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POUCZENIE

I. Osoba składająca oświadczenie majątkowc wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte
są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części 8 zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia,
numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości __
niepodlegające publikacji w 13iuletynie Infunnacji Publicznej w zakresie określonym wart. 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. 13) oraz punktacH'i pozycjach tabei (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się.
treścią zamieszczonych objaśniel1.

3. Jeżeli poszczególne części i punkty uświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku żastosowania, należy
skreślić niewłaściwe sf<ifll1uluwanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczególnych
części, punktów lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierającc: uzupełnienie
wymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczenia,
oznaczenie formularza oświadczcnia, części, punktu i r07.y~ji, do których odnoszą się te informacje, oral datę
i podpis składającego oś.wiadezenie. .

OŚWIADCZENIE O STANIE MA.łĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisilny(a),

'Pe.":'J'1 t4~,.. //07/1 L ~ . ..................................................................................... ~ .
(imię/imiunu i nazwi.~ko.nazwisko I'odowe)

pcłniący(a) służbę

.u..~ .•••,."••~,:..,,/~...•.g0-~~,..,L..G"'''''ł.~'''''.,7..&j;.-;.~ '
..........g.I~~.:.~:U #At.<?_ ~G~ - .- .

./ (miejsce(a) pelnien/l"ślllżb.J'~' nnzwa"radresora: stanowisko slużhol1'e IlIb jill1k~ill) .

po zapoznaniu się z przepisami ustawy i dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późno zm.),
składając oświadczenie o stanic mąjątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawyl):

D W związku z 113wi"zanicm stosunku służbowego .

(lwleiy podać stw70,,'/sko IlIh jimkC;ię oraz datę ich objęcia)
....................................................................................................................................................

Il We właściwy kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie danc.
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~l W hrzmieniu ustalonym przc/.* I rozporz,)dzcnia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z.dnia 20 stycznia 20 I (, I'. zmieniaj<)cego
IOZPOI ządzenic ,\ spławie Posl"'110w<lniaw sprawach oświadczcJi o staniC llIąjątkowYI1l policjantów oraz tryb~~.ublikowania oświadc7C(1
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•.

IMwedług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj .2.~.~.?'!:. .
(należy podaL' rok. za kt(1)' skladanejesl o.\-wiadczenie maiqtkOlvC)

o W związku Z rozwiązaniem stosunku służbowego .

(należy podac stanowisko IlIb/ill1keję omz dati' op".fzczenia stanowiska lub zaprzesiania pelnieniajimkcji)
................................................................................................................................................

o na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych .
(należy PO(/ć,ć dzień. na który .1'ldadaneje.I" o.\-wiadczenie)

podaję według stanu na określony powyż~i dzień następluące informacje o składnikach majątku posiadanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskit<i oraz poza jej granicami.

l, %jad0111 dom!'; mieszkąnia lub ing PiUFlI{'hllRł!l8f1i!nicposiadam domów, mieszkań lub innychnicruchomości*:

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

• Niewłaściwe skreślić.

Poz, Zakres informacji Nieruchomość 1. Nieruchomość 2. Nieruchomość 3,I Opis nieruchomości (dom,
mieszkanie, lokal użytkowy, plac,
działka - rod7.ąj zabudO\"')',garaż,
hala, magazyn, inne - wymienić)

2 Powierzchnia nieruchomości w 012

3 Wskazanie, czy nienlchomość
należy do majątku osobistego
osoby składą;ącej oświadczenie
ezy do maj<jtku obj<;tego
małżeńską wspólnością
maj"tkową

r----
-- --'. ---4 'tytuł prawny do władania

nieruchomością (własność,..
współwłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
udział we wspólnocie gruntowej,
spółdzielcze własnoś~)~wc prawo, ,.

'I"" ~ 01''\, t 1
"

inny tytuł - 'wymicllić', .:) .•.. ~.. ł: . i " "0,-

S Forma nabycia nieruchomości
(kupno, spadek, darowizna, zamiana,
zniesienie współwłasności,

_ ..-. -- zasiedzenie, inna forma - wymicnić)
,. - ._----6 Wartość nieruchomości z •.•.... , .. , , . -~~ •.. ' •... ,.~, ' , .. ....;.. , ...1,,-

, ,
~-~ostatnicgo,posi adanegÓ", "u.' "t,. .:'":,: , ..•.. -''', ~ ,, ""o <'!.

