
POUCZENIE

I. Osoba sldadająca oświadczenie majątkowe wypelnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są

informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia. numeru PESEL,

adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polO1:enia nieruchomości - niepodlegające publikacji

w Biuletynie Informac.ii Publicznej w zakresie określonym wart. 62 liSI. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba skladająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypelnienia ka1.dej

z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznacz.onych lit. A i cyframi rzymskimi albo lic B)

oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arahskimi). kierując się treścią zamieszt:zonych ohjasniefl.

J. Jei:eli poszczególne części i punkty. oswiadczenia nie znajdu.ją w konkretnym przypadku zastosowanin. należy skreślić

niewlaściwe slormulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczególnych części.

punktów lub pozycji. do oświadczenia należy dolączyć arkusze fomlatu A~ zawierąjące: uzupełnienie wymaganych informacji

w ukladzie i stopniu szczegółowości określonych we wlaściwych punktach oświadczenia. oznaczenie formularza

oświadczenia. części. punktu i pozycji. do których odnoszą się te informacje. oraz datę i podpis składającego oświadczenie.

CZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany (a),

OŚWIADCZENIE OSTANIE MAJĄTKOWYM
POLICJANTA

"........Tajemnica' .
,Prawnie Chronioll6

I!Njv.~-?~Ct-1
timif' Imion<1i lIo:\I'i.~I;o. 1I11:1I"i.l'I;" m(/"U't')

..............................................................

~/C71
...................../ ....

.........~~"!2'!~C

pelniący(a) slutbę

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dni.a,6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355. z późno zm.). sl.;/adąjąc
oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawyii:

o w związku z nawiązaniem Slo'unku 'Iużbowego :: ~ .

....................................................

%wedlug stanu na dzień 3ł gmdnia roku poprzedniego. tj . .20/C

D w związku z rozwiązaniem stosunku slui:bowego. ...ij?.
o na żądanie przelożonego wlaśt:iwego w sprawach osobowych ................................ - .

podaję wedlug stanu na określony powyżej dzieli następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz po7.ajej granicami.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGiNAŁEM
l We wlasciwy kwadrat wpisać ZIl(lk X oraz uZlIpelnić odpowiednie dane.
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J. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych
nieruchomości*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2)

Poz. Zakres informacji Nieruchomośc I. Nicruchomośt 2, Nieruchomośf 3.

l Opis nieruchomości (dom, mieszkanie,
lokal użytkowy. plac. działka - rodzaj

j)cYI .,zabudowy, garaż, hala, magazyn. inne- .JPIIJ~J(I}
wymienić)

Powierzchnia nieruchomości w m" ,( t,.F ", J. }I
2

Q/

} Wskazanie. czy nieruchOlllość należy AU'''''' ",0 lI..r "I of,irj /do majątku osobistego osoby
skladającej oświadczenie czy do ,. ~'t'",.J'ł ;.....r..~~
majątku objętego malżerlską AM,o"i~~,';ą "~~O~~"wspólnością majątkową

_/",I00J9 '1"'IJ_.,

~ Tytbl prawny do władania . " I • I
" " nieruchomością (własność. IbPDtIlJIJSII/asC /b1OtIJĆ~

współwłasność: mai żeńska lub z osobą I/"AieAiu-19 "~ZGkt,,trzecią - wielkość udziału. udzial we
wspólnocie gruntowej, spółdzielcze
wlasnośclowe prawo. inny tytul -
wymienić)

-/
5 Forma nabycia nieruchomości (kupno.

~~
A-¥T q;,7~/1UNY

spadek. darowizna. zamiana. zniesienie
wspólwlasności. zasiedzenie, inna JIIl 6łi3%~j'
forma - wymienić) ~ d..... l .Cl3: lJ:l '9

I

6 Wartość nieruchomości z ostatniego
,j)Q;to /~ocJ,~posiadanego dokum~ntu określającego

tę wartość albo - w przypadku braku ,..,,2,.."J IIJ.
'~~takiego dokumentu - data i ,ena

nabycia z aktu notarialnego lub innego ,..-Je ",.., ,/
dokumentu stwierdzającego nabycie .-:::i!ODO O,

7
nieruchomości (należy podac rodzaj i ,;/.,.J.-..I<>'7J'"datę wydania tych dokumentów).
W przypadku braku wymienionych ~'O/t-'
dokumentów podać opis nieruchomości
i przybliżoną datę jej nabycia łub

"" PJjJ""""'"wybudowania

AJ loIoJ.
~/f3'J . ..zOO~

* - N iewłaściwe skreśl ić

, " , . '. ,", ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGiNAŁEM
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...• 2. Posiadam gOSpOdAIJł" 8 F81Re/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. Zakres inrormacji Gospodarstwo rolnr I. Gospodarstwo rolne 2.

