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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
POLICJANTA

informacje. oraz datę i podpis składającego oświadczenie.

I. 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 PĘSEt.. adresu zamieszkania składąiącego oświadczenie oraz miejsca położeni,!
, tf.:

nieruchomości - niepodle~ąiące publikacji w Biuletynie Informacji Publ}cznej w zakresie określonym wart. 62

ust. 7 usta\vy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.'

2. Osoba skladaj'lca oś\.viadczenie mąiątkowe jest obowiązana do zgodnego z pn~wdą starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit.

A i cyframi rzymskimi albo ii,t. H) oraz punktach. 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

skrcślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte ..

4. W przypadku wyczerpariia miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji' w ramach

poszczcgólnych części. punktów lubpozycjL do.oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierąjące:

uzupełnienie wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach

oświadczenia. oznaczenie formularza oświadczenia części. punktu i pozycji.

CZĘŚĆ A

Ja. niżej podpisany (a),
I:lOGI)AN TOMASZ U~CZYCKI

pciniący(a) slużbę
W KOMISARIACIE POLICJI W LOSOSINIE SOLNEJ. 33.314 LOSOSINA DOLNA 400. NA STANOWISKU KOMFNDANTA

KOMISARAITU

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U, z 2016 r. poz 1782. z późno żm.).' składając
oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej [Istawy'"

o IV związku z nawiązaniem stosunku służbowego '.

(należy ('odm." slllł101l';sko luhjimk<../r; oro;: da/~' ich oNl/cin)

1/7

. .
l V./e ~vlaściv\,y kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie dane.
4 W brzmieniu ustalonym przez par I Rozporządzenia Mini~tra .spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 roku zmieniającego

rozporządzenie w sprawie postepowaniCł w 'sprawach 'oświadczell o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania os\Viadczell o stanie
lllaiątkov~'\'111 osób 1)C1niacvcl1 funkcjp orl'3nÓ\\1 Policji (Dz.U ..\10z.114)które weszło \V życie z dniem 26 stYCZI ifł~-0:.t-60!'L.. . . ., ~ . .. "y' k,J,";:'"
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X według stanu na dzieli 31 grudnia roku poprzedniego, tj ..... 20 17..
(Jw/e:!')' ('odo c'. rok, :u kl/)I:I' sk/adaol'jesl m:'I';wlceJIIl' lIIąNlkowl')

D W związku z rozwiązaniem stosunku służbowego

(na/e:y pot/m.', SlanOlrisk(J luh./imkć.il! afa: da//j 0PI/s;;c::l'nill SI{mOlI'isku luh ::lIpr=eslUnia pelnieniajimkcji)

D na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych ..

••; podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzeczypospołitej Polskiej oraz poza jej granicami.

1. 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 Nieruchomość I. Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

I Opis nieruchomości (dom, mieszkanie, DOM
lokal użytkowy, plac, działka - rodzaj
zahudowy, garaż, hala, magazyn, inne -
wymienić)

Powierzchnia nieruchomości w m' 120 metrów kwadratowych
2
3 Wskazanie, czy nieruchomość należy WSPOLNOTA

do majątku osobistego osoby MALŻEŃSKA
składającej oświadczenie czy do
majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową

4 TylUł prawny do władania WSPOL WŁASNOSSC,
'. ~.ięrucJlOr':lOścią (własność, MALŻEŃSKA-

współwlasność: małżeńska lub z osobą
'. ,

trzecią - wielkość udziału, udzial we
wspólnocie gruntowej, spółdzielcze
własnościowe prawo. inny tytuł -
wymienić)

5 Forma nabycia nieruchomości (kupno, WYBUDOWANY
spadek, darowizna, zamiana, zniesienie OSOBIŚCIE
współwłasności, zasiedzenie, inna
forma - wymienić)

6 Wartość nieruchomości z ostatniego Dom wybudowany we
posiadanego dokumentu określającego własnym zakresie w latach
tę wartość albo - w przypadku braku 2000 roku do 2007 roku
takiego dokumentu - data i cena Według polisy PZU na rok
nabycia z aktu notarialnego lub innego 2017 wartość domu:
dokumentu stwierdzającego nabycie 300.0001.1
nieruchomości (należy podać rodzaj i
datę wydania tych dokumentów).
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis nieruchomości
i przybliżoną datę jej nabycia łub
wybudowania

* - Niewlaściwe skreślić
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2. Posiadam gospodarstwo rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. Z~kres inform~cji Gospod~rstwo rolne I. Gospodarstwo rolne 2.

