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I)We wJaśeiw)' kwadrat "''PisaĆ Ulak X 0I'lU:uzupełnić odpowiednie dane.
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W i:>raniłniu ustalonym pJ7.ez~ l roLjX>rlądania (v[inistrnSprnw \\'",wnętf.w)'eh iAdministracji "l dnia 10 styc..:nia20 16 r. :anieniająeego
n>1.p'-'r.-:ącb.-;:nkII sprawi..: POSlępllwuni:J, w sprawnch OS\\ iadQ..t:li ('>stanie majątk{mym roJkjfmltm, ('>rw.tc-bu plllllik{1\1 ani;! (lS" iadC7.cI\
11Sluni..:m~j\!lklm:;m osób pcłni:je)'eh funkcjc ol'gan(,w Policji (Dl.. li. po7_ 114). które \\~slI0 w I"ycie I. dnkm 26 slycl.nial016 r.
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Wskazanie,;. czy nier-jJthomąść
najeży do majątkli osobistęgo
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małz.enską_wspó lnośc ią
majątkową ,

Tytuł pr~wny dQwładania,
nierucl-i.lfnmś5ą ~(wla;---riO'sć:
wspóh\llasnQŚę,:Iii~It.eńskn'lub
z'osobąlrzec.fą'~ \;~i~t~-g~(\J.Pł:ląlu.
,udiiał >'\"e;;"'spóln6o;ie'--grtirrto:\'ej,
.,sp~ldzielc.ze~~I.~sriośc1o\\le-pra\\'0,
jnhv. t\tui~~=\vVni.-;-enić) ~. '
"Forma naby~ia'nii:r:u~tJoihości.
(-k1;lpno. spadek. dm-ci\'~i7.l1az;imiana:
.znies~~nle\\'spólwlasno.śc,i.
iasiedzertie.•iJiflIllorma;_ ~ymierijćY'
Wartość nieruchomośCi i'
9statnie.go posiadanego
dokumentu-'okre~l.ające:go:tę
wartość allh'~w:P'tiYPadku braku
_takiego dokunie~tu~ i:łąta"jcena
-nabycia z aktu-l\ótarlaJńego-lub
innego dokumeni:f"::~"'~~."'..
stwierdzającego nabyc-ie' '
nieruchomości {najeż/podać rodzaj
idat~wydania tych dokuinentó\\").
W przypadkubrak~:
wymieniony'ch dokumentów
podać opis nieruchomosci
i przybliżoną datę jej nabycia lub

budowania
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• Niewłaściwe skreślić.
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2. PQ,iaelllt'n gl'lspod"',stll'o iohwoie posiadam gospodarstwa rolnego";

•

"

Dziennik L1st"w -6- Poz. 97.j

POL

,
3

Zakres informacji

Forma gospodars!'Ya
rolnego, kierunek
prowadżonej w
gospodarstwie rolny-m
produkcji rojnej

Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarstwa
rolnego w ha

Rodzaj zabudowy (dom.
blldynki gospodarczc, np.
stajnia. stodoła. inne-
\\)'mienićl '

..

Gospoda rslwo rolne L

•

.

Gospoda rslwo rolne 2.

.. .
4

5

6

7

Powierzchnia wskazanych
wyżej budynków w m:

Wskazanie, czy
gospodarstwo najeży do
majątku osobistego osoby
składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
malżeńską wspólnością
majątkową .

Tytul prawny do w!adania
gospodarstwem {wlasno~ć,
wspólwlllsnoU: n111lteńska lub
7. osobą tl7.:ecią- wielko~ć
ud7.ialu. ut)1kowllnie
wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, udzilll we
wspólnocie gruntowej. inny
~1ul-wymienitl

Forma nabycia
gospodarstwa (kupno, spndek,
darowizna. zamiana. zniesienie
II'spólll'lllsno~ei. zasied7.enie,
inna forma - w~"I1lienicl

.;

,

I

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
okreslającego tę wartość'
albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i
cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(nalety podać rodUlj idato;
,,)'dalli:l tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i
przybl broną datę jego
nabycia lub wybudowania

• Nicwlakiwe skrdlic.
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Dziennik USta" -7- POl., 97-1

3. Posiadam zasoby pieniężne/tU" pQSi:ld:llDz:lsohÓw pienięl.Ry~h"':

Poz.