3/7

Forma gospodMslwa rolnego.
kierunek prowadzonej w
gospodarstwie rolnym produkcji
rolnej

2 Powierzchnia gruntów rolnych
gospodarstwa rolnego w ha ,

3 Rodzaj zabudowy (dom. budynki
gospodarcze. np. stajnia. stodola.
inne - wymienić)

4 Powierzchnia wskazanych wyżej
budynków w m!

5 Wskazanie. czy gospodarstwo
należy do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
malżeńską wspólnością majątkową

6 Tylul prawny do władania
gospodarstwem (wlasność.
wspólwlasność: maiżeliska lub z
osobą trzecią - wielkość udzialu.
użyłkowanie wieczyste.
użytkowanie. dzierżawa, udział we
wspólnocie gruntowej. inny tytul -
wymienić)

7 Forma nabycia gospodarstwa
(kupno. spadek. darowizna.
zamiana. zniesienie
wspólwlasności. zasiedzenie. inna
forma - wymienić)

8 Wartość gospodarstwa rolnego z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość albo - w
przypadku braku takiego
dokumentu. data i cena nabycia z
aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa (należy
podać rodzaj i dlltę wydania tych
dokumentów).
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis
gospodarstwa iprzyblitoną datę
jego nabycia lub wybudowania

* - Niewlaściwe skreślić

2a:l -ll3- 1 7
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Przynależność do majątku Przynsleiność do majątku
Poz. Zakres informacji objętego małżeńską wspólnością osobistego skladajqcego

majątkową oświadcunie

I Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie
polskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce

oI:07~oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych
przez banki, spóldzielcze kasy oszczędnościowo. / -
kredytowe lub inne instytucje finansowe) ./S""OOO Z.

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie
obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma

~'C 1'C>614j)'9'"środków zgromadzonych w gotówce oraz na
rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez
banki lub inne instytucje finansowe)

3 Papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia,

.3311f~ra w przypadku papierów wartościowych w obrocie 20publicznym. wartość rynkowa na dzidl zlożenia
oświadczenia)

II
P.ssi8łłallł;'posiatl8 MÓj Małżonek/moJa 1R8ł~9Rlit9 mieniM H8h)tct hlh nie posiadam/nie posiada mOJ
małżonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo~gminnego lub
związku metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

,

Poz. Zakres informacji

Rodzaj mienia

Skladnik mienia lo Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

2 Powierzchnia w ha lub m- (w przypadku
nabycia nieruchomości gruntowej, domu.
mieszkania)

3 Wskazanie, czy mienie zostało nabyte do
majątku osobistego czy do majątku objętego
malżeliską wspólnością majątkową

4 Tylul prawny do władania mieniem
(własność, współwłasność maiżellska lub z
osobą trzecią - wielkość udzialu,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, inny tytul - wymienić)

5 Dane podmiotu. od którego mienie nabyto
(nazwa i adres)

6 Wartość nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu określającego tę
wartość, a w przypadku brakulakiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia (należy
podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

* - Niewlaściwe skreślić

~
ZAZGO:r,JSĆ Z ORYGI1iAŁEM

4/7



,
" III

I. ~/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego lub spółdzielni':

Poz. Z~kres informacji Podmiot L Podmiot 2. Podmiot 3.

ł Nazwa j adres spóJki. spółdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowane

~stanowiska (w tym członkostwo w
zarządzie. radzie nadzorczej. komisji /'rewizyjnej)

~
3 Dala rozpoczęcia pełnienia funkcji lub

zajmowania stanowisk

2. Posiadam udzialy lub akcje/nit posiadam udzlaló •• lah aheji* w spółkach prawa handlowego lub
jestem/nie jestem* wspólnikiem w osobowych spólkach handlowych:

Poz. Zlłkres informacji Spółka I. Spółka.2. Spólka J..
Nazwa i adres spólki '''":" p,/':- I"":"" ~.,

C~ ,,-.; J oł "I łCb<711 .,1. ~_-..Jo~~
Ilość i wartość nominalna wkladów lub

iJ'
2 - - -udzialów

3
$f?C>OO - '1°4,1 /~DG - 7, 03'; AO~ - O,C/11-Ilość iwartość nominalna akcji. a w

przypadku akcji w obrocie publicznym -
~OOo ,1wartość rynkowa na dzieiJ zlożenia // .290,"8, r :;zOU, 04,'

oświadczenia

4

..?o/f 'o ..2O/~-"o .20/,$,,-
Data nab"cia wkładów, udzialów lub akcii

IV

Pi O" adzę/u ••iesile In(am)* tlrialalueśl g8s~9dart;;:ią..Aa WlaSA~: F8ełł.HRel.i !yl:J wspólnie 7 in", mi
••• bami/nie prowadżfdz!ałalności gospodarczej' •••• wlolny' r.cJi~nek luKw'śPóińte:ź.ln~iJy'mi osobami',
z.rządzam/nie z~'rz4'i1z.in* 'tak"ą':"~~i.łaloośdą.' lub "je~tem/nie je6t~m.~" prudsta,wjcielem czy tez
pełnomocnikiem w prowadzernl.i iakfeJ działalności3: . '•• "'~1",' '."0' ;,:,;, •.,'

I', '. i "l; ,';'.. ~\ ...., '.'.;l'~'..••~":'

Poz.

