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Projekt  

U S T AWA  

z dnia 

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

ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”, 

c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 30 lipca 2004 r. 

o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
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„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.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

ustawy. 

Art. 2. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) po pkt 3c dodaje się pkt 3d–3h w brzmieniu: 

„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;”, 

b) w pkt 10 po wyrazach „agencji państwowych” dodaje się wyrazy „, w tym agencji 

wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),”; 

2) w art. 5 w ust. 1 w: 

a) pkt 1 wyrazy „art. 2 pkt 1–4” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 1–3c i 4”, 

b) pkt 2 wyrazy „art. 2 pkt 5 i 7–10” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 3d–3h, 5  

i 7–10”; 

3) w art. 10: 

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”, 

c) w ust. 3: 
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– w zdaniu pierwszym wyrazy „Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego” zastępuje się 

wyrazami „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”, 

– dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: 

„Ujawnieniu nie podlegają dane adresowe, informacje o miejscu położenia 

nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości 

wskazanych w oświadczeniu o stanie majątkowym.”, 

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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.”, 

e) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 1a, jest 

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. Do 

udostępniania jawnych informacji zawartych w oświadczeniu stosuje się przepis 

ust. 3b.”, 

f) w ust. 4 i 5 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”, 

g) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„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 
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oświadczenie jest obowiązana przekazać niezwłocznie naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie, który dokonuje analizy danych w nim zawartych.”, 

h) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„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.”, 

i) po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8c w brzmieniu: 

„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.”, 

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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 Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz 

z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).”; 
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4) w art. 13 po wyrazach „art. 10 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”; 

5) w art. 14 w ust. 1 po wyrazach „art. 10 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”; 

6) dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 

ustawy. 

Art. 3. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3a: 

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”, 

c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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.”, 

d) w ust. 6 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„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).”; 

2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 

ustawy. 

Art. 4. W ustawie 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) w art. 2 w ust. 1 po pkt 

5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„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);”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Prezes Trybunału oprócz oświadczenia o stanie majątkowym, 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.”, 

b) w ust. 3–6 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 2a”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. W przypadku oświadczenia o stanie majątkowym, 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 oświadczeniu o stanie majątkowym, 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.”, 

d) w ust. 7 po wyrazie „jawne” dodaje się wyrazy „, z wyłączeniem danych 

adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji 

umożliwiających identyfikację ruchomości wskazanych w oświadczeniu”, 

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Oświadczenie o stanie majątkowym, 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. Prezes Trybunału publikuje 
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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).”; 

2) w art. 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2a, jest 

określony w załączniku nr 4 do ustawy.”; 

3) w art. 38 w ust. 1 po wyrazach „art. 14 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 2a”; 

4) dodaje się załącznik nr 4 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do 

niniejszej ustawy. 

Art. 6. 1. Osoby wymienione w art. 2 pkt 3d–3h ustawy zmienianej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są 

członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub 

spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, albo członkami 

zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, są obowiązane zrzec się tych 

stanowisk, w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia lub zgromadzenia 

akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, chyba że w tym terminie złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji 

publicznej. W razie niezłożenia oświadczenia w tym terminie osoby te tracą, z mocy prawa, 

stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji i zostają wykreślone z właściwego 

rejestru. 

2. Złożenie przez osobę wymienioną w ust. 1 oświadczenia o rezygnacji z funkcji 

publicznej powoduje rozwiązanie z nią stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub 

wypowiedzenia przez pracodawcę albo odwołania ze stanowiska. 

Art. 7. Osoby wymienione w art. 2 pkt 3d–3h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają w spółkach prawa 

handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających więcej niż 

10% kapitału zakładowego albo prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 4 pkt 6 

ustawy zmienianej w art. 2, są obowiązane do zbycia nadwyżki udziałów lub akcji oraz 
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zaprzestania tej działalności gospodarczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 8. 1. Poseł i senator w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

składają oświadczenie o stanie majątkowym, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. 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 w terminie 60 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy składa oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 1a ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zastępca Prezesa 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zastępca Prezesa Agencji Badań 

Medycznych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy składa po raz 

pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 

60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy składa oświadczenie o stanie majątkowym, 

zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy składa oświadczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2a ustawy 

zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1–5, składa się według stanu na dzień wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



Załączniki 

do ustawy 

z dnia  

 

Załącznik nr 1 
 

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. 

Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

II. 

