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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych 

ustaw
 

 

(druk nr 1303) 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1799) 

Art. 35. 

1. [Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz 

objętego małżeńską wspólnością majątkową.] <Posłowie i senatorowie są obowiązani do 

złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym 

składa się z dwóch części; część A dotyczy majątku osobistego oraz majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową posła albo senatora, część B dotyczy majątku 

osobistego małżonka posła albo senatora oraz majątku osobistego i objętego 

małżeńską wspólnością majątkową jego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z posłem albo 

senatorem.> Oświadczenie to zawiera w szczególności informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w 

osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o 

nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i 

stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach odpowiednio 

Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu w następujących terminach: 

1)   do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa 

lub samorządu terytorialnego w związku z wyborem na posła albo senatora oraz z 

informacją o posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego; 

2)   do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT); 

3)   w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu. 

<3a. W przypadku gdy małżonek posła albo senatora, jego dzieci własne, dzieci 

małżonka i dzieci przysposobione oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z 

posłem albo senatorem są również obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim 

stanie majątkowym, w części B oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, poseł albo 

senator nie podaje odpowiednio danych dotyczących majątku osobistego oraz 

objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, wskazując jedynie podstawę 

prawną obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i podmiot, któremu 

te osoby złożyły oświadczenie.> 

4. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym Marszałek Sejmu albo Marszałek 

Senatu przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania posła lub senatora. 

5. [Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem 

informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia 

nieruchomości.] <Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, 

z wyłączeniem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości 

oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości wskazanych w tym 

oświadczeniu, a także danych osobowych małżonka posła albo senatora, jego dzieci 

własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we 

wspólnym pożyciu z posłem albo senatorem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 

3a – również z wyłączeniem informacji o podstawie prawnej obowiązku złożenia 

oświadczenia o stanie majątkowym i podmiocie, któremu złożono oświadczenie.> 
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Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są podawane do 

wiadomości publicznej odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w 

formie zapisu elektronicznego. 

[6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują właściwe 

komisje powołane odpowiednio przez Sejm albo Senat w trybie określonym w 

regulaminach odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe urzędy skarbowe. Podmiot 

dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniu jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z 

dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy przedstawia się 

odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.] 

<6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują 

właściwe komisje powołane odpowiednio przez Sejm albo Senat w trybie określonym 

w regulaminach odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe urzędy skarbowe. 

Podmiot dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia 

z treścią uprzednio złożonych oświadczeń o stanie majątkowym oraz z dołączoną 

kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Naczelnik urzędu skarbowego 

dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym, 

uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) małżonka posła albo senatora, jego dzieci własnych, dzieci 

małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z 

posłem albo senatorem. Wyniki analizy przedstawia się odpowiednio Prezydium 

Sejmu albo Prezydium Senatu.> 

6a. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w 

ust. 1, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w 

rozdz. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.). 

7. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. 

8. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność 

regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia. 

9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje 

odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
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[ZAŁĄCZNIK 

 

Uwaga! 

1.   Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym obowiązana jest do zgodnego z 

prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy 

wpisać "nie dotyczy". 

3.   Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

4.   Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................. 

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

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

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

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

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

                           (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) ............................................................................................................................. 

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

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zgodnie z art. 35 tej ustawy oświadczam, że posiadam 

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: 

-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............................................................. 

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

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

-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ................................................................. 

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

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

-    papiery wartościowe: ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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....................................................... na kwotę ........................................................................ 

II. 

1.   Dom o powierzchni: .............. m
2
, adres: ............................................................................. 

.......................................... o wartości: .................................................................................. 

tytuł prawny: ......................................................................................................................... 

2.   Mieszkanie o powierzchni: ................ m
2
, adres: ................................................................ 

.......................................... o wartości: .................................................................................. 

tytuł prawny: ......................................................................................................................... 

3.   Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ........................................................... powierzchnia: ........................ 

adres: ..................................................................................................................................... 

o wartości: ............................................................................................................................. 

rodzaj zabudowy: .................................................................................................................. 

tytuł prawny: ......................................................................................................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......... 

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

4.   Inne nieruchomości: 

powierzchnia: ........................................................................................................................ 

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

adres: ..................................................................................................................................... 

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

o wartości: ............................................................................................................................. 

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

tytuł prawny: ......................................................................................................................... 

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

III. 

Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, partnerskiej, 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej) - należy podać wysokość wniesionych wkładów: ...... 

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................ 

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

....................................................................................................................................................... 
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IV. 