I Forma gospodarstwa rolnego. NA WLASNE POTRZEBY GOSPODARSTW A
kicrunek prowadzonej w DOMOWEGO
gospodarstwie rolnym produkcji
rolnej

2 Powierzchnia gruntów rolnych 2,43HA
gospodarstwa rolncgo w ha

3 Rodzaj zabudowy (dom. budynki BUDYNEK .GOSPODARCZY
gospodarcze. np. stajnia. stodoła.
inne -wymienić)

4 Powierzchnia wskazanych wyżej 50 metrów kwadratowych .
budynków w m2

5 Wskazanie. czy gospodarstwo WSPOLNOTA MALŻENSKA
należy do maj~tku osobistego
osoby skladającej oswiadczcnie.
czy do majątku objętego
małi.clisk~ wspólnoscią majątkową

Ó Tytuł prawny do władania WLASNOSC
gospodarstwcm (własność.
wspólwłasnosć: małżeńska lub z
osob~ trzecią - wielkość udziału.
użytkowanic wicczystc.
użytkowanie. dzierżawa. udział we
wspólnocie gruntowcj. inny tytuł -
wymicnić)

7 Forma nabycia gospodarstwa DAROWIZNA
(kupno. spadck. darowizna.
zamiana. znicsienie
współwlasnosci. zasicdzenie. inna
forma - wymienić)

8 Wartość gospodarstwa rolnego z Grunt otrzymałem w formie darowizny od
ostatniego posiadanego dokumcntu rodziców to jcst 1,43ha ziemi rolnej w klasic V i
okresłajaccgo tę wartość albo - w VI oraz Ihalasu. Darowizna w roku 1994.
przypadku braku takiego Dom oraz budynck gospodarczy budowany we
dokumcntu - data i ccna nabycia z wlasnym zakresic w latach od 2000 roku do
aktu notarialncgo hib innego 2007roku.
dokumentu stwierdzającego Wartość hudynku gospodarczego wcdlug polisy
nabyci c gospodarstwa (nalcży PZU na rok 20 17: 50.000zł
podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów).
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis ,
gospodarstwa i przybliżoną datę
jego nabycia lub wybudowania

* - Niewlaściwc skreślić
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Przynależność do ma,iątku Przynależność do ma,iątku
Poz. Zakres informacji objętego malżeńską wspólnością osobistego skladającego

majątkową oświadczenie

I Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie 37771.78zl
polskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce
oraz na rachunkach bieżących i lokatach prowadzonych
przez banki. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe lub inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych w walucie BRAK
obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma
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. BRAK
a w przypadku papierów wartościowych w obrocie
publicznym - wartość rynkowa na dzieli złożenia
oświadczenia)

,

II
Posiadam/posiada mój małżonek/moja małżonka mienie nabyte* lub nie posiadam/nie posiada--łfłBj
małżonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego łub
związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

I>oz. Zakres informacji Składnik mienia I. Składnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

I Rodzaj mienia

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
małżcliską wspólnością majątkową

4 Ty tul prawny do władania mieniem
(własność. współwlasność malzeńska lub z
osobą trzecią - wielkość udzialu,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa. inny tytuł - 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 braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia (należy
podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

* - Niewlaściwe skreślić
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III
l. ksremfnie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego lub spółdzielni2:

Poz. Zakres informac,ii I'odmiot l. Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwa i adrcs spółki, spóldzielni

2 Pclnione funkcjc lub zajmowane
stanowiska (w 'tym czlonkostwo w
zarządzie, radzi c nadzorczej. komisji
rcwizrjncj)

3 Data rozpoczęcia pełnicnia funkcji lub
zajmowania stanowisk ,

2. Posiadam Hdzialy IHbakcje/nie posiadam udziałów lub akcji* w spółkach prawa handlowego lub
jestem/nie jestem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych:

Poz. Zakrcs informacji Spółka l. Spólka 2. Spólka 3.