1. Dom o powierzchni: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

tytuł prawny: …………………………………………………………………………………… 

2. Mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: ………………………………………………………………………………….. 

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

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: ……… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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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(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: …………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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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: ……. 

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

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) ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 
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- 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. 

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) 
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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), 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, 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) Mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, adres: ………………………………………… 

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

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

3) Gospodarstwo rolne:  

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

adres: ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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 osiągnąłem(nęłam) 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): …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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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): ………………………………………………. 

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

- 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: ……………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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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): 

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

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

- 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): ……………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu  

1. ………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko, w przypadku kobiet należy podać również nazwisko panieńskie) 
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2. Zasoby pieniężne: 

˗ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 

1) dom o powierzchni: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: ………………………………………………………………………………….. 

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

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: …………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………….. 

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 ………………………………………………………………. 

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

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): ……………….. 

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

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



20 
 

- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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), 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) 
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Załącznik nr 2 

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 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

………………………………………….. o wartości: ……………………………………... 
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tytuł prawny: ……………………………………………………………………………….. 

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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. 

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: ……………………………………….................. 
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………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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 osiągnąłem(nęłam) 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: ………………………………………………………………………................................ 

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

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

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

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

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

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): 

- 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: …………………… 

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

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): …………………………………. 

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

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

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

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

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

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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, adres: ………………………………………… 

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

 

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

3) gospodarstwo rolne:  

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

adres: ……………………………………………………………………………………….. 
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy 

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej części II. 
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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. 

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: …………………….. 

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

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: ………………………………………………………………………................................ 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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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) ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………....... 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: 
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- 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): …………………………………. 

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

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

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

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

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

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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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:…………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………. 

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. 

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: …………………………... 
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………………………………………………………………………………………………. 

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: …………………................ 

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

1) 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): ……………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

………………………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

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.  
 

 

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: …………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………... 

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

II. 

1. Dom o powierzchni: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

tytuł prawny: …………………………………………………………………………………… 

2. Mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: ………………………………………………………………………………….. 

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

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: ……… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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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(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: …………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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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: ……. 

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

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) ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 
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- 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. 

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) 
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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, 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) Mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, adres: ………………………………………… 

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

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

3) Gospodarstwo rolne:  

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

adres: ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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: ……………………………………………………………………….. 
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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 osiągnąłem(nęłam) 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): …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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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): ………………………………………………. 

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

- 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: 

 

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

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej części B.II. 
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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: ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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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: …………………......... 

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

1) 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(ęła) 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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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: …………………………... 

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

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 ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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- 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) ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………......... 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): ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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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), 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) 
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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. ………………………………………………………………………………………………... 

(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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

………………………………………….. o wartości: ……………………………………... 
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tytuł prawny: ……………………………………………………………………………….. 

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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. 

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: ………………………………………................... 
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………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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(ka) posiada akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę 

i emitenta akcji: …………………………………………………………………………….. 

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

Z tego tytułu osiągnąłem(nęłam) 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: ………………………………………………………………………................................ 

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

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

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

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

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

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(ka): 

- 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: …………………….. 

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

2) w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą: ………………. 

………………………………………………………………………………. małżonek(ka): 

- 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): …………………………………. 

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

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

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

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

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

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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, adres: ………………………………………… 

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

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

3) gospodarstwo rolne:  

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

adres: ……………………………………………………………………………………….. 

o wartości: ………………………………………………………………………………….. 
 Niepotrzebne skreślić. W przypadku większej liczby dzieci do oświadczenia o stanie majątkowym należy  

dołączyć dodatkowe egzemplarze wypełnionej II. 
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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. 

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: ……………………... 

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

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: ………………………………………………………………………................................ 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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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) ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………….........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 
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- 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): …………………………………. 

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

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

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

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

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

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: ……………….. m2, adres: …………………………………………... 

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

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

2) mieszkanie o powierzchni: ………….. m2, 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:…………………………………………………………………………………... 

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

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: …………………………... 

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

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), 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) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

………………………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (podpis) 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz 

niektórych innych ustaw ma na celu zapewnienie większej niż dotychczas transparentności 

życia publicznego poprzez rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych 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 Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 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, a także przez posłów i senatorów oraz posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wejścia w 

życie projektowanych regulacji osoby pełniące ww. funkcje publiczne będą obowiązane, 

oprócz złożenia oświadczenia o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską 

wspólnością majątkową, przedstawić w składanym oświadczeniu informację o majątku 

osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową 

dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we 

wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. 

 Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób 

piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym 

osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych 

podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma 

potwierdzeniu – również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez 

naczelników urzędów skarbowych – iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą 

wątpliwości. Powyższe regulacje przyczynią się zatem do zwiększenia poziomu zaufania 

społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne. Warto podkreślić, iż powierzając 

analizowanie oświadczeń majątkowych w zakresie informacji o majątku osób najbliższych 

osobom pełniącym funkcje publiczne, naczelnikom urzędów skarbowych kierowano się tym, 

iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zeznania podatkowe wszystkich podatników są 

analizowane przez urzędy skarbowe. Niezależnie od dokonywanej przez naczelników 

urzędów skarbowych analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, kontrolę 

rzetelności i prawdziwości zawartych w nich danych sprawować będzie również Centralne 

Biuro Antykorupcyjne.  

 Zamierzeniem projektodawcy jest ponadto zapewnienie większej spójności 

funkcjonujących obecnie regulacji w obszarze oświadczeń majątkowych składanych przez 

osoby pełniące funkcje publiczne. 
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 W projekcie ustawy zaproponowano nowelizację ustawy z dnia 9 maja 1996 r.  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), 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 z 2019 r. poz. 371 i 492), ustawy z dnia 30 

lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych  

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104, z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1422).  

 Zmiany proponowane w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora.  

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora proponuje się rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych 

dotychczas przez posłów i senatorów tak, aby obejmowały one oprócz informacji o majątku 

osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, informację o majątku 

osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową 

dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we 

wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. W związku  

z zaproponowanymi w projekcie ustawy zmianami konieczne jest określenie nowego wzoru 

oświadczenia o stanie majątkowym. W projekcie ustawy zaproponowano regulację, zgodnie  

z którą w przypadku gdy małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione 

oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, 

są również obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym,  

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, poseł lub senator nie podaje odpowiednio danych 

dotyczących majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, 

wskazując jedynie podstawę złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i podmiot, któremu 

ta osoba złożyła oświadczenie. 

W projektowanej ustawie przyjęto, iż tak jak obecnie oświadczenia o stanie 

majątkowym posłów i senatorów będą jawne. Natomiast nie będą podlegać ujawnieniu 

informacje o danych adresowych, o miejscu położenia nieruchomości oraz informacje 

umożliwiające identyfikację ruchomości osoby składającej oświadczenie oraz osób 

wskazanych w oświadczeniu, a także dane osobowe małżonka posła albo senatora, jego dzieci 

własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu z posłem albo senatorem.  

Należy zauważyć, iż analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie 

majątkowym posłów i senatorów dokonują obecnie 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). Projektowana ustawa nie przewiduje zmian w tym obszarze. Natomiast z uwagi na 



3 
 

rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym celowe jest, aby  naczelnik urzędu 

skarbowego dokonywał także analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu  

w roku podatkowym (PIT) małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobionych osoby składającej oświadczenie, a także osób pozostających z nią we 

wspólnym pożyciu. Wyniki analizy oświadczeń przedstawiane będą tak jak dotychczas 

odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu. Podkreślenia wymaga, iż obecnie  

art. 35 ust. 6a nowelizowanej ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora stanowi, że kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym 

dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdz. 4 

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

 Zmiany proponowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

 Podobnie jak w przypadku oświadczeń o stanie majątkowym posłów i senatorów 

projekt ustawy przewiduje zmiany w  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Proponuje się 

zatem rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zajmujące 

kierownicze stanowiska państwowe i osoby piastujące niektóre inne istotne dla 

funkcjonowania państwa funkcje publiczne tak, aby obejmowały one oprócz informacji  

o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, również 

informacje o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską 

wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób 

pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Projekt 

ustawy zakłada, że 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 będą 

oprócz dotychczas składanych oświadczeń, dotyczących majątku odrębnego (obecnie 

osobistego) oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową, składać także oświadczenie 

zawierające informacje dotyczące majątku osobistego małżonka oraz majątku osobistego i 

objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do 

złożenia oświadczenia. Będzie to odrębne oświadczenie, którego wzór zostanie określony w 

załączniku do projektowanej ustawy. 
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 Ponadto projekt ustawy zakłada, iż regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne objęci zostaną Prezes Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes i zastępcy Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji oraz Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych. Mając 

na uwadze, iż osoby piastujące ww. funkcje publiczne nie miały dotychczas obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych, w projekcie ustawy przewidziano stosowne przepisy 

przejściowe w zakresie składania tych oświadczeń. 

