
POUCZENIE

ł. Osoha sldadajl!Ca (>.~wjadc7,cnic majątkowe wypełnia dwie jego intcgnllnc CZi;ści: w CZi;ści /\ oś\\;'iadczcnia 7.awartc Si!'

informacje dotyczące stanu mąiątkowcgo. \\' części B zas informacje dotyczącc daty i miejsca urodzenia. numeru PESEL.

adresu zamieszkania sklada.i,!eegt) oświadczenie oraz miejsca polozenia nieruc!wlllosci - nicpodlegające puhlikaeji

w Biuletynie Informacji I'uhliczncj w zClkrcsic określonym w urt. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Polie.ii.

2. Osoha sl.Jada.i:1ea oświadczeni c l11a,iątkow(icst ohowi,!zallll do zgodnego z prawdą starannego i zupclncg.o wypełnicnia knżucj

z ruhryk oswiadczenia znajdlljl)cych si~ w poszczególllychjcgo cz~ścjach (oznac7:onych lit. /\ i cyfrnmi rzymskimi alho lit. 11)

oraz punk(m:h i pozycjach lancl (oznaczonych cyframi aranskimi). kicrując sil; Ireścią 7.umicszCI.01I)'ch ohjasnidl.

J. .leżeli pnszczególnc cz~ści i punkty oświadczenia nic 7.11<ljdllj,!w konkretnym przypadku zastosoWllllia. nale;,.)' skreślić

nicwlaśclwe sfilrlllulowanic w nich 7..awarle.

4 \V przypadku wye7.erpania miejsca przcwidzianego w formular:t.u na pod<lllic informacji w rmnach pos"l.czcgólnych cz~śei.

punklów luh pozycji. do oświadczenia nHlcży dołączyć mkU$ze formahl /\4 zawierające: uzupdnienie wymaganych informacji

\\' ukladzie i .stopniu ,~:t.e7.cg(!lo\\"(lśei określonych wc wlaściwrch punktlleh oświadczenia. nznacl.enie formularza

oś\\'iadczcnill. C7.i;Ści.punktu i pozycji. do których odnos:t.,! się te inforl1l11cje. OrllZdali; i podpis skladnjąccgo 0świadc7.cnic.

CZI;S( A

.tlI. lliżl~i podpisany (al.
B()(iJ)/\N TOMASZ U;ClYCKI

OSWIAIlCZENn: o STANIE MA.IĄTt\OW\'M
POLICJANTA

Tajemnica
Prawnie ChronloM

pdniący(al slu7.ht;
W KOMISARIACIE POLICJI W LOSOSINIE DOLNFJ. 33.314 J.OSOSINA DOLNA 400. NA STANOWISKIJ KOMLNI)ANTA

KOM1S/\RAlTIJ

pll 7.apo7.nllniu sit; z pr:t.cpisallli lIslawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz . .155. z późno 1.111.).składąi,!e
os\\iadczcnic n SIanie mąi,pkowym zgodnie z ar!. 62 lej lIslm\'yll

D W :t.\\"i'Vku 7. nawiązanicm stosunku slu7.howego .

[R' według Sianu na dzidl 31 grudnia roku poprzedniego. tj 20 16"

D W z\\'il!zku 7:rozwiąz<lnielll stosunku słu7.howego.

o na :>,ądanie przclo:>.onego wlaśeiwego \\' sprawach osohowych.

podąil,' \I'edlug SIanu Il<l określony powyżej dzicn nasl~pującc informacje o skladnikach mlljl1tl\u posiadanych na terytorium
IVcczypospoiitej Polskiej ora7, poza jcj granicami_

(w •.•I\"la~cill'Y kW:ldr:ll \\"pi~:lc 7nak X (1Ii17, 1I7.upelnić odpowiednie dllll •.•.
."...;.,J~"!',l,.\. ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
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I. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych
nieruchomości*:

(nic d()tycl:~ gospodarstwll roJllcgn - in!(Hlllacje w tym za"rcsie należy pndać w pl.;t 2)

I'oz. Zakres inform:tl'ji NierufhnlOośt l. NicrudlOmośt 2. Nil'rllCholllośt 3.

