WSKAZÓWKI
w sprawie sporządzania oświadczenia o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2018. 173
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t.).
3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie
majątkowym. (Dz. U. 2017.1162.
4. Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON z dnia 11
lutego 2008 r. Poz. 2).
Zmieniające zarządzenie Nr 2/MON z dnia 18 stycznia 2008 r.
5. Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych (Dz.
Urz. MON z dnia 9 lipca 2010 r. Poz. 135).
6. Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON z
dnia 24 marca 2011 r. Poz. 55).
7. Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON z
dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 323).
8. Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu składania oświadczeń żołnierzy zawodowych. (Dz. Urz. MON z dnia 7 lipca
2014 r. Poz. 228).
9. Decyzja Nr 266 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem
danych osobowych „MAJATEK”(Dz. Urz. MON z dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 202).
10. Decyzja Nr 57 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania
zarejestrowanym zbiorem danych osobowych „MAJATEK” (Dz. Urz. MON z dnia 23 marca 2016
r. Poz. 33).
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Sposób wypełniania oświadczenia:
Informacje ogólne:

a) Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
oficerowie zawodowi /z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów sądów
wojskowych oraz stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury/
oraz podoficerowie pełniący zawodową służbę wojskową w organach finansowych
i logistycznych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym,
b) Na podstawie zarządzenia Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r.
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz
dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) jednostek wojskowych, pozostających
w podległości Ministra Obrony Narodowej sporządzają co rok i przekazują do Departamentu
Kadr, w terminie do dnia 10 lutego zbiorcze wykazy żołnierzy zawodowych zobowiązanych do
złożenia oświadczenia za podległe jednostki wojskowe,
c) Oświadczenie o stanie majątkowym, winno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym
i złożone do 31 marca każdego roku wg stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego. Oświadczenie winno być złożone, przez żołnierza zobowiązanego, zgodnie
z wzorem zawartym w Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności
gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. 2017.1162): (wzór do pobrania w formacie WORD
lub PDF. na stronie www.zw.wp.mil.pl),
d) Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, we wszystkich polach, w sposób
niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych oraz formalnych,
e) Jeśli niektóre z punktów oświadczenia nie mają zastosowania w przypadku żołnierza składającego
oświadczenie, należy dokonywać wpisów odpowiednio: „nie posiadam” „nie nabyłem” „nie
jestem” „nie prowadzę”. Jeśli w tekście oświadczenia nie ma stosownych odnośników
nakazowych – nie należy dokonywać żadnych przekreśleń ani wykreśleń.

Wypełnianie Oświadczenia - załącznik Nr 3
Dane personalne:
a) Należy wpisać:





imiona i nazwisko, telefon kontaktowy do bezpośredniej korekty ewentualnych uchybień,
ewentualne nazwisko panieńskie w przypadku żołnierza - kobiety,
nazwę lub numer jednostki (instytucji) i stanowisko,
adres aktualnego miejsca zamieszkania.
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Dział I:
pkt. 1 w przypadku, gdy żołnierz posiada dom powinien wpisać następujące dane:
 powierzchnię całkowitą domu - zgodnie z decyzją ostateczną o pozwoleniu na budowę lub
zgodnie z opisem technicznym budynku zawartym w projekcie technicznym,
 położenie – adres i powierzchnia działki (np. położony na działce o powierzchni 680 m 2 Lubotyń
23; 34-456 Niepołomice),
 tytuł prawny posiadania (własność, współwłasność małżeńska, inna forma własnościwspółwłasności).
Jeżeli żołnierz nie posiada domu powinien wpisać: Nie posiadam domu.
pkt. 2 w przypadku, gdy żołnierz posiada lub użytkuje mieszkanie powinien:
 podkreślić lub zakreślić owalem formę posiadania mieszkań, lub, jeśli będzie to forma inna – nie
wymieniona w oświadczeniu, podać jaka (np. kwatera służbowa, spółdzielcze lokatorskie,
komunalne),
 wpisać dokładny adres (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 powierzchnię całkowitą posiadanego mieszkania,
 tytuł prawny użytkowania (własność, współwłasność, najem).
W punkcie tym winny być wykazane wszystkie mieszkania (np. w Gdańsku –wynajem; w Sanoku –
własnościowe; w Krakowie - służbowe).
Jeżeli żołnierz nie posiada mieszkania powinien wpisać: Nie posiadam mieszkania.
pkt. 3 w przypadku, gdy żołnierz posiada gospodarstwo rolne (lub gospodarstwa) powinien
wpisać następujące dane:







