
,

POUCZENIE

l. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia 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 składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości - niepodlegające publikacji

w Biuletynie Informacji 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 rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B)

oraz punl..1ach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się treścią zamieszczonych objaśnień.

3. Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy skreślić

niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w fonnularzu na podanie inforiItacji w ramach poszczególnych czę:ści,

punktów lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych informacji

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

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

(imię/Imiona Inazwisko, nazwisko rodowe)
............................... KRZYSZTOF PAWLAK.

CZĘŚĆ A

Ja, nitej podpisany (a),

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
POLICJANTA

,-'" TaJemnica.
,Prawnie ChrOniOna

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 l):

B ~,i~ał ii'! f1awię.zaniem St8S\l91:\Ish:łl:be "ega

(należy podać slano .•••isko lub funkcJf oraz dalf Ich objfcia)

X według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj 2016 .
(należy podać role,za klóry skladane jest o1wlatk::enie majątkowe)

B, i'::uięłEłł i'::rezwięaRiem StSSlłRkłł sl\ltbs' ••••ega .

BRa żęd8flie J:lR:ełeżaRega ••łllŚeihege 'SJ:lfw"aeh sseae ) eh ..

podaję według stanu na określony powytej dzień następujące .informacje o
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami:

I We właściwy kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie dane.
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l. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie flBsi8dom demów, miesll:liBH lułJ iHRyelt
nieFuelłaHłaśei*:

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

Poz. Zakres informacji Nieruchomość l. Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

l Opis nieruchomości (dom, mieszkanie, Działka wraz z
lokal użytkowy, plac, działka. rodzaj
zabudowy, garaż, hala, magazyn, inne - "omem X Xwymienić)

lPowierzchnia nieruchomości w ml Działka - 0,34 ha

2
Dom - 326,38m2 X X

3 Wskazanie, czy nieruchomość nalcty Majątek objęty
do majątku osobistego osoby
składającej oświadczenie czy do małżeńską
majątku objętego małżeńską !wspólnością

Xwspólnością majątkową
iIllajątkową X

t ,. '.

I ' '4:" . TYtuł prawny do władania Współwłasność
meruchomością (własność,

małżeńska. "'; (' wSpółwłasność: małt:eńska lub z osobą
trzecią - wielkość udziału, udział we
wspólnocie gruntowej, spółdzielcze X Xwłasnościowe prawo, inny tytuł -
wymienić)

5 Forma nabycia nieruchomości (kupno, Kupno
spadek, darowizna, zamiana, zniesienie

Akt notarialny X Xwspółwłasności, zasiedzenie, inna
forma. wymienić) Rep. A 3360/2001

6 Wartość nieruchomości z ostatniego Dom wybudowany
posiadanego dokumentu określającego

W 2006 roku. Wg.tę wartość albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena .bezpieczenia
nabycia z aktu notarialnego lub innego

wartość - 300 OOOzłdokumentu stwierdzającego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzaj i Sama działka
datę wydania tych dokumentów).

akupiona za kwotęw przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis nieruchomości 3500zł
i przybliżoną datę jej nabycia lub X Xwybudowania

* - Niewłaściwe skreślić 20171)3- 2 1
l. '. f
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2. Posiada", gospodaFslwo Falllelnie posiadam gospodarstwa rolnego':

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne l. Gospodarstwo rolne 2.

I Forma gospodarstwa rolnego,
kierunek prowadzonej w
gospodarstwie rolnym produkcji

X Xrolnej

2 owierzchnia gruntów rolnych
ospodarstwa rolnego w ha X X

3 Rodzaj zabudowy (dom, budynki
gospodarcze, np. stajnia, stodoła,

X Xinne - 'WYmienić)

4 Powierzchnia wskazanych wyżej
budynków w m2

X X
5 Wskazanie, czy gospodarstwo

należy do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego

X Xmałżeńską wspólnością majątkową

6 Tytuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,
współwłasność: małżeńska Jub z
osobą trzecią - wielkość udziału,
użytkowanie wieczyste,

X Xużytkowanie, dzierżawa, udział we
wspólnocie gruntowej, inny tytuł.
wymienić)

7 Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna,
zamiana, zniesienie X Xwspółwłasności, 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 datę wydania tych
dokumentów).
W przypadku braku wymienionych X Xdokumentów podać opis
gospodarstwa i przybliżoną datę
jego nabycia lub wybudowania

",,~':PJt~
* - Niewłaściwe skreślić 2017 -/JJ- 2 1
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie ".siadam ,",s.bó',' "ie.ię".,'eh*,

Przynależność do majątku Przynależność do majątkuPoZ. Zakres informacji objętego małżeńską wspólnością osobistc20 składającego
majątkową oświadczenie

I Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie 56.700 zł - Get in bankpolskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce
~8.300 zł Idea Bankoraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych

przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- Xkredytowe lub inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie
obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma
środków zgromadzonych w gotówce oraz na X Xrachunkach bieżących i lokatach prowadzonych przez
banki lub inne instytucje finansowe)

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

II
Posiadam/posiada maj ma'żBnelilmeja małi:onlia mienie nabyte'" lub nie posiadam/nie posiada mój
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:

2011 -03- 2 1

Poz. Zakres informatji Składnik mienia l. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

I Rodzaj mienia

X X X
2 Powierzchnia w ha lub mł (w przypadku

nabycia nieruchomości gruntowej, domu, X X Xmieszkania)

3 Wskazanie, czy mienie zostało nabyte do
majątku osobistego czy do majątku objętego
mał1.eńską wspólnością majątkową X X X

4 Tytuł prawny do władania mieniem
(własność, współwłasność małżeńska lub z
osobą trzecią - wielkość udziału, X X Xutytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, inny tytuł - wymienić)

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

X X X
6 Wartość nabytego mienia z ostatniego

posiadanego dokumentu określającego tę
wartość, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia (należy X X Xpodać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

-,
, . ".c',;'.

