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       W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi podawania dochodów z tytułu wynagrodzenia 
współmałżonka  ,  które  wymagane  są  od  funkcjonariuszy  Służby  Więziennej  przy  składaniu 
oświadczenia o stanie majątkowym zwracamy się prośbą  za pośrednictwem Przewodniczącego 
Zarządu Głównego o zajęcie stanowiska w/w sprawie. W naszej ocenie , obowiązek spoczywający 
na  funkcjonariuszach  SW  został  oparty  na  błędnej  interpretacji  przepisów  .  Prośbę  swoją 
motywujemy tym , iż wielu funkcjonariuszy  z Okręgu Poznańskiego w którego obszarze są też 
jednostki z województwa Lubuskiego zwraca uwagę na  zaistniały problem. 
    Pragniemy tez przedstawić argumentację w celu poparcia naszej prośby:
Zgodnie z  treścią art.  161 ust.  1 ustawy o Służbie Więziennej  funkcjonariusz jest  obowiązany 
złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym , obejmującym majątek stanowiący małżeńską 
wspólność majątkową i jego majątek osobisty. Odnośnie dokonania interpretacji użytego pojęcia 
„majątek” można posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”. 
Wskazanie w ustawie tej jednak pojęcia dla materii niniejszej sprawy mogą mieć jedynie znaczenie 
pomocnicze i nie można dokonywać interpretacji całościowej i rozszerzającej , z uwagi na inny 
charakter i cel unormowań zawartych we wspomnianym „Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”.
    Należy wskazać , że w ust. 2 art. 161 ustawy o SW wskazano , że funkcjonariusz składający  
oświadczenie  o  swoim  stanie  majątkowym  podaje  między  innymi  informacje  o  osiągnięciu 
dochodu.  W  przepisie  tym  ,  nie  zawarto  obowiązku  podania  informacji  o  dochodach 
współmałżonka. Kierując się zatem zasadą racjonalności ustawodawcy należy skonstatować , że 
zamiar nałożenia obowiązku ujawniania dochodów małżonka zostałby wskazany expressis verbis. 
Tymczasem  w  treści  przepisu  art.  161  ust.2  analizowanej  ustawy  wskazano  li  tylko  dochody 
funkcjonariusza.
   Należy dodać , że nie jest bez znaczenia również treść przepisu art. 161 ust. 4 ustawy o SW , z 
której  wynika  ,  iż  do  oświadczenia  o  stanie  majątkowym  stosuje  się  odpowiednio  formularz 
określony  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  11  ustawy  „O  ograniczeniu  prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne” dotyczącymi oświadczenia , o 
którym mowa w art. 10 ust. 1 tejże ustawy. Wspomniany formularz został określony w załączniku 
Nr 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie 
określenia  wzorów formularzy  oświadczeń  o  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  i  o  stanie 
majątkowym (Dz. U. Nr 143 , poz. 1387). Analizując wspomniany „wzór formularza”  nie sposób 
wnioskować o konieczności wskazania wynagrodzenia za pracę współmałżonka . Konsekwentnie 
należy  więc  stwierdzić  ,  że  obowiązek  nałożony  na  funkcjonariuszy  Służby  Więziennej  ,  a 
dotyczący podawania wspomnianych danych , jest niezgodny z owym wzorem. 
     Na uwagę zasługuje  fakt,  że rzeczone oświadczenie  dotyczy „stanu majątkowego”  a  nie 
majątku sensu stricte . Definicje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym miały za zadanie 



rozstrzygnąć kwestie majątkowe małżonków , w celu określenia udziału i wkładu poszczególnego 
małżonka  w  budowaniu  majątku  wspólnego.  Z  tego  względu  w  tym  przypadku  dochody  i 
wynagrodzenie za pracę poszczególnych małżonków mają istotne znaczenie. 
       Kierując się jednak sensem i interpretacją celowością wprowadzenia w ustawie  
„O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne” 
obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym , należy stwierdzić , że oświadczenie  , 
dotyczy kwestii  stanu majątkowego ,  czyli  stanu zaistniałego i pewnego , a nie przemijających 
wpływów finansowych , jakim jest wynagrodzenie za pracę. 
     Z  tego  ,  też  względu  ,  we  wzorze  formularza  znajduje  się  wiele  kwestii  związanych  z 
okolicznościami  prowadzącymi  do  zwiększenia  stanu  majątku  ,  jednakże  brak  jest  obowiązku 
wskazania wynagrodzenia za pracę. Argumentem potwierdzającym przedstawiony zarys prawny 
jest okoliczność , że w oświadczeniu należy między innymi podać zasoby pieniężne zgromadzone 
w formie waluty polskiej , obcej czy papierach wartościowych. Chodzi zatem o podanie zasobów , 
które stanowią niejako nadwyżkę w gospodarstwie małżonków , a więc stan w miarę stały , stan 
majątkowy  ,  a  nie  wpływające  i  użytkowane na bieżące  utrzymanie  wynagrodzenie  za  pracę. 
Ponadto o konieczności stosowania zawężającej wykładni przepisów prawa , w tym między innymi 
przepisów  Kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego  świadczy  okoliczność  ,  że  osoba  składająca 
oświadczenie  o  stanie  majątkowym  ,  zgodnie  z  analizowanym  wzorem  formularza  jest 
zobowiązana podać składniki  mienia  ruchomego i  zobowiązania  pieniężne o  wartości  powyżej 
10000zł. Świadczy to o tym , że ustawodawca odszedł od nadmiernego inwigilowania drobnych 
ruchomości , czyt też niewielkich zobowiązań pieniężnych. 
     Wypada dodać , że intencją ustawodawcy była możliwość weryfikacji , czy zachodzi związek 
przyczynowy  między  faktem  piastowania  określonej  funkcji  a  zmieniającym  się  stanem 
majątkowym osoby składającej przedmiotowe oświadczenie. Należy stwierdzić , że wewnętrzne 
ustalenia , zarządzenia resortu więziennictwa są sprzeczne z obowiązującym prawem i zostały 
poczynione w oparciu o błędną interpretację prawa. Interpretacja strony służbowej pozostaje w 
sprzeczności z interpretacją dokonaną przez inne resorty. Trzeba nadmienić , że funkcjonariusze 
Policji  , Sędziowie czy Prokuratorzy nie są zobligowani do podawania kwoty wynagrodzenia za 
pracę współmałżonka. 
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