
Co mają 
polscy 
sędziowie?

Analiza oświadczeń majątkowych

maj
2019



Zajmujemy się strategicznym doradztwem komunikacyjnym.
Działamy od 1999 roku. Nasza specjalizacja to: działania public
affairs i public relations, research i analizy, kompleksowe
zarządzanie kryzysowe oraz budowanie długofalowego wizerunku
i reputacji liderów – ludzi i firm.

Pomagamy naszym klientom budować reputację w relacjach
z otoczeniem gospodarczym, politycznym i społecznym. Działamy na
styku tych światów, doskonale rozumiejąc mechanizmy ich
funkcjonowania i zależności. W dzisiejszym świecie trudno jest
przebić się z własnym przekazem i bronić swoich racji. Bridge
pomaga firmom w komunikowaniu i budowaniu argumentacji oraz
w naświetlaniu spraw, które mają dla nich najistotniejsze znaczenie.

Autorskie analizy i raporty to nasza specjalność. Na podstawie
naszych opracowań zarządy firm podejmują kluczowe decyzje
biznesowe, zmieniają strategie i wybierają optymalne taktyki. Nasi
klienci znajdują się w rankingach liderów opinii biznesu. Z naszych
raportów korzystają najważniejsze think-tanki, a nasze artykuły
eksperckie ukazały się w najważniejszych dziennikach i tygodnikach
w Polsce.

Jesteśmy niezależną firmą badawczą
działającą od 2010 roku. Prowadzimy badania
marketingowe, wykonujemy analizy danych
oraz oferujemy doradztwo w kwestii
pozyskiwania wiedzy o konsumentach,
markach oraz postawach społecznych. Naszą
specjalizacją są badania ilościowe oraz techniki
jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem
nowych technologii i rozwiązań online.
Realizowaliśmy zarówno wyspecjalizowane
projekty analityczne, jak również badania na
bardzo dużych reprezentatywnych,
ogólnopolskich próbach. Wyróżnia nas
praktyczna, ekspercka wiedza poparta
kilkunastoletnim doświadczeniem naszych
badaczy i współpracowników.
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§ Ludzką i osobistą odpowiedzialność sędziego można porównać chyba tylko z odpowiedzialnością i oczekiwaniami, jakie większość z
nas ma wobec lekarzy. Obie te grupy zawodowe posiadają zasadniczy wpływ na życie ludzi, których sprawy rozpatrują. Z tego
powodu nikogo nie powinno dziwić oczekiwanie czy nadzieja, że sędzia, do którego trafiają nasze sprawy, będzie osobą
posiadającą bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, moralne oraz gwarancje swojej niezawisłości.

§ W Polsce zatrudnionych jest 11,8 tys. sędziów, asesorów i referendarzy sądowych. To 0,03 proc. obywateli. Dla porównania lekarzy
(razem ze stomatologami) jest 191,5 tys. (0,5 proc. obywateli).

§ Polska konstytucja mówi o zarobkach tylko jednej grupy zawodowej – sędziów. Ma to gwarantować ich niezawisłość. Wysokość
zarobków jest ustalona ustawowo i wynosi od dwóch do trzech przeciętnych wynagrodzeń (w zależności od stawki awansowej).
Średnie miesięczne wynagrodzenie sędziego w Polsce w IV kwartale 2018 r. wynosiło 12 693 zł. To więcej niż dieta poselska czy
pensja ministra i tylko trochę mniej niż wynagrodzenie premiera i Prezydenta RP.

§ Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku przez sędziów, asesorów i referendarzy sądowych wciąż jest nowością –
stosowna nowelizacja ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw” weszła w życie w styczniu
2017 r. Po raz pierwszy sędziowie opublikowali swoje oświadczenia majątkowe w połowie 2017 r. (za 2016 r.). Największy zbiór
danych został opublikowany w 2018 r. i właśnie oświadczenia z tego roku zbadaliśmy.

§ Naszą analizę przygotowaliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, z ciekawości, ale i zadziwienia, że nikt tego do tej pory nie zrobił.
Mimo że oświadczenia są publicznie dostępne. Oprócz bazowych statystyk o średnich zarobkach sędziów, udostępnianych
dziennikarzom przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w debacie publicznej nie pojawiają się miarodajne i zagregowane informacje na
temat stanu majątkowego polskich sędziów.
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§ Zdecydowaliśmy się poddać analizie oświadczenia majątkowe sędziów z trzech apelacji: szczecińskiej, warszawskiej i rzeszowskiej.
Sędziowie, którzy je złożyli, pracują w 3 sądach apelacyjnych, 9 okręgowych i 57 rejonowych. W sumie przeanalizowaliśmy i
porównaliśmy 2703 oświadczenia majątkowe. W tym 80 proc. oświadczeń sędziów, 2 proc. asesorów i 18 proc. referendarzy
sądowych1. To prawie 23 proc. wszystkich oświadczeń majątkowych, które w 2018 roku złożyli zobowiązani do tego sędziowie,
asesorzy i referendarze.

§ Wybraliśmy apelacje o bardzo zróżnicowanym charakterze, dzięki czemu można wyciągać ostrożne, ale jednocześnie miarodajne
i skalowalne na cały kraj wnioski. Pod uwagę braliśmy wskaźniki społeczno-ekonomiczne, pozwalające spojrzeć na społeczeństwo
polskie w sposób przekrojowy, m.in. średnie wynagrodzenie, poziom bezrobocia, cenę m² mieszkania, wyniki wyborów, stosunek do
wiary. Wyniki poszczególnych apelacji (warszawskiej, szczecińskiej i rzeszowskiej) w każdym wypadku zbliżone są do najwyższego,
najniższego lub średniego wyniku w skali kraju.

§ W zbadanej przez nas grupie sędziów większość to kobiety (66 proc. i nie odbiega to znacząco od rozkładu płci w całej populacji
polskich sędziów), ale na stanowiskach kierowniczych lekką przewagę mają mężczyźni (51 proc.). Większość sędziów jest w sile
wieku. Najliczniejszą grupą wśród badanych były osoby między 41 a 50 rokiem życia, czyli zaczęli pracę po przełomie 1989 roku.

1 Analizie poddano też oświadczenia referendarzy sądowych i asesorów. Zakres ich pracy częściowo pokrywa się z zadaniami sędziów – mogą np.
orzekać w szczególnych, łatwiejszych sprawach. Dodatkowo również asesorów i referendarzy zobowiązano do ujawnienia majątków (oświadczenia są
publikowane razem z sędziowskimi).
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§ Zbadana przez nas grupa sędziów posiada ok. trzy razy więcej oszczędności niż przeciętny obywatel (średnia 125 tys. PLN vs 41

tys. PLN). Środowisko sędziów jest jednak bardzo zróżnicowane pod względem posiadanego zabezpieczenia finansowego. W
przybliżeniu połowa z badanych podała zasoby pieniężne w kwocie do ok. 50 tys. zł., a tylko co dziesiąty wymienił zasoby powyżej
300 tys. zł.

§ W analizowanych przez nas oświadczeniach znaleźliśmy osoby posiadające ponad milion oszczędności w polskiej walucie (12 osób
= 0,4 proc. zbadanych oświadczeń), jak i osoby, które nie radzą sobie finansowo i muszą np. korzystać z chwilówek, aby „dopiąć”
swój miesięczny budżet. Wydaje się jednak, że zdecydowana większość zbadanych przez nas sędziów nie ma kłopotów z brakiem
pieniędzy „na życie od pierwszego do pierwszego”.

§ W Polsce jednym z kluczowych wyznaczników majętności i stabilności jest posiadanie nieruchomości. Zbadani sędziowie nieco
rzadziej niż ogół populacji mieszkają w domach (47 vs 57 proc.), a nieco częściej wymieniali w oświadczeniach mieszkania (67 vs 43
proc.). Średnia powierzchnia ich domów wynosi 182 m², a mieszkań ok. 62 m².

§ Jednocześnie zbadana przez nas grupa sędziów jest cztery razy częściej zadłużona na cele mieszkaniowe niż Polacy całościowo (59
proc. vs 14 proc). Wśród najważniejszych przywilejów sędziów jest możliwość korzystania z pożyczek na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych udzielanych przez sądy. Ich oprocentowanie nie może przekroczyć poziomu inflacji. Takie pożyczki stanowią 18
proc. wszystkich zobowiązań sędziów na cele mieszkaniowe, a 82 proc. to kredyty hipoteczne w banku.

§ Sędziowie mają niemal tyle samo innych wierzytelności, co statystyczne gospodarstwo domowe (30 proc. vs 33 proc.). Średnia
wartość zadłużenia pozahipotecznego pozostała do spłaty to ok. 36 tys. zł.
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§ Zbadani przez nas sędziowie jeżdżą nowszymi samochodami niż przeciętny obywatel (stan na 2018: 8 lat vs 13 lat). Auta te w

większości trudno jednak określić jako najnowsze. Wybór marek jest podobny do tego, na co decydują się inni obywatele. Wśród 5
najpopularniejszych marek samochodów wśród sędziów oraz nowych aut rejestrowanych w 2017 r. są Toyota, Volkswagen Opel i
Ford. Najczęściej wybierana przez Polaków Skoda znajduje się na 7 miejscu. Z kolei Honda, która jest czwartą najczęściej wybieraną
marką przez sędziów, w zestawieniu dla ogółu kraju jest dopiero na 21 miejscu.

§ Z analizowanych oświadczeń majątkowych wynika, że im wyższe stanowisko w strukturze sądownictwa, tym większe możliwości
powiększenia swoich zarobków. Dodatkowe dochody osiąga 27 proc. sędziów. Średnio jest to 20 tys. PLN rocznie. Co ciekawe w tej
grupie sędziów najpopularniejsze źródło dochodów – wynajem nieruchomości – nie wiążę się z działalnością zawodową. Kolejne
najpopularniejsze źródła to: praca dydaktyczna, szkolenia, udział w komisjach egzaminacyjnych, prawa autorskie oraz umowy o
dzieło/zlecenia.

§ Drugiego powodu przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych dostarczyła nam trwająca od trzech lat niezwykle gorąca
polityczna dyskusja wokół statusu społecznego, prawnego i konstytucyjnego sędziów. W dyskusji tej pojawiał się także wątek
majątkowy. W ferworze publicznej debaty padały argumenty odwołujące się do potocznych opinii na temat majętności sędziów i ich
pozycji społecznej.

§ We wrześniu 2018 r. Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera podczas wizyty w Polsce członków Komisji ds. Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego stwierdził, że „niektórzy sędziowie są bogaci i
mają w ogródkach zakopane sztabki złota, ale nie jest znane ich pochodzenie”2. Jego zdaniem przestępcy mieli też przekupywać
sędziów samochodami, aby uniknąć wyroków3.

2 European Parliament, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, „Draft Mission Report”, 19.11.2018, s. 28.

3 Tamże.
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§ Bardzo głośna stała się wypowiedź prof. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z lutego 2017 r. dla portalu

onet.pl. Rozgłos zyskała fraza: „za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji”4, choć był to tylko fragment większego
zdania5.

§ Podobny los spotkał wypowiedź sędzi Ireny Kamińskiej o „nadzwyczajnej kaście”. Podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów
Polskich we wrześniu 2016 r. powiedziała ona: „Bo ja całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta
ludzi i myślę, proszę państwa, że damy radę”6. W kolejnych dniach w wielu mediach sędzia tłumaczyła, że nie miała nic złego na
myśli, a jej „niezręczne słowa” są przedstawiane bez kontekstu. W jej obronie stanął m.in. przewodniczący KRS, Dariusz
Zawistowski, który uważał, że autorce cytatu chodziło tylko o podkreślenie wyjątkowych obowiązków, jakie ciążą na sędziach, a nie
o to, że mają nadzwyczajne przywileje.

§ W podobnym duchu były opisywane sytuacje majątkowe poszczególnych sędziów. Oparte zazwyczaj na analizie pojedynczych
oświadczeń, bo dane przekrojowe nie były dotychczas publikowane. Przykładem może być tu sama Małgorzata Gersdorf, której
majątek opisywały media („miliony oszczędności, pół kilograma złota, drogocenna biżuteria i liczne nieruchomości”7). Z kolei na
drugim biegunie znajduje się historia o prezesie Sądu Rejonowego we Włocławku, który dorabiał przy zbiorze winogron we
Francji. Pracował tam ok. 3 tygodnie podczas urlopu wypoczynkowego8.

4 Wiadomosci.dziennik.pl, „Prof. Gersdorf: Za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji”, 23.02.2017, Media/PAP.

5 Całe zdanie brzmiało tak: „Przeciętny radca prawny zarabia więcej, niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? Na tym szczeblu 70 proc.
nominacji to kobiety. Zarobki nie są wystarczające, by mężczyźni podejmowali ten zawód. Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys.
brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. A co jest na samym szczycie? Dobry adwokat ma się lepiej, niż sędzia Sądu Najwyższego”.

Wiadomosci.onet.pl, „Pierwsza prezes Sądu Najwyższego dla Onetu: nie schowam się ze strachu przed PiS [Wywiad]”, Andrzej Stankiewicz, 22.02.2017,
Andrzej Stankiewicz.

6 Wprost.pl, „Sędzia o swoich kolegach: Nadzwyczajna kasta ludzi”, 04.09.2016.

7 Fakt.pl, „Prezes Sądu Najwyższego pochwaliła się majątkiem. Miliony oszczędności!”, 04.07.2017, burza.

8 Rp.pl, „Prezes sądu pracował przy winobraniu. Rzecznik KRS: to praca niegodna sędziego”, 05.04.2019, onet.pl.
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§ Kiedy działająca przy PAN Rada Języka Polskiego zbadała tzw. paski Wiadomości TVP za lata 2016-2017, okazało się, że jednym z

istotnych tematów tam goszczących były ustawy sądownicze. Na paskach pojawiły się m.in. zwroty: „Setki tysięcy złotych dla
sędziów TK”, „Kolejna skandaliczna decyzja sędziów”, „Sądownictwo wymaga reformy”, „Front obrony sędziowskiej kasty” czy
„Toga chroni przed odpowiedzialnością?9”.

§ W ostatnich miesiącach na wizerunek sędziów mogły też wpłynąć ujawnione i nagłośnione przez media sprawy wyroków, przez
które niewinne osoby spędziły wiele lat w więzieniu. Najgłośniejszym jest przypadek Tomasza Komendy, który w 2004 r. został
niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nieletniej. Mimo że był niewinny, w więzieniu spędził 18 lat. Obecnie
walczy o 18 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania10. Ostatnio rozgłos zyskała sprawa Arkadiusza Kraski, który za zabójstwo
którego prawdopodobnie nie popełnił, spędził w więzieniu już 19 lat11.

§ Wysoka temperatura sporu politycznego wokół zmian w sądownictwie, bulwersujące opinię publiczną przykłady sądowej
niesprawiedliwości, informacje o sędziach popełniających przestępstwa, przewlekłość postępowań, a do tego wypowiedzi
dotyczące majątków i zarobków sędziów, nie pozostały bez wpływu na spadek społecznego zaufania do tej grupy zawodowej.

