
Załącznik. WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 
SKŁADANYCH PRZEZ ORGANY J.S.T DO WOJEWODY 

Pole 
oświadczenia 
majątkowego

Przykłady niewłaściwego 
wypełnienia

Prawidłowy zapis

Część A
(imiona i 

nazwisko oraz 
nazwisko 
rodowe)

Brak nazwiska rodowego np. Jan 
Kowalski

Jan Kowalski (Nowak)
Nazwisko rodowe wpisujemy 
również kiedy jest ono takie samo jak 
obecne - Jan Kowalski (Kowalski)

Część A 
(miejsce 

zatrudnienia, 
stanowisko lub 

funkcja)

Brak podania miejsca zatrudnienia, 
stanowiska lub funkcji – dot. 
przewodniczących rad 

Jan Kowalski, zatrudniony w 
starostwie powiatowym w XXX na 
stanowisku naczelnika wydziału;
Przewodniczący rady powiatu 
XXX;

Anna Nowak – zatrudniona w 
Komendzie Straży Miejskiej w 
XXX – na stanowisku dyżurnego;
Przewodnicząca rady miasta XXX; 

W przypadku gdy osoba jest 
emerytem lub rolnikiem wpisuje 
zamiast miejsca zatrudnienia  
„Emeryt” lub „rolnik”  

Część A Brak wskazania przynależności 
wymienionych składnikach do 
majątku odrębnego lub wchodzącego 
w skład małżeńskiej wspólności 
majątkowej lub używanie form innych 
niż małżeńska wspólność majątkowa 
lub majątek odrębny np.:
wspólnota majątkowa, małżeńska 
wspólność, małżeński majątek, mój 
majątek, osobisty majątek

1. Zaznaczenie (podkreślenie) na 
pierwszej stronie danej opcji 
(wówczas organ nadzoru 
przyjmuje, że każdy 
z elementów wymienionych 
w oświadczeniu stanowi 
małżeńską wspólność majątkową 
albo majątek odrębny - w 
zależności od podkreślenia);

2. Zaznaczenie (podkreślenie) na 
pierwszej stronie danej opcji z 
uwzględnieniem ewentualnych 
wyjątków w przynależności 
majątku np.
Na pierwszej stronie składający 
oświadczenie zaznacza 
(podkreśla) zwrot „małżeńska 
wspólność majątkowa” natomiast 
w jednym z punktów np. 
nieruchomość dom – dopisuje 
określenie „majątek odrębny”);

3. W przypadku niezaznaczenia 
na pierwszej stronie informacji 



o przynależności składników do 
majątku, należy  dopisywać 
przy  każdym wymienionym   
elemencie (środki pieniężne, 
nieruchomości, dochody, 
kredyty) czy stanowi on 
małżeńską wspólność 
majątkową lub majątek 
odrębny. Np pkt I zasoby 
pieniężne – małżeńska wspólność 
majątkowa, pkt II dom – majątek 
odrębny, pkt X kredyt – 
małżeńska wspólność majątkowa. 
Określenie przynależność 
poszczególnych składników 
majątkowych nie jest 
równoznaczne z określeniem 
tytułu prawnego do 
nieruchomości.

Część A Wpisywanie w poszczególne rubryki 
oświadczenia zamiast określenia „nie 
dotyczy” innych form np. zer, iksów, 
skrótów typu n/d, skreśleń, „-„ lub 
pozostawianie pustych rubryk

 Zgodnie z pkt. 2.  Uwag do 
formularza oświadczenia 
majątkowego „Jeżeli poszczególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym 
przypadku zastosowania, należy 
wpisać "nie dotyczy".”

Część A pkt II 
tytuł prawny 
do 
posiadanych 
nieruchomości

Nieprawidłowe wypełnianie rubryki 
dot. wskazania tytułu prawnego do 
nieruchomości np. „spadek po 
rodzicach”, akt notarialny, 
darowizna itp. 
Określenia małżeńska wspólność 
majątkowa; majątek odrębny 
również nie są tytułem prawnym

Tytuł prawny do nieruchomości to 
np.: własność, współwłasność, prawo 
użytkowania wieczystego, 
użytkowanie, dzierżawa, najem.
Przykładowy prawidłowy zapis:
tytuł prawny: współwłasność i w 
przypadku niezaznaczenia na 
pierwszej stronie oświadczenia czy 
element ten wchodzi w skład 
małżeńskiej wspólności majątkowej 
lub stanowi majątek odrębny – 
dopisek – małżeńska wspólność 
majątkowa lub majątek odrębny

Część A pkt II  
przychód i 
dochód z 
gospodarstwa 
rolnego

Wpisywanie tylko jednej kwoty lub 
brak kwoty 

Zawsze należy wpisywać oddzielnie 
kwotę przychodu i kwotę dochodu  
osiągniętego z tytułu gospodarstwa 
rolnego;
Jeśli jest gospodarstwo rolne ale nie 
ma przychodów/dochodów to 
wpisujemy „nie dotyczy”. Można 
dopisać sformułowanie „uprawa na 
potrzeby własne”

Część A pkt 
II.1 dom i II.4 
inne 

W przypadku ujawnienia w 
oświadczeniu majątkowym domu, 
brak wpisania działki na której 

W punkcie II.1 należy wpisywać 
pow. domu, a w pkt.II.4  pow. działki 
na której posadowiony jest dom, 



nieruchomości położony jest ww. dom jako 
oddzielnej nieruchomości.

wskazując jej powierzchnię, tytuł 
prawny i przynależność do majątku.