1.   Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych osób 

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i 

emitenta udziałów: ............................................................................................................. 

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

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

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ........................................ 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

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

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

2.   Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta 

udziałów: ............................................................................................................................... 

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................... 

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

V. 

1.   Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych osób 

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i 

emitenta akcji: ....................................................................................................................... 

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

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .................................................. 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........................... 

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

2.   Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... 

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. 

................................................................................................................................................ 
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VI. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, 

od kogo: ........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

VII. 

1.   Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności): 

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

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

-   osobiście ............................................................................................................................ 

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

-   wspólnie z innymi osobami ............................................................................................... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

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

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

2.   Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem 

takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): 

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

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

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

-   osobiście ............................................................................................................................ 

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

-   wspólnie z innymi osobami ............................................................................................... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. 
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................................................................................................................................................ 

VIII. 

1.   W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki): ...................................................................... 

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

-   jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............................................................................. 

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

-   jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................................................. 

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

-   jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............................................................. 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. 

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

2.   W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą: ........................ 

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

-   jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............................................................................. 

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

-   jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................................................. 

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

-   jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............................................................. 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. 

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

IX. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ........................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

X. 
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

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

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

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

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

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

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

XI. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości): ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

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

(miejscowość, data)  (podpis)] 
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<Załącznik do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. (poz. 

1799) 

 

WZÓR 

 

Uwaga!  

1. Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym jest obowiązana do zgodnego 

z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.  

2. Jeżeli poszczególne rubryki oświadczenia o ostanie majątkowym nie znajdują 

w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.  

3. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w Rzeczypospolitej Polskiej i 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.  

 

 

Część A. Oświadczenie o stanie majątkowym 

 

Ja, niżej podpisany(na), 

  

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

urodzony(na) w  

  

  

  

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(ła)   

  

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799, z późn. zm.), zgodnie z art. 35 tej ustawy 

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub 

stanowiące mój majątek osobisty: 

 

I. 
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Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

 na kwotę:   

II. 

1. Dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2. Mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

 o wartości:  

tytuł prawny:   

3. Gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

4. Inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

tytuł prawny:   

  

III. 

Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, partnerskiej, 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość wniesionych 

wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

IV. 

1. Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych 

osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy 

podać liczbę i emitenta udziałów:  

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta  

udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ……………… 

………………………………………………………………………………………………. 

V. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta 

akcji:  

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

VI. 

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby 

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać 

opis mienia i datę nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

VII. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):  

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ……. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem 

takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

VIII. 

1. W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)  

  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

IX. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

  

X. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

XI. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

………………………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) 

 

Część B. Oświadczenie o stanie majątkowym stanowiącym majątek osobisty małżonka, 

majątek osobisty i stanowiący małżeńską wspólność majątkową dzieci własnych, dzieci 

małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799, z późn. zm.), zgodnie z art. 35 tej ustawy 

oświadczam, że w skład majątku osobistego mojego małżonka(nki), majątku osobistego i 

objętego małżeńską wspólnością majątkową moich dzieci własnych, dzieci 

małżonka(nki), dzieci przysposobionych oraz  osoby pozostającej ze mną we wspólnym 

pożyciu wchodzą:  

 

 

I. Małżonek(nka) 

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  o wartości:  

tytuł prawny:  

2) mieszkanie o powierzchni:  m
2
, adres:  

  o wartości:  

tytuł prawny:  

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:  

adres:  

o wartości:  

rodzaj zabudowy:  

tytuł prawny:  

Z tego tytułu małżonek(nka) osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w 

wysokości:  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:  

  

adres:  

  

o wartości:  

  

tytuł prawny:  

  

4. 

Małżonek(nka) uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) małżonek(nka) posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:  

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:  

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  

  

6. 

1) małżonek(nka) posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:  

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  

  

7. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Małżonek(nka) nabył(a) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej 

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis 

mienia i datę nabycia, od kogo:  

  

  

  

  

  

  

8. 

1) małżonek(nka) prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

 małżonek(nka): 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

 małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione
* 

1. Syn/córka
*
   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy 

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej części B.II. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:  

tytuł prawny:  

2) mieszkanie o powierzchni:  m
2
, adres:  

  o wartości:  

tytuł prawny:  

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:  

adres:  

o wartości:  

rodzaj zabudowy:  

tytuł prawny:  

Z tego tytułu syn/córka osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:  

  

adres:  

  

o wartości:  

  

tytuł prawny:  

  

4. 