I Opis nit"T1lc!l(lIllOści(C.l\llll"miesLI.;ani(.\ DOM
lokHJ użytl.;owy, plac działka - r()(lząi
7.abuclnwy. garaŻ"."11<1I<Lmaguzyn, inne.
wymienić)

Po .•••ierzchnia nicrudlOnwści w 111' 120 nictrów l.;waclml(l\\'}'ch,
3 Wskazani<.:. czy nieruchomość należy WSPOI.NOTA

do l1ląj,!lku osobislcgo osoby MALZEŃSKA
sl.;ladąiącej oświlldcrenie CI.)" do
mą;<!tku pbj<;!t"go małżcllsk"
wspólllnści" lllaj'J11.;uw,!

4 TyluJ prawny do władani,l WSPOLWLASNOSC
,llicrudl"\Ill()ś"ią (wlasno.~ć, MALŻEŃSK/\... '\"vsp'óh\ l<\sm}Ś"c:"11lal:i.Cliskalub z osubą

. trzccia - \\ id"ość udzialu, uclział wc
~.. \\'Sp;'il;lOcie gruntowej, spółdzickze

wlasnościowe praWI), inny tytuł -
wymienić)

5 FOrJna nabycia nicrucholllości (kupno, WYBUDOWANY
spadek. darowizna. z,Hnian,L zniesienie OSOBIŚCII
współwlasnuści. zasil,:(łzl."'nic:.inna
forma ~ \\'\'lllienil')

6 Wartość lJjerllch()Ill(}~ci z Ilstatnicgo Dom wybuduwany we
p(lsi,ldaneg,o dokllllwnlu (ll.;reśl,~j,~ceg(l własnym zakresie w lalach
t<;w;]flns\.':albo - w przypadku braku 2000 roku clo 2007 h)ku
tal.;iegll dol.;ulllL'nlll - data i cena Wedlug polisy PZU na mk
nahycia z al.;lu nOlarialnego luh innego 2016 wartość dOlllu:
uol.;ulllcntu slwierun~jacego ll<-lhycic 276.2001'.1
nicrudwlllnsci (Ilak/.)' poclać rodzaj i
dat~. \\ydani:llych dokumentów)
W przypadl.;u hral.;u wymienionych
(h)I.;ulllcnll:)\\' pl)dnć (lpis nieruchomości
i przybli/.ull') datt; jej nahyci,l luh
wybudo\\ania

2017 il'I- O li
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2. Posiadam gospodarstwo rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

PUl-. Zakrcs inrnrmacji Gospodarstwo rolnc l. Gospodarstwo rolnc 2.

I FOrtlHl gospodarslwa rolnego. NA WLJ\SNI:: POTRZEBY GOSP()llI\RSTWA
kicrulU,'k pf(lwadz(mcj \\' DOMOWEGO
g(l~p(\Jilrst\\'ie rolnym produkcji
f(\lncj

2 PowicrZl'hnin gruntów rolnych A3HA
g(\spodar~twa rolnego w ha

J Rodz<l.izaoudowy (dom. hudynki BlJDYNI:K GOSPODARCZY
gllspndarczc. np. stajnia. stndola.
inne - \\'ymi'enić)

4 Powierzchnia wskazanych wyżej 50 metrów kwadmtowych
oudynków w m!

, Wskazanie. czy gospodarstwo WSPOLNOTA MALŻENSKA
l1il1c;l'.ydo nl<~i",lktltlsobistego
osohy skladająeej oświadczenie
czy do rnaj'!tku (l~i~tego
mall.dlSkl! wspólności" ma,i'!tkową

(, Ty tul prawllY do windania WLASNOSC
g\)sptldnn<l\\'c11l (wlasność.
\\spólwlasllośc: maiżellska lub z
osohą trzecią - wielkość udzialu.
u7.ytktl\\"Hnie wieczystc.
Il).ytkl)wanic. dzicr)a\\".l. udzi:ll wc
wspóln()cic gruntowe.i. inny t~tlll -
wymienić)