1

3

Z:lkres informacji

Kwota środków pienię1:nych zgromadzonych
w walucie polskiej (Slimn Środków
zgromadzonych ". gOIÓ\l:ce.orf\?na rachunkach
biefĄcych i lokntach prowa(jzonych przez banki,
spóldzielczc kasy oszczędnościowa-kredytowe lub
inne instytucje tlnansowe)

Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucie obcej (w rozbiciU na poszczególne
waluty - swna .środ~ów ;;;gromad.żonych w gotówce
oraz na rachunkach bie:i:ącychi lokatach
prowadzonych przez bankrlub inne instytucje
tinansowe) ~ ---

Papiery wanościowe (rodząi. ilość. data i cena
nabycia, n II' przypadku papierów wartościowych w
obrocie publicznym - wartość rynkowa na dzień
złożenin o.świadczenin)

Przynależność do majątku
objętego malżeńską

wspólnością majątk.ową

II

Przynaleiność do maJątku
osobistego skladającego

oświadczenie

Po.'.'."""'"""nJ1p'o"."'"d.'c-n"nlO'" ;;-...m.,.,"."."."."I{"('m•••j".~.m"'''''' ••iirlko''-'lI",ni",",rld"~'"ia.bb'''''tt''"~'ld''bnie posia da minie posiada mój
małżonek/moja ffialżonka mienia nabytego'" od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawnej, gminy,
zwi~zku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, zWiątku powiatowo-gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu: I

Poz. Zakres informacji

Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w ha lub m~
(IV przypadku nabycia nierllchomo.ści
gruntowej. domu, l11ieszkaninJ~ .

3 Wskazanie, czy mienie zost!ilo
nabyte do majątku osobistego czy do
majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową

4 Tytuf prawny do władania mieniem
(wlasno.ść, 'wspólwlasno.ść malŻl:Jlska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
użytkowanie wieczyste, uŻ)1kowanic,
dzier;!:awą inny t::tul - wymienić)

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

6 Wartość nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość, a w
przypadku braku takiego dokUmentu
- data icena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia
(naleźy podać rodzaj i dal" wydanin tych
dokumentów)

••NiewJticiwe skrdlić.

Skladnik mienia l. .' Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

4/7



,

Dl
1. Juiamlnie jestem'" członkiem zarządu, rady nadzorczej lub l<omisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

lub spóldzielni~l:

~.
Poz. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwa i adres spółki, spóldzielni ~.

72 Pełnione funkcje lub zajmowane
stanowiska (w tym członkostwo
w zarządzie. radzie nadzorc:rej, /'komisji rewizyjnej)

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

2. Posiadam udziały Jub akcje/ni&--ł'lIsiadam oddaM" luh llłtt]i* '1'1 spólkacll pi a ••8 hBRdl9'wego luh
jll8temilile jestem. "splHBill:iem w ASflłJO'1'3''lbsp6'kach handlowych: -

POl. Zakres informacji Spólka l. Spółka 2. Spółka 3. ~...
''iI.'"",",,,. /IN< -'Qł.~I Nazwa i adres spółki

CNOI!1du ,.1. Ił~J~' N~w&ZJ. •••••
2 Ilość iwartość nominalna wkładów - -lub udziałów - -
3 Ilość iwartość nominalna akcji, a w ~-()OQo K GlDt S-b'Q Ar q6' /.1 /FoS"..os qoF SI1/? ~ ~,g

przypadku akcji w obrocie

:'5'3 loJ 8838, 1°publicknym - warto~ć rynkowa na ,,/000 ~I 'o~s{• .dzień złożenia oświadczenia