'.~
'. .- dokumelitu określającego tę

• '. < , c, ,, ~ ..wartość albo '- w przypadku braku i~'. .....
'.takiego dokumentu - data i cena

nabycia z aktu notarialnego lub
innego dokumentu
stwierdzającego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzaj
idatę wydania tych dokumentów).
W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis nieruchomości
i przybliżoną dat<;jcj nabycia lub

..~~wybudowania
10'\,';:-::;:-:--.*;", .
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2. 1'9~iłl!łIłIłl1!:8~łllllIt1l8t:: 8 uhle/nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. Zal<res informac,ii Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne 2.

"," .• 'Ii

, i

"-- ',~ 'to.

., ,".; \~ '.•

Forma gospodarstwa
rolnego, kierunek
prowadzonej w
gospodarstwie rolnym
produkcji rolncj

Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarstwa
rolnego w ha

R~dza.i zabudowy (doIll, .,;,"':
budynki gospodarci'.-C, np. ~ :)
stajnia, stodoła. inne -
wymienić)

Powjerzehri'ia wskazanych.' .'
~;i.c.iIJlidynków w m2 , ;',~' ,

"w;;kaia~ie,\czy ,. \ '''.'0
..gó.~pO(htl'stwo'na'iSl.»d'o '
mąjątku'oS{lbistego osoby
t składającej Q.Świadezenie
'czy do majątku objętego
malżeńską wspólnością
majątkową

3

4

2

6

7

Tytuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,
współwłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią - wicikość
udziału, użytkowanie
wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, udział we
wsp61nocie gruntow~j, inny
tyluł _.wymienić)

Forma nabycia
gospodarstwa (kupno, spadek,
darowizna, zamiana, zniesienie
współwłasności, zasiedzenie,
inna forma - wymicnić)

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określającego tę wartość
albo .- w przypadku braku
takiego dokumcntu - data i
ccna nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(należy podać rodz.aj i datę
wydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i
przybliżoną datę jego
nabycia lub wybudowania --

'" Niewłaściwe skreślić.

"
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Przynależność do majątku
osobistego składającego

oświadczenie

-

Przynależność do majątku
objętego małżeńską

wspólnością majątlwwą

c..4'-10 (JOD c~

$~OOD UJO'0'DO C'eJ 4-
~30D C;~,
S""OOOCHjC

Zakres informacji

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

Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucie obcej (w rozbiciu na poszczególne
waluty - suma środków zgromadzonych w gotówce
OrltZna rachunkach bie;i.ących i lokatach
prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansowe)

Papicry wartościowc (rodzaj, ilość, data i cena
nahycia, a w przypadku papierów wartościowych w
obrocie publicznym - wartość rynkowa na dzień
złożenia oświadczenia)

2

3

Poz.