7 Forma naoyeia gospndarst\\"a DAROWIZNA
(kupno. spadek. dllrnwizna. --zamianll. "I.llicsiellie
współwlasności. zasiedzcnie. inna
forma. wymicliic)

R Wartość gospodarstwa rolncgo z Grunt otrzymalt:m \V formie darowizny od
Ilstalniego posiadanego dokumcntu rodzic0w to jest 1.43ha ziemi rolnc.i w klasie V i
okrdlaj'lccgo li; warlośc alho - w VI oraz l ha lasu. Dnrowizna w roku 1994.
przYPlldku hraku tnkiego Dom oraz hudynek gospodarczy olldllwany wc
dokUmentu - dnta i ccna nabycia z wlasnym zakresie w latach nu 2000 roku do
aktu notarialnego luh innego ~OO7roku.
dokumcntu stwierdząi'lcego Wartosć hudynku gospodarczego wccllllg polisy
nahyeie gospodarstwa (należy PZU na rok 2016: 4fdOO7.l
podać rodzaj i datę wydania tych
dokIIIllClltóW).
W pn'.ypadku braku wymienionych
dokllnll'nlów podać opis
gospodarstwa i prl.:yhliżoną dat~
jeco naovcia lub w\"oudowunia... .

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGiNAŁEM
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Prz)-'lIaleznośt do majątku J"r:ąllaleinośt do majątku
I"nz, Za kn'!\i inform"eji ohjętego małżeńską wspóhlfl~l'ią osohistego skladająn'gu

majątkową uświHdczenil'

I h\\ul,l środków picni(,::I.nych /.gromadzonych w walucic 20.000zl
polskiej {slllna środkl)w I.gromadzonych w gOlówcc
oraz na r<lcJHlnkach oic:lilcych i lokalach prowmlzon)"ch
PTZCZb1lnki. spt"lłdzil'll'zl' kasy llszczędnllściowll-
kredylowc 1110innc inslylllcjc finansowe)

2 KWllla srodków pil'lIi~'7.nych t:grnmad7onych w walucie BRAK
obcej (w rozhiciu lIil posz(;t:ególne walut)'. suma
środków zgromadzonych w gOlówce oraz na
rncJHlllkw.:h Oil';i.,!cych i lok,llul:h prowadzonych IH/.l'/".
oanki luh innc inslyllll.:.ic finansowe)

3 Papicry Wilrll)Śl.:ilH\'l'(rodz,~j. ilOśl'. dala i ccna nuoYl.:ia. BRAK
a w przypmlkll papicró\\ \\'arl(l.~ciowych w obrocie
publicznym - warhlŚĆ rynkowa na dzień zlożenia
()świ,ukzl:nia)

"Pssiaaam'J3BSiaaa mój malżonek1moja małŻSAI ••a IHlellle Aabyte* lub nie posiadam/nie posiada---ł-lłej
AlalżaRek/moja malżonka mienia nab)'tego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osob)' prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub
związku metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

1"01'. ł,,,kn's iufo.'m"cji Sklatlllik mil'nia I. SklHlIllik mil'llia 2. Skl"lIl1ik mil'lliH J.

:' Powierzchnia \\ ha luh 111"{w przypadku
nahycia nierm:homn$(,;j grunl\\\\'t'j. domu.
mil'szk,lnia)

:1 Wskazanie. n.y mienie zllslalo nabyte do
rna.i,!lku osohislego c/.y do m;~i,!lkll objętego
l1laI7.cllsk,~\\'spólnll.';l"ii~ lllajall\oWij

4 Tylul prawny do wladania mieniem
(własność. wspl'llwłasnosć lllalJ:cl1ska lub z
OSOO,!ITzeci<)- wil'łl-;osć udzialll.
użytkowanie wieczysIe. lIi.)"lk(lWanic.
dzkrżawa. inny Iytuł \\ymicnić)

:' D,lIll,' podrnio\ll. od klÓfl'go mienie nabyłO
(nazwa i <ldTl'S)