§ Według badań GfK Verein w 2018 r. poziom zaufania wobec sędziów spadł z 56 do 46 proc12. Wcześniejsze badania CBOS z lat
2012 i 2017 pokazywały, że spadek zaufania nie był tak aż tak gwałtowny – liczba Polaków negatywnie oceniających pracę
sędziów wzrosła w ciągu 5 lat tylko o jeden punkt procentowy z 23 do 24 proc13.

9 Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, „Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego za lata 2016–2017 – język informacji politycznej”,
marzec 2019.

10 natemat.pl, „Chichot losu w sprawie Tomasza Komendy. Decyzję o zadośćuczynieniu może wydać sędzia, który go skazał”, 09.04.2019, Mateusz
Marchwicki.

11 onet.pl, „Przetrwałem wszystko. Przełom w sprawie Arkadiusza Kraski”, 07.04.2019, Ewa Ornacka.

12 prawo.pl, „Zmalało zaufanie do sędziów i wszystkich prawników”, 03.02.2019, Krzysztof Sobczak. 

13 CBOS, „Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości”, Komunikat z badań 31/2017, marzec 2017.
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§ Naszym zdaniem upublicznione deklaracje majątkowe sędziów są szansą, by spróbować odejść od stereotypów i myślenia

życzeniowego. Zamiast tego zacząć, przy formułowaniu opinii na temat tej wyjątkowej grupy zawodowej, opierać się na faktach.
Warto tu też przypomnieć, że oświadczenia majątkowe wiążą się z aspektem konfliktu interesów. Pojęcie to zostało wprowadzone
do Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów dopiero w marcu 2017 r., czyli dwa miesiące po wejściu w życie obowiązku składania
oświadczeń majątkowych.

§ Mamy nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości lub Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, mające większe zasoby finansowe i ludzkie,
kiedyś podda ten ogromny materiał zdecydowanie większej i głębszej analizie niż nasza. Z dużym zainteresowaniem czekamy na
takie opracowanie.

§ Nad analizą, którą oddajemy do Państwa dyspozycji, pracował zespół researcherów Bridge: Piotr Szcześniak, Adam Mazurek i
Paweł Wysocki. Opracowanie danych od strony statystycznej i socjologicznej przygotował Paweł Motyczyński z firmy 3D Market.
Koncepcję całości analizy przygotowali partnerzy firmy Bridge Anna Perlik-Piątkowska i Piotr Wysocki.

§ Firma Bridge na potrzeby i za pieniądze swoich klientów przygotowuje analizy i opracowania, które wspomagają osiąganie celów
biznesowych, komunikacyjnych i wizerunkowych. Niniejsza analiza nie powstała na zlecenie któregokolwiek z klientów firmy.
Oddajemy ją w Państwa ręce pro publico bono!
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§ Baza danych powstała w oparciu o publicznie dostępne oświadczenia majątkowe pracowników sądów. Analizie poddano
oświadczenia opublikowane w 2018 r. (za 2017 r.)

§ Przeanalizowano 2703 oświadczenia z trzech apelacji. Jest to 22,7 proc. wszystkich sędziów, referendarzy i asesorów pracujących
w Polsce.

§ apelacja warszawska - 1448 (53 proc. zbadanych oświadczeń) 
§ apelacja szczecińska - 748 (28 proc. zbadanych oświadczeń)
§ apelacja rzeszowska - 507 (19 proc. zbadanych oświadczeń) 

§ O ile nie zaznaczono inaczej, prezentowane dane odnoszą się do całego zbioru, czyli do wszystkich 2703 oświadczeń.

§ Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter przybliżony. Jest to związane z dużą liczbą braków danych w niektórych 
kategoriach i apelacjach, niejednoznaczną prezentacją informacji w oświadczeniach, a także zaokrągleń wprowadzonych podczas 
analizy.

§ Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i dotyczą trzech apelacji. Należy zatem pamiętać, że nie obejmują całej Polski. 
Apelacje zostały wybrane ze względu na zróżnicowanie społeczno-demograficznych cech ich mieszkańców. Więcej informacji 
o metodologii wyboru apelacji w rozdziale II. 

§ Oświadczenia mogą obejmować nie tylko majątek osobisty, ale również inny wymieniony, np. majątek objęty wspólnotą majątkową 
lub posiadany wspólnie z innymi członkami rodziny. 

Charakterystyka bazy danych
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§ Analiza obejmuje trzy instancje sądów:

Sądy Rejonowe 1932 oświadczenia (71 proc. badanych oświadczeń) 
Sądy Okręgowe 652 oświadczenia (24 proc. badanych oświadczeń) 
Sądy Apelacyjne 119 oświadczeń (5 proc. badanych oświadczeń) 

§ Zbadano oświadczenia osób zajmujących różne stanowiska w sądach, m.in. sędziego, przewodniczącego wydziału, prezesa sądu. 

§ Analizie poddano też oświadczenia referendarzy sądowych i asesorów. Zakres ich pracy częściowo pokrywa się z zadaniami sędziów. 
Również ich zobowiązano do ujawnienia majątków (oświadczenia są publikowane razem z sędziowskimi). Oświadczenia asesorów i 
referendarzy stanowiły 20 proc. oświadczeń poddanych analizie. 

§ Dla uproszczenia terminologii wszystkich badanych będziemy nazywać sędziami. Pamiętać jednak należy, że część osób zajmuje 
stanowiska referendarza sądowego bądź asesora.

5% 4% 3%

26% 23% 20%

69% 73% 77%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Instancje w podziale na apelacje

SĄD APELACYJNY SĄD OKRĘGOWY SĄD REJONOWY
69%

18%

6%
3% 2%2%

Stanowiska w sądzie

Sędzia

Referendarz / Starszy referendarz sądowy

Przewodniczący / Zastępca
przewodniczącego wydziału
Prezes, Wiceprezes

Asesor

Inne



13Struktura oświadczeń majątkowych

Struktura oświadczeń majątkowych 
jest taka sama dla wszystkich apelacji 
w Polsce. Różnice dotyczą przede 
wszystkim danych, które zostały ukryte 
(zamazane po wypełnieniu), np. marka 
samochodu w apelacji warszawskiej 
czy data urodzenia i nazwa banku 
w apelacji szczecińskiej. 

W prezentacji opisano poszczególne 
typy majątku w takiej samej kolejności 
jak w oświadczeniach majątkowych. 

Struktura oświadczeń majątkowych:

0. Metryczka 

1. Zasoby pieniężne 

2. Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

3. Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł

4. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

5. Instrumenty finansowe

6. Dodatkowe dochody

7. Mienie nabyte od Skarbu Państwa

8. Wierzytelności i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł

9. Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym



.

Metodologia 
wyboru apelacji 

II



15Uzasadnienie

§ Do niniejszego raportu wybrano apelacje o bardzo zróżnicowanym charakterze, dzięki czemu
można wyciągać ostrożne, ale jednocześnie miarodajne dla całego kraju wnioski na temat
majątków sędziów.

§ Jednocześnie dążono do wyboru apelacji, których teren pokrywa się z granicami
administracyjnymi województwa, co pozwala na porównywanie danych z obu obszarów.
Apelacja rzeszowska pokrywa się z województwem podkarpackim. Natomiast apelacja
szczecińska obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, przy czym trzeba pamiętać, że
zahacza również o północne powiaty województwa lubuskiego.

§ Apelacja warszawska została wybrana ze względu na stołeczną funkcję Warszawy. Obszar
tej apelacji w niewielkim stopniu pokrywa się z województwem mazowieckim, obejmuje
bowiem stolicę oraz gminy ją otaczające.

§ Pod uwagę wzięto także wskaźniki społeczno-ekonomiczne, pozwalające spojrzeć na
społeczeństwo polskie w sposób przekrojowy. Wyniki poszczególnych apelacji zbliżone są do
najwyższego, najniższego lub średniego wyniku w skali kraju.
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Źródło: GUS 

Na terenie województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego 
i rzeszowskiego mieszka łącznie ponad 9 mln Polaków. 

Zaludnienie

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie

śląskie
małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

2 307 710
1 439 675

1 710 482

2 086 210

3 475 3231 018 075

2 904 207

996 011

4 570 849
3 372 618

2 127 657

2 139 726

1 257 179

2 493 603

5 349 114

1 188 800

Ludność według województw. 
Stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp. Województwo Zaludnienie

1 opolskie 996 011

2 lubuskie 1 018 075

3 podlaskie 1 188 800

4 świętokrzyskie 1 257 179

5 warmińsko-mazurskie 1 439 675

6 zachodniopomorskie 1 710 482

7 kujawsko-pomorskie 2 086 210

8 podkarpackie 2 127 657

9 lubelskie 2 139 726

10 pomorskie 2 307 710

11 łódzkie 2 493 603

12 dolnośląskie 2 904 207

13 małopolskie 3 372 618

14 wielkopolskie 3 475 323

15 śląskie 4 570 849

16 mazowieckie 5 349 114
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Źródło: GUS, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III 
kwartale 2018 r.”

W województwie mazowieckim zarabia się najlepiej w kraju (średnio 
5789 zł brutto), natomiast w województwie podkarpackim zarobki 
należą do najniższych – wynoszą średnio 4161 zł brutto. Województwo 
zachodniopomorskie z wynikiem 4473 zł znajduje się na dziesiątym 
miejscu.

Średnie wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w III kwartale 2018 r.

Lp. Województwo Wynagrodzenie brutto

1 warmińsko-mazurskie 4 054,46

2 podkarpackie 4 161,38

3 lubelskie 4 226,27

4 świętokrzyskie 4 226,84

5 kujawsko-pomorskie 4 235,86

6 lubuskie 4 307,92

7 podlaskie 4 330,30

8 opolskie 4 373,72

9 wielkopolskie 4 427,75

10 zachodniopomorskie 4 472,52

11 łódzkie 4 494,96

12 małopolskie 4 707,11

13 śląskie 4 778,44

14 pomorskie 4 868,64

15 dolnośląskie 4 962,20

16 mazowieckie 5 788,92

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie

śląskie
małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

4 868,64
4 054,46

4 472,52

4 235,86

4 427,754 307,92

4 962,20

4 373,72

4 778,44 4 707,11
4 161,38

4 226,27

4 226,84

4 494,96

5 788,92

4 330,30
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Źródło: GUS

Pod względem bezrobocia województwo mazowieckie z wynikiem 
4,9 proc. znajduje się na czwartym miejscu (ex aequo z województwem 
pomorskim). Województwo podkarpackie z bezrobociem wynoszącym 
8,7 proc. znajduje się z kolei na trzecim miejscu od końca (niemal ex 
aequo z województwem kujawsko-pomorskim). Województwo 
zachodniopomorskie z wynikiem 7,4 proc. znajduje się pośrodku 
stawki. 

Bezrobocie

Stopa bezrobocia według województw. 
Stan na koniec grudnia 2018 r.

Lp. Województwo
Stopa bezrobocia 

rejestrowanego. 
(w proc.)

1 wielkopolskie 3,1

2 śląskie 4,3

3 małopolskie 4,7

4 mazowieckie 4,9

5 pomorskie 4,9

6 dolnośląskie 5,2

7 lubuskie 5,8

8 łódzkie 6,1

9 opolskie 6,3

10 zachodniopomorskie 7,4

11 podlaskie 7,8

12 lubelskie 8,0

13 świętokrzyskie 8,3

14 podkarpackie 8,7

15 kujawsko-pomorskie 8,8

16 warmińsko-mazurskie 10,4

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie

śląskie
małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

4,9
10,4

7,4

8,8

3,15,8

5,2

6,3

4,3 4,7
8,7

8,0

8,3

6,1

4,9

7,8



19

Źródła: GUS, „Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników 
badania budżetów gospodarstw domowych”

Dochód rozporządzalny na osobę jest najwyższy w województwie 
mazowieckim i jest o 19,6 punktów proc. wyższy od średniej. 
W województwie podkarpackim dochód rozporządzalny na osobę 
wynosi zaledwie 78,5 proc. średniej i jest najniższy w Polsce. 
Województwo zachodniopomorskie z wynikiem 103,4 proc. jest 
zbliżone do średniej dla całego kraju. 

Dochód rozporządzalny 
Wskaźnik miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej 

(Polska=100) w 2017 r. 

Lp. Województwo Wskaźnik rozporządzalnego 
dochodu (w proc.) 

1 podkarpackie 78,5

2 świętokrzyskie 89,6

3 lubelskie 89,9

4 kujawsko-pomorskie 91,1

5 małopolskie 93,4

6 warmińsko-mazurskie 93,6

7 opolskie 94,5

8 łódzkie 98,0

9 podlaskie 99,2

10 lubuskie 99,6

11 wielkopolskie 100,5

12 dolnośląskie 101,8

13 śląskie 103,0

14 pomorskie 103,2

15 zachodniopomorskie 103,4

16 mazowieckie 119,6

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie
śląskie

małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

103,2%
93,6%

103,4%

91,1%

100,5%99,6%

101,8%

94,5% 103,0%

93,4%
78,5%

89,9%

89,6%

98,0%

119,6%

99,2%
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Źródło: GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca

Pod względem wskaźnika urbanizacji województwo zachodniopomorskie 
znajduje się na trzecim miejscu w Polsce – wynik 68,5 proc. Najmniejszy 
odsetek osób mieszka w miastach w województwie podkarpackim. 
Województwo mazowieckie zajmuje środkową pozycję wśród 
województw o największym stopniu urbanizacji. 

Ludność miejska i wiejska

Odsetek ludności miejskiej dane z 2017 r.

Lp. Województwo Odsetek ludności miejskiej

1 podkarpackie 41,2

2 świętokrzyskie 44,6

3 lubelskie 46,4

4 małopolskie 48,4

5 opolskie 51,9

6 wielkopolskie 54,7

7 warmińsko-mazurskie 59,0

8 kujawsko-pomorskie 59,5

9 podlaskie 60,6

10 łódzkie 62,9

11 pomorskie 64,2

12 mazowieckie 64,3

13 lubuskie 64,9

14 zachodniopomorskie 68,5

15 dolnośląskie 69,0

16 śląskie 77,0

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie
śląskie

małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

64,2%
59,0%

68,5%

59,5%

54,7%64,9%

69,0%

51,9% 77,0%

48,4%
41,2%

46,4%

44,6%

62,9%

64,3%

60,6%
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Źródło: NBP, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych, III kwartał 2018 r. 

W Warszawie ceny mieszkań są najwyższe w kraju (8560 zł na rynku 
pierwotnym i 8175 zł na rynku wtórnym za metr kwadratowy). Rzeszów 
jest czwarty od końca i wraz z Opolem otwiera listę miast, w których 
cena za m2 na rynku pierwotnym przekroczyła 5 tys. zł. Szczecin, w 
którym cena na rynku pierwotnym wynosi około 5600 zł, znajduje się w 
połowie stawki. 