Część A pkt 
II.3

Brak określenia rodzaju gospodarstwa 
rolnego

Ze względu na profil np: 
hodowlane, uprawy
polowe, ogrodnicze, mieszane 
W świetle przepisów można 
wyróżnić także gospodarstwo rolne:
- wspólne – czyli stanowiące 
współwłasność co najmniej dwóch 
osób,
- indywidualne – czyli stanowiące 
własność jednej osoby
Przykład: indywidualne, 
hodowlane

Część A pkt 
II.3

Brak określenia rodzaju zabudowy 
gospodarstwa rolnego

np. niezabudowane, dom 
murowany oraz budynki
gospodarcze, szopy, silosy, garaże, 
stodoły, budynki gospodarcze

Część A pkt 
VI

Wpisywanie tylko jednej kwoty lub 
brak wpisywania przychodu i 
dochodu osiągniętego z prowadzonej 
działalności gospodarczej

Zawsze należy wpisywać oddzielnie 
kwotę przychodu i kwotę dochodu  
osiągniętego z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej;

Część A pkt 
VIII

- powielanie w tym miejscu 
informacji o dochodach, które 
wpisano już we wcześniejszych 
punktach,
- brak wpisywania kwoty z tytułu 
diety radnego, nieprecyzyjne, zbyt 
ogólne wskazywanie źródła  dochodu 
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, 
inne źródła, PIT)
- podawanie kwoty przychodu zamiast 
dochodu

Należy dokładnie wskazać wszystkie 
tytuły zatrudnienia, lub innej 
działalności zarobkowej wraz z 
kwotami dochodów
Przykład:
Umowa o pracę – xxx zł
Dieta radnego – xxx zł
Umowa zlecenie – xxx zł na 
(przedmiot umowy) z (nazwa 
zleceniodawcy) 

Cześć A pkt 
IX

Wpisywanie niepełnych danych o 
wymienionym składniku mienia 
ruchomego w przypadku pojazdów 
np. opel 2014, Kombajn Bizon Z056;

Odnośnie pojazdów mechanicznych 
(samochodów, traktory i inne 
maszyny rolniczych) należy zawsze 
podać informację o marce, modelu 
i roku produkcji tj. opel astra z 
2014 r., Kombajn Bizon Z056 z 2006 
r.

Cześć A pkt 
IX

Pomijanie innych składników majątku 
(na ogół wymienianie tylko pojazdów 
mechanicznych typu samochód, 
maszyny rolnicze)

Przykłady innych składników mienia 
ruchomego, które należy wymienić 
jeśli ich wartość przekracza 10 000 
zł. 
- jachty i łodzie,
– broń,
– dzieła sztuki i antyki,
– zbiory filatelistyczne, 
numizmatyczne,



maszyny, urządzenia i agregaty,
– wyposażenie prywatnych 
gabinetów lekarskich 
i dentystycznych,
– przyczepy kempingowe,
– sprzęt RTV - AGD,
– sprzęt sportowy i rekreacyjny,

Część A pkt X - brak podania kwoty początkowej, na 
jaką zostało zaciągnięte 
zobowiązanie,  
- brak podania stanu zadłużenia na 
dzień, na który składane jest 
oświadczenie 
- brak podania wobec kogo 
zaciągnięto zobowiązanie, 
- brak wskazania w związku z jakim 
zdarzeniem je zaciągnięto, a także 
zbyt ogólne określenia (np. kredyt 
hipoteczny, pożyczka na cele 
prywatne)

Przykład:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 
roku na 300 000 zł, obecny stan 
zadłużenia 90 000 zł

Każdorazowo należy podać pełną 
kwotę na jaką zaciągnięto 
zobowiązanie, oraz kwotę jaka 
pozostała do spłaty wg stanu na dzień 
na jaki składa się dane oświadczenie 
majątkowe (np. 31.12). Należy podać 
wobec kogo zaciągnięto 
zobowiązanie (np. nazwa banku) 
oraz w zawiązku z jakim zdarzeniem 
(np. budowa domu, zakup 
samochodu)
Przykład:
Kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania zaciągnięty w Banku 
XYZ w 2008 roku na 300 000 zł, stan 
zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. -  
110 000 zł

Część B Brak wpisywania miejsc położenia 
nieruchomość zgodnie z kolejnością 
wymienioną w część A pkt II, 

Należy wpisać adresy posiadanych 
nieruchomości, tak aby ich 
numeracja odpowiadała kolejności 
wpisania nieruchomości w części A 
pkt. II. Każdorazowo należy podać 
pełny adres nieruchomości.

Część B Zbyt ogólna lokalizacja 
nieruchomości np. nazwa gminy lub 
miejscowości 
Brak wpisywania pełnych adresów 
nieruchomości, wskazując jedynie 
miejscowość, gdzie są położone.

Lokalizacja powinna, tam gdzie to 
możliwe, zawierać dokładny adres, z 
numerem domu, nazwą gminy lub 
kodem pocztowym.

W przypadku gdy nieruchomość nie 
posiada adresu należy podać dane o 
charakterze katastralnym pozwalające 
na identyfikację jej położenia 

Ogólne - tylko jeden egzemplarz 
oświadczenia; 
- brak dołączonego PIT;
- tylko 1 egzemplarz PIT;
- brak parafowania stron w przypadku 
wypełnienia inna formą niż odręcznie 

Oświadczenie należy złożyć w 2 
jednobrzmiących egzemplarzach i 2 
egzemplarze PIT;
- każde oświadczenie majątkowe 
musi zostać podpisane;
- każdą stronę złożonego 
oświadczenia należy parafować w 
przypadku, gdy oświadczenie jest 
wypełnione drukiem maszynowym.
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