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Cześć! Dzień dobry! 

 

Nazywam się Artur Woźniak i jestem 

radcą prawnym. Od kilku lat szczególnie 

bliskie jest mi prawo administracyjne, 

a przede wszystkim prawa żołnierza 

zawodowego.  

 

Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że zdecydowałeś się pobrać mojego e-booka, 

który dla Ciebie przygotowałem! Dzięki niemu unikniesz najczęściej 

pojawiających się błędów przy uzupełnianiu oświadczeń majątkowych, 

a dotyczących działu I oraz od V do VII formularza. 

 

Na co dzień zajmuję się przyjmowaniem i analizowaniem oświadczeń 

majątkowych, co prawda nie żołnierzy, ale innej grupy osób również 

zobowiązanych do tego. To kolejny rok w którym widzę powtarzające się błędy, 

których Ty możesz uniknąć, które chce Ci pomóc uniknąć. 

 

O oświadczeniach majątkowych pisałem również na blogu w artykule: 

Oświadczenie majątkowe żołnierza zawodowego. Znajdziesz tam jeszcze 

więcej potrzebnych informacji!   

Gdybyś miał jakieś pytania albo wątpliwości to zachęcam do kontaktu >> 

 

 Pozdrawiam Cię! 

 Artur Woźniak – radca prawny 

http://prawniknapoligonie.pl/oswiadczenie-majatkowe-zolnierza-zawodowego/
http://prawniknapoligonie.pl/kontakt/
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UWAGI WSTĘPNE 

 

Na samym początku kilka uwag a właściwie istotnych rad by uniknąć 

niepotrzebnego bądź błędnego uzupełniania formularza oświadczenia 

majątkowego. 

 

Po pierwsze formularz oświadczenia o stanie majątkowym zamieściłem na 

końcu e-booka – możesz go spokojnie wydrukować i zaznajomić się z nim jeżeli 

to Twój pierwszy raz ze składaniem oświadczenia majątkowego 

 

Pamiętaj też, że oświadczenie musi być wypełniony we wszystkich 

obowiązkowych polach, nawet tych, które Cię nie dotyczą, a może być ich 

sporo. Wtedy musisz wpisać odpowiednio „nie posiadam”, „nie nabyłem”, „nie 

prowadzę”. 

 

Podajesz informacje dotyczące wyłącznie majątku odrębnego (czyli wyłącznie 

Twojego) oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Majątku 

wyłącznego żony, męża, ale też partnera, partnerki, dziecka, rodzica czy 

kogokolwiek innego nie wpisujesz do Twojego oświadczenia majątkowego. 

 

Zawsze rób kopię swojego oświadczenia majątkowego i wykorzystaj je 

w kolejnym roku żeby o niczym nie zapomnieć 

 

Byłbym zapomniał o najważniejszym…. Pamiętaj podpisać oświadczenie 

majątkowe bo inaczej jest nieważne i tak jakbyś go w ogóle nie złożył!!! 
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NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 

 

Pamiętaj, że to oświadczenie składają wszyscy oficerowie oraz podoficerowie 

pełniący zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych. 

Oświadczenie składasz Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Co istotne oświadczeni 

majątkowe składasz do 31 marca według stanu z 31 grudnia roku 

poprzedniego! 

 

Oczywiście nie są to wszystkie błędy, a ten najczęstsze. Pamiętaj, że jeżeli masz 

wątpliwości to napisz do mnie. 

 

 

Dział I – Nieruchomości i oszczędności 

 

Wskazać musisz majątek znajdujący się nie tylko w kraju, ale i za granicą. 

 

Przy nieruchomościach nie zapomnij aby wskazać tytuł prawny do 

nieruchomości: własność, współwłasność, najem, dzierżawa, użytkowanie 

wieczyste, użyczenie, przydział, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

TBS. 

 

Inne nieruchomości to m.in. działki pod budynkami, udział w gruncie oraz w 

częściach wspólnych budynku przynależnych do mieszkania, działki 

rekreacyjne, działki wykorzystywane do działalności gospodarczej, garaże, 

http://prawniknapoligonie.pl/kontakt/
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warsztaty, budynki gospodarcze, grunty leśne, miejsce parkingowe (też w garaży 

podziemnym), komórka lokatorska. 

 

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych należy przy 

nieruchomości podać wielkość udziału za pomocą ułamka (np. współwłasność 

w 1/3). 