W projekcie ustawy zaproponowano, że w przypadku oświadczeń dotyczących 

majątku osób najbliższych osoba odbierająca oświadczenie będzie obowiązana przekazać 

niezwłocznie jeden egzemplarz oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie. Naczelnik urzędu 

skarbowego dokona analizy danych zawartych w oświadczeniu, uwzględniając  

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

małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób 

pozostających z nią we wspólnym pożyciu. Propozycja regulacji, zgodnie z którą badanie 

oświadczeń majątkowych dotyczących majątku osób najbliższych będzie zadaniem 

naczelnika urzędu skarbowego, odpowiada rozwiązaniom przyjętym w ustawie z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Obecnie bowiem oświadczenia o stanie 

majątkowym posłów i senatorów są analizowane przez urzędy skarbowe. Oświadczenie 

dotyczące majątku osób najbliższych będzie podlegało także badaniu przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku oświadczeń o stanie 

majątkowym. Taka regulacja służy zatem ujednoliceniu stosowanych rozwiązań. W projekcie 

ustawy przewidziano ponadto odpowiedzialność służbową za niezłożenie oświadczenia 

dotyczącego majątku osób najbliższych albo podania w nim nieprawdy, a także 

odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy w tym oświadczeniu. 

Projekt ustawy zawiera również propozycję przepisu, zgodnie z którym w przypadku 

gdy małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione oraz osoby pozostające 

we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, są również obowiązani 

do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w oświadczeniu dotyczącym majątku osób 

najbliższych osoba obowiązana do jego złożenia nie podaje odpowiednio danych dotyczących 

majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, wskazując 

jedynie podstawę złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i podmiot, któremu te osoby 

złożyły swoje oświadczenie. 

 W projekcie ustawy zaproponowano rozszerzenie katalogu osób, których 

oświadczenia majątkowe będą jawne. Obecnie jawne są oświadczenia majątkowe składane na 

podstawie nowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przez Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego oraz członków zarządu NBP 
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oraz pracowników NBP 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. W wyniku proponowanej nowelizacji oprócz oświadczeń o stanie majątkowym 

składanych przez ww. osoby jawne będą również oświadczenia o stanie majątkowym 

składane przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka 

Sejmu, wicemarszałka Senatu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra, 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. Należy podkreślić, że pozostałe osoby obowiązane na podstawie 

nowelizowanej ustawy do składania oświadczeń majątkowych będą mogły tak jak dotychczas 

wyrazić zgodę na ich ujawnienie. Ujawnieniu nie będą podlegały dane adresowe, informacje 

o miejscu położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację 

ruchomości osoby składającej oświadczenie. Zostało to wyraźnie określone w przepisach 

nowelizowanej ustawy. 

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano, aby nowe oświadczenie dotyczące 

majątku osób najbliższych 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, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika urzędu centralnego, 

wojewody, 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 

było jawne, z wyjątkiem danych osobowych, danych adresowych, informacji o miejscu 

położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości 

osoby wskazanej w oświadczeniu. 

 Zmiany proponowane w ustawie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Mając na uwadze propozycję zmian dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym 

składanych przez posłów i senatorów w projekcie ustawy zaproponowano również 

wprowadzenie analogicznych regulacji dotyczących posłów do Parlamentu Europejskiego. 
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Dlatego też konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Wyjaśnienia wymaga, iż posłowie do Parlamentu Europejskiego będą oprócz 

informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, 

obowiązani zawrzeć w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka 

oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci 

małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą 

obowiązaną do złożenia oświadczenia.  

W zakresie jawności oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez posłów do 

Parlamentu Europejskiego zaproponowano przyjęcie jednolitych regulacji z regulacjami 

dotyczącymi posłów i senatorów do krajowego Parlamentu.  

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie ustawy naczelnik urzędu skarbowego 

będzie dokonywał analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym posła do 

Parlamentu Europejskiego, uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) odpowiednio małżonka, dzieci własnych, 

dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby składającej oświadczenie, a także osób 

pozostających z nią we wspólnym pożyciu. Przyjęcie takiej regulacji jest spójne z propozycją 

przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych posłów i senatorów. 