Średnia cena m2 mieszkania w stolicach województw
Średnia cena m2 mieszkania w stolicy województwa

Lp. Miasto
Pierwotny Wtórny

Ceny 
transakcyjne

Ceny 
transakcyjne

1 Zielona Góra 3 909 3 515

2 Kielce 4 805 3 883

3 Opole 5 023 4 781

4 Rzeszów 5 318 5 044

5 Olsztyn 5 326 4 580

6 Białystok 5 351 4 682

7 Łódź 5 355 4 256

8 Bydgoszcz 5 393 4 430

9 Lublin 5 479 5 001

10 Katowice 5 487 4 045

11 Szczecin 5 677 4 755

12 Wrocław 6 750 6 159

13 Poznań 6 853 5 668

14 Kraków 6 915 6 621

15 Gdańsk 7 257 7 115

16 Gdynia 7 418 6 465

17 Warszawa 8 560 8 175

Gdańsk
Olsztyn

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań
Zielona Góra

Wrocław

Opole

Katowice Kraków
Rzeszów

Lublin

Kielce

Łódź

Warszawa

Białystok

Gdynia

7 257 /
7 115 5 326 /

4 5805 677 /
4 755

5 393 /
4 430

6 853 /
5 6683 909 /

3 515

6 750 /
6 159

5 023 /
4 781

5 487 /
4 045

6 915 /
6 621

5 318 /
5 044

5 479 /
5 001

4 805 /
3 883

5 355 /
4 256

8 560 /
8 175

5 351 /
4 682

7 418/
6 465



22Wyniki wyborów parlamentarnych 2015

W województwie podkarpackim 
PiS uzyskał najlepszy wynik w całym kraju 
– 55 proc. głosów. 

Z kolei w zachodniopomorskim PO
osiągnęła swój drugi najlepszy wynik –
31 proc. 

W województwie mazowieckim 
obie partie osiągnęły wynik zbliżony 
do ogólnokrajowego. 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
KW Prawo i Sprawiedliwość KW Platforma Obywatelska RP 

KW Wyborców „Kukiz’15” KW Nowoczesna Ryszarda Petru

Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica KW Polskie Stronnictwo Ludowe 

Wyniki wyborów parlamentarnych 2015

Wyniki wyborów do Sejmu – trzy pierwsze wyniki (w % – zaokrąglone)

Lp. Województwo PiS PO Kukiz’15 ZL N PSL

1 dolnośląskie 33 29 9

2 kujawsko-pomorskie 32 28 10

3 lubelskie 48 15 10

4 lubuskie 28 28 10

5 łódzkie 38 23 9

6 małopolskie 48 19 8

7 mazowieckie 38 23 10

8 opolskie 28 26 13

9 podkarpackie 55 13 9

10 podlaskie 45 17 9

11 pomorskie 30 34 9

12 śląskie 35 26 11

13 świętokrzyskie 43 17 10

14 warmińsko-mazurskie 31 28 9

15 wielkopolskie 30 28 9

16 zachodniopomorskie 29 31 10
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Źródło: GUS, Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r., 
Warszawa 2017 

Stosunek do wiary różnicuje trzy wybrane regiony. W województwie 
zachodniopomorskim najmniejszy odsetek ankietowanych deklarował się 
jako osoby wierzące lub głęboko wierzące. W województwie 
podkarpackim ten odsetek był największy. W województwie 
mazowieckim liczba wierzących i głęboko wierzących jest zbliżona do 
średniego wyniku. 

Stosunek do wiary

Lp. Województwo Wierzący i głęboko wierzący – proc.

1 zachodniopomorskie 66

2 dolnośląskie 73

3 łódzkie 75

4 śląskie 75

5 lubuskie 76

6 warmińsko-mazurskie 76

7 mazowieckie 77

8 pomorskie 79

9 kujawsko-pomorskie 81

10 wielkopolskie 83

11 opolskie 84

12 podlaskie 87

13 świętokrzyskie 87

14 małopolskie 88

15 lubelskie 90

16 podkarpackie 91

pomorskie
warmińsko-
mazurskiezachodnio-

pomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskielubuskie

dolnośląskie

opolskie
śląskie

małopolskie

podkarpackie

lubelskie

świętokrzyskie

łódzkie

mazowieckie

podlaskie

79%
76%

66%

81%

83%76%

73%

84% 75%

88%
91%

90%

87%

75%

77%

87%

80%
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25Uśredniony sędzia
z trzech badanych apelacji

płeć: kobieta 66% / mężczyzna 34% 

średni wiek: 46 lat

średnie zasoby pieniężne: ok. 125 tys. zł

nie ma zasobów pieniężnych: 9%

mieszkanie: 67%

dom: 47% 

średnia wielkość domu / 
mieszkania: 182 m2 / 62 m2

gospodarstwo rolne: 7%

samochód: 77%

średni wiek samochodu: 8 lat

ma inne ruchomości powyżej 10 tys. zł: 7%

udziały/akcje: 9%

instrumenty finansowe: 23%

dodatkowy dochód: 27%

średni dodatkowy dochód/rok: 20 tys. zł

mienie nabyte od Skarbu Państwa: 4%

kredyt hipoteczny lub pożyczka na cele 
mieszkaniowe: 59%

średnia wartość kredytu pozostała do spłaty 
(z banku, PLN): 235 tys. zł 

inne zadłużenie: 30%

średnia wartość innego zadłużenia: 36 tys. zł



26Uśredniony sędzia 
z apelacji warszawskiej

płeć: kobieta 69% / mężczyzna 31% 

średni wiek: 44 lata

średnie zasoby pieniężne: 125 tys. zł

nie ma zasobów pieniężnych: 7%

mieszkanie: 75%

dom: 35% 

średnia wielkość domu / 
mieszkania: 186 m2 / 63 m2

gospodarstwo rolne: 6%

samochód: 71%

średni wiek samochodu: ok. 8 lat

ma inne ruchomości powyżej 
10 tys. zł: 6%

udziały/akcje: 10%

instrumenty finansowe: 22%

dodatkowy dochód: 33%

średni dodatkowy dochód/rok: 20 tys. zł

mienie nabyte od Skarbu Państwa: 2%

kredyt hipoteczny lub pożyczka na cele 
mieszkaniowe: 59%

średnia wartość kredytu pozostała
do spłaty (z banku, PLN): 270 tys. zł 

inne zadłużenie: 23%

średnia wartość innego 
zadłużenia: 38 tys. zł



27Uśredniony sędzia 
z apelacji szczecińskiej

płeć: kobieta 65% / mężczyzna 35% 

średni wiek: 47 lat

średnie zasoby pieniężne: 105 tys. zł

nie ma zasobów pieniężnych: 13%

mieszkanie: 63%

dom: 54% 

średnia wielkość domu / 
mieszkania: 178 m2 / 63 m2

gospodarstwo rolne: 4%

samochód: 82%

średni wiek samochodu: ok. 8 lat

ma inne ruchomości powyżej 10 tys. zł: 8%

udziały/akcje: 7%

instrumenty finansowe: 25%

dodatkowy dochód: 21%

średni dodatkowy dochód/rok: 20 tys. zł

mienie nabyte od Skarbu Państwa: 7%

kredyt hipoteczny lub pożyczka na cele 
mieszkaniowe: 66%

średnia wartość kredytu pozostała do spłaty 
(z banku, PLN): 220 tys. zł 

inne zadłużenie: 40%

średnia wartość innego zadłużenia: 38 tys. zł



28Uśredniony sędzia 
z apelacji rzeszowskiej

płeć: kobieta 58% / mężczyzna 42% 

średni wiek: 49 lat

średnie zasoby pieniężne: 140 tys. zł

nie ma zasobów pieniężnych: 7%

mieszkanie: 49%

dom: 74% 

średnia wielkość domu / 
mieszkania: 181 m2 / 58 m2

gospodarstwo rolne: 15%

samochód: 87%

średni wiek samochodu: ok. 8 lat

ma inne ruchomości powyżej 
10 tys. zł: 9%

udziały/akcje: 9%

instrumenty finansowe: 23%

dodatkowy dochód: 22%

średni dodatkowy dochód/rok: 25 tys. zł

mienie nabyte od Skarbu Państwa: 7%

kredyt hipoteczny lub pożyczka na cele 
mieszkaniowe: 46%

średnia wartość kredytu pozostała 
do spłaty (z banku, PLN): 155 tys. zł 

inne zadłużenie: 32%

średnia wartość innego 
zadłużenia: 32 tys. zł



29Statystyczny Polak 
vs statystyczny sędzia*

* Uśredniony sędzia z trzech 
zbadanych apelacji 

** Źródła danych ogólnopolskich we 
właściwych rozdziałach

91% sędziów ma oszczędności 69% Polaków ma oszczędności** 

125 tys. zł - średnia wartość zasobów 
pieniężnych (w polskiej walucie) 

41 tys. zł - średnia wartość aktywów 
finansowych

47% sędziów wymieniło dom 57% Polaków mieszka w domach***

67% sędziów wymieniło mieszkanie 43% Polaków mieszka w mieszkaniach***

77% sędziów ma samochód 66% gospodarstw domowych w Polsce ma 
samochód

8 lat – średni wiek samochodu sędziego 13 lat – średni wiek samochodu w Polsce

9% ma udziały i akcje 2% ma akcje 

59% sędziów ma kredyt mieszkaniowy lub 
pożyczkę sędziowską na cele 
mieszkaniowe (podobna funkcja)

14% Polaków ma kredyt mieszkaniowy

30% sędziów ma inne wierzytelności 33% Polaków ma kredyt inny niż 
mieszkaniowy

*** Na podstawie ogólnodostępnych danych nie możemy precyzyjnie określić,
jaki procent Polaków jest właścicielem mieszkania/domu, w którym zamieszkuje.
Jednocześnie z danych Eurostatu za 2017 wynika, że na 100 lokali w Polsce (bez
rozróżnienia na mieszkania i domy) 84 są zamieszkałe przez ich właścicieli.

Powyższe dane dotyczące sędziów odnoszą się do ich stanu posiadania.
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31Dane statystyczne

W polskich sądach w grudniu 2018 r. 
pracowało 9341 sędziów oraz łącznie 
2541 asesorów i referendarzy. 

Najliczniejszą grupę stanowili sędziowie 
sądów rejonowych (68 proc.). W sądach 
okręgowych pracowało odpowiednio 
27 proc. sędziów, a w apelacyjnych 5 proc. 

Analizie poddano 2703 oświadczenia 
majątkowe, co stanowi 22,7 proc. liczby 
wszystkich sędziów, referendarzy 
i asesorów pracujących w Polsce. 

*Na podstawie danych uzyskanych z Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i 
Wojskowych

liczba sędziów liczba asesorów i referendarzy
analizowane apelacje

apelacja warszawska 1104 388
apelacja szczecińska 609 130
apelacja rzeszowska 393 111

pozostałe apelacje
apelacja białostocka 582 132
apelacja gdańska 1164 330
apelacja katowicka 1211 287
apelacja krakowska 926 257
apelacja lubelska 707 230
apelacja łódzka 883 181
apelacja poznańska 756 237
apelacja wrocławska 1006 258

Instancja sądu liczba sędziów liczba asesorów i referendarzy
sąd rejonowy 6388 (68 proc.) 2541 (99 proc.)
sąd okręgowy 2526 (27 proc.) 33 (1 proc.)

sąd apelacyjny 427 (5 proc.) 0 (0 proc.)
razem 9341 (100 proc.) 2574 (100 proc.)
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33Struktura płci

§ Większość pracowników sądów to kobiety. W trzech zbadanych apelacjach pracuje 66 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn.

§ Największy udział kobiet jest w apelacji warszawskiej (69 proc.), a najmniejszy w rzeszowskiej (58 proc.). 

69% 65% 58%

31% 35% 42%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Struktura płci w wybranych apelacjach

kobieta mężczyzna

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



34Struktura płci a instancja

Udział kobiet zmniejsza się na wyższych 
szczeblach struktury organizacyjnej sądów. 
Im wyższa instancja, tym większy udział 
mężczyzn.

Na poziomie sądów rejonowych 
zatrudnionych jest 67 proc. kobiet, a na 
poziomie apelacyjnych ich udział spada 
do 60 proc. 

Wydaje się, że kobiety mają trudniejszy 
dostęp do zatrudnienia w sądach wyższej 
instancji. Taki awans może wiązać się z 
koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. 
Być może właśnie konieczność 
przeprowadzki jest tym, co zniechęca do 
awansu część kobiet.

67% 63% 60%

33% 37% 40%

SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Struktura płci w zależności od instancji

mężczyzna

kobieta

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



35Struktura płci a apelacja i instancja

W apelacji warszawskiej udział kobiet jest 
podobny niezależnie od poziomu sądu. Jest to 
relatywnie mała powierzchniowo apelacja, co 
w przypadku awansu prawdopodobnie nie 
wymusza konieczności przeprowadzki.

W apelacjach szczecińskiej i rzeszowskiej 
odsetek kobiet zmniejsza się wraz z instancją 
sądu: im wyższa instancja, tym większy 
odsetek mężczyzn. 

Największy odsetek kobiet jest w sądach
okręgowych w apelacji warszawskiej (69
proc.), a największy odsetek mężczyzn jest
w sądzie apelacyjnym w apelacji
rzeszowskiej (56 proc.).

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

68% 69% 67%68%

57%
50%

61%

47% 44%

SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Struktura płci w zależności od instancji i apelacji

% kobiet WARSZAWA % kobiet SZCZECIN % kobiet RZESZÓW



36Struktura płci a stanowisko

Im wyższe stanowisko, tym większy udział 
mężczyzn. 

Największy odsetek kobiet jest wśród 
asesorów sądowych (73 proc.). Podobne 
proporcje są na stanowiskach referendarza 
sądowego i sędziego. 

Nieco większy odsetek kobiet niż mężczyzn 
jest w grupie sędziów pełniących funkcję 
przewodniczącego wydziału bądź zastępcy 
przewodniczącego. Natomiast liczba 
mężczyzn (51 proc.) nieznacznie przewyższa 
liczbę kobiet (49 proc.) wśród wiceprezesów i 
prezesów sądów. 

Przeprowadzona analiza nie daje odpowiedzi 
na pytanie, czy kobietom z jakichś powodów 
trudniej awansować w strukturze, czy 
przyczyną jest np. mniejsze nastawienie na 
karierę lub niechęć do przeprowadzki, która 
może wiązać się z awansem. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

73%

69%

65%

60%

49%

27%

31%

35%

40%

51%

Asesor  sądowy

Referendarz  sądowy /  Starszy  referendarz  
sądowy

Sędzia

Przewodniczący  wydzia łu /  Zastępca 
przewodniczącego wydzia łu

Prezes  Sądu,  Wiceprezes

Struktura płci w zależności od stanowiska

kobieta mężczyzna



37Najbardziej „sfeminizowany” i „zmaskulinizowany” sąd -
ekstrema

Największy
udział mężczyzn
Sąd Okręgowy w Krośnie: 
76% mężczyzn, 
24% kobiet

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu: 
73% mężczyzn, 
27 % kobiet

Największy
udział kobiet
Sąd Rejonowy w Łańcucie: 
100% kobiet,
0% mężczyzn

Sąd Rejonowy w Gryficach: 
90% kobiet,
10% mężczyzn

W Sądzie Rejonowym w Łańcucie (apelacja rzeszowska) 100 proc. sędziów, asesorów i referendarzy stanowią kobiety. W Sądzie Rejonowym
w Gryficach (apelacja szczecińska) ich udział w zatrudnieniu wynosi 90 proc.

Z kolei najbardziej „zmaskulinizowane” sądy to Sąd Okręgowy w Krośnie (apelacja rzeszowska), który zatrudnia na tych stanowiskach 76 proc.
mężczyzn. Niewiele niższy odsetek jest w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu (apelacja szczecińska) – 73 proc.