Syn/córka uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) syn/córka posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) syn/córka posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 

należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Syn/córka nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) syn/córka prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

  

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 
 

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:  

tytuł prawny:  

2) mieszkanie o powierzchni:  m
2
, adres:  

  o wartości:  

tytuł prawny:  

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:  

adres:  

o wartości:  

rodzaj zabudowy:  

tytuł prawny:  

Z tego tytułu osoba ta osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:  

  

adres:  

  

o wartości:  

  

tytuł prawny:  

  

4. 

Osoba ta uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 
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1) osoba ta posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) osoba ta posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 

należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 
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Osoba ta nabyła od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) osoba ta prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   
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 osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   
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12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

……………………………………………….    ……. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) > 

  

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 

492) 
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Art. 2. 

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych 

i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy
(1)

 oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

c)  kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej 

administracji specjalnej; 

2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2b)   innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej; 

3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

3a)   radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy zatrudnionych 

w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej; 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

3c)   pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261); 

<3d) Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

3e) Prezesa Zarządu i zastępców Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

3f) Prezesa i zastępców Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 
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3g) Prezesa i zastępcę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

3h) Prezesa i zastępców Prezesa Agencji Badań Medycznych;> 

4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające 

decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

6b)   członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 

zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz 

inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; 

6c)   członków zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i 

sekretarza związku metropolitalnego; 

6d)  
(2)

 członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników Narodowego 

Banku Polskiego zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora 

departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska 

równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego 

zastępcy; 

7)   pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu oraz skarbnika; 

8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 

9)    osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 
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10)  pracowników agencji państwowych <, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

1622 i 1649),> zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, 

dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska równorzędne; 

11)  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 

Art. 5. 

1. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby: 

1)   wymienione w [art. 2 pkt 1-4] <art. 2 pkt 1–3c i 4> stanowi przewinienie służbowe, 

które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania 

stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 

2)   wymienione w [art. 2 pkt 5 i 7-10] <art. 2 pkt 3d–3h, 5 i 7–10> stanowi podstawę do 

odwołania ze stanowiska; 

3)   pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje wygaśnięcie ich 

mandatu. 

2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6c, z 

wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 

3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o 

pracę. 

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa, powiatu 

lub związku metropolitalnego, skarbnik województwa, powiatu, gminy lub związku 

metropolitalnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku 

metropolitalnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie 

odwołania. 

4. Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed dniem 

wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, 

o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się 

funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 4, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje 

ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. 
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6. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2-5 jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 

1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 10. 

1. 
(6)

 Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5, 6d i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. [Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.] <Oświadczenie o 

stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową.> Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 

informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w 

spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od 

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 

ich związków lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których 

mowa w art. 4. 

<1a. Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek 

Sejmu, wicemarszałek Senatu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Rady 

Ministrów, minister, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji 

Nadzoru Finansowego, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, kierownik urzędu 

centralnego, wojewoda, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Badań Medycznych, Dyrektor 

Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia 

Wojskowego, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają także oświadczenie o 

stanie majątkowym zawierające informacje dotyczące majątku osobistego małżonka, 

majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, 

dzieci małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia tego oświadczenia, w zakresie określonym w 

ust. 1.> 
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2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. 
(7)

 Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia 

złożonego przez [Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku 

Polskiego] <Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, 

wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wiceprezesa 

Narodowego Banku Polskiego, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika 

urzędu centralnego, wojewodę, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa 

Agencji Badań Medycznych, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa>, oraz osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6d, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. <Ujawnieniu nie podlegają 

dane adresowe, informacje o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje 

umożliwiające identyfikację ruchomości wskazanych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym.> 

[3a. 
(8)

 Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego oraz osoby, o 

których mowa w art. 2 pkt 6d, są jawne także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem 

danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji 
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umożliwiających identyfikację ruchomości osoby składającej oświadczenie. Na wniosek 

osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o 

objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 

1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby 

powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. 

Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego 

uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych nie stosuje się.] 

<3a. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1, 

złożonym przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, 

wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wiceprezesa 

Narodowego Banku Polskiego, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika 

urzędu centralnego, wojewodę, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa 

Agencji Badań Medycznych, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6d, są jawne także co do imienia i nazwiska. 