W związku z ww. zmianami zaproponowanymi w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r.  

o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej 

jest konieczne określenie nowego wzoru oświadczenia o stanie majątkowym posłów do 

Parlamentu Europejskiego, którego wzór określa załącznik do projektowanej ustawy.  

 

Zmiany proponowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnych. 

Zmiany proponowane w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym polegają na 

rozszerzeniu zakresu zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego o dokonywanie kontroli 

oświadczeń dotyczących majątku osób najbliższych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne oraz w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego.  

 

 Zmiany proponowane w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego. 

 Mając na względzie, że regulacje dotyczące oświadczeń majątkowych sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego są zawarte w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w celu objęcia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
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analogicznie jak Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, które będą zawierały 

informacje o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską 

wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób 

pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, 

konieczne jest dokonanie nowelizacji ww. ustawy. Regulacje proponowane w projekcie 

ustawy dotyczące Prezesa Trybunału Konstytucyjnego są spójne z przepisami 

zaproponowanymi w stosunku do oświadczeń majątkowych składanych na podstawie 

pozostałych nowelizowanych ustaw, w tym w zakresie jawności informacji zawartych  

w oświadczeniu i analizie oświadczenia przez naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Mając na względzie, że regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne objęci zostaną Prezes i zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes i zastępcy Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji oraz Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych w 

projekcie ustawy zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby piastujące 

ww. funkcje publiczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są członkami 

zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub 

spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, albo członkami 

zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, będą obowiązane zrzec się tych 

stanowisk, w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia lub zgromadzenia 

akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 

chyba że w tym terminie złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji publicznej. W razie 

niezłożenia oświadczenia w tym terminie osoby te utracą, z mocy prawa, stanowiska we 

władzach spółki, spółdzielni lub fundacji i zostaną wykreślone z właściwego rejestru. 

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji publicznej będzie powodowało rozwiązanie 

stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia przez pracodawcę albo 

odwołania ze stanowiska. Ponadto projekt ustawy zawiera regulację, która stanowi, że ww. 

osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają w spółkach prawa handlowego więcej 

niż 10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających więcej niż 10% kapitału 

zakładowego albo prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

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

pełniące funkcje publiczne, są obowiązane do zbycia nadwyżki udziałów lub akcji oraz 

zaprzestania tej działalności gospodarczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

projektowanej ustawy. 

 Uznając za zasadne realizowanie celów projektowanej regulacji już w roku 2019  

w art. 8 projektu ustawy zaproponowano składanie oświadczeń majątkowych na nowych 

zasadach w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.  
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 W projektowanej ustawie zaproponowano 14-dniową vacatio legis. 

 Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt ustawy wywoła pozytywne skutki społeczne poprzez zapewnienie większej niż 

dotychczas transparentności sytuacji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne. 

Projekt ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych i finansowych. 

 Wejście w życie ustawy nie będzie wpływało na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 Projektowane przepisy nie mają wpływu na działalność mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 



Nazwa projektu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora oraz niektórych innych ustaw  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Jacek Sasin- Wiceprezes Rady Ministrów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

12 sierpnia 2019 r.   

 

Źródło:  

Inne 

 

 

Nr w wykazie prac  

………. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw ma na celu 

zapewnienie większej niż dotychczas transparentności życia publicznego poprzez rozszerzenie zakresu oświadczeń 

majątkowych składanych 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 Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 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, 

a także przez posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.  

W wyniku wejścia w życie projektowanych regulacji osoby pełniące ww. funkcje publiczne będą obowiązane, oprócz 

złożenia oświadczenia o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przedstawić  

w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską 

wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we 

wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby 

oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie 

majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń 

kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu – również w wyniku badania 

oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych – iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku 

nie budzą wątpliwości. Powyższe regulacje przyczynią się zatem do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do 

osób piastujących funkcje publiczne.  

Ponadto, projektowana ustawa zmierza do zapewnienia większej spójności funkcjonujących obecnie regulacji w obszarze 

oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

   

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest rozszerzenie zakresu danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób 

pełniących funkcje publiczne o informacje dotyczące, oprócz majątku osobistego i majątku objętego małżeńską 

wspólnością majątkową, także majątku osobistego  małżonka oraz majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością 

majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających  

we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia a także rozszerzenie katalogu osób zobowiązanych 

do składania oświadczeń majątkowych.   