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



38Struktura wieku

Średnia wieku dla trzech apelacji wynosi ok. 
46 lat i jest taka sama dla mężczyzn i kobiet.

Najliczniejszą grupą wiekową w polskich 
sądach są sędziowie w wieku 41–50 lat. 

Najmłodsza jest apelacja warszawska. 
Średnia wieku wynosi tu 44 lata i jest aż o 5 
lat niższa niż w apelacji rzeszowskiej. 

W apelacji rzeszowskiej 43 proc. sędziów ma 
więcej niż 50 lat. To znacznie więcej niż w 
apelacji warszawskiej (16 proc.) 
i szczecińskiej (24 proc.). Przy czym nie 
znamy wieku dużego odsetka sędziów z 
apelacji szczecińskiej (11%). 

32%

20%

12%

51%
45% 46%
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9%11%
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WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Struktura wieku w zależności od apelacji

29-40 41-50 51-60 61+ brak danych średnia wieku

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



39Struktura wieku a instancja

Im wyższa instancja, tym wyższa średnia
wieku: w sądach rejonowych to 43 lata, w
sądach okręgowych – 51 lat, a w sądach
apelacyjnych – 55 lat. Awans do wyższej
instancji zależy od stażu pracy.

Największy odsetek osób najmłodszych (do 
40 roku życia) pracuje w sądach rejonowych 
(34 proc.). 

W sądach apelacyjnych 73 proc. osób jest
w wieku powyżej 51 roku życia. 
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29-40 41-50 51-60 61+ brak danych średnia wieku

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



40Struktura wieku a apelacja i instancja

Statystyczny sędzia sądu rejonowego
i okręgowego w apelacji warszawskiej jest
o 3 lata młodszy od sędziego z apelacji
szczecińskiej i o 6 lat młodszy od sędziego
z apelacji rzeszowskiej. Wyraźna różnica jest
też widoczna w przypadku sądów
apelacyjnych – pomiędzy apelacją
warszawską i rzeszowską wynosi aż 5 lat.

Większy udział starszych pracowników nie
musi oznaczać, że młodsi sędziowie mają
utrudniony awans. Przyczyną może być
mniejsza liczba młodych kandydatów,
chętnych do pracy w danym sądzie lub
w danej lokalizacji.
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SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Średni wiek w zależności od instancji i apelacji

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



41Najmłodszy i najstarszy sąd - ekstrema

Najmłodszy sąd
ok. 40 lat (rocznik 1978) 
Sąd Rejonowy w Sławnie

Najstarszy sąd
ok. 59 lat (rocznik 1959) 
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Średnia wieku dla wszystkich zbadanych oświadczeń wynosi 46 lat. Najniższa średnia wieku – ok. 40 lat (rocznik 1978) – jest w Sądzie
Rejonowym w Sławnie, a najwyższa w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie – ok. 59 lat (rocznik 1959).

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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43Zasoby pieniężne

§ 91 proc. sędziów podało w oświadczeniu jakąś kwotę zasobów pieniężnych w polskiej walucie. Na kolejnych miejscach wymieniono
kwoty w euro (25 proc.), dolarach (13 proc.) i frankach szwajcarskich (4 proc.). Pozostałe waluty ma znikomy odsetek sędziów.

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW



44Zasoby pieniężne w PLN

Zdecydowana większość sędziów w trzech 
apelacjach ma oszczędności w polskiej walucie 
(91 proc.). Średnio jest to ok. 125 tys. zł. 

Środowisko sędziów jest bardzo zróżnicowane 
pod względem posiadanego zabezpieczenia 
finansowego: większość deklaruje środki 
pieniężne poniżej średniej. 
W przybliżeniu połowa badanych podała 
zasoby pieniężne w kwocie do około 50 tys. zł, 
a tylko co dziesiąty badany wymienił zasoby 
ponad 300 tys. zł. 

Największy odsetek osób mający największe 
oszczędności pracuje w apelacji rzeszowskiej 
(38 proc.). Sędziowie z tej apelacji wymieniali 
największe zasoby pieniężne w PLN – średnio 
140 tys. zł. 

N=2468 – osoby w bazie oświadczeń majątkowych, które podały jakąś kwotę 
w PLN (około 90% wszystkich)
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45Zasoby pieniężne w EUR

Ok. 25 proc. sędziów zadeklarowało 
oszczędności w euro. Średnio jest to ok. 
3500 euro. 

W większości były to kwoty do 1000 euro. 

Podobnie jak w przypadku zasobów 
pieniężnych w PLN, największy odsetek 
sędziów o najwyższych oszczędnościach 
w euro pracuje w apelacji rzeszowskiej.

N=653 – osoby w bazie oświadczeń majątkowych, które podały jakąś kwotę 
w EUR (około 25% wszystkich).
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Zasoby pieniężne w EUR osób, które podały kwotę w tej walucie
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46Zasoby pieniężne w USD

Dolary posiada 13 proc. wszystkich sędziów. 
Średnio ok. 6500 USD. 

W tej grupie tylko co dwudziesty sędzia 
posiada kwotę wyższą niż 25 tys. USD. 

Zasoby pieniężne w dolarach amerykańskich 
wymieniło o połowę mniej osób, niż w euro, 
jednak średnia kwota jest prawie dwukrotnie 
wyższa (3500 euro vs 6500 dol.). 

Wydaje się, że zarówno w przypadku euro 
i dolarów w większości są to środki na spłatę 
bądź zabezpieczenie kredytów, ewentualnie 
na wyjazdy zagraniczne. 

N=345 – osoby w bazie oświadczeń majątkowych, które podały jakąś kwotę 
w USD (około 13% wszystkich oświadczeń).
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WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Zasoby pieniężne w USD osób, które podały kwotę w tej walucie

do 1 tys. 1-5 tys. 5-10 tys. 10-25 tys. ponad 25 tys.

średnio 
około 

7,5 tys. USD

średnio 
około 

5 tys. USD

średnio 
około 

5,5 tys. USD



47Zasoby pieniężne w CHF

Franki szwajcarskie posiada 4 proc. 
wszystkich sędziów. Średnio ok. 2500 CHF.

W apelacji warszawskiej 5 proc. sędziów 
ma oszczędności we frankach 
szwajcarskich. W pozostałych apelacjach 
ten odsetek jest jeszcze niższy.

Posiadanie franków szwajcarskich jest 
prawdopodobnie związane ze spłatą 
kredytu mieszkaniowego. 

N=107 – osoby w bazie oświadczeń majątkowych, które podały jakąś kwotę 
w CHF (około 4% wszystkich oświadczeń).
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WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Zasoby pieniężne w CHF

do 1 tys. 1-5 tys. 5-10 tys. 10-25 tys. ponad 25 tys.

średnio 
około 

8 tys. CHF

średnio 
około 

3,5 tys. CHF

średnio 
około 

2,5 tys. CHF



48Zasoby pieniężne w PLN a instancja, płeć i wiek

§ Widoczna jest silna zależność posiadanych zasobów pieniężnych od wieku oraz instancji.

§ Przeciętnie kobiety deklarują większe oszczędności niż mężczyźni.

Podstawą do wyliczenia przybliżonej średniej kwoty danej waluty były tylko osoby, 
które podały jakąś kwotę w tej walucie.
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49Największe zasoby pieniężne – ekstrema

12 sędziów z trzech apelacji deklaruje zasoby 
pieniężne przekraczające 1 mln zł. Jest to 0,4 
proc. zbadanych oświadczeń. 

5 sędziów posiadających ponad milion zł 
oszczędności pracuje w sądach rejonowych, 
6 w sądach okręgowych, a 1 w sądzie 
apelacyjnym. 

Średnia wieku sędziów z majątkiem powyżej 
1 mln zł wynosi 51 lat (nie znamy wieku 
sędziów z apelacji szczecińskiej). 

Mężczyźni w tej grupie stanowią 
zdecydowaną mniejszość. 9 spośród 
12 sędziów posiadających oszczędności 
przekraczające 1 mln zł to kobiety. 

7 z tych sędziów pracuje w apelacji 
warszawskiej, 2 w apelacji rzeszowskiej, 
a 3 w apelacji szczecińskiej. 

Lp. Zasoby 
pieniężne (PLN) Apelacja Instancja sądu Płeć Grupa wiekowa

1 1 070 000 rzeszowska sąd rejonowy K 51-60

2 1 150 000 szczecińska sąd okręgowy M brak danych

3 1 203 815 rzeszowska sąd okręgowy K 51-60

4 1 247 364 warszawska sąd okręgowy K 51-60

5 1 256 681 warszawska sąd okręgowy K 51-60

6 1 292 611 warszawska sąd okręgowy K 41-50

7 1 434 000 warszawska sąd rejonowy K 41-50

8 1 440 000 warszawska sąd apelacyjny M 41-50

9 1 482 209 szczecińska sąd rejonowy M brak danych

10 1 542 511 warszawska sąd okręgowy K 51-60

11 1 577 000 szczecińska sąd rejonowy K brak danych 

12 2 477 820 warszawska sąd rejonowy K 51-60



50Zasoby pieniężne – ekstrema

Osoba, która zadeklarowała największe 
oszczędności z trzech zbadanych apelacji, 
posiada blisko 2,5 mln zł, 100 tys. dol. oraz 
prawie 3 tys. euro. 

Sędzia jest kobietą, ma 53 lata, pracuje 
w apelacji warszawskiej w sądzie 
rejonowym. 

Zasoby pieniężne tego sędziego są niemal 
20-krotnie większe niż przeciętne 
oszczędności sędziów ze zbadanych 
apelacji. 

Możemy podejrzewać, że duża część tych 
oszczędności jest efektem zarobków 
małżonka (wspólność ustawowa 
małżeństwa). 

Opis przypadku

apelacja warszawska

poziom sądu rejonowy

płeć kobieta

grupa wiekowa 51-60

oszczędności PLN 2 477 820

oszczędności EUR 2 946

oszczędności USD 102 830

inne składowe majątku

współwłasność małżeńska:
dom 140 m2

mieszkanie 56 m2

działka 1,5 h
3 samochody (rok produkcji 
2012, 2012, 2016)



51Zasoby pieniężne. 
Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

Średnio 91 proc. sędziów z trzech zbadanych 
apelacji posiada zasoby pieniężne. Według 
Barometru Finansowego ING 69 proc. 
Polaków deklarowało w 2016 r. posiadanie 
oszczędności**, natomiast według Badania 
Zasobności Gospodarstw Domowych za 
2016 r. 85 proc. Polaków posiadało depozyty 
bankowe***. 

Statystyczny sędzia ma 125 tys. zł 
oszczędności. Według danych NBP średnia 
wartość aktywów finansowych gospodarstw 
domowych wynosi 41,3 tys. zł. Przy czym 
należy pamiętać, że w skład aktywów 
finansowych wchodzą depozyty, fundusze 
inwestycyjne, akcje, obligacje, programy 
emerytalne, polisy i inne. 

* Statystyczny sędzia z trzech przebadanych apelacji
** ING, „Finansowy barometr ING”, kwiecień 2018
*** NBP, „Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych 2016”, styczeń 2018

91% sędziów
ma oszczędności

125 tys. zł -
średnia wartość 
zasobów pieniężnych 
(w polskiej walucie) 

69% Polaków
ma oszczędności

41 tys. zł -
średnia wartość 
aktywów finansowych

49 tys. zł -
mediana zasobów 
pieniężnych
(w polskiej walucie) 

15 tys. zł -
mediana aktywów 
finansowych
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53Domy i mieszkania

Ponad 90 proc. osób wskazało, że posiada 
(własność lub współwłasność) dom lub 
mieszkanie. 

Średnio w trzech apelacjach 47 proc. osób 
wymieniło dom, a 67 proc. mieszkanie. 

Mieszkania są najczęściej wymieniane 
w apelacji warszawskiej (75 proc.), a domy 
najczęściej w apelacji rzeszowskiej (74 proc.). 

Większość sędziów z sądów w mniejszych 
miejscowościach mieszka w domach (np. 90 
proc. sędziów z sądów w Dębicy i Krośnie). Z 
kolei sędziowie z sądów w dużych miastach 
częściej mieszkają w mieszkaniach (np. 90 
proc. sędziów z sądu w Świnoujściu lub z sądu 
na warszawskiej Pradze-Południe). 

W przypadku co drugiego domu oraz prawie 
40 proc. mieszkań wspomniano równocześnie 
o kredycie związanym z tą nieruchomością. 
Więcej informacji o kredytach hipotecznych 
w rozdziale XII. 

* W oświadczeniach wymieniono nie tylko majątek osobisty, ale również objęty 
wspólnotą majątkową czy odziedziczony w spadku. 
Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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54Domy i mieszkania a instancja

Im wyższa instancja, tym więcej osób 
deklarujących posiadanie domu (w sądzie 
rejonowym 44 proc., a w sądzie 
apelacyjnym 62 proc.). 

W sądach rejonowych, gdzie większy jest 
udział osób młodszych, 10 proc. sędziów nie 
wskazało ani mieszkania ani domu. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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44%

66%

98%
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71%

97%
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wymieniono DOM

wymieniono MIESZKANIE

Domy i mieszkania w trzech instancjach

SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY



55Posiadanie domu i mieszkania

Równocześnie dom i mieszkanie w trzech 
apelacjach posiada 22 proc. osób. Najwięcej 
w apelacji rzeszowskiej (29 proc.), a najmniej 
w warszawskiej (20 proc.). 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

56%

41%

20%

20%

22%

29%

15%

32%

45%

10%

5%

6%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

Domy i/lub mieszkania w trzech apelacjach 

tylko MIESZKANIE DOM + MIESZKANIE tylko DOM BRAK DOMU I MIESZKANIA



56Liczba domów

3 proc. sędziów posiada więcej niż 1 dom. 
Różnice pomiędzy apelacjami
i w poszczególnych instancjach są 
nieznaczne. 

Największy odsetek sędziów posiadających 
więcej niż 1 dom pracuje w apelacji 
rzeszowskiej. 

Uwzględniono tylko te przypadki, w których 
sędzia posiada dom w całości bądź we 
współwłasności małżeńskiej. 

Nie uwzględniono przypadków, gdy sędzia 
posiadał np. 1/6 domu odziedziczoną
w spadku. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

32%

52%

70%

41%

52%

59%

3%

2%

5%

2%

4%

3%

65%

46%

26%

56%

44%

38%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

SĄD REJONOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELACYJNY

Liczba wymienionych domów 
w wybranych apelacjach i instancjach

1 dom 2 domy i więcej nie posiada domu



57Powierzchnia domów

Średnia powierzchnia domu wynosi ok. 182 
m2 i jest zbliżona we wszystkich trzech 
apelacjach. 

Niewielki odsetek domów (poniżej 10 proc.) 
ma metraż mniejszy niż 100 m2. Blisko 1/3 
domów ma powierzchnię powyżej 200 m2. 

W sądach apelacyjnych znajduje się 
największy odsetek domów ponad 200-
metrowych – 36 proc. 

*Podstawę obliczeń stanowią DOMY wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby).

