
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewn~ych
i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. (poz. 1i4)

POUCZENIE

l. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w cz,ści A oświadczenia zawarte
są informacje dotyczące stanu majątkowego, w czyści B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia,
numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połotenia nieruchomości -
niepodlegające publikacji w Biuletynie łnformacji Publicznej w zakresie określonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z robryk oświadczenia znajdujących si, wposzczególnych jego c,¥ciach (Oznaczonych lit. A
i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierojąc si,
treścią zamieszczonych objaśnień.

3. Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalety
skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczególnych
czyści, punktów lub pozycji, do oświadczenia nalety dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie
wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczenia,
oznaczenie formularza oświadczenia, częśc~ punktu i pozycji, do których odnoszą si, te informacje, oraz dat;
i podpis składającego oświadczenie. Tajemnica

Prawnie Chroniona

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘść A
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Ja, niżej podpisany(a), r l- I

.............................................'l2..~.!!../.!!..N.ł- ..d.6.-. ..I~.P....[d.4 ..~ .
(imip;miona i nazwisko. nazwisko rodowe)

pełniący(a) służbę

..... .c..f. ~'""'.ł.:.£.~.~;.,.c.~.r2~~/.:~ r..4..~.~.,.~Lt/.~łł'!Ył.6:;... .2

...~~~!!.~'!lL ~._:J!;••te,.w...i<. f?~~~..: s..f. C7!'-49..~.•.t: .
(miejsce(a) pełnienia shCby- na....••.a i adres oraz S1a~isko ńlcbowe lubflł~

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późno zm.),
składając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'!;

Dw związku z nawiązaniem stosunku służbowego .

................................................................................................................................................
(nale."'ypodać stanowisko lubfunkcję onr daJę ich objęcia)

I) We właściwy kwadrat wpisać znak. X oraz uzupełnić odpowiednie dane.
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l!iI według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj t...'?.1..tf?:.-:. .
(na1q podać ro.t; za który 31c/adanejest oświadt:=en;e majqtkowe)

Dw związku Zrozwiązaniem stosunku słu1bowego .

................................................................................................................................................
(należy podać stanowisko lub funłr:jf oraz datf optlSZCZt!niastanov'uka lub zaprzestania pełnieniafunkejij

D na ządanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych .
(na1e:ty podl1ć dzień, na który .rkladanejest oświadczenie)

podaję według stanu na określony powy1ej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

1. lhsia1alll 118"', RliesllldBia lA iaue biCi ackodiOśdln;e posiadam domów, mieszkań lub innych
nieruchomości* :

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje vi tym zakresie nalezYpodać w pkt 2)

PoZo Zakres informacji Nieruchomość l. Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

I Opis nieruchomości (dom.
mieszkanie,lokal utytkowy, plac,
dzialJca- rodzą; :zabudowy,garat,
hala.m•• lIZVIL inne -wvmienić)-

2 Powierzchnia nieruchomości w m2

3 Wskazanie, czy nieruchomość
nalezYdo majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

4 Tytuł prawny do wladania
nieruchomością (własność,
współwłasność: małteóska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
udział we'wspólnocie gruntowej,
spółdzielcze własnościowe prawo,
innytvtuł.- wvrnienić)

5 Forma nabfcia.pie'QlchOfIlO'ŚCi ..• \. \ •'o 'o
' _.

(kupno. spadek, darowizna, zamiana,
.- .• o, • , - 00',

zniesienie współwłasności,
zasiedzenie, inna forma wvmienić)

6 Wartość nieruchomości z
ostatniego posiadanego
dokumentu ola-eślającego tę' • ' o .

'\~ ..,',
WartoŚĆlUbo- \V przYpadku braku

, . , . , . , ) . ,.......•., ..•. , . • " '''1.
,

,~e:o $doIsu~entu - d~, i cena~. ,'''. • -' ..., •
..' .•. 'nabycia z aktu n'otarialnego lub '"' ...

, :~.. ,- .•. ~..•.. o, ••• '~t .• ol,: f" • :.. ,
"

innego dokumentu
stwierdzającego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzaj
i datę wydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis nieruchomości
i przybli10ną datę jej nabycia lub
WYbudowania ..

'o
• Nie,vłaściwe skreślić.
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2. Posiadam gespedcast: rolu.e'nie posiadain:'góśpOdatitWii rołń-ego*:'''- .,.

• NieWtaściwe skreślić.

