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OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 
 
 

Senatorowie są obowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, 
dotyczących ich majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową (art. 35 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU 
SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). Oświadczenie to zawiera w szczególności informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub 
w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym od 
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, 
a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach 
handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 
zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 
 
Oświadczenia te składa się, w dwóch egzemplarzach, Marszałkowi Senatu w terminach: 

– do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub 
samorządu terytorialnego w związku z wyborem na posła albo senatora oraz z informacją 
o posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, 

– do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 
dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT), 

– miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu. 
Jeden egzemplarz oświadczenia Marszałek Senatu przekazuje do urzędu skarbowego 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania senatora. Drugi egzemplarz przechowywany jest 
w Kancelarii Senatu przez 6 lat. Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne – zamieszcza się je 
w internecie, z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania senatora i miejscu położenia 
nieruchomości. Niezłożenie oświadczenia powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, 
do czasu jego złożenia, prawa do uposażenia. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną. 

 
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora. Druk oświadczenia w formacie .doc jest dostępny na stronie 
internetowej Kancelarii Senatu: 
http://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/ 

 
Oświadczenia składa się w Biurze Spraw Senatorskich – pok. 257 B. 
 
Niezależnie od wspomnianego oświadczenia, Marszałek oraz wicemarszałkowie Senatu 

składają corocznie dodatkowo oświadczenia o stanie majątkowym na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne – przed objęciem stanowiska, a następnie do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska. 
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