Ujawnieniu nie podlegają dane adresowe, informacje o miejscu położenia 

nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości 

wskazanych w oświadczeniu o stanie majątkowym. Na wniosek osoby, o której mowa 

w art. 2 pkt 6d, osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu 

informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji 

niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), jeżeli 

ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego 
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oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest 

uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje 

się.> 

3b. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym, o których mowa w 

ust. 3a, osoba odbierająca oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

<3c. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 

1a, są jawne. Ujawnieniu nie podlegają dane osobowe małżonka, dzieci własnych, 

dzieci małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia tego oświadczenia, a także dane adresowe, 

informacje o miejscu położenia nieruchomości oraz informacje umożliwiające 

identyfikację ruchomości wskazanych w tym oświadczeniu, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 8c – ujawnieniu nie podlegają również informacje o podstawie prawnej 

obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i podmiocie, któremu 

złożono oświadczenie. Do udostępniania jawnych informacji zawartych w 

oświadczeniu stosuje się przepis ust. 3b. 

3d. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1 i 

1a, składanym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 

Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Wywiadu 

Wojskowego stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie 

przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, 

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która 

złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona do odebrania oświadczenia może je 

ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie.> 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 <i 1a>, składa się kierownikowi jednostki 

(dyrektorowi generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, 

a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor 

generalny urzędu) dokonuje analizy zawartych w oświadczeniu danych. 
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5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 <i 1a>, Pierwszemu Prezesowi Sądu 

Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który 

dokonuje analizy zawartych w nim danych. 

<5a. Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wicemarszałek 

Sejmu, wicemarszałek Senatu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezes Rady 

Ministrów, minister, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji 

Nadzoru Finansowego, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, kierownik urzędu 

centralnego, wojewoda, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Badań Medycznych, Dyrektor 

Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia 

Wojskowego, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają oświadczenie o stanie 

majątkowym, o którym mowa w ust. 1, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

oświadczenia osoba odbierająca oświadczenie jest obowiązana przekazać 

niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie, który dokonuje analizy danych w nim 

zawartych.> 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(9)

; 
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4)    prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Prezesowi Rady Ministrów. 

<6a. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1a, składa się w dwóch 

egzemplarzach. 

6b. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1a, jest określony w 

załączniku do ustawy.> 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

<8a. W przypadku oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w ust. 1a, osoba 

odbierająca oświadczenie jest obowiązana przekazać niezwłocznie jeden egzemplarz 

oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie. 

8b. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu o 

stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka 

osoby składającej oświadczenie, jej dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych, a także osoby pozostającej z nią we wspólnym pożyciu. 

8c. W przypadku gdy małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione 

oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu są również obowiązani do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

1a, osoba obowiązana do jego złożenia nie podaje odpowiednio danych dotyczących 

majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, 

wskazując jedynie podstawę prawną obowiązku złożenia oświadczenia o stanie 

majątkowym i podmiot, któremu te osoby złożyły oświadczenie o stanie 

majątkowym.> 

[9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.).] 

<9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz 

w ust. 1, 1a, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na 

zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 
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Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 

125 i 1091).> 

Art. 13. 

Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 10 ust. 1 <i 1a>, albo 

podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową. 

 

Art. 14. 

1. Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 

10 ust. 1 <i 1a> , podaje w nim nieprawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

 

 

<Załącznik do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (poz. 1393) 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym zawierające informacje o majątku osobistym małżonka, majątku 

osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci 

małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu 

 

 

Ja, niżej podpisany(na)   

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

zatrudniony(na)   

(miejsce zatrudnienia, stanowisko, funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1393,  z późn. zm.), zgodnie z art. 10 ust. 1a tej ustawy oświadczam, że w skład 
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majątku osobistego mojego małżonka(nki), majątku osobistego i objętego małżeńską 

wspólnością majątkową moich dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej ze mną we wspólnym pożyciu wchodzą: 

 

 

I. Małżonek(ka) 

 

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni: m
2
, adres:  

  o wartości:  

tytuł prawny:   

mieszkanie o powierzchni: m
2
, adres:  

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   
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Z tego tytułu małżonek(nka) osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w 

wysokości:  

  

3) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Małżonek(nka) uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) małżonek(nka) posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   
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Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) małżonek(nka) posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Małżonek(nka) nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej 

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis 

mienia i datę nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) małżonek(nka) prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   
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- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   
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- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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II. Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione
* 

1. Syn/córka
*
   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:  . 

3. 

1) dom o powierzchni: m
2
, adres:  

  o wartości:  

tytuł prawny:  

2) mieszkanie o powierzchni: m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:  

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy 

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej części II.  
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Z tego tytułu syn/córka osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Syn/córka uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) syn/córka posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   
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Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) syn/córka posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Syn/córka nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

8. 