rodzaj posiadanego gospodarstwa (np. grunty rolne lub leśne),
powierzchnię posiadanego gospodarstwa w m 2,
dokładny adres gospodarstwa (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer posesji lub
w przypadku braku adresu – miejscowość i nr działki wg operatu geodezyjnego),
rodzaj zabudowy (np. niezabudowane lub dom murowany oraz budynki gospodarcze);
tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa (np. współwłasność, dzierżawa);
dochód sumaryczny w PLN z eksploatacji wykazanych gospodarstw oraz uzyskane ewentualnie
dotacje UE z określeniem czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto.

Jeżeli żołnierz nie posiada gospodarstwa rolnego powinien wpisać: Nie posiadam gospodarstwa
rolnego lub, jeśli posiadane gospodarstwo nie przyniosło dochodu, wpisać Nie osiągnąłem dochodu.
lub „osiągnięty dochód 0,- zł”.
pkt. 4 w tym punkcie należy wskazać:





posiadane inne nieruchomości (garaże, place, działki budowlane, rekreacyjne),
wyszczególnić powierzchnie w m2,
dokładny adres – jak w pkt. 2 i 3,
tytuł prawny (np. własność, dzierżawa 10-letnia, wieczyste użytkowanie),
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sposób zabudowy (np. dom letniskowy drewniany o powierzchni 80 m2, lub działka budowlana
niezabudowana o powierzchni 1000 m2).

Jeżeli żołnierz nie posiada innych nieruchomości powinien wpisać: Nie posiadam innych
nieruchomości.
pkt. 5 w tym punkcie należy podać:





sumarycznie środki na rachunku bankowym oraz posiadaną gotówkę w walucie polskiej,
sumarycznie środki na rachunku bankowym oraz gotówkę w walutach obcych
(z wyszczególnieniem kwot i rodzajów walut),
sumarycznie wartość posiadanych papierów wartościowych, ujmując w tym punkcie, razem, bez
wyszczególniania: akcje, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, wartość wykupu polis
ubezpieczeniowych, obligacje, instrumenty pochodne,
sumarycznie wartość jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Jeżeli żołnierz nie posiada zasobów pieniężnych, w poszczególnych wierszach pkt. 5 winien dokonać
zapisów: Nie posiadam środków walucie polskiej; Nie posiadam środków w walucie obcej;
Nie posiadam papierów wartościowych.
Dział II:
w przypadku nabycia mienia od Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej (w tym AMW,
WAM), od jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu, należy udzielić odpowiedzi TAK poprzez zakreślenie owalem,
przekreślenie przy pomocy X odpowiedzi NIE, oraz podać:




rodzaj nabytego mienia,
datę nabycia i od kogo,
koszty nabycia.

W przypadku jeśli żołnierz nie nabył mienia, należy zakreślić owalem odpowiedź NIE i przekreślić
przy pomocy X odpowiedź TAK a poniżej wpisać Nie nabyłem mienia.
Dział III:
a) w pkt. 1, jeśli żołnierz zobowiązany do złożenia oświadczenia nie jest członkiem zarządu ani rady
nadzorczej lub innych wymienionych w dziale III organizacji:
 dokonuje przekreślenia ppkt „b” przy pomocy X,
 zakreśla owalem ppkt. „a” poniżej dokonuje wpisu Nie jestem.
Jeśli żołnierz zobowiązany do złożenia oświadczenia jest członkiem którejkolwiek z wymienionych
organizacji, przekreśla przy pomocy X ppkt. „a”, zakreśla owalem ppkt. „b” i wpisuje:





