
 

Forma składania oświadczeń majątkowych. 

 

Oświadczenie o stanie majątkowym żołnierza zawodowego, zgodnie § 2 ust. 1 zarządzenia  

Nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej, przesyła się poprzez: 

 kancelarię jednostki wojskowej; 

 pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; 

 Środki komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzającym profilem ePUAP. 
 

Oświadczenie składane metodą tradycyjną (w formie papierowej i w formacie A4), przesyła się 

w zapakowane dwie koperty (jedna w drugą), na zewnętrznej umieszczając adresata oraz  

z lewej strony u góry zapis „Oświadczenie o stanie majątkowym za rok…… lub w związku  

ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej”, a na wewnętrznej:  

 stopień wojskowy; 

 imię i nazwisko; 

 numer PESEL; 

 zajmowane stanowisko służbowe albo służba w dyspozycji; 

 nazwa albo numer jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę 

wojskową. 

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 23 / 

MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie składania oświadczeń 

o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych oraz zwolnionych ze służby. 

 
 

Oświadczenie, może być również złożone za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając na adres: 

kgzw.oom@ron.mil.pl  
 

Przy przekazywaniu informacji drogą elektroniczną istnieje możliwość przejęcia przesyłanych 

danych przez osobę nieuprawnioną. Zachodzi również niebezpieczeństwo ich nieuprawnionej 

zmiany, uszkodzenia lub zniszczenia. 

W celu minimalizacji zagrożenia naruszenia poufności korespondencji tj. ujawnienia należy 

przesyłany dokument zabezpieczyć poprzez szyfrowanie używając powszechnie dostępnych 

narzędzi np. zip, rar itp. lub mechanizmów aplikacji Adobe Reader formułując silne hasło,  

(co najmniej osiem znaków w tym wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Hasło 

należy przekazać do OOM innym kanałem komunikacji np. SMS na wskazany nr telefonu 

723 254 977 lub e-mail w sieci Milnet-Z mwalczyk904@milnet-z.ron.int lub Milnet-I 

m.walczyk@ron.mil.pl  
 

Z uwagi na zakres informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, należy stosować 

metodę uwiarygodnienia korespondencji elektronicznej. W celu zapewnienia 

niezaprzeczalności, przesyłane dokumenty w formacie pdf muszą być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

za pomocą aplikacji: „Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany”  

na stronie obywatel.gov.pl  
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