6 Wartośc llaoyll'1:\o mil'niCl z oSlalniego
posiadalli:go doklln1l'nlll okrl'śla.iacego tę
wartość. a \\ przypadl\u bmkulal\il,'go
dol\ullll,'nlll - dala i cena nabycin z al\tu
nl)larialnego lub inllegll dokunH.'nlu
stwil:rdząjacego nahycic mienia (należy
pndać mdz<lj i d,łti; \\y(luniil lych
dokulllt'nló\\')

* - Nk\\"ła~ri\\'t: skrdli..:
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III
I. J.e.s.t.em.lnie.icstem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego lub spółdzielni2:

I'oz. Zakres informll('ji I'odmiol I. Podmioł 2. Podmiot J.
l Na7.Wi! j adres :<>plilki. spółdzielni

.

2 PclniollC fUIlKl:jCluh ząimowanc
stanowiska (w tym cz/onknslwo \1'

zarz,!dzlC. radzie nadZtlTczcj. komisji
rcwizrinl'j)

3 ])ala rozrocz~cia pclnicnia til11l\G.iilub
zajnwwania sIanowisk

2. PasiaElam "Elzialy l"" akeje/nie posiadam udzialów lub akcji* w spólkacb prawa handlowego lub
jestem/nie jcstem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych:

PU7.. ~akr('s informacji Spółka I. Spólka 2. Spólka 3.

l Nazwa i adres spólki

2 Ilose i wartost: nominalna wldadów lub
udzialów

3
Ilość i wartość nominalna akcji. a w
przypadku ak,ji w ohrocie publicznym _
\\'arl(l~ć rynlwwa na dzicll złożenia
oświauczC'llin

4

Dala nah\'cia wkładów. udzialów lub akcii

IV

PrewaElzę.~a'Njesilem(am)* fłzialalRsśś gSSf3eElarezą Ra 'Nłasny raełufAek l!:Je wSf3ślnie Z iARymi esel=tami/nie
prowadzę dzialalności gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*,
zarządzam/nie zarządzam* taką dzialalnością lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnościJ:

110z. Za kres informacji I'odmiol J. rud miot 2. rndmi,,' 3.
l

Nazwa/firrna prowadzonej Illh zarzf)dzancj
dzilllalno~ci gospodarczej. luh której osob<l
skladąjl!Cll oświadczenie jest
przedstm\'iciclcm luh pelnnmocnikiem. orllZ
numer NIP. REGON lub KRS właściwy dla
lej dzialall1n~ci

2

\vsJ.;llzanie. czy dzialalność gospodarcza jest
przez (lsnh~ skladąiącą oświadczenie
prowadZ(lllll ó.y ZllrZ'Idzana. czy jest
przedstawicielem luh pełllmll(lCnikielll tej
działalllości

.

'" Nkwlaściwc sheślić.

2017 -m- 06

1 Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
~Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresIe produkcji roślinnrJ?~~wierzęcej. \V forrnie I

zakresie gospodarstwa rodzmnego ~r."...lI ...t,-::[''?~.'
" "'J!' \Gf'3 t::~3'1-< ~1:"', /.'. ,;,;

ZAZGOD~)=toi ~INAŁEM
,..; •..•;,.•..:... ?...,/. J_,
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v

