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OŚWIADCZENIE  
żołnierza zawodowego złożone w celu wyliczenia odprawy mieszkaniowej o stanie rodziny posiadanym 

na dzień wskazany przez żołnierza w okresie pełnienia zawodowej służy wojskowej1 
 

 

Pan(i) …......……………………………………….         ……………...………….  
                   (stopień, imię i nazwisko)                    (miejscowość) 

PESEL : □□□□□□□□□□□ 
 

Adres zamieszkania: 

 
  -    

 Kod pocztowy                                  

                                            

                          
Miejscowość  
                    

 
      

Ulica 

                
Numer domu                                                                       Numer lokalu 

 

Adres korespondencyjny2:  ..…………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu:    □□□□□□□□□   
adres e-mail:  ………………………………………………. 

adres elektroniczny3:  ……………………………………… 

I.   Oświadczam, że pełniąc zawodową służbę wojskową w okresie  

od    □□-□□-□□□□      do     □□-□□-□□□□, 

do wyliczenia odprawy mieszkaniowej wskazuję dzień   □□-□□-□□□□, w którym 

pełniłem(łam) służbę wojskową: 

 na stanowisku służbowym4  ………………………...........w Jednostce Wojskowej nr □□□□  
 uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia, ośrodku szkolenia5 

 w dyspozycji6 
 

w .................................................... z zaszeregowaniem do stopnia etatowego ....................................................  

      (miejscowość)  

 

....................................................................................................................................... w …………………………. 
                                   (nazwa Jednostki Wojskowej/odpowiednio innej instytucji) 

                                                             
1 Na podstawie art. 47 ust 1 pkt 3 oraz art. 47 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP  
2 należy uzupełnić jeśli jest to inny adres niż adres zamieszkania; 
3 jak powyżej w przypisie 2;  
4 stanowisko służbowe - należy przez to rozumieć usytuowanie żołnierza w hierarchii służbowej jednostki organizacyjnej; 
5 art. 23 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy o zakwaterowaniu określają, że żołnierz zawodowy w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej 

(z wyłączeniem żołnierzy zawodowych skierowanych do kształcenia w uczelni wojskowej w czasie pełnienia przez nich zawodowej służby 

wojskowej) - nie ma prawa do odprawy mieszkaniowej; 
6 zgodnie z art. 200 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny żołnierza zawodowego zwolnionego z dotychczas zajmowanego stanowiska 

służbowego przenosi się do dyspozycji kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr:  

1) jeżeli przewiduje się wyznaczenie go na inne stanowisko służbowe, przy czym okres pozostawania w dyspozycji nie może  

być jednorazowo dłuższy niż 2 lata; 

2) w przypadku oddelegowania żołnierza zawodowego do pełnienia obowiązków w trybie art. 209; 

              



 

zgodnie z decyzją/rozkazem nr □□□□, z dnia □□-□□-□□□□, wydanym  

 

przez ………………………………………………………………………………………………………….…… 
(nazwa organu) 

 

II. W dniu wskazanym do wyliczenia odprawy mieszkaniowej członkami rodziny, o których mowa  

w art. 26 ust 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2020.217) byli:         

                   
1) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

2) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

3) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

4) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

5) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

6) .................... ..................... .......................................             ...................................  
                (imię i nazwisko)                       (pokrewieństwo)  (stan cywilny) 

PESEL □□□□□□□□□□□ DATA URODZENIA □□-□□-□□□□ 
 

a) ww. członek mojej rodziny był7 uwzględniony do wyliczenia odprawy mieszkaniowej na inną osobę niż 

wnioskujący:  

 tak                   nie  
w przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać członka rodziny zgodnie ze wskazaną powyżej numeracją:  

 1  2  3   4   5  6 

b) obecnie pozostaję w związku małżeńskim z ww. małżonkiem: 

 tak                   nie  
 

z którym zamieszkiwałem(łam) na wskazany dzień: 

                                                             
7 zgodnie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy o zakwaterowaniu nie uwzględnia się normy przysługującej na członka rodziny żołnierza wnioskującego 

o odprawę mieszkaniową, w sytuacji gdy został on już uwzględniony przy ustalaniu wysokości odprawy mieszkaniowej na inną osobę niż ten 

żołnierz, z wyjątkiem sytuacji gdy uprawniony do odprawy mieszkaniowej, o którym mowa w art. 23 ust. 1, jest dzieckiem żołnierza, 

uwzględnionym przy ustalaniu wysokości odprawy mieszkaniowej tego żołnierza; 



w miejscowości………….….……….………… przy ul……………………………...……… nr domu ……..  

nr lokalu …………….. 