 

Przy papierach wartościowych nie zapomnij podać ilości akcji, udziałów czy 

obligacji, kto wyemitował te papiery wartościowe i ile one są razem warte.   

 

Podaj też czy nieruchomości i oszczędności należą do Twojego majątku 

odrębnego czy stanowią majątek Twój i małżonka (małżeńska wspólność 

ustawowa). 

 

Każdego roku trafiają się oświadczenia w których nieruchomości w niewiadomy 

sposób zmieniają swoją powierzchnię. Mieszkanie jednego roku ma 45m
2
 

potem 46m
2
, albo dom który w poprzednim roku miał 130m

2
 a w tym ma 175m

2
. 

Wtedy trzeba się tłumaczyć, składać pisemne oświadczenia i korekty, a po co 

Ci to 

 

Wyjątkiem jest sytuacja w której sprzedasz część nieruchomości (np. podzieliłeś 

działkę i część jej sprzedałeś) albo rozbudowałeś dom (np. postawiłeś 

dobudówkę, powiększyłeś dom o kolejne piętro).  

 

Jeżeli doszło do zmiany wielkości nieruchomości możesz dołączyć pismo w 

którym wytłumaczysz skąd ta zmiana i po kłopocie. 
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Dział V – ruchomości o wartości powyżej 10.000,00 zł 

 

Najpierw podam przykłady tego co możesz pisać w tej rubryce o ile ma 

odpowiednią wartość tj. powyżej 10 tyś. zł.  

 

Będą to np. samochody, motocykle, samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, 

maszyny rolnicze, jachty, łodzie, dzieła sztuki, sprzęt audiowizualny (może 

jesteś audiofilem), urządzenia i maszyny, domki kempingowe i inne obiekty, 

które nie są związane z gruntem w sposób trwały, antyki, instrumenty 

muzyczne (pianina, fortepiany, skrzypce czy inne), biżuteria. 

 

Z bardziej ekstremalnych przykładów to zwierzęta z rodowodem, więc nie 

gospodarskie np. jeżeli jesteś hodowcą rasowych psów, kotów, gołębi, koni, albo 

posiadasz takie.  

 

Należy pamiętać, że w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać 

markę, model i rok produkcji. 

 

Nie wymagają ujawnienia zbiory, których łączna wartość przekracza 10 tyś zł. 

Jeżeli, więc jesteś numizmatykiem czy filatelistą to nie masz obowiązku 

ujawniania kolekcji w oświadczeniu o stanie majątkowym. 

 

Wartość poszczególnych przedmiotów należy określić według ceny rynkowej 

na dzień 31 grudnia a nie na dzień składania oświadczenia majątkowego! 
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Dział VI – zobowiązania pieniężne powyżej 10.000,00 zł 

 

Wpisz jaki bank, instytucja, czy też osoba prywatna udzieliły Ci tej pożyczki 

bądź kredytu, kiedy i po co np. „na budowę domu”, „na zakup samochodu”, 

„bieżące wydatki”, „remont mieszkania” itp.  

 

Samo stwierdzenie „kredyt hipoteczny” czy „pożyczka z banku” jest 

niewystarczająca.  

 

Powinieneś wskazać kwotę pozostającą do spłaty na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, a nie aktualna kwota zadłużenia czy zadłużenie z dnia 

zaciągnięcia. 

 

Co ważne musisz pamiętać, żeby określić walutę (euro, dolar, frank, funt, jen 

czy inne) pożyczki, czy kredytu. 

 

Wpisujesz nie tylko to co Ty jesteś winien – kredyty, pożyczki, ale też jeżeli Ty 

udzieliłeś komuś pożyczki o wartości powyżej 10 tysięcy zł. to musisz to wpisać 

do oświadczenia majątkowego!  

 

Podobnie z udzielonymi i uzyskanymi poręczeniami, czy darowiznami! 
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Dział VII – Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym  

 

Jest to trochę dział worek. Wrzucamy tutaj wszystko to co nie mogliśmy 

wykazać wcześniej. 

 

Co takiego powinieneś tam wpisać? Jest tego bardzo wiele bo w życiu pojawiają 

się najróżniejsze sytuacje, ale jako przykład podam: 

 kwotę świadczenia 500+,  

 informację i kwotę jeżeli sprzedałeś nieruchomość albo ruchomość 

(samochód, pianino, konia z rodowodem),  

 kwoty z tytułu umów zleceń czy umów o dzieło,  

 kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczenia (np. w przypadku śmierci męża), 

czy wygranych,  

 jeżeli wynajmujesz albo dzierżawisz nieruchomość to otrzymywane za to 

pieniądze również musisz tutaj wykazać, 

 otrzymany spadek, 

 otrzymywana emerytura bądź renta, 

 dochód z prawa autorskiego. 