4 Data nabycia wkładów, udziałów .Jo/~, .JO/ó, 1101}./ 201 tj'"lub akcji
.

IV
Pro",", 1l""""'''ń.,.t•.,";.es.;.lc"m.{"••m.I~'c••••;.,.la"''R(t.'"'C&go.'.p.,.'.,<rco'",u>'" "w.'ba.5I1o,.' "'.a<c1"'d Imle.kn!u•••••• " ••p"'••h.1i.'"'•.•il.".""m•••.; •••••6 .,••••• '.iI.llie
plowadzę dl:ialalności gOSpOddlCZej na Własny .dchanek IHh ,t.łpóluie 1 inll,"xi osobami., l:&U:ąsl8rn/nie
zarządzam" taką dzialalnością lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy tet pełnomocnikiem
w prowadzeniu takicj działalności]):

POL Zakres informacji

Nar.walfinna prowadzonej lub
zarządzanej działalności
gospodarczej, lub której osoba
składająca o~wiadczenie jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściwy dla tcj
działalności

Podmiot I. Podmiot 2. Podmiot 3.

2 Wskazanie, czy działalność
gospodarczajest przez osobę
składającą oświadczenie prowadzona
czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem tej działalności

• Niewłasciwe skreślić.
21 Nie dotyczy ezlonkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
li Nie dotyczy to działalnosc1 wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej j zwierzęcej, w formie izakresie
gospodarstwa rodzilUlego.

sn
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v
Uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskalcm(am) w roku ubiegłym przychodów"';

Należy podać w poniższej tabeli:

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

część A-I: pr~ychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego
(7. uW7.ględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopla!), udsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych
papierów warto:kiowych,

część A-II; pf':ychód Z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatt~ związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku
mt:lropolitalm:go, które podlegało zbyciu w drodze pr:tetargu,

część A.III: przychód z tytułu członkostwa w organach ~tanowi~cych osób prawnych, udziały w zysku
podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części,

część A-IV: przychód z prowadzonej lub zar..:ądznnej 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 dzieło, przychód z tytułu zbycin nieruchomości, składników mienili
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 autor.'\kich, inne niewymitnione powYŻtj źródła przychodu _ należy
okrdlić w tabeli;

kwoty prLjchodów faktycznie uzyskane z poszczególnych iródeł;

przynależność p.Lychodu do majątku osobistego skladającego oświadczenie albo do majątku objętego mał7..eńską
wspólnością majątkową~).

Część Określenie Kwota Przynależność przychodu do majątku
formularza iródła prl.ychodu osobistego albo do majątku objętego Uwagi

przychodu małżeńską wsp6inoicią majątkową

A-I -/ -/
A-II

/' /
7A-III
7

~~~""'":r2'3X.~,I f. .'
~

A-IV gy-.JIfLea-AJo.:s.c po=>'H_ łSO<" K*ldTKJ o;;6r~~I: K"""za"C"J. p_hgtlOlol lU&'f, bł Ir I'IIJ to u~AJu;f s>ai"Ol."'-IJ" -=inne ."..~
&"".j)~~_ł:f &"000 ~T ""Ił!Tlc~

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

Powy:lsze oświadczenie skladnm świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej wart. 132 ustaw)'
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z2016 r. poz. 1782, z późno zm.).

=!:f":':C~~7,!<>d!ł'!:~~'cOlf--:z!,0
(miejsC(JwoSi:i ,iZ;;oi/ni;~iwiodcze"iO) (podpi.•s"'"daJqcego o.iwiadcrenie!

* Niewlaściwe skreślić.
łl Zgodnie z ar!. 31 g 2 pkt l i 2 ustawy 7.dnIa 2.~ lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńc<:y (Dz. u. z 2017 r. poz, 6g2,

:z;późno zm.) do majątku wspólnego należą pobrane wynagrodzenie Ul pracę i dochody z innej działalności 7arobkowej każdego
z ma/fonków oraz dochody :z;majątku wspólnego,jak równief z majątku osobistego l,."aŻdegoz małtonków.

4f:'--. ,,1'.\ I ",
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