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1. Osoba skladająca oświadczenie mąjąlkowc wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są
•

informacje dotyczące stanu mąiątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daly i miejsca urodzenia. Ilumenl PESEL.

adresu zamicszkimia składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości - nicpodlegające publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym wart. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji_

2. Osoha sklada.i,"!ca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypełnienia każdej

7. rubry" oświadczenia znajdujących siC; w poszczeg61nychjego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B)

oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi). kierując silt treścią zamieszczonych objaśnień.

3. .leżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nic znajdl~ią w konkretnym przypadku zastosowania. należy sKreślić

niewłasciwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formułarzu na podanic informacji w ramach poszczcgólnych części.

punktów lub pozycji. do oświadczenia nale].y dolączyć arkusze formatu A4 zawierąiąec: uzupełnienie wymaganych informacji

w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczcnia, oznaczenie formularza

oświadczenia. części. punktu i pozycji. do których odnoszą się te informacje. oraz dalę i podpis skladającego oświadczenie.
~ •. Tajemnica
.Prawnie Chroniona

OŚWIAIlCZENIE o STANIE MAJĄTKOWYM
POLICJANTA

CZf,ŚĆ A

Ja. niżej podpisany (a).

(Imi" imion(l i lIa;lI'i.,k". lIil;lrj"ko rodowe)

pelni~cy(a) służbę

l<:'?I':f'/[tJ4/. "!/ .lOt-!.C;r wt /u. /I//C.~ '.':.-?l ~ZdJ/.ł:>1 v..

.....................?(t.:../l//'Pt~7~-?~,.q.2.1'" ~,A(2~.Ę'Y~/-f-/l/7.
111111.'/'('.'111)f'"luh'lli" slll~h.r 1/(1;1"/1 i IIdn.'" om; ."<lIlOwi.l'ko ,Ihd", ••." l"h/illlk'iIlJ

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

D w związku z nawiązaniehl stosunku slużbowcgo .

W wcdlug Sianu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ij .

o \\'związku z rozwiązaniem stosunku służbowego ..

D nn żądanie przelożonego wlaśeiwego w sprawach osobowych.

podaję wedłLlg stanu na określony powyżej dzień naslępujące informacje o skladnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzcczypospolite.i Polskiej oraz poza jej granicami.
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J. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/Rie łl8!li8dam dOiliÓW, mieszkali lub iniiych
oiePiCbQlIlości' :

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje~' tym zakresie naleLY podać w pkl2)

Poz.

2
3

4

6

Zakres informacji

Opis nieruchomości (dom. mieszkanie,
lokal u7.ytkowy. plac, działka - rodzaj
zabudowy, garaż, hala. magazyn. inne-
wymienić)

Powierzchnia nieruchomości w 111-

Wskazanie, czy nieruchomość n<lleży
do majątku osobistego osoby
składającej oświadczenie czy do
majątku objętego malLcllsk1!
wspólnością l11ajatkow<!

, Ty tul prawny do wladania
; nienH;homością (wlasność.

współwlasllość: małżellska lub z osobą
trzecią - wielkość udziału, udzial we
wspólnocie gruntowej_ spółdzielcze
własnościowe prawo. inny tytuł -
wymienić)

Forma nabyd<:l nierllchomoŚ\.:i (kupno.
spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wspólwlasności. zasiedzenic_ inna
forma - wymienić)

Wartość nicruchomości z ostatniego
posi<ldancgo dokumentu określąjącego
tę wartość albo - w przypadku braku
t<lkiego doku1l1entu - dala i cena
nabycia z <lktu notarialnego lub innego
dokUmentu stwierdzającego nabycie
nieruchomości (nalet.y podliĆ rodzaj i
datę wydallill tych doku1l1cntó\v)
W przypad"u braku wymienionych
do"umentów podac opis nieruchomości
i przybliżolH! datę je.i nabyci (l lub
wybudowania

Nieruchomość I.

/)01-1

t'!IrJl} r6 k
cPó7~/'"

Ivfl:ł f 7'ć"J f'1-4
Nrjl.'t ";t>iCf~

MA-11tl/<:<>v4

w,jl.f{-IVI'.4fAlo<

M/-!-" 7 €rJJf ;<I

Nieruchomość 2.

MItF)n=/c
rP~?fr'f
/v1M-l'ć,../ J 1:"1, ,
h' / ;Jo( tYf}/'<IĄ
tł?lł lł TIż>iHl

Wf/Or"'tAPYD);
.-<-1'/1 Kle'd!l,I1

/99'3 1<..
.AfT
1'0/R7,Ą-le/ O ,A.,y(

Nieruchomość 3.