186
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181 182

178

199
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170
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180
185
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200
205

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Średnia powierzchnia domów

8% 3% 7% 7% 6% 3%

32% 33% 30% 33% 29% 27%

30% 39% 32% 32% 37%
32%

29% 24% 30% 27% 27% 36%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Powierzchnia domów

do 100 m2 100-150 m2 151-200 m2 201+ m2 brak danych
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52%

47%

40%

49%

49%

42%

19%

14%

7%

14%

18%

17%

4%

3%

2%

3%

4%

8%

25%

37%

51%

34%

29%

34%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

SĄD REJONOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELACYJNY

Liczba mieszkań

1 2 3 i więcej nie posiada

Liczba domów a apelacja i instancja

Większość osób wymieniała tylko jeden dom, 
natomiast w przypadku mieszkań częstsze 
były już sytuacje deklarowania więcej niż 
jednego mieszkania – średnio 18 proc. 
zbadanych oświadczeń. Najczęściej zdarzało 
się to w najbardziej „miejskiej” apelacji 
warszawskiej (w sumie 23 proc.) oraz nieco 
częściej w sądach okręgowych i apelacyjnych 
- czyli wśród starszych pracowników, którzy 
dłużej gromadzili majątek i mają 
prawdopodobnie wyższe dochody. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



59Powierzchnia mieszkań

Średnia powierzchnia mieszkań wynosi 
ok. 62 m2. 

Po ok. 1/3 mieszkań miało do 50 m2, 50-
70 m2 oraz 70+ m2. Średnio co dziesiąte 
mieszkanie ma około 100 m2 i więcej.

Struktura powierzchni mieszkań jest 
zbliżona zarówno w podziale na 
apelacje, jak i instancje. 

W sądach apelacyjnych jest najwyższy 
odsetek osób posiadających mieszkania 
o najmniejszym metrażu, co może być 
związane z tym, że w tej grupie 
względnie duży odsetek osób posiada 
więcej niż 1 mieszkanie. 

Podstawę obliczeń stanowią MIESZKANIA wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby).
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Średnia powierzchnia mieszkania (w m2)
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Powierzchnia mieszkania

1-50 m2 51-70 m2 71-98 m2 100+ m2 brak danych



60Domy i mieszkania – ekstrema

4 sędziów z trzech apelacji zadeklarowało 
po 3 domy. Jest to 0,1 proc. zbadanych 
oświadczeń. Dodatkowo 3 z nich miało 
tylko cząstkowy udział w deklarowanych 
domach (poniżej 1/3). 

8 osób ma dom o powierzchni większej niż 
500 m2. Jest to 0,2 proc. zbadanych 
oświadczeń. Przy czym tylko w 4 
przypadkach własność została jasno 
określona (własność osobista bądź 
współwłasność małżeńska). W tabeli obok 
znajduje się opis tych 4 przypadków. 

sędzia 1 2 3 4

apelacja warszawska warszawska szczecińska szczecińska

instancja 
sądu sąd apelacyjny sąd rejonowy sąd okręgowy sąd okręgowy 

płeć kobieta kobieta kobieta kobieta

dom (m2) / 
działka (m2) 501 / 1571 531 / 2428 521 / 2650 560 / 1790

inny dom 
(m2) brak 250 brak 214

inne ważne 
składniki 
majątku

dodatkowy dochód 
108 223 PLN

3 mieszkania 
(średnia pow. = 55 m2)

działka 
880 m2

dywidenda w 2017 
204 736 PLN



61Domy i mieszkania – ekstrema

Największy zasób domów (łącznie liczba 
i metraż) w trzech apelacjach to dwa 
budynki o powierzchni 531 i 250 m2. Sędzia 
jest kobietą, pracuje w sądzie rejonowym 
w apelacji warszawskiej. 

Oprócz tego sędzia posiada 3 mieszkania 
(średni rozmiar 55 m2). Z tytułu wynajmu 
domu i mieszkania osiągnęła dodatkowy 
dochód w wysokości ponad 112 tys. zł. 

Wszystkie istotne składniki majątku należą 
do współwłasności małżeńskiej. 
Prawdopodobnie ich wysokość wynika
z wkładu małżonka do wspólności 
majątkowej. Sędzia w oświadczeniu 
majątkowym poinformowała, że jej 
małżonek jest wspólnikiem w dwóch 
spółkach kapitałowych. 

Opis przypadku

apelacja warszawska

poziom sądu rejonowy

płeć kobieta

grupa wiekowa 40-51

1: wielkość domu / wielkość działki (m2) 531 / 2428

2: wielkość domu / wielkość działki (m2) 250 / 2428

mieszkania (m2)
67
43 
54

inne składniki majątku 126 490 PLN, 200 356 USD, 11 693 EUR, 
3 samochody (rok produkcji: 2012, 2008, 2006) 



62Najwięcej posiadaczy domów i mieszkań – ekstrema

Średnio w trzech apelacjach 47 proc. 
osób wymieniło dom. W Sądzie 
Rejonowym w Dębicy (apelacja 
rzeszowska) 96 proc. sędziów 
zadeklarowało posiadanie takiej 
nieruchomości, a w Sądzie Okręgowym 
w Krośnie (apelacja rzeszowska) 90 
proc. 

Z kolei 93 proc. sędziów w Sądzie 
Rejonowym w Świnoujściu (apelacja 
szczecińska) i 90 proc. w Sądzie 
Rejonowym dla Warszawy Pragi-
Południe (apelacja warszawska) 
zadeklarowało posiadanie mieszkania. 
Średnia dla trzech apelacji to 67 proc. 

93%
Sąd Rejonowy 
w Świnoujściu

Największy udział 
posiadających 

mieszkanie

90%
Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Pragi-Południe

96%
Sąd Rejonowy 
w Dębicy

Największy udział 
posiadających 

dom

90%
Sąd Rejonowy 
w Krośnie



63Mieszkania i domy. 
Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

47% sędziów
wymieniło dom

57% Polaków
mieszka w domach**

* Statystyczny sędzia w trzech wybranych apelacjach *** GUS 2018
** Eurostat, 2016 **** GUS 2018

67% sędziów
wymieniło mieszkanie

43% Polaków
mieszka w mieszkaniach**

182 m2

średnia powierzchnia domu

62 m2

średnia powierzchnia mieszkania

132 m2

średnia powierzchnia użytkowa 
domów oddanych do użytku w 
2017 r.***

53 m2

średnia powierzchnia mieszkania w 
nowych budynkach wielorodzinnych w 
2017 r.****



64Działki, gospodarstwa rolne i inne nieruchomości

31 proc. osób wymieniło w oświadczeniu 
majątkowym działkę, 7 proc. 
gospodarstwo rolne, a 5 proc. inną 
nieruchomość. Najczęściej sędziowie 
posiadali tylko jedno gospodarstwo rolne, 
z którego nie uzyskiwano dochodu lub jedną 
inną nieruchomość. W przypadku działek 
częściej wymieniano więcej niż jedną 
(najczęściej w apelacji rzeszowskiej). 

Działki w apelacji warszawskiej
i szczecińskie posiadało ok. 30 proc. osób. 
W apelacji rzeszowskiej odsetek ten był 
wyższy, wynosił prawie 40 proc.

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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65Działki

§ W apelacji rzeszowskiej znajduje się nie tylko największy w ogóle odsetek osób z działkami. Również tutaj jest największy odsetek osób
posiadających więcej niż jedną działkę (14 proc.).

§ Średnia wielkość działki dla trzech apelacji to ok. 6000 m2. Jest dwukrotnie niższa w apelacji rzeszowskiej (3500 m2) niż w warszawskiej
(7000 m2).

20% 23% 25%
5% 7% 7%3%

3%
7%

72% 67% 61%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Liczba działek

1 2 3 i więcej nie posiada
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Średnia powierzchnia działek*

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych * Podstawę obliczeń stanowią DZIAŁKI wymienione w oświadczeniach majątkowych, 
dla których podano powierzchnię (nie osoby).



66Typy działek

Dla działek podawano głównie powierzchnię. 
Trudno określić ich dokładny charakter lub 
przeznaczenie, czy też wartość.

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią DZIAŁKI wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby)

Warszawa Szczecin Rzeszów

DZIAŁKA, nie wspomniano jaka 
lub niezabudowana 52% 52% 73%

BUDOWLANA, zabudowana 8% 14% 5%

ROLNA, gospodarstwo 13% 11% 13%

REKREACYJNA, LETNISKOWA 11% 6% 5%

LEŚNA 4% 1% 2%

DROGA, CZĘŚĆ WSPÓLNA 
NIERUCHOMOŚCI 3% 8% 1%

DZIAŁKA GARAŻOWA, MIEJSCE 
POSTOJOWE 3% 3% 1%

Z LOKALEM, BUDYNKIEM 
UŻYTKOWYM 0% 2% 0%



67Gospodarstwo rolne

Posiadanie gospodarstwa rolnego 
zadeklarowało 7 proc. osób. Odsetek 
sędziów posiadających gospodarstwa rolne 
jest trzykrotnie wyższy w apelacji 
rzeszowskiej (15 proc.) niż w apelacjach 
warszawskiej (6 proc.) i szczecińskiej. 

Większość osób mających gospodarstwo 
rolne nie uzyskała z niego dochodu. Z analizy 
oświadczeń wynika, że w wielu przypadkach 
sędziowie posiadają udziały będące efektem 
podziału spadku po rodzicach lub dalszej 
rodzinie, a gospodarstwa są prowadzone 
przez rodzeństwo lub dalszych krewnych. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
to ok. 6 hektarów. W apelacji warszawskiej 
to 6 hektarów, w apelacji szczecińskiej
14 hektarów, a w apelacji rzeszowskiej
4 hektary. Wyższa średnia powierzchnia 
gospodarstw rolnych w apelacjach 
warszawskiej i szczecińskiej wynika przede 
wszystkim z obecności kilku dużych 
gospodarstw.

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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68Inne nieruchomości

§ 5 proc. sędziów wymieniło inną nieruchomość. 

§ Najczęściej wymieniano garaż/miejsce postojowe lub lokal/budynek użytkowy.

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE NIERUCHOMOŚCI wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

Warszawa Szczecin Rzeszów

GARAŻ, MIEJSCE 
POSTOJOWE 20% 58% 51%

LOKAL, BUDYNEK 
UŻYTKOWY 26% 22% 41%

LOKAL, MIESZKANIE, 
GABINET 8% 1% 7%



69Najwięcej posiadaczy działek, gospodarstw rolnych i innych 
nieruchomości – ekstrema

10%
Sąd Rejonowy 
w Przemyślu

89%
Sąd Rejonowy 
w Leżajsku

Najmniejszy udział 
posiadających działkę

Największy udział 
posiadających działkę

67%
Sąd Rejonowy 
w Choszcznie

7%
Sąd Rejonowy 
w Świnoujściu 0%

w różnych 
sądach

50%
Sąd Rejonowy 
w Strzyżowie

Najmniejszy udział posiadających 
gospodarstwo rolne

Największy udział posiadających 
gospodarstwo rolne

33%
Sąd Rejonowy 
w Kolbuszowej

19%
Sąd Apelacyjny 
w Rzeszowie

Najmniejszy udział posiadających 
inną nieruchomość

Największy udział posiadających 
inną nieruchomość

18%
Sąd Rejonowy 
w Sanoku

0%
w różnych 
sądach



.

Samochody i inne 
ruchomości

VIII O wartości powyżej

10 tysięcy złotych



71Samochody

§ Średnio 77 proc. sędziów wymieniło w oświadczeniu majątkowym samochód. Było to najczęściej deklarowane mienie ruchome.

§ Odsetek osób posiadających samochód był najniższy w apelacji warszawskiej (71 proc.), a najwyższy w rzeszowskiej (87 proc.). 

§ Im wyższa instancja, tym większy odsetek osób posiadających samochód (od 74 do 86 proc.). 

§ Nieznacznie częściej deklarowali posiadanie samochodu mężczyźni niż kobiety. 

§ Samochód rzadziej pojawiał się w najmłodszej grupie wiekowej (poniżej 40 lat) – wskazało go 65 proc. osób. W dwóch najstarszych grupach
wiekowych ponad 80 proc. sędziów jest zmotoryzowana.

§ Należy zauważyć, że jeśli wartość samochodu nie przekraczała 10 tys. zł, pojazd mógł nie zostać uwzględniony w oświadczeniu. Z drugiej
strony, w związku z tym, że sędziowie zazwyczaj nie podawali wartości swoich pojazdów, w zestawieniu uwzględniliśmy wszystkie
wymienione samochody.

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

71%

82%
87%

74%

83%
86%

75%

81%

65%

80%
84%

82%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW SĄD
REJONOWY

SĄD
OKRĘGOWY

SĄD
APELACYJNY

 kobieta mężczyzna  29-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  61+ lat

Posiadacze samochodów



72Wiek samochodów

Średni wiek samochodu to 8 lat (rok produkcji 
2010). Wynik jest taki sam niezależnie od 
apelacji czy instancji, a także płci i wieku.

Posiadane przez sędziów samochody mają 
najczęściej od 6 do 10 lat.

W większości przypadków (ok. 90 proc.) nie 
było informacji o wartości samochodu lub była 
zamazana.

* Podstawę obliczeń stanowią SAMOCHODY wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby).

29%

31%

31%

28%

33%

36%

30%

31%

29%

30%

30%

32%

39%

40%

40%

39%

40%

39%

39%

40%

41%

40%

37%

40%

21%

25%

25%

24%

22%

19%

23%

23%

20%

23%

26%

22%

2%

4%

4%

4%

3%

4%

4%

3%

2%

3%

4%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

SĄD REJONOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELACYJNY

 kobieta

mężczyzna

 29-40 lat

 41-50 lat

 51-60 lat

 61+ lat

Wiek samochodu (rocznik)

do ok. 5 lat (2013-2018) 6-10 lat (2008-2012) 11-15 lat (2003-2007) powyżej 15 lat (do 2002) brak danych



73Liczba samochodów a apelacja i instancja

Ok. 50 proc. osób z każdej apelacji wymieniło 
jeden samochód. Natomiast odsetek osób 
posiadających więcej niż jeden samochód jest 
niemal dwukrotnie wyższy w apelacji 
rzeszowskiej niż w apelacji warszawskiej. 
Apelacja warszawska obejmuje duże miasto, 
w którym prawdopodobnie nie jest potrzebne 
rodzinie drugie auto. 

23 proc. sędziów nie wymieniło
w oświadczeniu żadnego pojazdu. 
Posiadanie samochodu rzadziej deklarowały 
osoby młode (w wieku do 40 lat), kobiety,
sędziowie w sądach rejonowych. 

Częściej wymieniano dwa pojazdy (i więcej) 
w sądach apelacyjnych (37 proc.) niż
w sądach rejonowych (22 proc.).

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych

51%

53%

51%

52%

52%

47%

17%

26%

32%

20%

27%

29%

2%

2%

4%

2%

3%

8%

29%

18%

13%

26%

17%

14%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

SĄD REJONOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELACYJNY

Liczba wymienionych samochodów według apelacji i instancji

1 2 3 i więcej nie posiada



74Najpopularniejsze marki samochodów

§ Do najpopularniejszych marek samochodów należą: Toyota (12 proc.), Volkswagen (9 proc.), Ford (7 proc.), Honda (6 proc.), Opel (6 proc.), 
Renault (5 proc.), Skoda (5 proc.), Citroen (4 proc. ), Nissan (4 proc.), Mitsubishi (4 proc.), Peugeot (4 proc.), Suzuki (4 proc.), Hyundai (4 proc.), 
Mazda (4 proc.). 

