŃCA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO TYM, W KTÓRYM NASTĄPIŁA TAKA ZMIANA2

Nazwisko: Boni
Imię: Michał

Ja, niżej podpisany/-a, po zapoznaniu się z Regulaminem i załączonym do niego kodeksem
postępowania posłów,
oświadczam uroczyście, co następuje:
(A) Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) kodeksu postępowania deklaruję działalność zawodową, jaką
prowadziłem/-am w okresie 3 lat poprzedzających mój wybór do Parlamentu, oraz moje członkostwo
w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną:

Działalność zawodowa lub
członkostwo3

Bez
wynagrodzenia

Kategorie dochodu4
1

2

3

1. 2009-2011 Członek Rady
Ministrów
i
Przewodniczący
Komitetu Stałego Ministrów, od
18.11.2011 do 27.11.2013 Minister
Administracji i Cyfryzacji w
Rządzie RP

X

2. 02.2014-06.2014 Samorządowa
Polska – Unia Gospodarcza
Samorządowych
Funduszy
Pożyczkowych S.A

X

3.
03.2014-06.2014
Lewiatan

PKPP

4

5

X

4. 02-05.2014 KPMG

X

5. 02-05.2014 Europejska Stolica
Kultury

X

1

Zgodnie z art. 4 ust. 5 kodeksu postępowania jeżeli Przewodniczący uzyska informacje, na podstawie których może
zakładać, że oświadczenie majątkowe posła wykazuje istotne nieprawidłowości lub jest nieaktualne, może zasięgnąć opinii
komitetu doradczego, o którym mowa w art. 7 kodeksu postępowania, i w razie potrzeby zwraca się do posła o poprawienie
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(B) „Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) kodeksu postępowania i art. 2 przepisów wykonawczych do Statutu
posła deklaruję wynagrodzenie, które otrzymuję z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie:”5

Mandat

Kwota wynagrodzenia

1.
2.
3.
4.

oświadczenia w terminie 10 dni. Prezydium może przyjąć decyzję o zastosowaniu art. 4 ust. 4 kodeksu postępowania do
posłów, którzy nie zastosują się do wniosku Przewodniczącego o poprawienie oświadczenia.
2
Przykładowo: jeżeli zmiana nastąpiła w dniu 10 marca, odpowiednio zmienione oświadczenie majątkowe należy złożyć
najpóźniej do dnia 30 kwietnia.
3
Należy zgłosić jedynie działalność zawodową prowadzoną lub członkostwo posiadane w okresie trzech lat przed
rozpoczęciem mandatu w obecnej kadencji parlamentarnej, w tym członkostwo w Parlamencie Europejskim.
4
W odniesieniu do każdej zadeklarowanej pozycji posłowie wskazują, w stosownych przypadkach, czy otrzymują za nią
wynagrodzenie; w odniesieniu do pozycji (a), (c), (d), (e) i (f) posłowie wskazują też jedną z następujących kategorii dochodu:
bez wynagrodzenia
1. od 1 EUR do 499 EUR brutto miesięcznie,
2. od 500 EUR do 1000 EUR brutto miesięcznie,
3. od 1001 EUR do 5000 EUR brutto miesięcznie,
4. od 5001 EUR do 10 000 EUR brutto miesięcznie,
5. ponad 10 000 EUR brutto miesięcznie, ze wskazaniem najbliższej kwoty 10 000 EUR.
Dochody w walucie innej niż euro powinny być przeliczone na euro i podane w tej walucie zgodnie z kursem
wymiany obowiązującym w dniu złożenia oświadczenia. Wszelkie dochody, jakie posłowie otrzymują w ramach każdej z
zadeklarowanych pozycji, ale nieregularnie, oblicza się w skali roku, dzieli przez dwanaście i przypisuje do jednej z ww.
kategorii.
5
Zgodnie z art. 2 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C159 z 13.7.2009, rozdz.
1) należy podać dokładną kwotę wynagrodzenia.
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(C) „Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c) kodeksu postępowania deklaruję regularną działalność, którą prowadzę
równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą otrzymuję wynagrodzenie, niezależnie od tego czy
wykonuję ją jako pracownik zatrudniony na umowę czy też jako osoba prowadząca działalność na własny
rachunek:”

Działalność

Kategorie dochodu4
1

1. wynajem domu

2

3

4

5

X

2.
3.
4.

(D) „Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) kodeksu postępowania deklaruję moje członkostwo w radach
nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych
organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przeze mnie wszelkiej innej działalności
zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuję wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuję nieodpłatnie:”

Członkostwo lub działalność

Bez
wynagrodzenia

1.
RADA
POWIERNICZA
UNIWERSYTETU SWPS

Kategorie dochodu4
1

2

3

4

5

X

2. FUNDACJA NAUKI OTWARTEJ

X

3.
RADA
FUNDACJI
SOLIDARNOSCI
MIEDZYNARODOWEJ

X

4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
BEZPIECZENSTWA
FINANSOWEGO
OBYWATELI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - W
LIKWIDACJI

X

5.
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(E) „Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) kodeksu postępowania deklaruję moją wynagradzaną okazjonalną
działalność zewnętrzną (w tym działalność pisarską, działalność w charakterze wykładowcy lub w
charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym łączne wynagrodzenie za moją całą
działalność okazjonalną przekracza kwotę 5 000 EUR:”

Okazjonalna działalność, za którą całkowite
wynagrodzenie przekracza 5 000 EUR w roku
kalendarzowym

Kategorie dochodu4
1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

(F) „Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) kodeksu postępowania deklaruję mój udział w przedsięwzięciu lub
partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki w zakresie polityki publicznej lub który umożliwia mi
wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia lub partnerstwa:”

Udział w
przedsięwzięciu lub
partnerstwie mający
potencjalne skutki
w zakresie polityki
publicznej

Udział
umożliwiający
wywieranie
istotnego
wpływu

Bez
wynagrodzenia

Kategorie dochodu4
1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
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(G) Deklaruję wszelkie wsparcie finansowe lub w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu,
dodatkowego w stosunku do środków przyznanych przez Parlament, udzielone mi w ramach mojej
działalności politycznej przez osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób:
1. finansowe:
(*)

udzielone przez:
2. w postaci udostępnienia
personelu:

(*)

udzielone przez:
3. w postaci udostępnienia
sprzętu:

(*)

udzielone przez:

(*) Dane odpowiedniej osoby trzeciej lub osób trzecich.

(H) Deklaruję wszelkie inne interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie przeze mnie
mandatu:
Interesy finansowe:
1.
2.
3.

(I) Dodatkowe informacje:

Data: 13/07/2017

Podpis:
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INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU PODAJE SIĘ NA
WYŁĄCZNĄ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSŁA I NALEŻY JE AKTUALIZOWAĆ
KAŻDORAZOWO PO ZAISTNIENIU ZMIANY W SYTUACJI POSŁA, ZGODNIE Z
ART. 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

Niniejsze oświadczenie będzie opublikowane na stronie internetowej Parlamentu.
FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ
Deputes@europarl.europa.eu

POCZTĄ

ELEKTRONICZNĄ

NA

ADRES:

Administration-

PODPISANY ORYGINAŁ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
PARLAMENT EUROPEJSKI
Dział do Spraw Administracyjnych Posłów6
rue Wiertz, 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

6

Informacja prawna: Dział do Spraw Administracyjnych Posłów jest kontrolerem danych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (Dz.U. L8 z 12.1.2001, s. 1) i decyzji Prezydium z dnia 22 czerwca 2005 r. zawierającej
przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia (Dz.U. C308 z 6.12.2005, s. 1).
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