nazwy komórek i organizacji,
pełnione funkcje,
stanowiska,
osiągnięte dochody w PLN.
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b) w pkt. 2, jeśli żołnierz zobowiązany do złożenia oświadczenia nie jest zatrudniony ani też nie
wykonuje innych zajęć w spółkach prawa handlowego, mogących wywoływać podejrzenie
o stronniczość lub interesowność:
 przekreśla przy pomocy X ppkt. „b”,
 zakreśla owalem ppkt. „a”,
 poniżej dokonuje wpisu Nie jestem zatrudniony ani nie wykonuję innych zajęć.
Jeśli zobowiązany żołnierz jest zatrudniony w którejkolwiek z wymienionych organizacji:





przekreśla przy pomocy X ppkt. „a”,
zakreśla owalem ppkt. „b”,
wpisuje wykonywane zajęcia,
osiągnięte dochody w PLN.

c)

w pkt. 3 dz. III, postępuje się podobnie jak w pkt. 2, z tym, że nie jest wymagane wykazywanie
realizacji zadań w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

d)

w pkt. 4, należy wyspecyfikować, zarówno co do wartości jak i ilości, wszystkie posiadane:







udziały,
akcje,
prawa poboru,
wartości wykupu polis,
osiągnięte dochody w PLN pochodzące z obrotu tymi instrumentami lub z dywidendy.

Jednocześnie należy wskazać spółki, w których posiadane udziały lub akcje przekraczają 10 %.
W przypadku nieposiadania akcji i udziałów – należy dokonać wpisu Nie posiadam akcji i udziałów
a w miejscu wysokości osiąganych dochodów dokonać wpisu ”Nie osiągnąłem dochodów lub
„dochody wynoszą 0,-zł”.
Dział IV:
a) w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie
z innymi osobami, niezarządzania taką działalnością ani też nierealizowania zadań
przedstawicielstwa lub pełnomocnictwa takiej działalności:





przekreślić przy pomocy X numerację pkt. 2,
zakreślić owalem numerację pkt. 1.
poniżej dokonać wpisu Nie prowadzę działalności gospodarczej.
w miejscu wykazania dochodów wpisać Nie osiągnąłem dochodu.
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b) jeżeli zobowiązany żołnierz prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą lub zarządza taką
działalnością:
 przekreśla przy pomocy X numerację pkt. 1,
 zakreśla owalem numerację pkt. 2,
 wyszczególnia prowadzoną działalność ze wskazaniem osiąganych dochodów w PLN.
Dział V:
w dziale tym należy wykazać składniki mienia ruchomego o wartości szacunkowej każdego składnika
powyżej 10 tys. zł; W przypadku pojazdów – podać markę, model i rok produkcji.
Należy także wyszczególnić m.in.:








jachty i łodzie,
dzieła sztuki i antyki,
zbiory filatelistyczne, numizmatyczne i inne,
broń,
zwierzęta,
maszyny, urządzenia i agregaty,
wyposażenie prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych.

Każdorazowo podając ich wartość oszacowaną przez posiadacza.
W przypadku braku takich składników należy dokonać wpisu Nie posiadam mienia ruchomego
o wartości jednostkowej powyżej 10 000,-zł.
Dział VI:
w dziale tym należy wykazać:







wszystkie zobowiązania pieniężne o wysokości ponad 10 tys. zł,
warunki na jakich zostały zaciągnięte (w tym okres spłaty),
w związku z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości,
kiedy oraz wobec kogo,
wysokość miesięcznych spłat wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego oświadczenie.
wysokość kwot pozostałych do spłaty wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
oświadczenie.

W przypadku braku zobowiązań należy dokonać wpisu Nie posiadam zobowiązań o wartości
powyżej 10 000,-zł.
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Dział VII:
w dziale tym należy wyszczególnić:





roczne dochody brutto z tytułu służby wojskowej, zatrudnienia dodatkowego oraz z tytułu
realizacji umów cywilno – prawnych (umowy o dzieło i umowy zlecenia) wg stanu na 31
grudnia roku poprzedniego,
roczne dochody współmałżonka – zgodnie z art. 58 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 179 poz.1750 z późn. zmian.) oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy
majątku odrębnego żołnierza oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową, zaś Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zmian.) a art.
31 § 2 określa, że w skład małżeńskiej wspólności majątkowej wchodzą m.in. pobrane
wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
kwoty uzyskane ze sprzedaży składników majątku wymienionych w oświadczeniu w roku
ubiegłym.