§ W apelacji rzeszowskiej częściej były wymieniane: Volkswagen, Nissan, Suzuki, Fiat. W szczecińskiej: Ford i Citroen. 

§ W apelacji warszawskiej marki samochodów zostały zamazane po złożeniu oświadczeń. 
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Najbardziej popularne marki samochodów

Szczecin  Rzeszów

* Podstawę obliczeń stanowią SAMOCHODY wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby).



75Samochody. 
Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

* Statystyczny sędzia w trzech wybranych apelacjach
** NBP, „Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych 2016”, styczeń 2018 r. 
*** PZPM, „Branża motoryzacyjna raport 2018-2019”, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, lipiec 2018 r. 

77% sędziów
ma samochód

8 lat -
średni wiek samochodu 
sędziego

66% gospodarstw 
domowych
w Polsce ma samochód**

13 lat -
średni wiek samochodu 
w Polsce***



76Samochody – ekstrema

10 sędziów posiada 4 samochody. Jest to 
0,3 proc. zbadanych oświadczeń. 

Największą uwagę zwraca sędzia z apelacji 
warszawskiej. Posiada 4 samochody, 
których średni wiek jest niższy niż 
przeciętna wieku samochodów zbadanych 
sędziów i wynosi 7 lat. 

Co interesujące, sędzia nie ma bardzo 
dużych zasobów pieniężnych, natomiast ma 
pokaźnych rozmiarów zadłużenie 
przekraczające 1 mln zł. Składają się na nie 
dwa kredyty – jeden to 950 tys. zł, a drugi to 
19 tys. CHF. 

Opis przypadku

apelacja warszawska

instancja sądu rejonowy

płeć K

grupa wiekowa 40-50

liczba samochodów 4

średni wiek samochodu 7 lat

oszczędności PLN 58 400 zł

wartość kredytów ponad 1 mln zł



77Najwięcej i najmniej posiadaczy samochodów - ekstrema

57%
Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa

100%
w różnych sądach np. 
Sąd Rejonowy w Mielcu, 
Sąd Rejonowy w Lesku, 
Sąd Rejonowy 
w Kolbuszowej

Najmniejszy udział 
posiadających 

samochód

Największy udział 
posiadających 

samochód

50%
Sąd Rejonowy 
w Łobzie

67%
Sąd Rejonowy 
w Kolbuszowej

Największy udział 
posiadających więcej 

niż 1 samochód
56%

Sąd Rejonowy 
w Nisku

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



78Inne ruchomości a apelacja i instancja

Średnio 7 proc. sędziów posiada inne 
ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł 
(niebędące samochodem). 

Nieco więcej sędziów zadeklarowało 
inne ruchomości w sądzie apelacyjnym 
(10 proc.) niż rejonowym (6 proc.) 

W zdecydowanej większości 
przypadków sędziowie nie podawali 
dokładnej wartości wymienionych 
ruchomości. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie 
oświadczeń majątkowych

71%

6%

82%

8%

87%

9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

wymieniono SAMOCHÓDwymieniono INNE MIENIE O WARTOŚCI 10 TYS.+

Samochód lub mienie o wartości powyżej 10 tys. zł 

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

5%

6%

7%

5%

7%

7%

1%

2%

2%

1%

1%

3%

94%

92%

91%

94%

92%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

WARSZAWA

SZCZECIN

RZESZÓW

SĄD REJONOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELACYJNY

Inne ruchomości

1 2 i więcej nie posiada



79Najpopularniejsze inne ruchomości

Najpopularniejszymi deklarowanymi 
ruchomościami były motocykl, meble, 
zegarek, obrazy, biżuteria oraz złoto, 
metale szlachetne i monety. 

8 proc. kobiet (spośród posiadających inne 
ruchomości) zadeklarowało posiadanie 
biżuterii, natomiast nie zrobił tego żaden 
mężczyzna. Posiadanie dzieł sztuki 
zadeklarowało 2 proc. kobiet i 12 proc. 
mężczyzn. Zbliżony odsetek kobiet
i mężczyzn zadeklarował posiadanie 
motocykla. 

Podstawę obliczeń stanowią INNE RZECZY 
wymienione w oświadczeniach majątkowych 
(nie osoby).

Najbardziej popularne mienie ruchome

19% 
motocykl 

14% 
meble, 
kuchenne, 
gabinetowe, 
zabytkowe / 
kolonialne 

7% 
▨ złoto, metale 
szlachetne, monety 
(złote, srebrne, 
kolekcjonerskie itd.)

▨ zegarek

6% 
obraz, 
kolekcja obrazów

5% 
biżuteria

4% 
kolumny / 
audio, 
telewizor, 
laptop / 
komputer, 
aparat foto

3% 
▨ wyposażenie domu / 
mieszkania

▨ kolekcja (znaczki, 
dokumenty historyczne, 
rzeźba, porcelana)

▨ instrument muzyczny 
(skrzypce, wiolonczela, 
pianino, fortepian) 

▨ traktor / ciągnik

▨ jacht

2% 
▨ łódka 
(regatowa, 
laser, 
motorowa, 
żaglowa)

▨ rower



80Najpopularniejsze inne ruchomości a apelacja

Najpopularniejszą wymienioną 
ruchomością był motocykl. W apelacji 
rzeszowskiej wskazywano go dwukrotnie 
częściej niż w pozostałych apelacjach. 

We wszystkich apelacjach różnego 
rodzaju meble zajmowały wysoką pozycję. 
Inne popularne ruchomości to obrazy 
(apelacja warszawska), złoto i metale 
szlachetne (apelacja szczecińska), jacht, 
traktor lub ciągnik (apelacja rzeszowska). 
We wszystkich apelacjach pojawiły się 
także zegarki, sprzęt elektroniczny czy 
biżuteria. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE 
RZECZY wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby)

Ruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy PLN

Warszawa
15% motocykl

13% meble, kuchenne, 
gabinetowe, zabytkowe/ 
kolonialne 

10% obraz, kolekcja 
obrazów

8% zegarek

Szczecin
19% meble, meble kuchenne/ 
gabinetowe/zabytkowe/kolonialne 

16% motocykl 

12% złoto, metale szlachetne, 
monety (złote, srebrne, 
kolekcjonerskie itd.) 

5% zegarek

5% instrument muzyczny (skrzypce, 
wiolonczela, pianino, fortepian)

Rzeszów
33% motocykl

9% meble, meble kuchenne/ 
gabinetowe/zabytkowe/ 
kolonialne 

9% jacht

9% traktor/ciągnik



81Inne ruchomości – ekstrema

10 sędziów ma 4 i więcej innych 
ruchomości (oprócz samochodów)
o wartości większej niż 10 tys. zł. Jest 
to 0,3 proc. zbadanych oświadczeń.
4 sędziów zadeklarowało, że posiadają 
ruchomość wartą więcej niż 50 tys. zł. 

Wśród nietypowych ruchomości 
znalazły się m.in. wino inwestycyjne, 
kosiarka, opryskiwacz, laser, koń, broń 
myśliwska, unit stomatologiczny 
(prawdopodobnie małżonek prowadzi 
gabinet stomatologiczny), hafciarka 
komputerowa czy figura na grobie 
rodzinnym. 

Sędzia 1 2 3 4

apelacja warszawska warszawska szczecińska warszawska

instancja sądu rejonowy okręgowy okręgowy rejonowy

płeć K M M K

grupa wiekowa 41-50 51-60 41-50 29-40

ruchomość 1 / 
wartość 

kolekcja
dokumentów 

historycznych / 
100 000 PLN

kolekcja obrazów / 
brak danych

zegarek / 
brak danych

motor / 
brak danych

ruchomość 2 / 
wartość

meble / 
brak danych

zegarek / 
brak danych

motor / 
Brak danych

ruchomość 3 / 
wartość

rower / 
brak danych

meble / 
brak danych

motor / 
brak danych

ruchomość 4 / 
wartość

zegarek / 
brak danych

kolekcja obrazów / 
brak danych



.

Aktywa finansowe 

IX Udziały / akcje

Instrumenty finansowe



83Aktywa finansowe

Aktywa finansowe zostały przedstawione 
w taki sposób, w jaki zostały podzielone 
w oświadczeniach majątkowych. 

Udziały/akcje posiada średnio 9 proc. 
sędziów, a instrumenty finansowe 
średnio 23 proc.

Nieco częściej aktywa finansowe 
deklarowali sędziowie sądów 
apelacyjnych. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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84Aktywa finansowe a apelacja i instancja

Udziały i akcje wymienia podobny procent 
osób, niezależnie od apelacji czy instancji. 
W sądach okręgowych, a szczególnie
apelacyjnych, rośnie natomiast udział osób 
posiadających instrumenty finansowe.

10%

22%

28%

7%

25%

29%

9%

23%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

% wymieniających UDZIAŁY I AKCJE

% wymieniających INSTRUMENTY FINANSOWE

% wymieniających UDZIAŁY I AKCJE lub INSTRUMENTY
FINANSOWE

Udziały / akcje oraz instrumenty finansowe w trzech apelacjach

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

9%

21%

27%

9%

27%

32%

10%

34%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

% wymieniających UDZIAŁY I AKCJE

% wymieniających INSTRUMENTY FINANSOWE

% wymieniających UDZIAŁY I AKCJE lub INSTRUMENTY
FINANSOWE

Udziały / akcje oraz instrumenty finansowe w trzech instancjach

SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY
Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie 
oświadczeń majątkowych



85Wartość aktywów finansowych

W większości przypadków wartość 
udziałów/akcji nie jest podana. Standardowy 
zapis to nazwa firmy i ilość akcji/udziałów.

Z kolei w przypadku instrumentów 
finansowych deklarowano wartość. Wynosi 
ona średnio 55 tys. zł. Średnia jest jednak 
zawyżana przez bardzo wysokie kwoty 
u małej grupy osób. Ponad 2/3 instrumentów 
finansowych stanowią te do 50 tys. zł. 

W apelacji warszawskiej częściej 
wymieniano instrumenty finansowe 
o najwyższej wartości - powyżej 100 tys. zł. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią UDZIAŁY / AKCJE 
wymienione w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

27% 29% 25%

42%
48% 52%

12% 8% 10%
17%

8% 10%
2% 6% 1%
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100%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW

Rozkład wartości instrumentów finansowych

do 10 tys. 10-50 tys. 50-100 tys. 100 tys.+ Brak danych

21% 24%
14%
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72% 68%
78%
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Rozkład wartości udziałów / akcji

do 10 tys. 10-25 tys. 25 tys.+ Brak danych



86Najbardziej popularne spółki

Sędziowie najczęściej wymieniali akcje dużych spółek ze znaczącym udziałem kapitału państwowego (PZU, JSW, GPW, 
KGHM, Tauron, PKO BP, PGE, PGNiG, Energa), których akcje w przeszłości były sprzedawane podczas ich prywatyzacji. 

Nazwa spółki

PZU SA 6%

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) 6%

GPW SA 5%

Różne 4%

KGHM 3%

Tauron 3%

PKO BP 3%

Orange Polska SA 2%

PGE SA 2%

PGNiG 2%

Energa SA 2%

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią UDZIAŁY / AKCJE 
wymienione w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)



87Najbardziej popularne instrumenty finansowe

Do najpopularniejszych instrumentów finansowych wśród sędziów należą fundusze inwestycyjne, polisy oraz IKE i IKZE. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INSTRUMENTY FINANSOWE 
wymienione w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

Instrument finansowy

pozostałe jednostki funduszy inwestycyjnych 42%

polisa 11%

IKE/IKZE 8%

ubezpieczenie 7%

OFE 6%

obligacje Skarbu Państwa 5%

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy 4%

obligacje (nie podano jakie) 2%



88Najwięcej i najmniej posiadaczy akcji/udziałów 
i instrumentów finansowych – ekstrema

8%
Sąd Rejonowy 
w Piasecznie

70%
Sąd Rejonowy 
w Łańcucie

Najmniejszy udział 
posiadających 

instrumenty finansowe

Największy udział 
posiadających 

instrumenty finansowe

5%
Sąd Rejonowy 
w Jarosławiu

47%
Sąd Rejonowy 
w Białogardzie

33%
Sąd Rejonowy 
w Łobzie

Najmniejszy udział 
posiadających 
udziały/akcje

Największy udział 
posiadających 
udziały/akcje

0%
w różnych 
sądach

25%
Sąd Rejonowy 
w Stalowej Woli



89Aktywa finansowe. Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

Według danych NBP nieco ponad 2 proc. Polaków posiada akcje. Brak informacji, ile z nich ma udziały**. W przypadku sędziów 9 proc. 
posiada łącznie udziały lub akcje. 

9% 
udziały i akcje

2%** 
akcje

* Statystyczny sędzia w trzech wybranych apelacjach
** „Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych 2016”, Narodowy Bank Polski, styczeń 2018 r. 
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91Dodatkowe dochody

Dodatkowe dochody osiąga średnio 27 proc. 
sędziów. Odsetek we wszystkich grupach 
wiekowych jest podobny. Nie ma też różnic 
ze względu na płeć.

Dodatkowe dochody częściej osiągają osoby 
z apelacji warszawskiej. W apelacjach 
szczecińskiej i rzeszowskiej posiada je co 
piąta osoba, natomiast w apelacji 
warszawskiej co trzecia. 

Częstotliwość dodatkowych dochodów 
wzrasta wraz z instancją sądu. W sądach 
apelacyjnych deklaruje dodatkowe dochody 
44 proc. sędziów. W tej instancji sędziowie 
posiadają dodatkowe dochody z większej 
liczby źródeł, co może wynikać z tego, że są 
to osoby o największym stażu
i doświadczeniu.

Tylko nieliczni sędziowie informowali 
o podstawowym wynagrodzeniu, co jest 
praktykowane np. w oświadczeniach 
majątkowych parlamentarzystów. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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92Wysokość dodatkowych dochodów a apelacja i instancja

Średni dodatkowy dochód wynosi 20 tys. zł 
rocznie. 

Nie ma znaczących różnic pomiędzy sądami 
pod względem rozkładu wysokości 
dodatkowego dochodu w apelacjach 
i instancjach. Około 50 proc. stanowią 
dochody do 10 tys., a około 40 proc. 
stanowią dochody 10–50 tys. Mniej niż 10 
proc. stanowią dochody przekraczające 50 
tys. w ciągu roku.

Średnia wartość dodatkowego dochodu jest 
wyższa w przypadku osób mających 
powyżej 50 lat.

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE 
DOCHODY wymienione w oświadczeniach majątkowych 
(nie osoby)
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Średnia wartość dodatkowych dochodów (w tys. PLN)

45% 53% 52% 46% 53% 44%

46% 37% 37% 44% 39%
43%

6% 9% 11% 8% 7% 7%

3% 1% 2% 1% 6%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Wartość dodatkowych dochodów w apelacjach i instancjach

do 10 tys. 10-50 tys. 50 tys.+ Brak danych



93Źródła dodatkowego dochodu

Najczęściej wymienianymi dodatkowymi 
źródłami dochodów są: wynajem 
nieruchomości, praca dydaktyczna, 
szkolenia, udział w komisjach 
egzaminacyjnych, prawa autorskie oraz 
umowy o dzieło/zlecenie. 