Poz. zakres informaeJI Gospodarstwo roln_ l. Gospodarstwo roln_ 2.
I Fonna gospodarstwa

rolnego, kierunek
prowadzonej w ,
gospodarstwie rolnym " ~.(,; , ~'lo ,,:i. 1.j i~.\produkcji rolnej "

2 Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarstwa
rolnegowha ....:. ...• '" ,~ .~ • ., ,

, ..
J Rodzaj zabudowy (dom, , ,

.~, ~~'<-~~.:.~', ,...~budynkigospodarcze, np.
stajnia,stodoła, inne- , , -t- , ........ ~wymienić) ~ '..... ~ .•..".

4 Powierzchnia wskAzanjch ł " . \ ..•. ,
,",. • ••, ~\.1,1 '"~"'~'\.wytej budynków w rń': -.." \

\~ '\ --"'lo ~ ••. " .••.• "\
"

Wskazanie, czy - ł. t ~ ,""\," , . ",5 • • ' ..... ...~\. " ,•. to: ."''''''',
gospodarstwo nale:ty do
majątku osobistego osoby
skladającej o~wiadczenie ,
czy do majątku objętego .....•. - ., , .. ..... '.- . 00_.

" ....- - - '., o .~. ...._.malteńską wspólnokią
majątkową

6 Tymi prawny do wladania
gospodarstwem (własność.
wspómiasność:małteńska lub
z osobą trzecią- wielkość
ud2iału,U1;ytkowanie
wieczyste. utytkowanie.
dziertawa.udziałwe
wspólnocie gruntowej, iMY
tytuł- wymienić)

7 Forma nabycia
gospodarstwa (kupno, spadek,
darowizna.zamiana,m-iesienie
WSpółwłasności,zasiedzenie,
inna forma- wymienić)

8 Warto~ć gospodarstwa
rojnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określąj ącego tę warto~ć

-.albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i
cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(należypodaćrod2aj i datę
wydania tych dokumentów).
W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i
przybliżoną datę jego
nabycia lub wybudowania

"",-~/~o-l'i~z:.~~y.~.

"
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3. Posiadam zasoby pieniężneJaie pesiatłam ~lJ"L tt l'ic6ięi!B) tlił:

Przynależność do majątku Przynalemość do majątku
PoZ. zakres inform.acji objętego małżeńslai osobistego skladającego

wspólnością majątkową oświadczenie

I Kwota środków pienięmych zgromadzonych
w walucie polskiej (suma środków C.
zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach "''tO OcO "lJ
bietących i lokatach prowadzonych przez b~
spółdzielcze kasy oszcz~dnościowo-kredytowe lub
inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych 2.S0()D VJI)
w walucie obcej' (w rozbiciu na poszczególne
waluty - swna środków zgromadzonych w gotówce 6s'()0~-"Il
oraz na rachunkach bietących i lokatach

CHprowadzonych przez banki lub inne instytucje 5"000
finansowe)

3 Papiery wartościowe (rodzaj, ilość.darai <coa ~oIow.(~."J.~
nabycia. aw przypadku papierów wartościowych w ~ .•J.'7 ~7~'
obrocie publicmym - wartość rynkowa na dzień ""","',' ;(().)2O t ,'•.z1o:tenia oświadczenia)

II

łll'•••••si".N.Io.NIB>RIo.p••••••••ia•••"'•...- .•IIl••ś"J•.••.•IIl-a ••llxa••••a••e.lloJc."'-••a,,;J••a'"""lIl_a"'It •••••plll"m•••• lIlIllIl"'ea•• :i<. e,-,a •• aabby",t•••'""""'i110albb nie posiadam/nie posiada mój
małżonek/moja małżonka mienia nabytego. od Skarbu Państwa, innej paóstwowej osoby prawnej, gminy,
związku międzygmioncgo, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo--gminncgo lub związku
metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

PoZ. Zakres informacji Skladnik mienia l. Skladnik młenia Z. Składnik mienia 3.

I Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w ha lub m1

(w przypadku nabycia nieruchomości
gruntowej, domu. mieszkania)

3 Wskazanie, czy mienie zostało
nabyte do majątku osobistegn czy do
majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową

4 Tyto! prawny do władania mieniem
(własność,współwlasoośćmał2c:ńskalub
z osobą trzecill- wielkość udziału,
u:tytkowanie wieczyste, utytk:owanie,
dziertawa, innytytuI- wymieoić)

5 Dane podmio~ od którego mienie
nabyto (nazwai adres)

6 Wartość nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego ~ wartość, a w
przypadku braku takiego dokumentu
- data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia
(oalety podać rodzaj i datę wydania tych ..- ~
dokwnentów)

,
", '

• Niewłaściwe skreślić.
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ID
l. .--tni. jest.m" członki.m zarządu, rady nadzorczej,łub komisji r.wizyjn.j spółki prawa handłow.go

lob spółdzi.łni'):

Poz. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

l Nazwa i adr •• spółki, spółdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowane
stanowiska (w tym członkostwo
w zarządzie, radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnej)

3 Dala rozpoczęcia p.łnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

2. DejcdeM udńely 1.11 altejlinie posiadam udział6w lub akcji* w spółkach prawa handlowego lub
..........,nl. jestem" wspólniki.m w osobowych spółkach handłowych:

Poz. Zakres informacji Spólka 1. Spółka 2. Spółka 3.

l Nazwa i adres spółki

2 Ilość iwartość nominalna wkładów
lub udziałów

3 IloŚĆ iwartość nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartość rynkowa na
dzień złożenia oświadczenia

4 Data nabycia wkładów, udzialów
lub akcji

IV

Pn, illh~'~"418ihRlE.~* M.lalltde g8spslł.pl!!i!If:B8 "Ias.y FRl!kllRlltlilIJ wSłu'ilBie II ie 5ni oJahsmUnie
prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*, zarządzam/nie
zarządzam* taką działalnością lub ~nie jestem* przedstawicielem czy też pemomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności):

Poz. Zakres in(oro;a.acji -, P~dmiot f. ~ .•.~ " .POtlmiot.2 ..•.•. "", Podmiot 3.

" . • \ •• t..... '-. :. .•.... ,
ł Nazwalf1I12la prowadzonej lub " '

, _ :t •• ~ ~ .', j"

zarządzanej dzialalności
gospodarczej, lub której osoba
składająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem. oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściwy dla tej
działalności " ,

- . , .. -- " - - , , ,
2 Wskazanie, czy dzialalność

' .,
gospodarcza jest przez osobę
składającą oświadczenie prowadzona
czy zarządzana, czy j est
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem tej działalności

• Niewłaściwe skreślić.
2) Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
3} Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w fol}llie i.:$esie
gospodarstwa rodzinnego. I"',:"S':: ,:.."~ /)

c' \0
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V

Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roko nbieglym przychodów': ..
Należy podać w poniższej tabeli:

źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podzialem fonnularza oświadczenia na części, w których został
wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:
część A-I: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego
(z uwzględnieniem rodiaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych
papierów wartościowych,
część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,
część A-III: przychód z tytułu członkoslwa w organach stanowiących osób prawnych, udziały w zysku
podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części,
część A-IV: przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części,
inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uN.~nie, <lie\3. emerytura,. łub renta,
przychód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składni"-óv/ ~ienia
ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z otrzymanej darowizny pieniężnej lub spadku, przychód
z wygranej pieniężnej w grach hazardowych, przychód z najmu składników mienia ruchomego, odsetki od
udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne niewymienione powyżej źródła przychodu - należy
określić w tabeli;

kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł;

przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową').

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia. informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia.

Część Określeoie Kwota
Przynależność przychodo do majątku

źródła osobistego albo do majątku objętego Uwagi
formularza przychodu przychodu małżeńską wspólnością majątkową

A-I

A-II
',-. .. ...... . . .

A-m
- . "

A-IV

inne "t7/' •.•.~Z'j110t,41 / "".. -6.." _'\~.rA
~:'~: •• 6~ 17

/
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej p12ewidzianej w ar!. 132 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.). '

~.7- ....P,..~J.....,t..t...!?.A..2.l?.:t.l ".
(nriej~vośĆ; datazłożenia oświadczenia)

• Niewłsściwe skreślić.
4) Zgodnie z 8ft 31 ~ 2 pkt 1 i 2 usta'W}'z dnia 25 lutego 1964 T. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Oz. U. z 2015 T. poz. 2082) do
majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zaro~.kowej k~dego z małżonków
oraz dochodyz majątkuwspólnego,jak równiet z majątkuosobistegokatdego z małtonków. ..f'. .:'"\

\. t, - .<') 6n
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