* - Niewłaściwe skreślić
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l. Jesrem/nie jestem' czlonkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spólki prawa

handlowego lub spóldzielni':

Pozo Zakres informacji Podmiot l. Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwa i adres spółki, spółdzielni-

X X X
2 Pełnione funkcje lub zajmowane

stanowiska (w tym członkostwo w X X Xzarządzie, radzie nadzorczej, komisji. .

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji lub
zajmowania stanowisk X X X

2. Pasiadam udzialy lub al,eje/nie posiadam udzialów lub akcji' w spólkach prawa handlowego lub
jesteIIł/nie jestem' wspólnikiem w osobowych spólkach handlowych:

Pozo Zakres informacji Spółka L Spółka 2. Spółka 3.

Nazwa iadres spółki X X Xl

Ilość iwartość nominalna wkładów lub • .
2 udziałów. X , X X
3 Ilość iwartość nominalna akcji, a w

przypadku akcji w obrocie publicznym - X X Xwartość rynkowa na dzień złożenia
oświadczenia .

4

X X . X
Data nabycia wkładów, udziałów lub akcii

IV

PFawadzęlzawiesilem(tłm)' dzialalnaś. gaspadaFezą na wiosny Faehunel, lub wspólnie z innymi
asabami/nie prowadzę dzialalności gospodarczej na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami',
zaFządzam/nie zarządzam' taką dzialalnością lub jesteIIł/nie jestem' przedstawicielem czy też

I 'k' d' t k' .d . I I ś" .De nomoem lem w orowa zenlU a leI 4zla a 00 CI :
. . ,

Pozo Zakres infonń~cji. Podmiot l. Podmiot 2. Podmiot 3..
1

Nazwa/firma prowadzonej lub zarządzanej .
działalności gospodarczej, lub której osoba
składająca oświadczenie jest X X Xprzedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz
numer NIP, REGON lub KRS wł~ciwy dla
tej działalności

2
Wskazanie, czy działalność gospodarcza jest
przez osobę składającą oświadczenie

X X X.prowadzona czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej
działalności

* Niewł~ciwe skreślić.

2 Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
3 Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakreskprodukcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego. 4;%~'.;'t-\ 2017 -03- 2 1f:r, tl~1Jj\'6'

'0'\ "". It..1
\ "", /'".)~!.L..rt;'
'':P,.,~,ZA ZGODNość't ORYGiNAŁEM
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Uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychodów':

Należy podać w poniższej tabeli:

tr6dła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został wymieniony stan
prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:

część Awł: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego (z uwzględnieniem
rodzaju iwysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych,
częśt A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku
międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowowgminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu,

część A-III: przychód z tytułu członkostwa 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, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umo"'Y o
dzielo, przychód z tytułu zbycia nieruchomoś~i, składników mienia 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 - nalety określić w tabeli;
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródcl:
przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową4).

Cz~ść Określenie Kwota Prz)'naletność przychodu do majątku Uwagiformularza źródla przychodu osobiste20 albo do majątku objętego małteńską
orzvchodu wsnólnościa majątkowa.

A.I X X X X
A-II X X X X
A.III X X X X
A.IV X X X X

I. Stosunek 1.90A07zł Przychody objęte małżeńską
służbowy wspólnością majątkową.

inne . Działalność ~. 3.l45zł Xwykonywana
osobiście

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z2015 r. poz. 355, z późno zm.).

?!~~4~9l~~?Pt!.
(nriejSCQwtt I d~l~iozenio oiwlodc=enio)

• Niewłaściwe skreślić.

-<t~~ Ck~. : ~...•................
(podPIS s odajqceg .tw/adczenie)

4) Zgodnie z art. 31 ~ 2 pkt I i ~ustawy z ~nia 25 luteg~ 19~4 r: • Kode~s rodzinny i.op~.f!:r'~~'Ś U. z 2015 r. poz. 2082) d~ majątku ~spóln~go
nale~ pobra~e wynagr~dzeme za pracę I dochod~ z mnej dZIałalnoścI zarobkowej k~~J1w-rIl!,~łf.onków oraz dochody Z majątku wspolnego, Jak
rówmeż z majątku osobistego każdego z małżonkow. I~Ifii:{:bi:F<, .~.:Ą

;;7i ?,,":ii' i:2 2017 -03- 2 1\>\ ~'-<:.j••.:" .1;;'" •
,~. ,) ł).-/ ,,,'
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