I Nazwa i adres spółki

2 Ilość i wartość nominalna wkładów lub
udziałów

3
ilośĆ i wartość nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie publicznym -
wartość rynkowa na dziel! złozenia
oświadczenia

4

Data nahycia wkładów. udzialów lub akcji

IV

Prowadzęlzawiesilem(am)* działalność gospodarczą na ',."łasny rachHnek JHb wspólnie z innyrFłi osobami/nie
prowadzę działalności gospodarcze.i na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami*,
zarządzam/nie zarządzam* taką dzialalnością lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3:

I'oz. Zakrcs informac,ji Podmiot l. Podmiot 2. Podmiot 3.

I

Nazwa/fiflna prowadzoncj lub zarządzanej
działalności gospodarczej. łub której osoba
skladająca oświadczenie jest
przedstawicielem łub pełnomocnikiem. oraz
numcr NIP. REGON lub KRS właściwy dla
tej działalności

2

Wskazani c, czy działalność gospodarcza jcst
przez osobę składającą oświadczenie
prowadzona czy zarządzana. czy jest
przcdstawicielem lub pełnomocnikiem tej
dzialalności

* Niewłaściwe skreślić,

" Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
, Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresieprodukcji roślinnej i z~~e~:z:ęcej,w formie i

k. d d . ~,\lL!'iI~za resle gospo arstwa ro zmnego. ,,-,<>~.' ...•••-::;~r."1
I~y!'.fdf,'::., .-(I'
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v

Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychodów*:

Należy podać w poniższej tabeli:

żródla uzyskanego przychodu zgodnie z podzialem formularza 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
rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych.
część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Ska'!'u Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku
międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało
zbyc iu w drodze przetargu,
część A-III: przychód z tytułu członkostwa w organach stanowillcych 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 łub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytura lub renta, przychód z umowy zlecenia lub umowy o
dzieło, przychód z tytulu zbycia nieruchomości, skladników 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
żródła przychodu - należy określić w tabeli;
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych żródeł;
przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeliską wspólnością
majątkową".

Część Określenie Kwota Przynależność przychodu do majątku Uwagiformularza źródla przychodu osobistego albo do ma.jątku objętego
przyehodu malżeńską wspólnością majątkową

I .Dotacja do gruntów z I. ok. 1.589,44zł Wspólnota majątkowa
ARiMR Ueden tysiąc

pięćset
osiemdziesiąt
dziewięć

A-I złotych i
czterdzieści
cztery grosze)

A-II

A-III

A-IV

Wynagrodzenie za pracę 95.595,22zl (dziewięćdziesiąt Wspólnota majątkowa
własne pięć tysięcy, pięćset

dziewięćdziesiąt pięć złotych i

inue
dwadzieści.a dwa grosze)
59.378,03zł (pięćdziesiąt

Wynagrodzenie za pracę dziewięć tysięcy, trzysta
Żony siedemdziesiąt osiem złotych i

trzy grosze)

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, 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. z 2016 r. poz 1782, z późn. zm.).
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* Nicwlast:iwc skreślić .

. 11 Zgodnie z mt. 31 * 2 pkt I i 2 IIstawy z dnia 25 Illtego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuliczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późu. zm.) do majątku
WSP~lnego. l~ależ~J p~bralle \~ynagrodz~llie za pracę i dochody z innej działalności zarobkO\\'t:.~j k_aż~e'.g.lp>-~. Jlllaalżonków oraz dochody z majątku
wspolnego. Jak rowllIeż z m3ppku osobistego każdego z małżonków. ..~\'. :"::~~:~~~
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