 

Projektowana ustawa przewiduje:  

 Rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posła i senatora tak, aby obejmowały 

one oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, informację o 

majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, 

dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do 

złożenia oświadczenia. Z uwagi na zaproponowaną zmianę, projekt wprowadza nowy wzór oświadczenia o stanie 

majątkowym.   

 Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą, w przypadku gdy małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobione oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, są 

również obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, wówczas w oświadczeniu majątkowym 

poseł lub senator nie podaje odpowiednio danych dotyczących majątku osobistego oraz objętego małżeńską 
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wspólnością majątkową tych osób, wskazując jedynie podstawę złożenia oświadczenia o stanie majątkowym  

i podmiot, któremu ta osoba złożyła oświadczenie. 

 Przyjęcie, że oświadczenia majątkowe posłów i senatorów, tak jak dotychczas, będą jawne. Nie będą natomiast 

podlegać ujawnieniu informacje o danych adresowych, o miejscu położenia nieruchomości oraz informacje 

umożliwiające identyfikację ruchomości osoby składającej oświadczenie oraz osób wskazanych w oświadczeniu,  

a także dane osobowe małżonka posła albo senatora, jego dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z posłem albo senatorem.  

 Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym posłów i senatorów będą dokonywać w dalszym 

ciągu 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). Jednakże z uwagi na rozszerzenie zakresu 

oświadczeń o stanie majątkowym celowe jest, aby naczelnik urzędu skarbowego dokonywał także analizy danych 

zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych osoby 

składającej oświadczenie, a także osób pozostających z nią we wspólnym pożyciu. Wyniki analizy oświadczeń 

przedstawiane będą tak jak dotychczas odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.  

Zmiany proponowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

 Rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska 

państwowe i osoby piastujące niektóre inne istotne dla funkcjonowania państwa funkcje publiczne tak, aby 

obejmowały one oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, 

również informacje o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością 

majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym 

pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.  

 Zobowiązanie 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, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika urzędu 

centralnego, wojewody, 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 do 

składania, oprócz dotychczas składanych oświadczeń, dotyczących majątku odrębnego (obecnie osobistego) oraz 

objętego małżeńską wspólnością majątkową, także oświadczenia zawierającego informacje dotyczące majątku 

osobistego małżonka oraz majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci 

małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia 

oświadczenia. 

 Objęcie regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne także Prezesa Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu i zastępcy Prezesa Zarządu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesa i zastępcy Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Prezesa i zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Prezesa  

i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych.  

 Wprowadzenie stosownych przepisów przejściowych w zakresie składania oświadczeń przez ww. osoby piastujące 

funkcje publiczne, ze względu na dotychczasowy brak takiego obowiązku.   

 Przewidziano odpowiedzialność służbową za niezłożenie oświadczenia dotyczącego majątku osób najbliższych albo 

podania w nim nieprawdy, a także odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy w tym oświadczeniu. 

 Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w przypadku gdy małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobione oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia, są 

również obowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w oświadczeniu dotyczącym majątku osób 

najbliższych osoba obowiązana do jego złożenia nie podaje odpowiednio danych dotyczących majątku osobistego 

oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową tych osób, wskazując jedynie podstawę złożenia oświadczenia o 

stanie majątkowym i podmiot, któremu te osoby złożyły swoje oświadczenie. 

 Zaproponowano rozszerzenie katalogu osób, których oświadczenia majątkowe będą jawne, tak aby poza jawnością 

oświadczeń osób pełniących funkcje publiczne tj.: Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego oraz 

członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora 

departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod 
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względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy, jawne były również oświadczenia  

o stanie majątkowym składane przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka 

Sejmu, wicemarszałka Senatu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, 

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. Ujawnieniu nie będą podlegały dane adresowe, informacje o miejscu 

położenia nieruchomości, a także informacje umożliwiające identyfikację ruchomości osoby składającej 

oświadczenie.  

 Zaproponowano także, aby nowe oświadczenie dotyczące majątku osób najbliższych 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, sekretarza 

stanu, podsekretarza stanu, kierownika urzędu centralnego, wojewody, 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 było jawne, z wyjątkiem danych osobowych, danych adresowych, 

informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości osoby 

wskazanej w oświadczeniu. 