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

Nah.'z)' poda(: w poniższej lancii

i.ródla uzyskanego przychodu zgudnie z podzialem formularza oświadczenia na czt;sci. w I\lórych zoslal wymieniony slan
prawlly lun faktyczny zwi~z,lIlY z uzyskaniem przychodu. np.:
l'Z\'śt :\-1: pr•...ydlóu z nąjlllll llicrucilOlllosci, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzgh;dnicnicm
rodzaju i wysokości dot<lt:ji/l!nplal). odsetki z lokal bankowych, przychód z posiadany!:h papierów wartnściowych.
l'Z-:śt A-II: przychód 7 posiadllJl{'gn mienia nabytego od Sl.;arhu Pailstwa, innej pUlisIwowej osoh)' prawnej, gminy. Z\\ iazku
llli\'dzyglllilllH:gą powiatu. zwi'lzku pl)\\'iaIÓW, zwi~,zkll powiatowo-gminnego lun zwi,pcku Illctropoliwlnego, ktOre podlega lo
znyciu w drodze prZdargu.
('z\'ść A-III przychód z tytulu e:tłonkOS(Wll w organach stanowi'lcych osóh prawnych. udziały w zysku podl11ioIÓ\\
gospodarczydl lI'ymicninnych II tC.iczdci,
l'Z\'śt A-I\': przychód z prowadJ:oncj lub zarzl!dzanej dzialalnosci gospodarcze.i wymicnionej w lcj części, inne: 1\)'nilgrodL.cnil'
ze stosunku służbowego luh stosunku prac)'. uposażenie. dkta. emery1Ura lub rellla. przychód z unwwy zkcellia lub lUllO\\'y o
d••..icln. przydlód z t)'tulll zbycia nieruchomości. skladników mienia ruchomego lun papierów wartościowych. przychód z
otTl.:ymancj darowizny picnit;żlle.i lub spadku. przychód z wygranej pienit;Żlll:j w grm:h hazardowych. przychód z Iw.ilJlu
składników mienia ruclwll1ego, odsetki od udJ:iclon)'ch pożyczek. przychód z praw autorskich, innc nicwymlcmollc po\\'yh'j
żródla przychodu - llilleŻY okrdlic IV1l1beli:
k\\oty przydlOdó\\ faklycznil' uzyskanc z POSzl.:zl'gólnych żróde!:
przynllkzność przychodu do mąiatku osobistego skladąiącego oświadczenie albo do l1ląjl!tku obj~'lcgo maI7.ensk,! wspólno:kia
m;~i;,tkO\I""",

('Z\'śt Okrcśknil' Kwota Prz)'lllllc-żllośt pn'.Yl'hmJu do ma.ilttkll (IwlIgirllrmuhłrzlI iródla przychodu osobistego IIIIJo do lIl11jlttku ohjl,'ll'go
nrz\'('hodu mlllżeńskll w,mólnośria lI1aiatkowa

I Dotacj<l dl) grunll'l\\' z I. nk, ISOOz! Wspólnota maj.!thl\\'a
ARiMR (icdl'll tysi,!c

pil,'ćs('t
zlotych)

A~I

,

A.II

A-III

A-I\'

Wynagwdzcnit,' ;ta pr;ll:l; SS557,25zl (Ilsicmdzicsi,!t pil,'ć Wspólnota rnaj,!t"owa
własne tysil,'cy. pięćsl't pit;cdziesi,!t

siedem zlote i dwadzicścia pit;ć
groszy)

inne 56946.85zl (pil;cdziesiąl sześć
Wynagnldzcni(' Z<lpnlcc tysit;cy, dziewięćset
,on~ cztl'rdzieś('i szdć złotych i

osicmdziesiąt pi~ć gmszy)

Do nświudC7('lli<l dołączam llzupl'łni(,llic/nic dolączmn lll.llpcinienia* inJ()rmacji. o którym nl\.\Wll \\' pkt 4 PUllczcllia

POWY7,SZCl1świadczcnil' skI adam świadoll1y(a) odpowiedzialności dyscyplinurncj przcwidziancj wart. 132 ustaw)' z dniu ó k\\ictnia
1990 r. \) Policji mi u z 2(}15 r pOI. 355. z póżn, 7.111,),

l, I,godnie / ;111.:lI ;;::: pkl I I :2Ihl,lll) , dnl,l 25 lutego Il)óll l • K(>dcks l,ldzlllm l oplt~kllncz) (Dz lJ z 2015 I pOZ 1081) do 1ll"I.]\kll \\ spotll~.!O
lWh:Żl! pOblalle \\';'Il<lf]\)JLelll~ /<1Pl,ll\' l dOlhodl l. Illnel Jl.Hll,i111n~clz<IJllbko~el k<lzdc~o z 1))<l170I)ko\\()I,V duyh()(I;-:;;Ill.II'llkll \\~polnc~o 1:11..
lllwllic;i'. /, Iłln.i~llkllo~obi~le"{) kll/[k"" '/ lllal',llnl..ow, - '--~ '" ""••.•

c c •..-;~_'"',.}.;.....\
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