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POUCZENIE~ ~

l. Osoba składająca oświadczeiii~ majątko.wc wypełnia dwie jego ińtegralne części: w części A oś";;iadczenia
zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego. w części B zaś informacje dOtyczące daty i miejsca
urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz' miejsca położenia
nieruchomości. niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w art .. 62
ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. }.. c' , •

2. Osoba składająca" oświadczenie majątkowe Jest obowiązana do zgodnego t. prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit..
A i cyframi rzymskimi albo lit. Bl oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się
treścią zamieszczonych objaśnień. • . ,

3. Jeżeli poszczeg6lne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym 'przypadku zastosowania, naleŻ)'
skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4, W przypadku wyczerpania miejsca przew'idzianego w fonnularzu na podanie informacji w ramach
poszczeg6lnych części, punkt6w lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4.zawierające:
uzupełnienie wymaganych infonnacji w układzie i stopniu szczeg6łowości określonych we właściwych punktach
oświadczenia, oznaczenie fonnularza oświadczenia, części, punktu i poZ)'cji, do '!ct6rych odnoszą się te
informacje, oraz datę i podpis skła?ającego oświadczenie.
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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
. POLICJANTA

CZĘŚĆ A

pełniący(a) słutbę

Ja. ni.tej podpisany (a),
•
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.. KRZYSZTOF PAWLAK'. 1 unia: . IJ tl

(Imlr'lm,<>nolno:,",sko na=",lskol'lldmtt) j: .

~ _ - 'Led' >R,-O/li-1'JJjO'J
K~menda Mi,ejska Poli?i W Nowym~Sączu. ..'h foJ 7;,;/tj-

..................... Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu' ul. Źródlana m 22
(mlej.'«(o) pelnlen!o.,I!r=by -: ..,="O! ad",.' ora: ""IW,,'lskoslu=hm,.., luhftnkeja) •

"po zapoznaniu się z przc:pis~mi ustawy z dnia 6 kwi'e~ia 19'90 r. o Policji [Oz, ~. z 2016 r. poz. 1782, t późn, zm.),'skladając
oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawyl!:

•
,-

.
x

(IUlle=:;pada,' J/OIWwiska IlIhfi",łcj~ ara: ~If Ich abhcia) .","

,, .
według sIanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj 2018 .

.•' ; (IWlety padoi: rok.:a ł!ory.<ł1adaneJeSl n/Il'ia<k:enle mająlło"'e)

• ....•
e" Z'\ięla~ l: fsZ'''ięaF1iem stsstllłl.~ sł~s" egs .

(nal.=:; p<>datSlono,,'I .•ło luh funłcJr orte dal~ opu.•:e:enio .<lono"lsko luh :apr:eslonla pelnlenlo f~nkcjl)

B na ~E1aAieIlRels;!;s"egs '\łllśsiwege w s\lf~lIeh eselle"i'sh:.
(IUlle:y podai: d=l~n. no łldry składam! Je.'1<>s,,'lodc:enie)

podaję według stanu na określony powytej dzień' następujące' infonnacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

I We właściwy kwadTal wpisać znak X oraz u%upelnić odpowiednie dane.
4 W brz.mieniu uSlalanym prz.ez par. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn~lr:znych i Adminislracji % dn;a 20 slyc>;"ia 20!6 rok,:, zmieniająces,o

Tozpor:ządunie w SpT",:,,;e poslepov:ania w .spraw~c~. a!iwiadczeil O sianie mająlkawym !",licja?low oraz Iry~u pubhkowan.a o!iw.adcz_tI O ,lanie
mająlkawym osób pelmących .funkCJe OTganow PolicJ' (Dz,U.poz.114) klóre we,zlo w tyc.e z dm_m 26 styczn •• 2016 r.
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l. Posiadam domy. mieszkania lub inne nieruchomości/Bie posisElsm Elemew. mieszli:sB lab innyeh
nieFl:Iehomośei*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie nale1:ypodać w pkt 2)

POL Zakres informacji Nieruchomośł I. Nleruchomośł 2. Nieruchomośł 3.
l Opis nieruchomości (dom, mieszkanie, IOziałka \Waz Zlokal utytkowy, plac, działka. rodzaj

zabudowy, garaż..hala, magazyn. innc. domem X Xwymienić)

Powicrzchnia nicruchomości w m Działka 0,34 ha
Dom - 326,38m2 X X2

3 Wskazanic, czy nieruchomość nalczy Majątek objętydo majątku osobistego osoby
składającej oświadczenie czy do małżeńską
majątku objętego małuńską wspólnością X XWspólnością majątkową

majątkową

4 Tytuł prawny do władania Współwłasnośćnieruchomością {własność,
ma/żeńskawspółwłasność: mał1:eńska lub z osobą

trzecią - wielkość udziału, udzial we

X Xwspólnocie gruntowej. spółdzielcze
własnościowe prawo, inny Iytuł-
wymienić)

