Oświadczenia majątkowe sędziów
– materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS –

Notatka
dot. oświadczeń majątkowych sędziów
1. Podstawa prawna
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584
ze zm.),
 art. 87 i 88 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.),
 art. 38 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1254),
 art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1066),
 art. 28 i 29 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 358, ze zm.),
 ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2103),
 rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. sprawie określenia wzorów
formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie
majątkowym (Dz. U. Nr 150, poz. 890).
2. Termin złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
 przed objęciem stanowiska sędziego,
 co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 w dniu opuszczenia stanowiska sędziego.
3. Treść oświadczenia o stanie majątkowym
 oświadczenie dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością
majątkową,
 oświadczenie powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach
pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego,
a ponadto o nabytym przez sędziego albo jego małżonka od Skarbu Państwa albo
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innej państwowej lub samorządowej osoby prawnej mieniu, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu,
 wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym określa Prezydent RP w drodze
rozporządzenia (art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne),
 od 6 stycznia 2017 r. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany
do

zawarcia

w

odpowiedzialności
ta

zastępuje

nim
karnej

pouczenie

klauzuli
za

o

następującej

złożenie

organu

treści:

fałszywego

uprawnionego

do

„Jestem

oświadczenia.”.
odebrania

świadomy
Klauzula

oświadczenia

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia o stanie majątkowym
 Prezydent RP: oświadczenie Pierwszego Prezesa SN,
 Pierwszy Prezes SN: oświadczenia Prezesa NSA oraz sędziów SN,
 Prezes NSA: oświadczenia sędziów NSA oraz prezesów wojewódzkich sądów
administracyjnych,
 Krajowa Rada Sądownictwa: oświadczenia prezesów sądów apelacyjnych oraz
prezesów wojskowych sądów okręgowych,
 właściwy prezes sądu apelacyjnego: oświadczenia sędziów sądów powszechnych
z obszaru apelacji,
 właściwy prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego: oświadczenia sędziów
wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 właściwy prezes wojskowego sądu okręgowego: oświadczenia sędziów sądów
wojskowych.
5. Jawność informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym.
a. przed 6 stycznia 2017 r.:
 informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych
o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji
niejawnych
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 sędzia,

który

złożył

oświadczenie,

może

wyrazić

pisemną

zgodę

na ich ujawnienie,
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony do odebrania
oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie,
 do oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed 6 stycznia 2017 r. stosuje
się przepisy dotychczasowe.
b. od 6 stycznia 2017 r.:
 informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska,
z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości,
a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego
 na wniosek sędziego, który złożył oświadczenie, podmiot uprawniony
do odebrania oświadczenia może zdecydować o objęciu informacji zawartych
w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli
tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji
niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie
dla sędziego lub osób dla niego najbliższych – Minister Sprawiedliwości (Prezes
NSA w odniesieniu do pozostałych sędziów sądów administracyjnych) jest
uprawniony do zniesienia tej klauzuli,
 jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot
uprawniony do odebrania oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
6. Postępowanie wywołane złożeniem oświadczenia o stanie majątkowym
 oświadczenie składa się w dwóch egzemplarzach,
 do 30 czerwca każdego roku, właściwy organ dokonuje analizy danych zawartych
w oświadczeniach (najczęściej kolegium sądu, którego prezesowi składa
się oświadczenie majątkowe),
 wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach składanych przez sędziów
sądów powszechnych przedstawia się zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji,
 jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym przekazuje się do urzędu
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego.
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Wyciąg z przepisów
dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym sędziów