Zmiany proponowane w ustawie ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Wprowadzenie analogicznych regulacji dotyczących posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi 

posłowie do Parlamentu Europejskiego będą oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską 

wspólnością majątkową, obowiązani zawrzeć w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka 

oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci 

przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.  

 W zakresie jawności oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego 

zaproponowano przyjęcie jednolitych regulacji z regulacjami dotyczącymi posłów i senatorów do krajowego 

Parlamentu.  

 Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym posła do Parlamentu Europejskiego będzie 

dokonywał naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając w szczególności zeznanie o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) odpowiednio małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci 

przysposobionych osoby składającej oświadczenie, a także osób pozostających z nią we wspólnym pożyciu.  

Przyjęcie takich regulacji jest spójne z propozycją przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych posłów  

i senatorów. 

Zmiany proponowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

 Rozszerzenie zakresu zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego o dokonywanie kontroli oświadczeń dotyczących 

majątku osób najbliższych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego.  

Zmiany proponowane w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

 Objęcie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, które będą zawierały 

informacje o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową 

dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą 

obowiązaną do złożenia oświadczenia. Regulacje proponowane w projekcie ustawy dotyczące Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego są spójne z przepisami zaproponowanymi w stosunku do oświadczeń majątkowych składanych na 

podstawie pozostałych nowelizowanych ustaw, w tym w zakresie jawności informacji zawartych w oświadczeniu i 

analizie oświadczenia przez naczelnika urzędu skarbowego. 

 

W projekcie ustawy zaproponowano także przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby piastujące funkcje publiczne tj.: 

Prezes i zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu  

i zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes i zastępcy Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz 

Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są członkami 

zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub spółdzielni, z wyjątkiem rad 
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nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, albo członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, 

będą obowiązane zrzec się tych stanowisk, w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia lub zgromadzenia 

akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w tym terminie 

złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji publicznej. W razie niezłożenia oświadczenia w tym terminie osoby te 

utracą, z mocy prawa, stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji i zostaną wykreślone z właściwego 

rejestru. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji publicznej będzie powodowało rozwiązanie stosunku pracy  

w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia przez pracodawcę albo odwołania ze stanowiska.  

Ponadto projekt ustawy zawiera regulację, która stanowi, że ww. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają 

w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały w rozmiarach przedstawiających więcej niż 10% 

kapitału zakładowego albo prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, są obowiązane do zbycia 

nadwyżki udziałów lub akcji oraz zaprzestania tej działalności gospodarczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia  

w życie projektowanej ustawy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

WĘGRY 

Zasady składania oświadczeń majątkowych dotyczące wszystkich funkcjonariuszy publicznych na Węgrzech określa 

ustawa nr CLII z 2007 r. w sprawie niektórych zobowiązań związanych z oświadczeniem majątkowym. Art. 1 (1) – dla 

zapewnienia bezstronnego i obiektywnego egzekwowania podstawowych praw i obowiązków oraz przejrzystości życia 

publicznego i zapobiegania korupcji, osoba wykonująca swoje obowiązki urzędnika publicznego, która indywidualnie 

lub jako członek zespołu ma prawo proponować lub podejmować decyzje, lub nadzorować administrację publiczną (dalej 

zobowiązany) – w przypadkach określonych w ustawie ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Osoba 

zobowiązana i jej krewni – osoby wspólnie zamieszkujące w gospodarstwie domowym – muszą wypełnić formularz 

oświadczenia majątkowego, załączony do ww. Ustawy.  

 

LITWA 

Podstawę prawną składania oświadczeń majątkowych stanowi na Litwie Ustawa o oświadczeniu majątkowym 

rezydentów z dnia 16 maja 1996 r. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczy polityków (posłów do 

Sejmu, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta itp.), ministrów, szefów państwowych i samorządowych 

instytucji oraz przedsiębiorstw, funkcjonariuszy i urzędników służby cywilnej oraz ich małżonków.  

