
ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 
 

W celu prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych w Starostwie 

Powiatowym w Opolu opracowano zasady wypełniania oświadczeń majątkowych. 

 

I. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZOBOWIĄZANE  

SĄ NASTĘPUJACE OSOBY: 

 

1. Radny Powiatu Opolskiego, 

2. Członek Zarządu Powiatu,  

3. Sekretarz Powiatu Opolskiego,  

4. Skarbnik Powiatu Opolskiego,  

5. Kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego,  

6. Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną, 

7. Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty. 

 

Podstawą prawną do składania oświadczeń majątkowych jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami).  

Wzory oświadczeń majątkowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń 

majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika 

powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu 

zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne  

w imieniu starosty (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283). 

 

II. TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH: 

 

Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia: 

1) Złożenia ślubowania przez radnego, 

2) Powołania na stanowisko, 

3) Zatrudnienia, 

4) Otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 

starosty według stanu na dzień objęcia stanowiska. 

 

Kolejne oświadczenia majątkowe składa się do 30 kwietnia następnego roku , według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

 

Ostatnie oświadczenie składa się: 

1) na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Powiatu, 

2) w dniu odwołania ze stanowiska, 

3) w dniu odwołania z funkcji, 

4) w dniu rozwiązania umowy o pracę. 

 

III. Na oświadczeniu majątkowym umieszcza się datę wpływu do Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

 

IV. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne z wyłączeniem 

informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o 

miejscach położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu. Informacje jawne 

zawarte w oświadczeniu majątkowym podlegają publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 



V. ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH: 

 

1. Oświadczenie powinno być wypełnione rzetelnie, starannie, przejrzyście. 

2. Należy wykazać majątek znajdujący się w kraju i za granicą. 

3. Należy wykazać majątek odrębny tj. osoby składającej oświadczenie oraz majątek 

stanowiący współwłasność (np. objęty małżeńską wspólnotą majątkową, majątek) 

4. W druku oświadczenia majątkowego nie pozostawia się pustych rubryk, jeśli 

poszczególne rubryki nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”. 

5. Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

wraz z dwoma kopiami złożonego w urzędzie skarbowym zeznania 

podatkowego/zeznań podatkowych. Osoby, które uzyskują wyłącznie dochody  

z emerytury/renty i są rozliczane przez organ rentowy na formularzu PIT 40A  

mają obowiązek dołączyć kopię tego rozliczenia. Jeśli osoba składająca oświadczenie 

złożyła do urzędu skarbowego za dany rok więcej niż jedno roczne zeznanie 

podatkowe (na różnych formularzach np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, 

PIT-39) do oświadczenia należy dołączyć kopie wszystkich złożonych zeznań. 

6. W oświadczeniu majątkowym nie podaje się dochodów współmałżonków  

oraz jego majątku odrębnego. Uwaga majątkiem odrębnym małżonka są spadki, 

darowizny oraz majątek, który nabył przed zawarciem małżeństwa w przypadku 

posiadania małżeńskiej wspólności  majątkowej. 

7. W przypadku wypełniania oświadczenia majątkowego przy użyciu komputera 

składający oświadczenie majątkowe podpisuje każdą stronę dokumentu. 

8. Podanie w treści oświadczenia majątkowego nieprawdy lub zatajenie prawdy skutkuje 

odpowiedzialnością na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 

VI. JAK NALEŻY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO 

 

1. ZASOBY PIENIĘŻNE 

 

W części tej należy wykazać gotówkę i środki zgromadzone na rachunkach bankowych, 

lokatach bankowych oraz wszelkie środki powierzane funduszom inwestycyjnym. 

 

Wykazując zasoby pieniężne należy uwzględnić środki zgromadzone w walucie polskiej  

i walucie obcej posiadane w kraju i za granicą. 

 

Wykazaniu w tym punkcie podlegają także akcje, obligacje i kwity depozytowe - będące 

papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

 

2. NIERUCHOMOŚCI 

 

W oświadczeniu należy wymienić nieruchomości będące w posiadaniu składającego 

oświadczenie, przez co rozumie się osobę będącą właścicielem nieruchomości, 

użytkownikiem wieczystym ale także faktycznego posiadacza nieruchomości o nieustalonej 

własności, najemcę, dzierżawcę i użytkownika posiadającego inny tytuł do nieruchomości - 

może to być także spółdzielcze prawo do lokalu. 

Wskazać należy także prawo własności nieruchomości wynikające ze współwłasności. 

 

W części dotyczącej gospodarstwa rolnego należy określić jego rodzaj (np. hodowlane, 

uprawy polowe, mieszane) oraz wykazać kwotę osiągniętego przychodu/dochodu.  



W przypadku, gdy z gospodarstwa nie osiąga się przychodów/dochodów w odpowiednią 

rubrykę należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

W części dotyczących innych nieruchomości należy wykazać wszystkie pozostałe 

nieruchomości znajdujące się w poosiadaniu osoby składającej oświadczenie: 

 budynki gospodarcze, rekreacyjne, lokale użytkowe, 

 wszelkiego rodzaju działki, grunty leśne, nieużytki, 

 nieruchomości, na których znajdują się stawy i jeziora. 

 

Wykazane nieruchomości należy oszacować – podać ich wartość. Jeżeli wartość 

nieruchomości nie jest znana winno to być oszacowanie własne z uwzględnieniem  

cen rynkowych. 

 

W sytuacji, gdy składający oświadczenie wykazuje więcej niż jedną nieruchomość,  

należy to zrobić wykazując każdą z nieruchomości w odrębnej pozycji ze wskazaniem 

powierzchni, odrębnej wartości i tytułu prawnego. Nie należy podawać łącznej powierzchni  

i wartości. 