Wypełnianie Oświadczenia - załącznik Nr 1
Dane personalne:
Dane żołnierza:






imiona i nazwisko,
data urodzenia; miejsce urodzenia,
nazwa lub Nr jednostki i miejsce jej dyslokacji,
aktualny adres zamieszkania,
seria i numer dowodu osobistego.

Dane małżonki(ka):




imiona i nazwisko,
w odniesieniu do kobiet ewentualne nazwisko panieńskie,
aktualny adres zamieszkania.

Jeśli współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą – podać jej szczegóły wg opisu:




rodzaj działalności (np. kancelaria prawnicza, sklep wielobranżowy, sprzedaż ubezpieczeń),
adres realizacji działalności gospodarczej,
data rozpoczęcia działalności.

Jeśli współmałżonek nie prowadzi działalności gospodarczej, pod zapisem „prowadzi (nie prowadzi)”
– umieścić uwagę – „Nie prowadzi działalności gospodarczej”;
W przypadku żołnierza nieżonatego (niezamężnego) w miejscu danych personalnych współmałżonka
umieścić zapis „Jestem nieżonaty”, lub „Jestem niezamężna”.
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Wypełnianie Oświadczenia - załącznik Nr 2
Dane personalne:
Dane żołnierza:






imiona i nazwisko,
data urodzenia; miejsce urodzenia,
nazwa lub Nr jednostki i miejsce jej dyslokacji,
aktualny adres zamieszkania,
seria i numer dowodu osobistego.

Dane małżonki(ka):
 imiona i nazwisko;
 w odniesieniu do kobiet ewentualne nazwisko panieńskie;
 aktualny adres zamieszkania.
Określając zamiar podjęcia działalności lub jego brak, numerację właściwej odpowiedzi zakreślić
owalem i dokonać stosownego zapisu wg uwag umieszczonych w załączniku.
Jeśli małżonek (ka) żołnierza zamierza, w nadchodzącym roku, podjąć działalność gospodarczą –
należy zakreślić owalem numerację pkt. 1 i wskazać przedmiot działalności, adres i przewidywaną
datę jej rozpoczęcia.
Podobnie należy postąpić, gdy małżonek(ka) żołnierza zmienia dotychczasową działalność
na inną – należy zakreślić owalem numerację pkt 2 i wskazać dotychczas prowadzoną działalność
i planowaną zmianę.
W przypadku, jeśli żołnierz składający oświadczenie o stanie majątkowym w załączniku Nr 1 wskazał
Jestem nieżonaty lub Jestem niezamężna a także Nie prowadzi działalności gospodarczej – nie jest
zobowiązany do wypełnienia załącznika Nr 2.

Uwagi końcowe.
Wszystkie wypełnione załączniki oświadczenia winny być podpisane przez zobowiązanego
z podaniem miejscowości i daty sporządzenia i przesłane na adres Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej (01-163 Warszawa ul. Ostroroga 35) zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 / MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
składani oświadczeń majątkowych żołnierzy zawodowych.
Oświadczenie, zgodnie z § 2 pkt. 2 i 3 Zarządzenia Nr 2 / MON Ministra Obrony Narodowej,
przesyła się zapakowane w dwie koperty, na zewnętrznej umieszczając adresata oraz z lewej strony
u góry zapis „Oświadczenie majątkowe”, a na wewnętrznej:






stopień, imię i nazwisko,
imię ojca,
numer PESEL,
zajmowane stanowisko służbowe,
nazwa lub numer jednostki organizacyjnej składającego oświadczenie.
str. 8