 

SŁOWENIA 

Zasady i obowiązki dotyczące systemu oświadczeń majątkowych w Republice Słowenii określa Ustawa o uczciwości i 

zapobieganiu korupcji (dalej UUZK), uchwalona w 2010 r. Za wdrażanie i monitorowanie realizacji tej Ustawy (oraz 

wydawanie sankcji z niej wynikających) odpowiada Komisja ds. Zapobiegania Korupcji. Dział V UUZK reguluje 

kontrolę majątku osób zobowiązanych, określanych jako urzędnicy zawodowi, niezawodowi burmistrzowie i zastępcy 

burmistrzów, urzędnicy wyższego szczebla (dyrektorzy generalni, sekretarze generalni ministerstw, szefowie 

wewnętrznych organów ministerialnych, szefowie departamentów rządowych, szefowie jednostek administracyjnych, 

dyrektorzy i sekretarze na szczeblu samorządowym), kierownicy (dyrektorzy i członkowie kolektywnych organów 

zarządzających w agencjach publicznych, funduszach publicznych, instytutach publicznych, publicznych instytutach 

handlowych i innych podmiotach prawa publicznego, którzy bezpośrednio korzystają z budżetu centralnego lub 

samorządowych budżetów lokalnych, a także przedsiębiorstw publicznych i spółek handlowych, w których państwo lub 

samorząd lokalny posiadają udział większościowy i dominującą pozycję), osoby odpowiedzialne za zamówienia 

publiczne (w tym osoby, które zgodnie z niniejszą definicją uczestniczą w zamówieniach publicznych i nie są 

zatrudnione przez zamawiającego), funkcjonariusze Krajowej Komisji ds. Kontroli Postępowań Przyznawania Zamówień 

Publicznych, obywatele Republiki Słowenii sprawujący funkcje w instytucjach UE, innych organach UE i innych 

instytucjach międzynarodowych, do których zostali powołani lub wybrani na podstawie oddelegowania lub wniosku 

rządu Republiki Słowenii lub Zgromadzenia Narodowego i których obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego nie 

jest w inny sposób uregulowany przez dokumenty instytucji UE, organów UE i innych instytucji międzynarodowych, na 

rzecz których osoby te pełnią swój urząd. 

W zakresie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego przez członków rodziny osób zobowiązanych, co do zasady 

nie muszą oni deklarować swoich majątków, ale zgodnie z art. 43 ust. 5 UUZK, jeżeli na podstawie porównania między 

informacją podaną w oświadczeniu majątkowym i faktyczną sytuacją można stwierdzić, w uzasadniony sposób, że osoba 

zobowiązana przenosi swoją rzecz lub dochód na członków rodziny w celu uniknięcia nadzoru w ramach UUZK, KZK 

może zażądać przedstawienia danych dotyczących majątku i dochodów członka rodziny i ten zobowiązany jest do 

przedstawienia żądanych danych w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. 

Źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba/13386,Przeglad-Antykorupcyjny-nr-10.html 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba/13386,Przeglad-Antykorupcyjny-nr-10.html
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Osoby pełniące funkcje 

publiczne zobowiązane do 

składania oświadczeń 

majątkowych  

   

 

Odziaływanie będzie wynikiem 

rozszerzenia zakresu 

oświadczeń majątkowych oraz 

zwiększenia liczby składanych 

oświadczeń. 

 

Podmioty zobowiązane do 

przyjmowania i weryfikacji 

oświadczeń majątkowych 

  

Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i urzędy 

skarbowe 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji które przyczynią się do eliminacji ewentualnych podejrzeń kierowanych 

w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne co do źródeł pochodzenia uzyskanego majątku  

i w konsekwencji do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne. Z uwagi na 

powyższe zrezygnowano z przeprowadzania konsultacji publicznych, opiniowania a także uzgodnień.  

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 248), projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.   

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń.  

Wejście w życie projektowanych regulacji nie powinno spowodować istotnych skutków 

finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Uwzględniając rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych oraz zwiększenie ich liczby 

projektodawca uznaje, że możliwe będzie wykonywanie zadań w zakresie analizy oświadczeń 

majątkowych w ramach dotychczasowych środków osobowych i finansowych.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz        
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gospodarstwa domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

(w tym  osoby starsze  

i niepełnosprawne)  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowana regulacja powinna spowodować korzyści polegające na zwiększeniu prewencyjnego 

oddziaływania na osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie zapobiegania ewentualnym 

zachowaniom polegającym w szczególności na przyjmowaniu korzyści majątkowych w związku  

z pełnieniem funkcji publicznej. Zaproponowane rozwiązania wpłyną pozytywnie na 

transparentność życia publicznego.   

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☐ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☒ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał pływu na rynek pracy.   

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
 

Projekt nie będzie miał zasadniczego wpływu na pozostałe obszary.   

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

___ 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

____ 
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