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Art. 10. 1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia
oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku
odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i
akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również
zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub
spółdzielniach, o których mowa w art. 4.
2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani do
złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
Przed 6 stycznia 2017 r.:
Od 6 stycznia 2017 r.:
(9)
3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie 3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie
majątkowym
stanowią
tajemnicę
prawnie majątkowym,
z
wyjątkiem
oświadczenia
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla złożonego przez Prezesa Naczelnego Sądu
informacji niejawnych o klauzuli tajności Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa
"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie Sądu Najwyższego, stanowią tajemnicę prawnie
informacji niejawnych, chyba że osoba, która chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla
złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na informacji niejawnych o klauzuli tajności
ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie
przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, informacji niejawnych, chyba że osoba, która
5 lub 6, do odebrania oświadczenia może je złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na
ujawnić pomimo braku zgody składającego ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych
oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4,
przez 6 lat.
5 lub 6, do odebrania oświadczenia może je
ujawnić pomimo braku zgody składającego
oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się
przez 6 lat.
3a. Informacje zawarte w oświadczeniu
o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
albo
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
są jawne, także co do imienia i nazwiska,
z wyjątkiem danych adresowych, informacji
o miejscu położenia nieruchomości, a także
informacji
umożliwiających
identyfikację
ruchomości sędziego. Na wniosek sędziego
osoba
odbierająca
oświadczenie
może
zdecydować o objęciu informacji zawartych w
oświadczeniu
ochroną
przewidzianą
dla
informacji niejawnych o klauzuli tajności
„zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948),
jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby
powodować zagrożenie dla sędziego lub osób dla
niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest
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uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku
do tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych nie stosuje się.
3b. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach
o stanie majątkowym, o których mowa w ust. 3a,
osoba odbierająca oświadczenia udostępnia w
Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
nie później niż do dnia 30 czerwca każdego
roku.”.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi
generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do
dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia
stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje analizy zawartych w
oświadczeniu danych.
5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady
Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Prezes
Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych
w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje analizy zawartych w nim danych.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają:
1) przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu wojewódzkiego
sejmiku samorządowego;
2) (uchylony);
3) prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego Banku
(10)
Polskiego - Ministrowi Finansów ;
(11)
4) prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa .
7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w nim
danych.
8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego oświadczenia
z treścią uprzednio złożonych oświadczeń.
9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 1, 2,
5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr
158, poz. 1122).

***
USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Art. 87. § 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
(87)
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego
oraz objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o
posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa
handlowego, a ponadto o nabytym przez sędziego albo jego małżonka od Skarbu Państwa albo innej
państwowej lub samorządowej osoby prawnej mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach.
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§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, sędziowie składają właściwemu terytorialnie prezesowi
sądu apelacyjnego.
§ 3. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje właściwe
kolegium sądu apelacyjnego w terminie do końca czerwca każdego roku i przedstawia jej wyniki
zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji.
§ 4. Prezesi sądów apelacyjnych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, Krajowej Radzie
Sądownictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 30 czerwca
każdego roku.
§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem urzędu sędziego, a
następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w
dniu opuszczenia urzędu.
Przed 6 stycznia 2017 r.:
Od 6 stycznia 2017 r.:
§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym § 6. Informacje zawarte w oświadczeniu,
mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie o którym mowa w § 1, są jawne, także
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych
informacji niejawnych o klauzuli tajności adresowych, informacji o miejscu położenia
"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie nieruchomości, a także informacji umożliwiająinformacji niejawnych, chyba że sędzia, który cych
identyfikację
ruchomości
sędziego.
złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na Na wniosek sędziego, który złożył oświadczenie,
ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych podmiot
uprawniony
przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 do odebrania oświadczenia może zdecydować o
lub § 4, do odebrania oświadczenia może je objęciu informacji zawartych w oświadczeniu
ujawnić pomimo braku zgody składającego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o
oświadczenie.
klauzuli
tajności
„zastrzeżone”,
określoną
w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie
informacji niejawnych, jeżeli
ujawnienie tych informacji mogłoby powodować
zagrożenie dla sędziego lub osób dla niego
najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest
uprawniony
do
zniesienia
tej
klauzuli.
W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych nie stosuje się.
§
6a.
Jawne
informacje
zawarte
w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot
uprawniony
do
odebrania
oświadczenia
udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o
którym
mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.”
§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje się przez sześć lat.
Przed 6 stycznia 2017 r.:
Od 6 stycznia 2017 r.:
§ 8. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie § 8. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie
majątkowym podmiot uprawniony do odebrania majątkowym podmiot uprawniony do odebrania
oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 4 przekazuje do oświadczenia przekazuje do urzędu skarbowego
urzędu skarbowego właściwego ze względu na właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
miejsce zamieszkania sędziego. Właściwy urząd sędziego. Właściwy urząd skarbowy jest
skarbowy jest uprawniony do analizy danych uprawniony do analizy danych zawartych w
zawartych w oświadczeniu, w tym również do oświadczeniu, w tym również do porównania jego
porównania jego treści z treścią uprzednio treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń
złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli
podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co
uzasadnione wątpliwości co do legalności do legalności pochodzenia majątku ujawnionego
pochodzenia
majątku
ujawnionego
w w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę
oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do do właściwego postępowania, prowadzonego na
właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
podstawie odrębnych przepisów.
§ 9. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
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oświadczenie
jest
obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do
odebrania
oświadczenia
o
odpowiedzialności
karnej
za
złożenie
fałszywego oświadczenia.
Art. 88. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 87 § 1, stosuje się odpowiednio
formularz określony przepisami o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne.