III. Obecnie zamieszkuję w miejscowości………….…………… przy ul……………………………….……  

nr domu …….. nr lokalu…………. w charakterze8 (do wyboru): 

 właściciela lokalu/domu - 

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

(należy podać podmiot, od którego nabyto nieruchomość, np. zakup od osoby prywatnej, dewelopera, urzędu 
miasta/gminy, spadek, darowizna itp.) 

 najemcy lokalu mieszkalnego/domu -  

……………………………………….......................................................................................  
(należy podać podmiot od którego wynajęto nieruchomość, np. wynajem od osoby prywatnej, wynajem od TBS/urzędu 
miasta/gminy itp.)  

 głównego użytkownika lokalu mieszkalnego/domu -  

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

(należy podać tytuł prawny, np. decyzja dyrektora WAM/AMW, tytuł prawny wydany przez: spółdzielnię mieszkaniową, 

administratora budynku komunalnego, TBS itp. )  

 członka rodziny/innej osoby 

…………………………………………………………………………………….…………  
(należy wskazać właściciela nieruchomości, np. własność rodziców, własność teściów, własność współmałżonka, 

własność kolegi itp. ) 

IV. Wniosek potwierdzam i załączam wymagane dokumenty9:  
 

1. Do oświadczenia załączam dokumenty potwierdzające ww. stan - odpowiednio do okoliczności sprawy10  

 - także: 

a) odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zawarcia małżeństwa) potwierdzający stan z dnia 

wskazanego do wyliczenia odprawy mieszkaniowej i zmiany stanu cywilnego, po tym dniu11; 

b) odpis skrócony aktu urodzenia/orzeczenie sądu (potwierdzający urodzenie, przysposobienie, 

przyjęcie na  wychowanie dziecka, stan cywilny) potwierdzający stan z dnia wskazanego do wyliczenia 

odprawy mieszkaniowej12; 

c) odpis orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument urzędowy potwierdzający, że dziecko, 

które ukończyło 25 rok życia (w dniu wskazanym przez żołnierza) jest niezdolne do pracy oraz do 

samodzielnej egzystencji13; 

d) potwierdzenie miejsca stałego pobytu albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

z członkami rodziny, wystawione przez uprawniony organ - uwzględniający - dzień wskazany do wyliczenia 

odprawy mieszkaniowej14;  

e) oświadczenie pełnoletniego dziecka, o wspólnym zamieszkiwaniu z żołnierzem, w dniu wskazanym  

do wyliczenia odprawy mieszkaniowej15 (oraz że w tym dniu nie ukończyło 25 roku życia i nie zawarło 

związku małżeńskiego) według wzoru do wniosku; 

f) zgoda małżonka żołnierza na uwzględnienie jej/jego* norm we wnioskowanej odprawie 

mieszkaniowej, według wzoru do wniosku16; 

                                                             
8 na wezwanie organu należy przedstawić właściwy dokument 
9 należy zaznaczyć załączane do wniosku dokumenty; 
10 zaleca się, żeby załączane dokumenty były wydane przez właściwy organ - nie wcześniejsze niż - 30 dni przed złożeniem wniosku; 
11art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o zakwaterowaniu - w przypadku orzeczenia rozwodu, w ilości norm nie uwzględnia się norm na byłego małżonka; 
12 art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o zakwaterowaniu - członkami rodziny żołnierza zawodowego, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej 

powierzchni użytkowej podstawowej, są: małżonek oraz wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie  

na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej "dziećmi", do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego,  

nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji 

i nie zawarły związku małżeńskiego; 
13 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.; 
14 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.;  
15 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.;  
16 art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy o zakwaterowaniu - w przypadku gdy oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi, naliczanie norm żołnierzowi 

wnioskującemu o odprawę mieszkaniową na małżonka będącego żołnierzem, może nastąpić za zgodą obu małżonków; 



g) zgoda małżonka/byłego małżonka* żołnierza na uwzględnienie norm dzieci we wnioskowanej 

odprawie mieszkaniowej, według wzoru do wniosku 17; 

h) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa - w przypadku wskazania dnia  

do wyliczenia odprawy mieszkaniowej, po tym orzeczeniu18;  

i) wyciągi/odpisy rozkazów personalnych wskazanych we wniosku;  

