
Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego 

   /WZÓR/ 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
 

……………………………………………………. 

(wypełnić kogo dotyczy) 

 

………………………….............., dnia ……………………….. r. 

(miejscowość) 

 

Uwaga: 

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, 

starannego i zupełnego wypełnienia kaŜdej z rubryk.  

2. JeŜeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku 

zastosowania, naleŜy wpisać „nie dotyczy”. 

3. Osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest określić przynaleŜność 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do 

majątku odrębnego i majątku objętego małŜeńską wspólnotą majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŜ wierzytelności 

pienięŜne. 

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś 

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego 

oświadczenia oraz miejsca połoŜenia nieruchomości. 
 

CZĘŚĆ A 

Ja niŜej podpisany (a) , 

…………………………………………………………………………………….
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 



Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Ŝe 

posiadam wchodzące w skład małŜeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I.  

Zasoby pienięŜne: 

- środki pienięŜne zgromadzone w walucie polskiej: 

5.000 zł – podać stan na koniec roku, którego dotyczy oświadczenie, np. (podać 

zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na rachunkach 

bankowych, a takŜe będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone poŜyczki)* 

- środki pienięŜne zgromadzone w walucie obcej: 

 1.000 USD* 

    500 EUR* 

(podać zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na 

rachunkach bankowych, a takŜe będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone 

poŜyczki) 

- papiery wartościowe: 

obligacje Skarbu Państwa szt. 22 zakupione w roku 2000 za kwotę:                         

kwotę 12.000 zł, akcje spółek giełdowych (podać ilość, wartość nabycia, rok 

nabycia i emitenta akcji)* 
 

- zaznaczyć czy stanowi to wspólność małŜeńską czy teŜ majątek odrębny 

składającego oświadczenie 
  

II. 

1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wartości: 250.000 zł, nabyty w roku 1997 

(kwota nabycia i rok nabycia, a takŜe forma nabycia) – np. zakup, spadek, 

darowizna, zamiana; w przypadku otrzymania w drodze spadku lub 

darowizny wartość rynkowa z dnia nabycia, w przypadku zamiany kwota 

stanowiąca zapłaconą róŜnicę wartości, w przypadku budowy 

indywidualnej wysokość poniesionych faktycznie wydatków do końca roku 

dot. oświadczenia 



tytuł prawny: (nr aktu notarialnego bądź decyzji zezwolenia na budowę)*  

2. Mieszkanie o powierzchni: 60 m2, o wartości: 120000 zł, , nabyte                   

w roku 1997 (kwota nabycia i rok nabycia, a takŜe forma nabycia) – np. 

zakup, spadek, darowizna, zamiana; w przypadku otrzymania w drodze 

spadku lub darowizny wartość rynkowa z dnia nabycia, w przypadku 

zamiany kwota stanowiąca zapłaconą róŜnicę wartości, w przypadku 

budowy indywidualnej wysokość poniesionych faktycznie wydatków do 

końca roku dot. oświadczenia 

tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, (nr. aktu 

notarialnego bądź decyzji zezwolenia na budowę …)* 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: rolne, ogrodnicze, hodowla, inne  

powierzchnia: 2 ha 

o wartości: kwota nabycia i rok nabycia, oraz forma nabycia, np. zakup, 

spadek, darowizna itp.   

rodzaj zabudowy: podać budynki gospodarczo-produkcyjne 

tytuł prawny: nr aktu notarialnego* 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód                 

w wysokości: kwota przychodu to kwota osiągnięta ze sprzedaŜy 

produkcji osiągniętej z tego gospodarstwa; (naleŜy tu równieŜ uwzględnić 

dotacje otrzymane ze środków Unii Europejskiej) 

4. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: działki budowlane, rekreacyjne, domy mieszkalne, 

letniskowe, obiekty produkcyjno handlowe i ich powierzchnia 

o wartości: kwota nabycia i rok nabycia, oraz forma nabycia, np. zakup, 

spadek, darowizna itp.   

tytuł prawny: nr aktu notarialnego* 
 



* zaznaczyć czy stanowi to wspólność małŜeńską czy teŜ majątek odrębny 

składającego oświadczenie 
 

III. 

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób 

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 

naleŜy podać liczbę i emitenta udziałów: 

np. 20 udziałów w XYZ spółka z o.o. (podać siedzibę spółki) nabyte                    

w roku 2001, w przypadku przedsiębiorcy (osoby fizycznej) gdzie siedzibą 

firmy jest adres zamieszkania podać ten adres, ewentualnie NIP 

……………………………………………………………………………... 

udziały te stanowią pakiet większy niŜ 10 % udziałów w spółce: 

……………………………… nie …………………………………………           

……………………………………………………………………………...

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

dochodu nie osiągnąłem …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – naleŜy podać liczbę                  

i emitenta udziałów: ……………………………………………………….           

……………………………………………………………………………...             

……………………………………………………………………………...         

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

……………………………………………………………………………...    

IV.  