***
USTAWA
z dnia 25 lipca 2002 r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Art. 8. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.), sędziowie
wojewódzkiego sądu administracyjnego składają właściwemu prezesowi wojewódzkiego sądu
administracyjnego, a prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego i sędziowie Naczelnego Sądu
Administracyjnego - Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analizy danych zawartych w
oświadczeniu o stanie majątkowym dokonuje kolegium właściwego sądu administracyjnego.
Art. 29. § 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów
administracyjnych oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy
sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy o
ustroju sądów powszechnych (…)..
§ 3. Określone w przepisach, o których mowa w § 1 i 2, uprawnienia Ministra Sprawiedliwości
przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

***
USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Prawo o ustroju sądów wojskowych
Art. 28. § 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o
posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa
handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku
powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem
funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.
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§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach.
§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego wojskowego
sądu okręgowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych.
§ 3. Prezesi wojskowych sądów okręgowych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1,
Krajowej Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy danych w nim zawartych.
§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie co
roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu
opuszczenia stanowiska sędziego.
Przed 6 stycznia 2017 r.:
Od 6 stycznia 2017 r.:
§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie § 5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
majątkowym
stanowią
tajemnicę
prawnie mowa w § 1, są jawne, także co do imienia i
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych,
informacji niejawnych o klauzuli tajności informacji o miejscu położenia nieruchomości,
"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie a także informacji umożliwiających identyfikację
informacji niejawnych, chyba że sędzia, który ruchomości sędziego. Na wniosek sędziego, który
złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na złożył oświadczenie, podmiot uprawniony do
ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych odebrania oświadczenia może zdecydować o
przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 objęciu informacji zawartych w oświadczeniu
lub 3, do odebrania oświadczenia może je ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o
ujawnić pomimo braku zgody składającego klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w
oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
przez 6 lat.
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1167), jeżeli ujawnienie tych informacji
mogłoby powodować zagrożenie dla sędziego lub
osób
dla
niego
najbliższych.
Minister
Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej
klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia
przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie
stosuje się.
§
5a.
Jawne
informacje
zawarte
w
oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot
uprawniony
do
odebrania
oświadczenia
udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o
którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016
r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku.
§ 5b. Oświadczenie, o którym mowa w § 1,
przechowuje się przez 6 lat.”,
§ 6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie
majątkowym podmiot uprawniony do odebrania majątkowym podmiot uprawniony do odebrania
oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 3, przekazuje oświadczenia przekazuje do urzędu skarbowego
do urzędu skarbowego właściwego ze względu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
na miejsce zamieszkania sędziego. Właściwy sędziego. Właściwy urząd skarbowy jest
urząd skarbowy jest uprawniony do analizy uprawniony do analizy danych zawartych w
danych zawartych w oświadczeniu, w tym oświadczeniu, w tym również do porównania jego
również do porównania jego treści z treścią treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń
uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli
zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co
budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności do legalności pochodzenia majątku ujawnionego
pochodzenia
majątku
ujawnionego
w w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę
oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do do właściwego postępowania, prowadzonego na
właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
podstawie odrębnych przepisów.
§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
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oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu uprawnionego do odebrania oświadczenia
o
odpowiedzialności
karnej
za
złożenie
fałszywego
oświadczenia
Art. 29. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 28, stosuje się odpowiednio formularz
określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz.
1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635),
dotyczącymi oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tejże ustawy.

***
USTAWA
z dnia 23 listopada 2002 r.
o Sądzie Najwyższym

Art. 38. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziowie Sądu Najwyższego składają Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego. Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym
dokonuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
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