 

Z częścią A nieodłącznie jest związana część B oświadczenia, w której należy podać odrębnie 

dla każdej nieruchomości adres – wskazać, gdzie nieruchomość jest położona. 

 

3. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH HANDLOWYCH 

 

W punkcie tym należy podać informacje o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych w zakresie: liczby posiadanych udziałów i akcji, nazwy emitenta, informacje  

czy akcje i udziały stanowią pakiet większy niż 10%, wysokości dochodu osiągniętego  

z tytułu udziałów i akcji. 

 

4. NABYCIE MIENIA W DRODZE PRZETARGU 

 

W punkcie tym podlegają ujawnieniu wszelkie nabycia mienia w drodze przetargu od: 

 Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, 

 od jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 

 od komunalnych osób prawnych. 

 

Podać należy opis mienia, dokładną datę nabycia oraz wskazać podmiot, od którego mienie 

zostało nabyte. 

 

WAŻNE: 

W tym punkcie wykazuje się mienie nabyte w DANYM roku, natomiast w latach następnych 

mienie to wykazuje się w punkcie II oświadczenia – NIERUCHOMOŚCI. 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Ujawnieniu w tym punkcie podlegają fakty: 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej – jej przedmiot, forma prawna, ewentualni 

wspólnicy oraz osiągnięty przychód i dochód w roku poprzednim (dochodem jest 

różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami poniesionymi w celu jego 

osiągnięcia). 



2. Zarządzanie działalnością (również jako przedstawiciel lub pełnomocnik) -  

jej przedmiot, forma prawna, ewentualni wspólnicy oraz osiągnięty przychód i dochód  

w roku poprzednim. 

 

6. UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

Ujawnieniu w tym punkcie podlega uczestnictwo we władzach statutowych spółek 

handlowych oraz wysokość uzyskanego z tego tytułu dochodu. Niezbędne jest  

również podanie nazwy i siedziby spółki oraz wskazanie daty objęcia funkcji w jej organach. 

 

7. INNE DOCHODY 

 

W tym punkcie należy ujawnić wszystkie dochody nie ujawnione we wcześniejszych 

punktach. 

 

Dochody te mogą być uzyskiwane z różnych źródeł, między innymi: 

 stosunek służbowy, 

 stosunek pracy,  

 spółdzielczy stosunek pracy,  

 członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się 

produkcją rolną,  

 praca nakładcza, 

 emerytura, 

 renta, 

 działalność wykonywana osobiście, 

 działy specjalnej produkcji rolnej,  

 najem lub dzierżawa w sytuacji, gdy nie są prowadzone w ramach działalności 

gospodarczej (wówczas należy je wykazać w punkcie VI), 

 prawa majątkowe, w tym prawa autorskie,  

 dochody z kapitałów pieniężnych, 

 darowizny. 

 

Dochód z każdego źródła winien być wykazany w odrębnej pozycji - nie łącznie.  

 

W sytuacji, gdy składający oświadczenie uzyskał dochody ze stosunku pracy i w tym samym 

zakładzie pracy uzyskał dochód np. z umowy zlecenia i z innych źródeł, każdy z tych 

dochodów należy podać odrębnie.  

 

W oświadczeniu należy także wykazać kwoty otrzymanych diet i innych dochodów  

z działalności społecznej. 

 

8. ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE 

 

W tym punkcie należy wykazać wszystkie zobowiązania pieniężne powyżej 10.000 zł,  

w tym 10. 000 złotych zaciągnięte u osób prawnych i fizycznych, np. kredyty i pożyczki bankowe, 

pracownicze, wystawione weksle, pożyczki od osób fizycznych itd.  

 

Przy każdym zobowiązaniu należy podać warunki zobowiązania: 

 nazwa podmiotu udzielającego (np. nazwę banku, dane personalne osoby fizycznej), 

 wysokość zobowiązania w momencie zaciągnięcia, 

 okres  na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte, 



 wysokość zobowiązania na dany rok (na dzień wypełniania oświadczenia majątkowego), 

 cel, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte wraz z tytułem prawnym, np. umowa kupna, 

kredyt konsumpcyjny, inne zobowiązania.  

 
VII. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BRAKI, UCHYBIENIA, POMYŁKI 

 

 złożenie dokumentacji niekompletnej (brak drugiego egzemplarza oświadczenia 

majątkowego, brak zeznania podatkowego PIT), 

 pozostawienie niektórych rubryk oświadczenia niewypełnionych, 

 brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku 

odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, 

 brak wykazania działki pod budynkiem mieszkalnym, wykazania jej powierzchni  

oraz wartości, 

 brak wykazania dochodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych, 

 brak określenia warunków, na jakich zaciągnięto kredyt (wobec kogo zaciągnięto 

zobowiązania finansowe, w związku z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości). 

 

VIII. POSTĘPOWANIE ZE ZŁOŻONYMI OŚWIADCZENIAMI MAJĄTKOWYMI 

 

Oświadczenia majątkowe złożone do Starostwa Powiatowego w Opolu są analizowane przez:  

 

1. Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego w przypadku oświadczeń składanych 

przez radnych, 

 

2. Starostę Opolskiego w przypadku oświadczeń majątkowych składanych  

przez sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową  

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty. 
 

Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych jeden egzemplarz złożonych dokumentów 

zostaje przekazany urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie.  

 

Dokumentacja oświadczeń majątkowych jest przechowywana przez okres 6 lat. 

 

Część jawna oświadczenia majątkowego (Część A) jest publikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 