Niektórzy wymieniają też w tym punkcie 
środki pozyskiwane ze sprzedaży 
nieruchomości, samochodu, jednostek 
funduszy. Część sędziów podała także 
środki z programu Rodzina 500+. 

Ciekawy jest fakt, że najczęściej 
wymieniane źródło dochodów (wynajem 
nieruchomości – 32 proc.) nie jest związane 
z działalnością zawodową sędziów. 

Analiza oświadczeń majątkowych nie 
pozwala stwierdzić, które z posiadanych 
mieszkań sędziowie wynajmują (duże czy 
małe, kupione czy uzyskane w spadku).

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE DOCHODY wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

Lp. Najbardziej popularne źródła dodatkowych dochodów

1 wynajem nieruchomości 32%
2 patronat nad aplikantami 16%
3 wykłady 5%
4 szkolenie 5%
5 komisja egzaminacyjna 4%
6 wynagrodzenie 4%
7 prawa autorskie 3%
8 darowizna 3%
9 umowa zlecenie / o dzieło 2%

10 różne 2%
11 sprzedaż nieruchomości 2%
12 praca dydaktyczna 2%
13 dywidenda 2%



94Liczba dodatkowych dochodów

Znaczna część osób deklarujących inny 
dochód otrzymuje go z więcej niż jednego 
źródła. 

Odsetek osób posiadających dodatkowe 
dochody z dwóch źródeł lub więcej jest 
najwyższy w apelacji warszawskiej i wynosi 
12 proc. 

Największy odsetek osób posiadających 
więcej niż jeden dodatkowy dochód pracuje 
w sądach apelacyjnych – 22 proc.. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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21%

6%

4%

5%

5%

5%

9%

6%
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7%

13%

68%

79%
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73%

72%

57%
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SĄD OKRĘGOWY
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Liczba dodatkowych dochodów w trzech apelacjach i instancjach

1 2 3 i więcej nie posiada



95Dodatkowe dochody – ekstrema

35 osób deklarowało, że posiadało 
dodatkowe dochody powyżej 100 tys. zł. 
w roku poprzedzającym. Jest to 1,2 proc. 
zbadanych oświadczeń majątkowych. 
Przeciętna wartość dodatkowych dochodów 
wynosi w tej grupie 236 tys. zł, podczas gdy 
średnia dla wszystkich zbadanych sędziów 
to 20 tys. zł.

W przeważającej większości źródłem 
najwyższych dochodów były sprzedaż 
nieruchomości, sprzedaż udziałów w spółce, 
dywidenda, spadek, darowizna od członka 
rodziny. W strukturze dodatkowych 
dochodów wszystkich sędziów źródła te 
odgrywają stosunkowo małą rolę (poniżej
3 proc.). 

Spośród osób z dodatkowymi dochodami 
powyżej 100 tys. zł niemal połowa pracuje 
w apelacji warszawskiej. 68 proc. to kobiety. 
Średni wiek wynosi 47 lat (nie znamy wieku 
w apelacji szczecińskiej). 

Sędzia 1 2 3 4

apelacja warszawska warszawska rzeszowska szczecińska 

instancja 
sądu apelacyjny apelacyjny rejonowy rejonowy

płeć M M K K

wartość 
całkowita 
dodatkowego 
dochodu

248 000 zł 330 000 zł 682 162 zł 340 000 zł

dodatkowy 
dochód 1

wykłady na uczelni 
wyższej, wykłady 

w OIRP, KSSiP; 
wykłady na studiach 

podyplomowych, 
kierowanie studiami

szkolenia sędziów, 
adwokatów, 

radców prawnych, 
notariuszy, a także 

aplikantów 
adwokackich
i radcowskich 

wykłady w 
KSSiP, patronat 
w ORA, umowa

z ORRP

darowizna od męża

dodatkowy 
dochód 2

sprawowanie 
patronatu nad 

aplikantami

honorarium za 
publikacje książek

wynajem trzech 
nieruchomości 

dodatkowy
dochód 3

honoraria autorskie 
za publikacje

sprzedaż 
nieruchomości 

dodatkowy
dochód 4

udział w komisjach 
MS

dodatkowy
dochód 5

wynajem 
nieruchomości
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97Mienie nabyte od Skarbu Państwa

4 proc. sędziów zadeklarowało, że kupiło 
mienie od Skarbu Państwa. Częściej 
deklarowali to zatrudnieni w apelacji 
szczecińskiej i rzeszowskiej oraz osoby 
w wieku 50+.

Wśród mienia kupowanego od Skarbu 
Państwa przeważają różnego rodzaju działki. 
W większości przypadków nie określono ich 
wartości. 

Trzeba tu zaznaczyć, że deklarowane zakupy 
mogą dotyczyć różnych okresów (np. lat 90.), 
a nie roku poprzedzającego złożenie 
oświadczenia. 
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Mienie od Skarbu Państwa

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



98Rodzaj mienia nabytego od Skarbu Państwa

W oświadczeniach najczęściej pojawiały się działki o nieokreślonym typie, rolne, leśne, 
budowlane, letniskowe oraz gospodarstwa rolne. 

Warszawa Szczecin Rzeszów

działka (nie wspomniano jaka lub niezabudowana) 37% 46% 67%

rolna, gospodarstwo, leśna 33% 5% 24%

rekreacyjna, letniskowa 15% 8%

budowlana (zabudowana) 7% 36% 7%

garaż, miejsce postojowe 4% 2%

lokal, budynek użytkowy 2%

lokal, mieszkanie, gabinet 2% 2%

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią MIENIE NABYTE OD SKARBU 
PAŃSTWA wymienione w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)
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100Zadłużenie na cele mieszkaniowe

Średnio 59 proc. sędziów posiada kredyt 
hipoteczny lub pożyczkę sędziowską na cele 
mieszkaniowe (podobny cel). 

Częściej dotyczy to osób młodszych, w wieku 
do 50 lat (ponad 60 proc.), choć nadal ma go 
też około 30 proc. osób w wieku 60+.

Zadłużeni hipotecznie częściej są sędziowie 
z apelacji warszawskiej i szczecińskiej niż 
z rzeszowskiej. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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101Liczba kredytów a apelacja i instancja

Ok. 15 proc. sędziów deklaruje, że posiada 
więcej niż 1 kredyt hipoteczny. 

We wszystkich instancjach struktura 
posiadania kredytów hipotecznych jest 
zbliżona, co może być zaskakujące, 
zważywszy na to, że w sądach apelacyjnych 
pracuje więcej starszych osób niż w sądach 
rejonowych i okręgowych. 

Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych
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102Waluta kredytu

Wśród wszystkich kredytów w tych trzech 
apelacjach 63 proc. stanowią kredyty 
w złotych (z banku 45 proc., z sądu 18 proc.). 

Kredyty we frankach szwajcarskich to kolejne 
25 proc. Ich udział jest istotnie większy
w apelacji warszawskiej i szczecińskiej (27 
proc.) niż w rzeszowskiej (15 proc.). 

Kredyty w euro to 6 proc. całości. Także 
bardziej popularne są w apelacji 
warszawskiej i szczecińskiej niż 
w rzeszowskiej. 

W 5 proc. przypadków trudno było określić 
walutę/rodzaj kredytu.
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Waluta kredytów

CHF - BANK EUR - BANK PLN - BANK PLN - SĄD brak danych / trudno ocenić

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE 
wymienione w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)



103Średnia wartość kredytów w PLN

Średnia wartość kredytu hipotecznego 
z banku, jaka pozostała do spłaty, wynosi 
przeciętnie około 235 tys. zł. 

Najwyższa średnia kwota do spłaty jest 
wśród osób najmłodszych, a także 
w apelacji warszawskiej.

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)
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104Średnia wartość kredytów w CHF

Średnia wartość kredytu hipotecznego 
indeksowanego do franka szwajcarskiego, 
jaka pozostała do spłaty, wynosi 110 tys. 
CHF (ok. 420 tys. PLN po kursie 3,8 zł). 

Średnia wartość kredytu hipotecznego we 
frankach jest dwukrotnie wyższa w apelacji 
warszawskiej niż rzeszowskiej. 

Im wyższa instancja, tym średnia kredytów 
we frankach szwajcarskich jest mniejsza. 

Kobiety średnio brały większe kredyty we 
frankach niż mężczyźni. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)
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średnio około 110 tys. w CHF
(około 420 tys. PLN po kursie 3,8)



105Średnia wartość kredytów w EUR

Średnia wartość kredytu hipotecznego 
indeksowanego do euro, jaka pozostała 
do spłaty, to 80 tys. euro (ok. 345 tys. zł
po kursie 4,3 zł). 

W przypadku kredytów hipotecznych 
w euro różnice nie są tak wyraźne 
pomiędzy apelacjami, jak w przypadku 
kredytów we frankach szwajcarskich. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

80 75 60
80 80

25

80 75
70

80
50

0

50

100

150

200

250

300

WARSZAWA

SZCZEC
IN

RZESZÓW

SĄD REJO
NOWY

SĄD OKRĘGOWY

SĄD APELA
CYJN

Y

 kobieta

mężcz
yzna

 29-40 lat

 41-50 lat

 51-60 lat

 61+ la
t

Kredyt EUR (pozostało do spłaty)

średnio około 80 tys. w EUR 
(około 345 tys. PLN po kursie 4,3)



106Najpopularniejsze 
banki

W apelacji rzeszowskiej częściej pojawiały 
się tradycyjne polskie banki jak PKO BP, 
Pekao SA i Banki Spółdzielcze, natomiast 
w warszawskiej częściej takie jak: mBank, 
Millennium, Deutsche Bank Polska.

W apelacji szczecińskiej dane te nie były 
dostępne lub były zamazane.

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY 
HIPOTECZNE wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby) o ile podano dane
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PKO BP, Inteligo (przejęte Nordea)

Pekao S.A. / Pekao Bank Hipoteczny

Deutsche Bank Polska

mBank (dawniej też BRE)

Millennium

ING Bank Śląski, ING Nationale Nederlanden

Santander, BZ WBK (dawniej też Kredyt Bank)

BPH (wcześniej też GE Money Bank)

Raiffeisen Polbank

BGŻ BNP Paribas

Euro Bank

Getin Noble Bank

DNB Bank Polska (DNB Nord)

Bank Spółdzielczy

Bank Ochrony Środowiska

Citi Handlowy

Credit Agricole

Najbardziej popularne banki (osoby z kredytem)

Warszawa  Rzeszów



107Kredyty hipoteczne vs pożyczki sędziowskie

Większości kredytów hipotecznych 
udzielono w banku. Sędziowie mają 
jednak możliwość uzyskania pożyczki 
sędziowskiej na cele mieszkaniowe. Pełni 
ona funkcję kredytu hipotecznego, jest 
jednak znacznie tańsza (oprocentowanie 
nie może przekroczyć poziomu inflacji). 
Więcej informacji o pożyczkach 
sędziowskich w rozdziale XIII. 

Wśród wszystkich kredytów na cele 
mieszkaniowe 18 proc. stanowią pożyczki 
sędziowskie. Ich udział jest największy 
w apelacji rzeszowskiej (28 proc.) oraz 
w sądach apelacyjnych (34 proc.). 

77% 82%
71%

52% 51%
39%

17%
18%

28%

18% 20%
34%

5% 1% 29% 28% 26%

WARSZAWA SZCZECIN RZESZÓW SĄD REJONOWY SĄD OKRĘGOWY SĄD APELACYJNY

Źródło kredytu hipotecznego

BANK SĄD brak danych

Zamazane dane
(prawdopodobnie

z banku)

Zamazane dane
(prawdopodobnie

z banku)

Zamazane dane
(prawdopodobnie

z banku)

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)



108Średnia wartość pożyczki sędziowskiej

Średnia wartość pożyczki sędziowskiej na 
cele mieszkaniowe, jaka pozostała do spłaty, 
wynosi 100 tys. zł. Jest więc ponad 
dwukrotnie niższa niż kredyt hipoteczny
w PLN, który wynosi 235 tys. zł. 

Różnica pomiędzy apelacjami, instancjami, 
kobietami i mężczyznami jest relatywnie 
niewielka. 

Trzeba tu zaznaczyć, że wysokość pożyczki 
sędziowskiej jest limitowana. Zależy 
prawdopodobnie od ustaleń w konkretnych 
apelacjach oraz liczby osób 
zainteresowanych taką pożyczką w danym 
roku. Najwyższa odnotowana pożyczka to 
250 tys. zł. Większość pożyczek zawierała 
się jednak w przedziale 100-150 tys. zł. 
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Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią KREDYTY HIPOTECZNE wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby)

średnio 
około 100 tys. PLN



109Kredyty mieszkaniowe. 
Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

Ponad połowa sędziów jest zadłużona na cele mieszkaniowe**, podczas gdy tylko 14 proc. gospodarstw w Polsce ma kredyty mieszkaniowe***.

Udział kredytów w walutach (euro i frank szwajcarski) jest nieco większy wśród sędziów niż wśród polskich gospodarstw domowych****.

* Statystyczny sędzia w trzech wybranych apelacjach ** Własność lub współwłasność małżeńska
*** ZBP, „InfoKREDYT oszczędzanie i kredytowanie Polaków”, Związek Banków Polskich, październik 2018 r. 
**** KNF, „Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2017 r.”, 2018

59% sędziów
ma kredyt mieszkaniowy lub 
pożyczkę sędziowską na cele 
mieszkaniowe (podobna funkcja)

kredyty w PLN – 63% (45% bank, 18% sąd) 

kredyty w CHF - 26%
kredyty w EUR – 6%
brak danych – 5%

14% gospodarstw
domowych
w Polsce ma kredyt mieszkaniowy

kredyty w PLN – 72,3%
kredyty w CHF - 22,9%
kredyty w EUR – 4,5%
inne waluty – 0,3%



110Kredyty mieszkaniowe - ekstrema

10 sędziów ma cztery kredyty 
mieszkaniowe, w tym kredyty hipoteczne 
oraz pożyczki z sądu bądź z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Jest to 0,3 proc. zbadanych 
oświadczeń majątkowych. Średnia wartość 
kredytów przypadająca na każdego z tych 
sędziów to prawie 1 mln zł. 

7 z tych osób pracuje w apelacji szczecińskiej, 
a 3 w apelacji warszawskiej. Niemal wszyscy 
sędziowie pracują w sądach rejonowych. Nie 
można obliczyć średniej ich wieku, ponieważ 
ta informacja nie jest ujawniana w apelacji 
szczecińskiej. 

Najbardziej wyrazisty przypadek: sędzia 
zatrudniona w apelacji warszawskiej ma 
dwa kredyty we frankach szwajcarskich na 
łączną kwotę 222 tys. CHF. Oprócz tego 
kredyt z banku w wysokości 550 tys. zł, 
a także pożyczkę mieszkaniową z sądu 
apelacyjnego w wysokości 150 tys. zł. Łączna 
kwota wziętych pożyczek na cele mieszkalne 
przekracza kwotę 1,5 mln zł. Do spłaty 
pozostało ponad 1,2 mln zł. 