2

Zakres informacji,

Nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej
.dzialalności gospodarczej. lub której osoba
skladająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub pełnonlOcnikiem. oraz
numer NIP. REGON lub KRS właściwy dla
tej dzialalności

Wskazanie. czy dzialalność gospodarcza jest
przez osobę skladającą oświadczenie
prowadzona czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub pelnonlOcnikiem tej
działalności

Podmiot I.

'.,' ..•.

Podmiot 2. Podmiot 3.

o,
, .

.•.Nicwlaściwe skreślić.

• ..2 Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
~"~~~Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierZeG,ej.~ formie i. ~~_',>, "(tJ"'l'

zakresie gospodarstwa rodzinnego. 4~~t~%\ l'J d

il,~fłi:'6'.\'-;\c .•.-..•..•..Jr'> 5/7"',J:f -
4.. -hJA0

.•.. - .1:8ąc~',)\: _..

,-'-,o.. -•.•.•• ~.;::;:--::..::.'"'T.•.•" .••..'""_ .. ":'.- -',łi.~~-:,-......;.:.'''.~~''';''--''''-.''~~_-::=''~.:':~.
-.i. •



v

Uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychodów':

Należy podać \\' poniższej tabeli:

źródla uzyskanego przychodu zgodnie z. podzialem formularza oświadczenia n8 części, \V których zoslal wymieniony stan
prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np..
rzęśt A-I: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem
rodzaju i wysokości dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych.
część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa. innej parlslwowej osoby prawnej. gminy, związku
międzygminnego. powiatu. związku powiatów. związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego. klóre pOdleg310
zbyciu w drodze przetargu,

część A-III: przychód z tytulu czlonkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udzialy w zysku podmiotów
gospodarczych wymienionych w lej części,

część A-I\': przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części. inne: wynagrodzenie
ze stosunku slużbowego lub stosunku pracy. uposatenie, dieta, emerytura lub renta. przychód z umowy zlecenia lub umowy o
dzieło, przychód Z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z
otrzymanej darowizny pieniężnej lub sp'adku, przychód z wygranej pieniężnej w grach hazardowych~ przychód z najmu
skladników mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne niewymienione powyżej
źródła przychodu - należy określić w labeli:
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszcz~gólnych źródd: '_,

• _l.~ "prz)ińaletność ~rfyChidu d0'n1ająll\u osobrstego'l'skiiH:łającego oś\vlacł~ienie albo do majątku objętego malżeliską wspólnością
l'" '~"""'''':~,rhai<fl'kd\Vą'o.,~ ., • .,:--( •.•.. ~' .. '...... .~, .•.,.' ",', ~~. I,!ot

"'. .

llwsgiPrzynale:tność przychodu do majątku
osobi8t~o.albo do majątku objęlego malżeńską
ws ólności ma' tkow

.', .. ~

.,
«WOla

'. prZy'cho~.u

"

Okrt'ślenit'
., , tr9dla -

n: chodu

inne NIIt~ ł'tIlI<Y q I ;;;;""o/.7-"o.sC e- "'~4 ..•.
"0 ••.•,-, /t:tro ,.J>-:...L., ",¥a/.-oMr~

,~IłL~C' #oJ'! iV•..h"_ /".,. _/~.,...
n, ~ _-

..$"''1IJ061111lr s_~.f~l:lOII ,
Do oświadczema dOhfczam uzupełhienie/nie dołączam uzupelnienia* informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia,

, '.

Część
\1: "',': 't ,formularza

A-III

Powy:tszc oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy z dnia 6 kwidnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355. z późn. zm.) .

• Niewlaściwe skreślić

~\ Zgodnie z an_ :1l * 2 pk1 I i 2 ustawy l. dnia 15 lutego 1964 1".- Kodeks rodzinllY i opiekuńczy (Dz. U. z 20 [:i 1".poz. 2082) do majątku wspólnego
naleUj pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej dzialolności znrobkowej każdego z l11alżollków oraz dochod)' z l11ają1ku wspólnego. jak
równieŻ z mają1ku osobislego każdego l. maltonków

"''''-'~l, ,, , {J l 7

",',r-' "'.~~"":-\""_,-.. '.r.
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