1) syn/córka prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   
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- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   
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- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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III. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu  

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu osoba ta osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   
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adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Osoba ta uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) osoba ta posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 
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1) osoba ta posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Osoba ta nabyła od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) osoba ta prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   
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Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

 osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) za podanie 

nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

………………………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) > 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. 

poz. 918) 

Art. 3a. 

1. 
(4)

 [Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej są 

obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie 

majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością 

majątkową.]  <Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej 

Polskiej są obowiązani  do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym składa się z dwóch części; część A dotyczy 

majątku osobistego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową posła 

do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, część B 

dotyczy majątku osobistego małżonka posła do Parlamentu Europejskiego 

wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, majątku osobistego i objętego małżeńską 

wspólnością majątkową jego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z posłem do 

Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.> Oświadczenie to 

zawiera w szczególności informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w 

osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o 

nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało 
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zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i 

stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

<1a. W przypadku gdy małżonek posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, jego dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione 

oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z posłem do Parlamentu 

Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej są również obowiązani do 

złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, w części B oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w 

Rzeczypospolitej Polskiej nie podaje odpowiednio danych dotyczących majątku 

osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, wskazując 

jedynie podstawę prawną obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i 

podmiot, któremu ta osoba złożyła oświadczenie.> 

2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach Marszałkowi 

Sejmu w następujących terminach: 

1)   
(5)

 do dnia pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym bierze udział 

poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 

informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 

z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w związku z 

wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego oraz z informacją o posiadaniu 

majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego; 

2)   do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT); 

3)   w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. 

4. 
(6)

 Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym Marszałek Sejmu przekazuje do 

urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania posła do Parlamentu 

Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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5. 
(7)

 [Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem 

informacji o adresie zamieszkania posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o miejscu położenia nieruchomości.] <Informacje 

zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem danych 

adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, informacji 

umożliwiających identyfikację ruchomości wskazanych w oświadczeniu, danych 

osobowych małżonka posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, jego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z posłem do 

Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1a – również z wyłączeniem informacji o podstawie prawnej 

obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i podmiocie, któremu 

złożono oświadczenie.> Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym 

są podawane do wiadomości publicznej przez Marszałka Sejmu w formie zapisu 

elektronicznego. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują właściwe 

urzędy skarbowe. Są one uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania 

podatkowego (PIT). [Wyniki analizy przedstawia się Marszałkowi Sejmu, który podaje je 

do wiadomości publicznej w formie zapisu elektronicznego.] <Naczelnik urzędu 

skarbowego dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym, uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) odpowiednio małżonka posła do Parlamentu 

Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, jego dzieci własnych, dzieci 

małżonka i dzieci przysposobionych, a także osoby pozostającej z nim we wspólnym 

pożyciu.> 

<6a. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym dokonuje 

Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).> 

7. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. 

8. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje utratę do czasu złożenia 

oświadczenia, prawa do uposażenia. 
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9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje 

odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

[ZAŁĄCZNIK 
 

 

Uwaga! 

1. Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym 

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i 

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym 

przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju 

i za granicą. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również 

wierzytelności pieniężne. 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), .................................... 

(imiona i nazwisko; w przypadku 

kobiet należy podać również 

nazwisko panieńskie) 

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

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

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

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

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) ............................................. 

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

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 lipca 

2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 

1925 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), zgodnie z art. 3a tej 

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład 

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek 
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odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: ........................................ 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....... 

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

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

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......... 

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

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

- papiery wartościowe: ................................... 

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

.................... na kwotę: ......................... 

II. 

1. Dom o powierzchni:......... m
2
, adres: ................ 

............... o wartości: ........................... 

tytuł prawny: ......................................... 

2. Mieszkanie o powierzchni: ...... m
2
, adres: ........... 

............... o wartości: ........................... 

tytuł prawny: ......................................... 

3. Gospodarstwo rolne: ................................... 

rodzaj gospodarstwa: .................................. 

powierzchnia: ......................................... 

adres: ................................................ 

o wartości: ........................................... 

rodzaj zabudowy: ...................................... 

tytuł prawny: ......................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód 

i dochód w wysokości: ................................. 

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

4. Inne nieruchomości: ................................... 

powierzchnia: ......................................... 

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

adres: ................................................ 
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....................................................... 

o wartości:. .......................................... 

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

tytuł prawny: ......................................... 

III. 

Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce 

handlowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej) - należy podać wysokość wniesionych 

wkładów: ................................................ 

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód 

i dochód w wysokości: ................................... 

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

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

IV. 

1. Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem 

państwowych lub komunalnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - 

należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

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

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

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

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 

w wysokości: ......................................... 

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy 

podać liczbę i emitenta udziałów: .................... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 

w wysokości: ......................................... 
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...................................................... 

V. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem 

państwowych lub komunalnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - 

należy podać liczbę i emitenta akcji: ................. 

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

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 

w wysokości: .......................................... 

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy 

podać liczbę i emitenta akcji: ........................ 

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

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 

w wysokości: .......................................... 

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

VI. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej 

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od 

kogo: ................................................... 

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

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

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

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

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

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

VII. 
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę 

prawną i przedmiot działalności): .................... 

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

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

- osobiście .......................................... 

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

- wspólnie z innymi osobami .......................... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód 

i dochód w wysokości: ................................. 

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem 

przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności 

(należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności): ........................................ 

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

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

- osobiście ........................................... 

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

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

- wspólnie z innymi osobami ........................... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w 

wysokości: ............................................ 

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

VIII. 

1. W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki): ......... 

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............... 

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... 

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... 
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.................................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 

w wysokości: .......................................... 

2. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących 

działalność gospodarczą: ............................. 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................. 

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

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......... 

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w 

wysokości: .............................................. 

IX. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej 

działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z każdego tytułu: .......................... 

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

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

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

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

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

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

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

X. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 

złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać 

markę, model i rok produkcji): .......................... 

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

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

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

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

......................................................... 
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XI. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, 

w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na 

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości): ........................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na 

podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia 

wolności. 

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

(miejscowość, data) (podpis)] 

 

 

<Załącznik do ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. (poz. 1925) 

 

WZÓR 

Uwaga!  

1. Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym jest obowiązana do zgodnego z 

prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.  

2. Jeżeli poszczególne rubryki oświadczenia o stanie majątkowym nie znajdują w 

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.  

3. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w Rzeczypospolitej Polskiej i 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.  
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Część A. Oświadczenie o stanie majątkowym 

 

Ja, niżej podpisany(na), 

  

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

urodzony(na)   w   

  

  

  

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(ła)   

  

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 1925, z późn. zm.), zgodnie z art. 3a tej 

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 

majątkowej lub stanowiące mój majątek osobisty: 

 

I. 

Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

II. 

1. Dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2. Mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   
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  o wartości:  . 

tytuł prawny:   

3. Gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

4. Inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

III. 

Uczestniczę w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, partnerskiej, 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość wniesionych 

wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

IV. 

1. Posiadam udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych 

osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy 

podać liczbę i emitenta udziałów:   
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta  

udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

V. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych 

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy 

podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta 

akcji:   

  

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

VI. 

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby 
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prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy 

podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

VII. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem 

takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

VIII. 

1. W spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):   
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2. W fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

IX. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

X. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   
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XI. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

 

………………………………………………. …………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis) 

 

Część B. Oświadczenie o stanie majątkowym stanowiącym majątek osobisty małżonka, 

majątek osobisty i stanowiący małżeńską wspólność majątkową dzieci własnych, 

dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów 

do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 1925, z późn. zm.), zgodnie z art. 3a tej 

ustawy oświadczam, że w skład majątku osobistego mojego małżonka(nki), majątku 

osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową moich dzieci własnych, 



- 73 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej ze mną we 

wspólnym pożyciu wchodzą:  

 

 

I. Małżonek(nka) 

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni:  m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu małżonek(nka) osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w 

wysokości:  
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4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Małżonek(nka) uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) małżonek(nka) posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(ka) posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   
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6. 

1) małżonek(nka) posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Małżonek(nka) nabył(a) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej 

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis 

mienia i datę nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) małżonek(nka) prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   

  

- osobiście   
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- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

 małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   
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Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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II. Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione
* 

1. Syn/córka
*
   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:  . 

3. 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu syn/córka osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy 

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej części B.II. 
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adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Syn/córka uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) syn/córka posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 
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1) syn/córka posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Syn/córka nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) syn/córka prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   
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Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

 syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

 syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   
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10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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III. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu  

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni:  m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:  m
2
, adres:   

  o wartości:  . 

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:  powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu osoba ta osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   
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adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   

  

4. 