Podstawowe pojęcia używane w oświadczeniu:
„Posiadanie"
Zwrot użyty we wzorze oświadczenia majątkowego, w odniesieniu do nieruchomości.
Na gruncie prawa cywilnego za posiadacza będzie uznany zarówno właściciel danej nieruchomości,
jak i użytkownik wieczysty, (któremu przysługuje własność budynku wzniesionego na gruncie),
a także faktyczny posiadacz nieruchomości o nieustalonej własności.
Posiadaczem nieruchomości jest także najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inny tytuł
do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu).
Ze względu na szerokie rozumienie posiadania na gruncie prawa polskiego, w oświadczeniu
majątkowym należy ujawnić wszelkie tytuły do nieruchomości, ponieważ rozporządzenie ustalające
wzór oświadczenia majątkowego mówi o posiadaniu w sposób ogólny.
Za szerokim rozumieniem posiadania nieruchomości przemawia również brzmienie przepisów
ustawowych, które mówią o „stanie majątkowym", a zatem ogóle praw przysługujących danej osobie.
Nie wydaje się natomiast uprawnione ograniczanie zakresu nieruchomości podlegających ujawnieniu
wyłącznie do tych nieruchomości, wobec których przysługuje danej osobie prawo własności.
„Współwłasność”
Zgodnie z art. 196 par. 1 Kodeksu cywilnego, wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności:
współwłasność łączną (tzw. niepodzielną) i współwłasność w częściach ułamkowych.
Współwłasność
łączna
nieruchomości
jest
najczęściej
współwłasnością
między
małżonkami(wspólność majątkowa) lub wspólnikami niektórych spółek. Jej istota polega przede
wszystkim na tym, że nie ma określonych udziałów we współwłasności, a każdemu
ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości największe znaczenie będzie mieć wspólność małżeńska.
W oświadczeniu majątkowym należy, zatem zaznaczyć, czy dana nieruchomość wchodzi w skład
majątku wspólnego małżonków, czy stanowi majątek osobisty osoby składającej oświadczenie
majątkowe.
W przypadku natomiast współwłasności w częściach ułamkowych należy przy danej nieruchomości
oznaczyć wielkość udziału we współwłasności za pomocą ułamka.
„Dom”
Przez dom należy przyjąć nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz
z działką. Do pojęcia dom należy zaliczyć:
budynek wzniesiony na własnym gruncie – tym przypadku jako tytuł prawny należy wskazać
prawo własności gruntu (które rozciąga się także na stojący na tym gruncie dom),
b) budynek będący własnością użytkownika wieczystego na gruncie należącym do Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związku - w tym przypadku jako tytuł prawny
należy wskazać użytkowanie wieczyste,
c) budynek będący własnością członka spółdzielni – jako tytuł prawny należy wskazać spółdzielcze
własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie,
d) budynek posadowiony na gruncie Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy -stanowiący
szczególną nieruchomość,
e) budynek należący do rolnika lub jego następcy - posadowiony na gruncie Skarbu Państwa.
a)
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„Mieszkanie”
Do kategorii „mieszkanie" zaliczymy przede wszystkim lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość tzn. wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych – jako tytuł prawny podajemy własność lub
współwłasność.
Jako „mieszkanie" należy również wymienić w oświadczeniu majątkowym spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, zwane potocznie „mieszkaniem własnościowym" oraz spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu, zwane potocznie „mieszkaniem spółdzielczym".
Zasadnicza różnica między prawami spółdzielczymi a lokalem (mieszkaniem) będącym odrębną
własnością (odrębną nieruchomością) sprowadza się właśnie do osoby właściciela.
W przypadku praw spółdzielczych to spółdzielnia, jako osoba prawna, jest właścicie-lem mieszkania,
natomiast osobie fizycznej (będącej członkiem spółdzielni) przysługuje jedynie ograniczone prawo
rzeczowe do tego mieszkania jako rzeczy cudzej. Niemniej spół-dzielcze własnościowe prawo do
lokalu w swej treści jest bardzo zbliżone do samej własności (może być m.in. zbywane, dziedziczone,
obciążane prawami na rzecz innych osób
Natomiast spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest w swej istocie zbliżone
do najmu.
Tak, więc w przypadku „mieszkania spółdzielczego" należy zaznaczyć jako tytuł prawny jedno
z dwóch spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie).
„Mieszkaniem" może być również lokal należący do gminy, czyli wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Wyróżnia się 3 rodzaje lokali mieszkalnych: „zwykły", socjalny
i zamienny.
W przypadku każdego z nich tytułem prawnym będzie najem, przy czym należy zaznaczyć, że jest
to najem lokali będącego własnością gminny (komunalnego).
Obok lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy („mieszkań komunalnych")
istnieje prawo najmu mieszkania należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS).
Tytułem prawnym najem będziemy określać również mieszkania służbowe przydzielane
żołnierzom na czas służby.
Poza wymienionymi tytułami prawnymi mieszkanie może być ponadto przedmiotem najmu na
zasadach ogólnych (wolnorynkowych).
„Gospodarstwo rolne”
Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich
częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość
gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Gospodarstwo rolne jest wyodrębnioną całością gospodarczą, w skład, której wchodzą grunty rolne
i grunty leśne jako składniki tej całości.
Artykuł 461 Kodeksu cywilnego stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są
nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej,
sadowniczej i rybnej.
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Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
a) zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony przeznaczony
do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego
albo wpisany do rejestru zabytków,
b) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej:
budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi
leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także
wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
W świetle prawa cywilnego można wyróżnić gospodarstwo rolne wspólne, czyli stanowiące
współwłasność, co najmniej dwóch osób, oraz gospodarstwo rolne indywidualne. Ustawa wymaga,
aby ujawnić w oświadczeniu majątkowym przychód i dochód osiągnięty w roku ubiegłym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego.
„Inne nieruchomości”
W kategorii „inne nieruchomości" należy wskazać wszystkie pozostałe nieruchomości będące
w posiadaniu składającego oświadczenie majątkowe.
Będą tu wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane budynkami mieszkalnymi, a więc
przeznaczone na inne cele (np. gospodarcze, rekreacyjne), nieruchomości, na których znajdują się
jeziora, stawy. Do innych nieruchomości należy zaliczyć także grunty leśne nie-wchodzące w skład
gospodarstwa rolnego, jak również wszelkie inne nieruchomości (np. nieużytki).