2. w przypadku wątpliwości19 w zakresie wspólnego zamieszkiwania żołnierza z dzieckiem, organ Agencji może 

żądać dodatkowych dokumentów np.: 

 potwierdzenie otrzymywania 500+, czy innych świadczeń socjalnych z tytułu opieki nad dziećmi, 

zaświadczenie z przedszkola, szkoły - w szczególności - wskazania dnia do wyliczenia odprawy 

mieszkaniowej, po prawomocnym orzeczeniu sądu o rozwiązaniu małżeństwa20; 

3. w przypadku wątpliwości21 w zakresie braku negatywnych przesłanek do realizacji wniosku, np.: 

 kopię tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego22 potwierdzający stan z dnia wskazanego do 

wyliczenia odprawy mieszkaniowej; 

 inne załączniki przedkładane przez żołnierza, potwierdzające okoliczności mające wpływ na prawo  

do odprawy mieszkaniowej, wymienić jakie:.………………………………………………………….. 

 

…………………….……………………….. 
                   (data i czytelny podpis)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego w zakresie przekazanego numeru telefonu, adresu 

e-mail i adresów elektronicznych wyłącznie w celach związanym z realizacją prawa do zakwaterowania.  

Wyrażoną zgodę obejmującą: przekazanego numeru telefonu, adresu e-mail i adresów elektronicznych może Pan/Pani odwołać w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

…………………….……………………….. 
                  (data i czytelny podpis)  

 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Pana/Panią jest Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 

00 - 911 Warszawa, www.amw.com.pl;  

2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 23 i art. 47 ustawy  

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz art. 84 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, art. 17 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania przez AMW TBS „Kwatera” sp. z o.o.; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji Administratora tj. jednolitego rzeczowego wykazu akt - 

sporządzonego na podstawie przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów, który jest dostępny w siedzibie Oddziału Regionalnego 

(dane teleadresowe organów Agencji Mienia Wojskowego są wskazane na witrynie www.amw.com.pl); 

6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

(dane teleadresowe organów Agencji Mienia Wojskowego są wskazane na witrynie www.amw.com.pl ) obsługującego Pana/Pani sprawę, prawo 

ich sprostowania lub uzupełnienia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo może być 

realizowane w formie pisemnej lub w siedzibie Oddziału Regionalnego; 

7. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania; 

8. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: poprzez pocztę elektroniczną na adres:iod@amw.com.pl lub listownie: Agencja Mienia 

Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 – 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
 

UWAGA!  
Składając oświadczenia zawarte we wniosku, należy również mieć na uwadze art. 65 § 1 kodeksu wykroczeń, dotyczącego wprowadzania w błąd 

organu państwowego lub instytucji który stanowi, że cyt.: „Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z 

mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub 

zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Nadto z art. 271 § 3 w zw. z § 1 kodeksu karnego wynika, że funkcjonariusz 

publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści ma jątkowej 

lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

 

                                                             
17 art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy o zakwaterowaniu - małżonkowie żołnierze - w formie oświadczenia wskazują, u którego z małżonków należy 

uwzględnić normy na dzieci. W przypadku braku jednomyślnego stanowiska małżonków, uwzględnienie dzieci następuje przy wniosku 

małżonka żołnierza, który później wystąpi z wnioskiem o wypłatę odprawy mieszkaniowej; 
18 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.;  
19 w takich sytuacjach organ wezwie żołnierza do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów;  
20 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.; 
21 w takich sytuacjach organ wezwie żołnierza do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów;  
22 art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu - jw.; 

 

http://www.amw.com.pl/
http://www.amw.com.pl/
http://www.amw.com.pl/
mailto:iod@amw.com.pl