Osoba ta uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) osoba ta posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 
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1) osoba ta posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   

  

  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Osoba ta nabyła od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) osoba ta prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   
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Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

 osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   
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10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

 

………………………………………………. ………………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) > 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy: 

1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: 

a)  działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w 

art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym 

mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1393), 

b)   wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, 

art. 236 § 1 i art. 239 § 1, wyborom i referendum, określonych w art. 250a, 

porządkowi publicznemu, określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, 

określonych w art. 270-273 i art. 277a § 1, mieniu, określonych w art. 286, 

obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297, art. 299 i art. 305, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 586-592 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 

oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 

z późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w 

interesy ekonomiczne państwa, 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)  finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580), jeżeli 

pozostają w związku z korupcją, 

d)  obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych 

w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1958), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością 

godzącą w interesy ekonomiczne państwa, 

e)  zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 

f)  obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobami medycznymi określonymi w art. 54 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 

r. poz. 650, 697, 1515 i 1544) 

- oraz ściganie ich sprawców; 

1a)   ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których 

mowa w pkt 1; 

2)   ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne; 

3)   dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 

1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub 

innych państwowych osób prawnych (Dz. U. poz. 255, z późn. zm.); 

4)   ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur 

podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, 

wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem 

jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania 

koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, 

kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 

4a)   kontrola prawidłowości realizacji umów dotyczących partnerstwa publiczno-

prywatnego; 

5)   kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o 

prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których 
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mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

<5a) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń, o których mowa 

w art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1393 oraz 2019 r. poz. 371 i 492) oraz w art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 30 

listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1422);> 

6)   prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze 

właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady 

Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi; 

7)   podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu realizacji zadań CBA może podejmować 

współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi. 

2a. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa 

Rady Ministrów. 

3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny 

ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub 

przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia. 

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 pkt 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1422) 

Art. 14. 

1. Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością 

majątkową. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o posiadanych 

zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa 

handlowego, a ponadto o nabytym przez sędziego Trybunału albo jego małżonka od 

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego 

lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to 

zawiera również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 

funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2. 

<2a. Prezes Trybunału oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, składa 

oświadczenie o stanie majątkowym zawierające informacje dotyczące majątku 

osobistego małżonka, majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością 

majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby 

pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, w zakresie określonym w ust. 2.> 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1<i 2a>, , składa się przed objęciem stanowiska, a 

następnie co roku do dnia 31 marca, a także w dniu opuszczenia stanowiska. 

Oświadczenie składa się według stanu na dzień złożenia oświadczenia. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 <i 2a>, składa się w dwóch egzemplarzach. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 , sędzia Trybunału składa Prezesowi Trybunału, a 

Prezes Trybunału - Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. <Oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 2a, Prezes Trybunału składa Pierwszemu Prezesowi Sądu 

Najwyższego.> 

6. Podmiot, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 <i2a>, do dnia 31 maja 

dokonuje analizy zawartych w nim danych i przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

sędziego Trybunału. 

<6a. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w ust. 2a, naczelnik urzędu 

skarbowego dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym, uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) odpowiednio małżonka Prezesa Trybunału, jego 

dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych, a także osoby 

pozostającej z nim we wspólnym pożyciu. 

6b. W przypadku gdy małżonek Prezesa Trybunału, jego dzieci własne, dzieci małżonka 

i dzieci przysposobione oraz osoba pozostająca z nim we wspólnym pożyciu są 

również obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, w 
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oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2a, Prezes Trybunału nie podaje odpowiednio 

danych dotyczących majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością 

majątkową tych osób, wskazując jedynie podstawę prawną obowiązku złożenia 

oświadczenia o stanie majątkowym i podmiot, któremu te osoby złożyły oświadczenie 

o stanie majątkowym.> 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest jawne <, z wyłączeniem danych adresowych, 

informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających 

identyfikację ruchomości wskazanych w oświadczeniu>. Prezes Trybunału publikuje 

oświadczenia sędziów Trybunału, w tym oświadczenie złożone przez siebie, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego co roku do dnia 30 czerwca. 

<7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, jest jawne. Ujawnieniu nie podlegają dane 

osobowe małżonka Prezesa Trybunału, jego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, a także dane 

adresowe, informacje o miejscu położenia nieruchomości oraz informacje 

umożliwiające identyfikację ruchomości wskazanych w oświadczeniu, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 6b – ujawnieniu nie podlegają również informacje 

o podstawie prawnej obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i 

podmiocie, któremu złożono oświadczenie. Prezes Trybunału publikuje oświadczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego co roku do dnia 30 

czerwca. 