* Wartość pierwotnie wyrażona w CHF. Przeliczone po kursie 3,8 PLN
** Wartość pierwotnie wyrażona w EUR. Przeliczone po kursie 4,3 PLN

Sędzia 1 2 3 4

apelacja warszawska warszawska szczecińska szczecińska

instancja sądu sąd rejonowy sąd rejonowy sąd rejonowy sąd rejonowy 

stanowisko sędzia sędzia sędzia sędzia 

płeć K K K M

Łączna wartość 
kredytów hipotecznych 
PLN

550 000 zł 649 000 zł 232 200 zł 626 000 zł

Łączna wartość 
kredytów hipotecznych 
CHF*

844 056 zł 801 564 zł 319 455 zł

Łączna wartość 
kredytów hipotecznych 
EUR**

1 026 668 zł

Łączna wartość 
pożyczek udzielonych 
przez sąd

150 000 zł 83 000 zł 171 955 zł 160 000 zł

Całkowita wartość 
początkowa kredytów 1 544 056 zł 1 533 564 zł 1 430 823 zł 1 105 455 zł



111Inne zadłużenie

30 proc. sędziów wskazało, że posiada inne 
wierzytelności (niebędące kredytem 
hipotecznym). 

Największy odsetek osób posiadających 
inne wierzytelności pracuje w apelacji 
szczecińskiej, najmniejszy w warszawskiej. 

Dodatkowe wierzytelności częściej deklarują 
osoby w wieku do 50 lat oraz mężczyźni.
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Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



112Średnia wartość innych wierzytelności

Średnia wartość innych wierzytelności, jaka 
pozostała do spłaty, to około 36 tys. zł i jest 
wyższa w przypadku kobiet oraz osób 
młodszych, pracujących w sądach 
rejonowych.

Im wyższa instancja, tym mniejsza średnia 
wartość dodatkowych kredytów do spłaty. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE WIERZYTELNOŚCI wymienione 
w oświadczeniach majątkowych (nie osoby), o ile podano dane
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113Liczba innych wierzytelności

Najwięcej innych wierzytelności 
zadeklarowano w apelacji szczecińskiej –
14 proc. sędziów spłaca 2 i więcej innych 
zobowiązań. 

Nie ma większych różnic w odsetku i liczbie 
innych wierzytelności w zależności od 
instancji sądu.
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Baza Bridge, N=2703 – wszystkie osoby w bazie oświadczeń majątkowych



114Rodzaje innych wierzytelności

Najczęściej wymienianymi innymi 
wierzytelnościami są: pożyczki i kredyty 
gotówkowe, spłaty karty kredytowej, 
opłaty dla instytucji zajmującej się 
leasingiem samochodów. 

Baza Bridge, Podstawę obliczeń stanowią INNE 
WIERZYTELNOŚCI wymienione w oświadczeniach 
majątkowych (nie osoby)

Najbardziej popularne inne wierzytelności
wśród wymienianych

27% 
pożyczka

19% 
pożyczka na 
zakup samochodu 

16% 
kredyt 
gotówkowy

6% 
spłata karty 
kredytowej 

5% 
▨ pożyczka na cele 
mieszkaniowe

▨ kredyt 
konsumpcyjny 

4% 
instytucja 
leasingowa

3% 
kredyt 
odnawialny 

2% 
▨ pożyczka 
konsolidacyjna 

▨ pożyczka 
remontowa 

▨ kredyt konsumencki 



115Inne wierzytelności. 
Statystyczny Polak vs statystyczny sędzia*

* Statystyczny sędzia w trzech wybranych apelacjach
** „InfoKREDYT oszczędzanie i kredytowanie Polaków”, Związek Banków Polskich, październik 2018 r. 

30% sędziów
ma inne zadłużenie 

33% gospodarstw 
domowych
w Polsce ma kredyt inny niż 
mieszkaniowy**



116Inne wierzytelności – ekstrema 

W trzech apelacjach są 62 osoby, które 
posiadają 3 lub więcej innych wierzytelności. 
Jest to 2 proc. zbadanych oświadczeń. 

Wśród kredytów, oprócz najbardziej 
popularnych (kredyt gotówkowy, 
samochodowy), występowały również inne 
wierzytelności, takie jak poręczenie czy 
wierzytelność z wyroku sądowego (ponad 
800 tys. PLN). 

Jeden z sędziów posiada dużą liczbę różnego 
typu pożyczek (w sumie 9). Wartość 
początkowa jego wierzytelności wynosiła 
ponad pół miliona zł. Jest on jedyną znaną 
osobą spośród zbadanych, która posiada 
tzw. chwilówki. 

Sędzia 1 2 3 4

apelacja rzeszowska szczecińska szczecińska szczecińska

instancja sądu sąd rejonowy sąd rejonowy sąd rejonowy sąd apelacyjny

stanowisko sędzia sędzia starszy referendarz sędzia 

płeć M K K M

liczba innych 
wierzytelności 9 4 5 5

rodzaje innych 
wierzytelności 

kredyt konsolidacyjny, 
konsumpcyjny, 

gotówkowy, pożyczka 
w Kasie Stefczyka, 
chwilówka, karta 
kredytowa, kredyt 

odnawialny

kredyt 
gotówkowy, 
inne kredyty

kredyt 
samochodowy, 

kredyt 
konsumpcyjny, 

poręczenie

kredyt 
samochodowy, 

kredyt odnawialny, 
leasing

całkowita 
wartość 
początkowa

555 812 zł 476 025 zł 225 855 zł 183 235 zł
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118Droga awansu sędziowskiego

§ Podstawowym warunkiem jest ukończenie 5-letnich studiów prawniczych. Kierunki
prawnicze są prowadzone przez niemal wszystkie uniwersytety oraz wybrane uczelnie
niepubliczne. Studia prawnicze nie posiadają specjalizacji. Absolwenci uzyskują ogólną
wiedzę prawniczą.

§ Kandydat na sędziego musi odbyć 3-letnią aplikację sędziowską. Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury jako jedyna w Polsce prowadzi zajęcia dla przyszłych sędziów.
Na aplikację dostają się tylko najlepsi. W 2018 r. limit miejsc wynosił 150 i był o 10 większy
niż rok wcześniej.

§ Aplikacja sędziowska trwa 3 lata. Aplikant ma zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury oraz praktyki w sądzie. Na koniec musi zdać egzamin sędziowski.

§ Jedynym pracodawcą sędziego może być państwo. Każdy aplikant, który zda egzamin
sędziowski, jest uprawniony do wyboru jednego z wolnych stanowisk asesorskich. To rodzaj
płatnego stażu zawodowego przed mianowaniem – asesorów wyłączono od orzekania
w niektórych sprawach z uwagi na ich trudność. Im lepiej zdany egzamin, tym wyższą
pozycję na liście rankingowej ma przyszły sędzia i więcej sądów do wyboru.

§ Asesorzy po minimum 3 latach mają szansę zostać pełnoprawnymi sędziami. Jeśli ocena ich
pracy będzie pozytywna, to Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi RP
wniosek o powołanie na stanowisko sędziowskie.

§ Kolejne szczeble kariery związane są z poszczególnymi poziomami organizacji sądownictwa,
m.in. awans do sądu okręgowego lub apelacyjnego. W każdym sądzie można pełnić funkcje
prezesa, wiceprezesa, przewodniczącego wydziału itd.



119Zarobki*

§ Polska konstytucja mówi o zarobkach tylko jednej grupy zawodowej – sędziów. Według ustawy zasadniczej sędziom zapewnia
się „warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków” (art. 178).

§ Wysokość zarobków sędziów jest ustalona ustawowo i wynosi od dwóch do trzech przeciętnych wynagrodzeń (w zależności od
stawki awansowej).

§ Średnie miesięczne wynagrodzenie sędziego w Polsce w IV kwartale 2018 r. wynosiło 12 693 zł. Średnie wynagrodzenie asesora
sądowego wynosiło 7 821 zł, a referendarza 9 145 zł.

§ Wśród sędziów najwięcej zarabiali zatrudnieni w sądach apelacyjnych (5 proc. polskich sędziów) – 17 164 zł, a najmniej w sądach
rejonowych (68 proc. polskich sędziów) – 11 621 zł.

§ Wszystkie podane kwoty to wynagrodzenia brutto.

typ sądu
średnie miesięczne 

wynagrodzenie sędziego 
(IV kwartał 2018)

średnie miesięczne 
wynagrodzenie asesora 

(2017)

średnie miesięczne 
wynagrodzenie referendarza 

(2017)

sąd rejonowy 11621 7965 9275

sąd okręgowy 14521 nie ma stanowisk 9098

sąd apelacyjny 17164 nie ma stanowisk nie ma stanowisk

sądy łącznie 12693 7821 9145

* Na podstawie danych uzyskanych z Biura 
Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz Departamentu Kadr i Organizacji Sądów 
Powszechnych i Wojskowych



120Przywileje sędziowskie

§ Sędziowie otrzymują dodatek stażowy wynoszący od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Mogą też liczyć na trzynastą
pensję oraz gratyfikację jubileuszową.

§ W przypadku pełnienia dodatkowej funkcji przysługuje im dodatek finansowy.

§ Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji dostają na rękę więcej niż
osoby zatrudnione w innych branżach.

§ Jeśli sędzia jest delegowany do innej miejscowości, ma prawo do nieodpłatnego zakwaterowania w warunkach odpowiadających
godności jego urzędu. Może też liczyć na ryczałt, diety oraz zwrot faktycznie poniesionych kosztów.

§ Sędziowie mogą korzystać także z pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych: budowę czy rozbudowę, kupno mieszkania
lub domu oraz na pokrycie kaucji. Oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć poziomu inflacji. Pożyczkę można wziąć
maksymalnie na 25 lat. W 2017 r. na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów zaplanowano 28,9 mln zł (wszystkie
apelacje)*. Ministerstwo nie posiadało informacji o realnie wydanych środkach.

§ Sędziom przysługuje też dodatkowy urlop. Wynosi on od 6 do 12 dni, w zależności od stażu pracy. Mogą także skorzystać z 6-
miesięcznego, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

§ Część przywilejów, które mają sędziowie, jest też dostępna dla innych grup zawodowych. Mają je np. żołnierze zawodowi część
nauczycieli.

* Na podstawie danych uzyskanych z Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa 
Sprawiedliwości



121Stan spoczynku

§ Zgodnie z przepisami sędziowie nie przechodzą na emeryturę, ale w stan spoczynku z powodu wieku,
choroby lub utraty sił. Stan spoczynku jest instytucją szczególną, związaną z pozostawaniem
w stosunku służbowym, ale bez obowiązku świadczenia pracy.

§ Sędziowie przechodzą w stan spoczynku w wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku
mężczyzn, o ile nie wyrażą woli dalszej pracy.

§ Sędziowie w stanie spoczynku dożywotnio otrzymują uposażenie w wysokości 75 proc. ostatniej
pensji i dodatku za wysługę lat. Liczą się ostatnie lata pracy – z reguły te, w których wynagrodzenie
jest najwyższe.

§ W 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla sędziów w stanie spoczynku wynosiło 8 189 zł*. 

§ Jeśli sędzia przechodzi w stan spoczynku, przysługuje mu także jednorazowa odprawa. Jej kwota 
równa się półrocznym zarobkom.

* Mateusz Adamski, „Ile zarabiają sędziowie i jakie mają emerytury”, rp.pl, 05.06.2017 
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123Braki i zamazywanie danych

§ W każdej z trzech analizowanych apelacji po złożeniu oświadczeń majątkowych ukrywano (zamazywano na czarno) inny typ
danych. W apelacji warszawskiej zamazana była marka samochodu, a w szczecińskiej rok urodzenia sędziów i bank, w którym
zaciągnięto kredyt hipoteczny. Co więcej, różnice występują także pomiędzy oświadczeniami z różnych lat w tych samych
apelacjach. W szczecińskiej rok urodzenia sędziów był zamazany w 2017 r., ale można było go odczytać z wcześniejszego
oświadczenia.

§ W oświadczeniach majątkowych sędziów nie było miejsca przeznaczonego do wpisania wartości nieruchomości. Tego typu dane
obowiązkowo muszą podawać np. parlamentarzyści. Nieruchomości (np. mieszkania i domy) stanowią istotną składową majątku.
Dodatkowo wartość małego mieszkania w dobrej lokalizacji lub o wysokim standardzie może być znacznie większa niż dużego
domu w małej miejscowości. Podobnie wartość działki w różnych lokalizacjach pomimo tej samej powierzchni może się z różnić.

§ Brak informacji o wartości nieruchomości powoduje, że osoby mające duże zasoby pieniężne lub instrumenty finansowe (być może
gromadzone całe życie) mogą być postrzegane jako te najbardziej zamożne. Tymczasem ci, którzy inwestują w nieruchomości lub
akcje, mogą mieć dużo większy majątek. Aby poznać jego prawdziwą wielkość w oświadczeniu powinny zostać zawarte
informacje nt. przybliżonych wartości nieruchomości, aktywów finansowych czy ruchomości.

§ W oświadczeniach majątkowych sędziów nie było też miejsca przeznaczonego na wpisanie wartości zarobków z głównego
miejsca zatrudnienia (czyli sądu). Tylko pojedynczy sędziowie wpisywali je w dziale dotyczącym dodatkowego dochodu.
Podawanie tych danych było powszechne wśród parlamentarzystów czy urzędników samorządowych, których oświadczenia
majątkowe są analizowane np. przez dziennikarzy.



124Dowolność uzupełniania danych

§ Zwraca uwagę także dowolność wypełniania danych. Widać to wyraźnie w przypadku kredytów hipotecznych. Część sędziów podała
kwotę wzięcia kredytu, kwotę pozostałą do spłaty, wysokość miesięcznej raty, termin ważności kredytu lub wszystkie te wartości. Jeśli
był to kredyt walutowy, podawano wartość w walucie zaciągnięcia lub w złotówkach (w przeliczeniu z daty zaciągnięcia lub po
obecnym kursie).

§ Niektórzy sędziowie podali tylko niektóre dane. Najpełniej (w sposób wyczerpujący) sytuację majątkową opisywali sędziowie z sądów
apelacyjnych.

§ Podobnie w przypadku dodatkowych dochodów. Część sędziów podawała nawet bardzo drobne kwoty, a część prawdopodobnie
tylko te przekraczające 10 tys. zł uzyskane z jednego źródła. Dobrym przykładem dowolności może być też świadczenie 500+, które
pojawiło się w pojedynczych oświadczeniach.

§ Należałoby wprowadzić pewne doprecyzowania lub wytyczne odnośnie wpisywania informacji do oświadczeń w niektórych punktach.
Na przykład od jakiego progu wpisywać kwoty zasobów pieniężnych w złotówkach i zasobów pieniężnych w walutach, tak aby
uniknąć wpisywania drobnych sum typu 10 euro czy 5 kun chorwackich. Nie wpływają one istotnie na sytuację majątkową sędziów.

§ Ukrywanie danych, brak precyzji itp. utrudniają przeprowadzanie analizy porównawczej i udzielenie odpowiedzi na pytanie o realny
majątek sędziów, przede wszystkim dowodzą braku gotowości do prezentowania danych w sposób usystematyzowany
i transparentny.
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