„Zasoby pieniężne”
We wzorze formularza dokonany jest podziału zasobów pieniężnych na:




środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej,
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej oraz
papiery wartościowe.

Do zasobów pieniężnych należy zaliczyć zarówno gotówkę, jak i posiadane środki pieniężne
w formie bezgotówkowej. Do bezgotówkowych środków pieniężnych zaliczone będą m.in.: pieniądze
zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach bankowych, pieniądze powierzone funduszom
inwestycyjnym (jednostki uczestnictwa) itd.
Ponieważ mowa jest o „środkach pieniężnych" w sposób ogólny, zatem należy także przyjąć,
że ujawnieniu podlegają zasoby pieniężne posiadane w kraju i za granicą.
Do papierów wartościowych zaliczamy:
 akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji,
warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i
inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające
prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych
przepisów prawa polskiego lub obcego,
 inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do
nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych powyżej, lub wykonywane poprzez
dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).
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Ustawowe określenie papierów wartościowych wskazuje wyraźnie, że w pojęciu „papierów
wartościowych mieszczą się papiery nieznane polskiemu prawu. Papierami wartościowymi, które
należy wymienić w oświadczeniu majątkowym, są także inne papiery wartościowe wyemitowane na
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i obcego (a więc także te nieznane polskiemu
prawu, lecz będące papierami wartościowymi obcego państwa).

„Składniki mienia ruchomego”
Do składników mienia ruchomego należy zaliczyć wszelkie ruchome przedmioty majątkowe
(zwłaszcza zabytkowe meble, dzieła sztuki, samochody osobowe lub inne pojazdy, łodzie żaglowe
i motorowe). W pojęciu „rzeczy ruchomej" znajdą się także takie obiekty, jak domki kempingowe
i inne podobne obiekty, które nie są związane z gruntem w sposób trwały a tym samym należy
zaliczyć je do ruchomości.
Wśród przedmiotów materialnych powinny znaleźć się także przedmioty ruchome (urządzenia,
maszyny itp.), które służą do wykonywania działalności gospodarczej przez daną osobę, a nie
stanowią własności odrębnej osoby prawnej (np. spółki).
Rozporządzenie nakazuje, aby w przypadku pojazdów mechanicznych podać markę, model i rok
produkcji pojazdu.
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
do pojazdów mechanicznych zaliczamy pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery
i przyczepy (w tym pojazdy zabytkowe), a także pojazdy wolnobieżne z wyłączeniem pojazdów
wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników prowadzących gospodarstwo rolne i użytkowanych
w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa.