7b. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2a, 

dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w 

rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).> 

8. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 

przez sędziego Trybunału urzędu. 

 

Art. 15. 

1. Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, są określone w 

załącznikach nr 1 i 2 do ustawy. 

2. Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest określony w 

załączniku nr 3 do ustawy. 
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<3. Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2a, jest określony 

w załączniku nr 4 do ustawy.> 

Art. 38. 

1. Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lub w art. 

14 ust. 1 <i 2a>, podaje w nim nieprawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

 

<Załącznik nr 4 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym zawierające informacje o majątku osobistym małżonka, majątku 

osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci 

małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu 

 

 

Ja, niżej podpisany(na)   

(imiona i nazwisko; w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

zatrudniony(na)   

(miejsce zatrudnienia, stanowisko, funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422, z późn. zm.), zgodnie z art. 

14 ust. 2a tej ustawy oświadczam, że w skład majątku osobistego mojego 

małżonka(nki), majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową 

moich dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby 

pozostającej ze mną we wspólnym pożyciu wchodzą: 

 

I. Małżonek(nka) 

 

1.   
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(imię i nazwisko; w przypadku kobiet podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

 . o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

 . o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:   powierzchnia:   

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu małżonek(nka) osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w 

wysokości:  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   
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tytuł prawny:   

  

4. 

Małżonek(nka) uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

  

5. 

1) małżonek(nka) posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(nka) posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) małżonek(nka) posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) małżonek(ka) posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Małżonek(nka) nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej 

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis 

mienia i datę nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) małżonek(nka) prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   
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2) małżonek(nka) zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej  działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

  

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

 małżonek(nka): 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 
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Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II. Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione
* 

1. Syn/córka
*
   

                                                 
*
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy  

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej II. 
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(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

 na kwotę:  . 

3. 

1) dom o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni:   m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:  . 

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu syn/córka osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   
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tytuł prawny:   

  

4. 

Syn/córka uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

5. 

1) syn/córka posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) syn/córka posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) syn/córka posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Syn/córka nabył(ła) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) syn/córka prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i 

przedmiot działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

………………………………………………………………………………………………. 
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2) syn/córka zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

 

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

 syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

 syn/córka: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnął(nęła) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   
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10. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

  

12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 
 

1.   

(imię i nazwisko; w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 

2. Zasoby pieniężne: 
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˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:   

  

  

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:   

  

  

- papiery wartościowe:   

  

  na kwotę:   

3. 

1) dom o powierzchni: m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

2) mieszkanie o powierzchni: m
2
, adres:   

  o wartości:   

tytuł prawny:   

3) gospodarstwo rolne:  

rodzaj gospodarstwa:  powierzchnia:  

adres:   

o wartości:   

rodzaj zabudowy:   

tytuł prawny:   

Z tego tytułu osoba ta osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  

  

4) inne nieruchomości: 

powierzchnia:   

  

adres:   

  

o wartości:   

  

tytuł prawny:   
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4. 

Osoba ta uczestniczy w spółce cywilnej lub w osobowej spółce handlowej (jawnej, 

partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) – należy podać wysokość 

wniesionych wkładów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

 

 

5. 

1) osoba ta posiada udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób  prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:   

  

  

  

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta posiada udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta  udziałów:   

  

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

6. 

1) osoba ta posiada akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub 

komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie 

osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:   
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

3) osoba ta posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji:   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

7. 

Osoba ta nabyła od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące 

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę 

nabycia, od kogo:   

  

  

  

  

  

  

8. 

1) osoba ta prowadzi działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   

  

- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:   

  

2) osoba ta zarządza działalnością gospodarczą lub jest przedstawicielem, 

pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności):   
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- osobiście   

  

- wspólnie z innymi osobami   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

  

 

9. 

1) w spółce handlowej (nazwa, siedziba spółki)   

  osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą:   

  osoba ta: 

- jest członkiem zarządu (od kiedy):   

  

- jest członkiem rady nadzorczej (od kiedy):   

  

- jest członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):   

  

Z tego tytułu osiągnęła w roku ubiegłym dochód w wysokości:   

  

10. 
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Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:   

  

  

  

  

  

11. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):   

  

  

  

  

 12. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty 

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości):   

  

  

  

  

  

  

   

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(ma), że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1422, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia 

wolności. 

………………………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) > 

 