* - Niewłaściwe skreślić
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2. Posiadam gCli~BElHI9t •• O I uhle/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

3/7
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
I~

Poz. Zakrt's informacji Gospodarsrn'o rolne I. Gospodarstwo rolne 2.

l Forma gospodarstwa rolnego.
kierunek prowadzonej w
gospodarstwie rolnym produkcji
rolnej

2 Powierzchnia gruntów rolnych
gospodarstwa rolnego w ha

3 Rodzaj zabudowy (dom. budyn"i
gospodarcze. np. stajnia. stodola.
inne. wymienić)

4 Powierzchnia wskazanych wyżej
budyn"ów w m2

5 Wskazanie. czy gospodarstwo
nalezy do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

,

.

6 Tytuł prawny do władania
gospodarstwem (własność.
współwłasność: rnalzeńska lub z
osobą trzecią. wielkość udziału.
użytkowanie wieczyste.
uzytkowanie. dziert.awa. udział we
wspólnocie gruntowej. inny tytuł -
wymienić)

7 Forma nabycia gospodarstwa
("upno. spadek, darowizna,
zamiana. zniesienie
współwłasnóści, zasiedzenie. inna
forma - wymienić)

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

.* - Niewłaściwe skreślić



3. Posiadam zasoby pieniężne/nie pcriadaRl zasobów pięnię~H} eh*:

Przynależność do majątku Przynależność do majątku
Poz. Zakres informacji objętego małżeńską wspólnością osobistego sklada,jącego

majątkową oświadczenie

I Kwota srodków pienięi.nych zgromadzonych w walucie
polskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce
oraz na mt:hunkach bieżących i lokatach prowadzonych

.-(.0. :)00 d. ;v?£przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe lub inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w wałucie
obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma
środków zgromadzonych w gotówce oraz na
rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez ~/~ -4/E
banki lub inne instytucje finansowe)

3 Papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia,
a w przypadku papierów wartościowych w obrocie mEpublicznym - wartość rynkowa na dzień złożenia /V/Ć
oświadczenia)

II
P8r;adam/pQriada mój iIisli!coe'dwoja maliBRlta mil1Ritł nab)'t9*, lub 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 podlegało zbyciu w drodze przetargu:

Poz. Zakres informacji Skladnik micnia I. Składnik mienia 2. Składnik mienia 3.

I Rodzaj mienia

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

3 Wskazanie, czy mienie zoslało nabyte do
majątku osobistego czy do majątku objętego
malżellską wspólnością mająt~ową

4 Ty tul prawny do władania mieniem
(własność. współwłasność Ilwlżellska lub z
osobą tr.zecią - wielkość udziału.
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa. inny tytuł - wymienić)

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

6 W<lrtość nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okrC'Ślająt:ego tę
wartość. a w przypadku braku takiego
dokurnelllu - dala i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumel1tu
stwierdzającego nabycie mienia (należy
podać rodzaj i datę wydania iych
dokumentów)

* - Niewlaściwe skreślić

,"\ ".

2017 -m- 2 7

~AI'\f\Nr;",'A 7 ,.~.'0\/,"'~::I' r r'i.t.ZAL!,jvUl V'o.Iv;", •...•'.1 ""I,',"C"~,,,

~
4/7



III
I. .h!itf!Ał!nie jestem* czlonkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego Jub spóJdzielni':

Poz. Zakres informacji Podmiot L Podmiot 2. Podmiot J.

I Nazwa i adres spółki. spóldzielni

2 Pełnione funkcje lub za,imowane
stanowiska (w tym czlonkoslwo w
zarządzie. radzie nad7.0rczcj, komisji
rewizyjnej)

3 Dala rozpoczęcia pclnienia funkcji lub
zajmowania stanowisk

,

2. Posia(.jam 1117;aI3' lulł ah@je;'nie posiadam udziałów lub akcji* w spólkach prawa handlowego lub
jestem/nie jestem' wspólnikiem w !,sobowych spólkach handlowych:

Poz. Złlkres informacji Spółka L Spólka 2. SpóJka 3.