„Rozdzielność majątkowa”
Stwierdzony sądownie lub na mocy stosownej umowy notarialnej brak wspólności majątkowej
pomiędzy małżonkami. W tej sytuacji, żołnierz zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie
majątkowym ujawnia informacje o należącym do niego majątku, gdyż majątek wspólny nie istnieje.
Informację o istniejącej, zgodnie z prawem, rozdzielności majątkowej należy umieścić obok tytułu
„Oświadczenie o stanie majątkowym” załącznika Nr 3, poprzez zapis „Rozdzielność majątkowa –
orzeczenie sądu Nr .... z dnia ..........” lub „Rozdzielność majątkowa – akt notarialny Nr ..... z dnia…


„Zobowiązania pieniężne” 
Zobowiązanie pieniężne to zobowiązanie do świadczenia wyrażonego w pieniądzu (zarówno
w walucie polskiej, jak i obcej.
Rozporządzenie we wzorze oświadczenia majątkowego wymienia zaciągnięte kredyty i pożyczki.
Ujawnieniu będą podlegać kredyty i pożyczki zaciągnięte zarówno w bankach i innych instytucjach
oszczędnościowo-kredytowych, jak i od osób prywatnych oraz pozostałe (np. z funduszów
zakładowych).
Zobowiązanie pieniężne może również powstać w wyniku innego zdarzenia prawnego niż
dobrowolna umowa. Źródłem zobowiązania może być np. szkoda wyrządzona osobie trzeciej
i wynikający z niej obowiązek zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
W oświadczeniu należy także ujawnić osobę (lub instytucję), wobec której osoba składająca
oświadczenie jest zobowiązana i określić w zwięzły sposób tytuł prawny zobowiązania (np. umowę
sprzedaży, kredytu, wyrok sądu w sprawie odszkodowania itp.) oraz wysokość zobowiązania.
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Wysokość zobowiązania należy określić kwotowo, z przybliżoną wartością odsetek i świadczeń
pobocznych.

„Nabycie mienia w drodze przetargu”
W oświadczeniu majątkowym zawarte są informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.
Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Ujawnieniu
w oświadczeniu majątkowym podlegają zatem, nabyte w drodze przetargu prawa własności i inne
prawa majątkowe od:





Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
komunalnej osoby prawnej.

„Udziały i akcje”
W punkcie III wzór oświadczenia o stanie majątkowym nakazuje ujawnienie:





faktu posiadania udziałów i akcji w spółkach handlowych,
liczby posiadanych udziałów lub akcji i ich emitenta,
informacji, czy udziały udziałów lub akcje te stanowią pakiet większy niż 10 proc. udziałów lub
akcji w spółce,
danych co do wysokości dochodu, jaki żołnierz osiągnął z tytułu posiadania udziałów lub akcji
w roku ubiegłym.

Analizując zapisy wzoru oświadczenia, należy zauważyć, iż w omawianym punkcie osoba składająca
oświadczenie powinna ujawnić swój udział w spółkach kapitałowych (czyli spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej). Składający oświadczenie powinien również wykazać akcje,
które posiada jako akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej.

„Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie taką działalnością”
Punkt IV nakazuje ujawnić w oświadczeniu majątkowym:



fakt prowadzenia działalności gospodarczej, jej przedmiot oraz formę prawną, ewentualnych
wspólników oraz dochód osiągnięty z tego tytułu w roku ubiegłym,
fakt zarządzania taką działalnością (również jako przedstawiciel lub pełnomocnik), przedmiot
działalności oraz formę prawną, ewentualnych wspólników oraz dochód osiągnięty z tego tytułu
w roku ubiegłym.
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„Inne dane o stanie majątkowym”
W punkcie tym podlegają ujawnieniu dochody niewymienione w poprzednich punktach, których
źródłem są:
 stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rol-niczej
spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
emerytura lub renta,
 działalność wykonywana osobiście,
 dochody współmałżonka,
 najem lub dzierżawa,
 prawa majątkowe (w tym prawa autorskie),
 kapitały pieniężne,
 inne źródła.
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