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób 

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – 

naleŜy podać liczbę i emitenta akcji: np. 80 akcji PPU „NOWAK” (podać 

siedzibę) nabyte w roku 2002, w przypadku przedsiębiorcy (osoby 



fizycznej) gdzie siedzibą firmy jest adres zamieszkania podać ten adres, 

ewentualnie NIP 

……………………………………………………………………………...             

……………………………………………………………………………...          

akcje te stanowią pakiet większy niŜ 10 % akcji w spółce: ……………….. 

………………………..…….…. np. tak (18 %) ………………………..….       

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

dochodu nie osiągnąłem …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – naleŜy podać liczbę                   

i emitenta akcji: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………...             

……………………………………………………………………………...        

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

……………………………………………………………………………...     
 

 

 

V. 

 Nabyłem (am) (nabył mój małŜonek, z wyłączeniem mienia przynaleŜnego do 

jego majątku odrębnego)* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby 

prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – naleŜy 

podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: np. dom do rozbiórki na działce                   

o pow. 1.200 m2, w roku 1999 od Urzędu Gminy Warka** 

Ciągnik C-360, w roku 2002 *** 

………………………………………………………………………………….....             

………………………………………………………………………………….… 
 

* niepotrzebne skreślić 



** w przypadku nieruchomości odnieść do punktu II 

*** w przypadku innego mienia (maszyny i urządzenia) podać jego wartość 
 

VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleŜy podać formę prawną                         

i przedmiot działalności): podać nazwę firmy lub firm, np. usługi 

transportowe, handel; w przypadku prowadzenia kilku form podać dane 

odrębnie dla kaŜdej z tych firm 

- osobiście ……………. tak …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
 

w przypadku spółki jawnej podać imiona i nazwiska wspólników 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód                               

w wysokości: *………………………………………………………………...     

* poz. 47 i 135, ewentualnie 90 i 136 z PIT-36, w przypadku ryczałtu podać 

kwotę przychodu i oszacować dochód, w przypadku karty podatkowej 

oszacować przychód i dochód 
 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą* lub jestem przedstawicielem*  

pełnomocnikiem* takiej działalności (naleŜy podać formę prawną                            

i przedmiot działalności): podać nazwę firmy lub firm; w przypadku kilku 

firm podać dane odrębnie dla kaŜdej z tych firm 

- osobiście ……………. nie………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………  

- wspólnie z innymi osobami jeŜeli tak podać imiona i nazwiska osób 

………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………… 
 

* niewłaściwe skreślić 
 

VII. 



W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ……………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): …………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ……………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………………. 
 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej 

lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaŜdego tytułu:* 

naleŜy wykazać wszystkie dochody w tym równieŜ z wynagrodzenia, renty, 

emerytury, a takŜe z innych tytułów np. najmu, dzierŜawy, renty, emerytury,                 

a takŜe nie podlegające opodatkowaniu lub w kwocie wolnej od opodatkowania, 

poza dochodami wykazanymi we wcześniejszych punktach tego oświadczenia.  
 

* zgodnie z art. 24 h ust. 1 pkt 2 ustawy „gminnej”, art. 5 c ust. 1 pkt 2 ustawy 

„powiatowej” i art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy „wojewódzkiej” naleŜy podać takŜe 

kwotę wynagrodzenia. 
 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyŜej 10.000 złotych (w przypadku 

pojazdów mechanicznych naleŜy podać markę, model i rok produkcji): podać 

rok nabycia, naleŜy wskazać teŜ składniki mienia które stanowią własność ale 

wykorzystywane są wprowadzonej działalności. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 



X. 

Zobowiązania pienięŜne o wartości powyŜej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte 

kredyty i poŜyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,                     

w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): np. kredyt mieszkaniowy                

w PKO BP z roku 2001 w wysokości 140.000 zł, udzielony na 5 lat, na koniec 

roku 2004 stan zadłuŜenia wynosi 80.000 zł,*  

poŜyczka od Jana Kowalskiego w wysokości 35.000 zł z roku 2002, udzielona na 

3 lata, na koniec roku 2004 stan zadłuŜenia wynosi 20.000 zł,*  

poŜyczka z zakładu pracy itp.* 
 

* podać stan zadłuŜenia na koniec roku którego dotyczy oświadczenie. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

UWAGA w przypadku braku miejsca na druku oświadczenia majątkowego naleŜy załączyć 

dodatkową kartę z zaznaczeniem, którego punktu oświadczenia dotyczą dane uzupełnione na 

tej karcie. 

CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: …………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Miejsce połoŜenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

1. II.1 (dom 120 m2) Zalesie ul. Górna 12 

2. II.2 (mieszkanie 60 m2) Płock ul. Kościelna 24 m 7 

3. II. 3 (gospodarstwo 2 ha) Nowa Wieś ul. Dolna 58 

4. II. 4a (działka budowlana) podać adres  

5. II. 4b (działka rekreacyjna) podać adres 

6. II. 4c (mieszkanie) podać adres 

 

 



PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art. 233 § 1 

Kodeksu karnego na podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 

pozbawienia wolności. 

 

 

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

 