, Nazwa i adres spólki

2 Ilość i wartość nominalna wkladów lub
udziałów

3
Ilość iwartość nominalna akcji. a w
przypadku akcji w obrocie publicznym _
wartość rynl.;owa na dzieli złożenia
olh•..iadczenia

4

Dala nabvcia wkladów. udziałów lub akcii

IV

PFe li pdzęlzawi8iilem(arnł* daialalR8Śt" g03padOFt;zą 22 ",'arA" Fa(;iłwR"h 'Hh hspólnie E iiLli) mi
..Qse~8IRoi/nie prowadzę działalności gospodarczej .na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*l
"!anądzam/nie zarządzam* taką działalnością lub ~/nie jestem* przedstawicielem czy też
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3:

Poz. Zakres informacji Podmiot I. Podmiol2. Podmiot 3.,
Nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej
działalności gospodarczej. lub której osoba
składająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub pelnonlOcnikiem. oraz
numer NIP. REGON lub KRS wlaściwy dla
tej dzialalności

2

Wskazanie. czy działalność gospodarcza jest
przez osobę skladąiącą oświadczenie
prowadzona czy zarządzana. czy jest
przedstawicielem lub pclnonlOcnikiem tej
działalności

••.Nicwlaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
:-Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwi~~ę~eJ" w formie i

zakresie gospodarstwa roBzinnego. Afj~Q(;((~
~_::>'~". ~ -.. ~ yj;::'_.~:~\'1.'

~ ( "I •• "~' id 5/7v ,< ..' , / '-l.;.......l~~Jf /{"q.:-:1£-. ,-"'-
ZAZGODNÓ'~"'~RYGINAŁEM 2017 -03- 2 7

fid~



v

LJzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/pic "z)'sltHlcm(am) h i61ttl ttł:liegl'flł f:lF!Z)dl8E18 ••*:

Należy podać w poniższej tabeli:

źródła uzyskanego przychodu zgodnie 7. podziałem formularza oświadczenia na części, w których został wymieniony stan
prawny lub fakl:yczny związany z uzyskaniem przychodu, np,:
część A~1: przychód z nąjmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem
rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanydl papierów wartościowych,
<-zęść A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku
międzygminnego, po ••••,iatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu,
cz('M A-III przychód z tytułu czlonkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udzialy w zysku podmiotów
gospodarczych wymienionych w tej części,
cz('ść A-IV: przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części, inne: wynagrodzenie
ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umowy o
dziel o, przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z
otrzymanej darowizny pieniężnej lub spadku, przychód 7. wygranej pieniężnej w grach hazardowych, przychód z najmu
składników mienia ruchomego, odsetki od udzielonych p07.yczek, przychód z praw autorskich, inne nie\"ymienione powyżej
źródła przychodu - należy określić w laberi~
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych żróde!:
przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżenską wspólnością
majątkową.)).

Część Określenie Kwota PrzynaJeżnośćprzychodu do maj~tku Uwagiformularza źródła przychodu osobistego albo do majątku objętego malżeńską
nrz\'chodu wsnólnościa maiatkowa

A-I

A-II

A.1I1
wf<vĄ~olJl6JI<

-1ł{)2f~9f 2-
Pllt~"A/4-~ZŃI?/'r J?'O ,"1'~17<(,,1A-IV 2. ""J1)vltllt"v /,A'~ 011l~'-~(;O /4Ą,{- r£",J,{

Jv!-,F% A -I f7osc.JIII'Yv "'Jl'o'Lń/~;WA M,41ATb>VA

inne

Do oświadczenia dołączam llzupelnienic/nic dołączam lIzupelnienia* informacji. o którym mowa ••••' pkt 4 pouczenia

Powytsze oświadczenie skladllll1 świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r poz. 355, z póżn. zm.).

•

(lIIiej.H'IIII'O.ic', i d"llI ;1";['1I1l1 II,'II'III',,";<'JlI(I)

• Niewlasciwt: skreślić

~I Zgodni.: 7. art. J I ~ 2 pkt I i 2 ust;lWY z dnia 25 11Itego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiehll'lczy (Oz U. z 2015 r. poz, 2082) do majątku wspólnego
n~leż~ pobrane wynagrodzenie za pracę i dodlOd~ z innej dzialalnosci zarobkowej każdego 7. malionków ora;:.!f?:1Jfil'....Z majątku wspólnego. J,lk
rOW11le7.z majątku osobIstego kazdego z Illalzonkow. /.::~..::.-... ~/~

{"f/ " ,,' ,c~,"e,( .""" "'".,ql~ S,:~':':\Jr~j\, <F.; ./;~Jl Z -l'tL /Inz\~~ -r,u- LWI
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