"-"'~,.~ .
t/ J'000",

~~~ ~O

.~O~

VlIsiluhna'plłtliluhł oRIaj "'llł~8Rel"mq,ja mą'touka ~:eQj!, n::lagrłe; IlIIb nie posiad-::/~e '"~;~~tmój
małżonek/moja malżonlm mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowe.i osoby prawnej, gminy,
związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związlm
metropolitalnego, które podłegało zbyciu w drodze przetargu:

Poz. Zakres informacji Składnik mienia l. Składnik mienia 2. Składnik mienia 3.
_ .. _,. __ ._ ...•_ •..

I Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w ha luh 1112

(w przypadku nabycia nieruchomości
gruntowej, domu, mieszkania)

_._--------- ----------3 Wskazanie, czy mienie zostało
nabyte do majątku osobistego czy do
mąjątku objętego małżeI1ską
wspólnością majątkową
-

.-
4 Tyluł prawny do wjadania mieniem

(własność, współwłasność małż.eńska lub
z osobą trzecią -- wielkość udziah.,
użytkowanie wieczyste, lll;ytkowanie,
dzierżawa, inny tytuł - wymienić)

I5 Dane podmiotu, od którego mienie

Inabyto (nazwa i adres)

6 Wartość nabytego mienia z
oSlatniego posiadanego dokumentu
okrcślająeego lę wartość, aw
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)

:<~
----.--.#.:. .•.....-'\.

* Nicwlaściwe skreślić.



JII
1. ~/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub I<omisji rewizyjnej spółki prawa handłowcgo

luh spółdzielni2):
_ .. ,.- -
Poz. Zal(res informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwa i adres spółki, spółdzielni
f----- ..

. - .
2 Pełnione funkcje lub zajmowane

stanowiska (w tym członkostwo
w zarządzie. radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnqj)

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

.----- "-

2. 118silullłJlłl ,Iihilll,. IlIk "Iw.je/nie posiadam udziałów lub akc.ii* w spółkach prawa handlowego lub
~nie jestem* wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych:

Poz. Zakres informacji Spółka I. Spółka 2. Spółka 3.

I Nazwa i adres spółki

2 Ilość i wartość nominalna wkładów < ."
lub udziałów

-., .- •._--_ ..... -
3 Irość i wartość nominalna akcji, a w

przypadku akcji w obrocie
publicznym ,- warto.ść rynkowa na
dzicń złożenia oświadczenia

4 Data nabycia wkładów, udziałów
lub akcji

,.

IV

1'10" "dUł'.'" '"iesilciii(Uiii)' dzłalahiOŚC! gospefJ81 tfU' Mft ,. hiS"' I tsll. unek Joh h spńlilit z idn, uli osahalllir/nie
prowadzę działalności gospodarczcj na własny rachunek lub współnie z innymi osobami*, PFiU"hIIlIR/nic
zan:ądzam* taką działalnością łub ~/nic jcstem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności):
_.

,. "''''" , .. --11"'-",

'Podmiot,j. " ."
"o p~d~iot'Y' " ..Poz. Zakres in~ormacji " " Podmiot 3.

Nazwa/firma prowadzonej lub .-I , " <

zarządzan~j działalności .
gospodarczej, lub której osoba
składająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numer NIP,

" REGON lub KRS wł<lściwy dla tcj
działalności

2 Wsl<azanie, czy diiałalnąść • - ,. .
"

,'., ., . ',",.'
"gospodarcza j c'st' przcz 'oso[Ję

. , "

składającą oświadczenie prowadzona
czy zarządzana, czy jest

I
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem tej działalności
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* Nicwłaściwe skreślić.
2) Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdz,ielni mieszkaniowych,
), Nie dotyczy lO działalności wytwórcze; w rolnictwie w zakresie produkCji roślll1neli zwierzęcej. w-formie i zakresie

," . .Z:\!l'<MJ<!' ..•... 'gospodarstwa rodzmnego. /.;,"'\ :--;;:--;;-"'~v\
.)'/ t,"'.'l'" 1"'~J;:'"/ 'J!:t!d:~\7
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v
Uzyskałcm(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychodów*:
Należy podać w poniższej tabeli:

ź.ródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem 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
(7. uwzględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopła!), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych
papierów wartościowych,

część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej palistwowcj osoby prawnej,
gminy, zwiWJ<u międzygll1innego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego luh związku
metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,

część A-III: przychód z tyluhl 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, upos7łienie, dieta, el11erytura..Jub 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 spadku, przychód
z wygran"j pieniężnej w grach hazardowych, przychód z najmu składników mienia ruchomego, odsetki od
udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne niewymienione powyżej źródła przychodu _ należy
określić w tabeli;

kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł;

przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżelisk'l
wspólnością majątkową4).

Część
formularza

A-l

A-II

A-lU

Określenie
źródła

przychodu
Kwota

przychodu
PrzynaleŻn9ść przychodu do majątku
osobistego albo do majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

Uwagi

A-IV

inne

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidziancj w a11. 132 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. ZI11.) .

..........4£/C~ R~.~.~.~,
(podpis skladajqcego o,iwiadczenie)

• Niewlaściwe skreślić.

4) Zgodnie z art. 31 ~ 2 pkl I i 2 ustawy 7. dnia 25 IUlego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682,
z późn. zm.) do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego ~lałżonków.
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