 

Za to na pewno w tej rubryce nie wpisujesz Twojego rocznego uposażenia 

żołnierza zawodowego, ani świadczeń wypłacanych Ci przez wojsko. Ta kwota 

znana jest Ministrowi Obrony Narodowej i Żandarmerii Wojskowej więc nie 

mam sensu powielać 
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Jeszcze raz dziękuję za ściągnięcie mojego e-booka i zachęcam Cię do 

przeczytania wpisu na blogu o oświadczeniach majątkowych żołnierzy 

zawodowych i do odwiedzenia bloga prawniknapoligonie.pl gdzie na co dzień 

poruszam tematy związane z prawami i obowiązkami żołnierza zawodowego. 

 

Znajdziesz mnie również na Instagramie oraz na Facebooku  

http://prawniknapoligonie.pl/oswiadczenie-majatkowe-zolnierza-zawodowego/
http://prawniknapoligonie.pl/oswiadczenie-majatkowe-zolnierza-zawodowego/
http://prawniknapoligonie.pl/oswiadczenie-majatkowe-zolnierza-zawodowego/
http://www.prawniknapoligonie.pl/
https://www.instagram.com/mecenas_wozniak/
https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Artur-Wo%C5%BAniak-2497344176962531/
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Załącznik – wzór oświadczenia o stanie majątkowym 

 

OŚWIADCZENIE  

o stanie majątkowym  

 

Ja, niżej podpisany(a),.................................................................................................................................. 

                                               (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

urodzony(a) .................................................... w ......................................................................................... 

 

zatrudniony(a) w...........................................................................................................................................  

                                    (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

 

zamieszkały(a) w .........................................................................................................................................  

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584, z        

późn. zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład                       

małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój  majątek odrębny:  

I 

1. Dom o powierzchni: ..................... m
2
 położony...................................................................................  

 

    adres: ........................................................................................................................................................  

 

    tytuł prawny: ............................................................................................................................................  

 

2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne):......................................................  

 

    adres: ................................................................................... powierzchnia całkowita: ...................... m
2 

 

    tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): ...................................................................  

 

    ...................................................................................................................................................................  

 

 3. Gospodarstwo rolne:  

 

    rodzaj gospodarstwa: .............................................................................. powierzchnia ..................... m
2
 

 

    adres: .........................................................................................................................................................  

 

    rodzaj zabudowy: ......................................................................................................................................  

 

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać                 

jaki): ..........................................................................................................................................................  
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  

....................................................................................................................................................................... 

 4. Inne nieruchomości (place, działki): ............................................... powierzchnia: .......................... m
2
 

    ...................................................................................................................................................................  

                  (adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane)  

    ...................................................................................................................................................................  

 5. Zasoby pieniężne:  

    - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...............................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

    - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

- papiery wartościowe: ..............................................................................................................................  

.................................................................................................... na kwotę: ...............................................  

II 

 

 Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby          

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitarnego, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu: 

                               tak*                     nie*  

  Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ..............................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

III 

 

 1. a*  Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 

    handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.  

   b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa  

       handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą:  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

               (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji) 

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................................................  
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 2.  a*    Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które           

             mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność. 

   b* W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: 

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................   

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................................................  

 

   3.  a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.
1)

 

       b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................           

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................................. 

 

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje:  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) 

 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................................... 

Równocześnie oświadczam, że w spółce......................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................   

  ................................................................................................. moje udziały lub akcje przekraczają 10%.  

   W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią  10% kapitału.  

IV 

 

1.   Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,          

nie zarządzam taką działalnością, nie jestem  przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności.
2) 

2.    Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na:  
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  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................................... 

V 

 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................... 

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

VI 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki    

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokości):  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................... 

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

VII 

 

  Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ……………………………………......................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  
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Oświadczenie o stanie majątkowym żołnierza zawodowego  – kilka uwag o tym jak zrobić to dobrze 

Artur Woźniak – radca prawny 

www.prawniknapoligonie.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara 

pozbawienia wolności. 

  

  

 
 

..........................................................                              ................................................... 
     (miejscowość, data)                                                 (podpis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1)

  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 
2)

  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług 

zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, z późn. zm.) 

    __________________________ 

    * Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.  

 