5 Forma nabycia nieruchomości (kupno, ~upnospadek, darowizna, zamiana, znicsienie
l\kt notarialnywspółwłasności, zasiedzenie, inna

X Xforma - wymienić) .,ep. A 3360/2001
, Wartość nieruchomości z ostatniego Dom v.rybudowanyposiadanego dokumentu określającego

'" 2006 roku. Wg.t~ wartość albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena ubezpieczenianabycia z aktu notarialnego lub innego

~artość - 300 OOOzdokumentu stwierdzającego nabycie

X Xnieruchomości (naJe1:ypodać rodzaj i Sama działkadal~ wydania rych dokumentów),
jzakupiona za kwotęW przypadku braku wymienionych

dokumentów podać opis nieruchomości13500z/iprzyblitoną da{~jej nabycia lub
wybudowania

'" - NiewlllŚciwe skreślić
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2. lnie nosiadam posnodarstwa rolneeo*: l

-,~ 1-

,,
o: Gospodarstwo rO,lne 2.Gospodarstwo rolne I.

,
zakres inrorlnllcji

,

Forma gospodarstwa rolnego,
kierunek prowadzonej w
gospodarstwie rolnYl"flprodukcji
rolnej • '!'

Po.

I

x .." -

2

3

4

5

Powierzchnia gruntów rolnych
ospodarstwa rolnego w ha'

Rodzaj zahudov.y (dom, budynki
gospodarcze, np. stąjnia, stodoła.
inne -wymienić)

Powierzchnia wskazanych wytej
budynków w m'

Wskazanie, czy gospodarstwo
należy do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objęiego ,l'

malteóską wspólnością majątkową

"

,

, ,

x
x

,

x

x
.~-'~

,

•

:;:-f
'; >~ jf

x.

x

x 'i:ł
'.

,
j

,
",

6

7

Tytul prawny do władania
gospodarstwem (własność, ,
współwłasność:" malteńska lub z "
osobą trzecią. wielkość udziału,
utytkowanie wieczyste,- .
użytkowanie, dzieaawa, udział we
wspólnocie gruntowej, inny tytuł.
wymienić) ,,\,.-

,

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowi:ma,
zamiana, zniesienie
współwłasności, zasiedzenie, inna
forma - wymienić)

x

.x

.,,'
" x

"." "

x'

I,

•
•

"",

* - Nlcwlaśclwe skreślić

8 Wartość gospodarstwa rolnego z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość albo. w
przypadku braku takiego
dokumentu. data i cena nabycia z
al.:tu notarialnego lub innego.
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa (należy
podać rodzaj i datę wYdania tych
dokumentów). .
W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis
gospodarstwa i prz.yblitoną datę
jego nabycia lub wybudowania.,
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3. Posiadam zasobv nienieine/ . ••..'Pn:ynaletnośf do majlltku Przynależnośf do majllll.:u
POL ZlIkres informacji objętego malteńskli wspólnośdll osoblst~o skladajllcego

majątkowlI oświadczenie

l KWOlaśrodków picniętnych zgromadzonych w walucie 5.000 zł - Oet in bankPQlskiej (suma środków zgromadzonych w gotówce
1.000 zł Idea Bankoraz na rachunkach bietących i lokatach prowadzonych

przez banki. spółdzielcl;Ckasy oszc~dnościowo- Xkredytowe łub inne instytucje finansowe)

2 Kwota środków pieni~tnych zgromadzonych w walucie
obcej (w rozbiciu na poszczególne waluty - suma
środków zgromadzonych w gotówce OTazna X Xraehunkach bictących i lokalach prowadzonych przez
banki lub inne instytucje finansowe)

) Papiery wartościowe (rod:zaj. ilość, data i cena nabycia,
a w przypadku papierów wartościowych w obrocie

X Xpublicznym - wartość rynkowa na dzień złotenia
oświadczenia)

11
Posiadom/posiada mój małż9Reł~m&ja małiOHIi:a mienie R9łłyteil lułł nie posiadam/nie posiada mój
malźoneklmoja małżonka mienia nabytego. od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo~gminnego lub
zwilłzku metropolitalnecro które nodlecralo zbvciu w drodze nrzetarcru:

POL Zakrts informacji Składnik mienia I. Składnik mienia 2. Składnik mienia 3.
l Rod:zajmienia

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

nabycia nieruchomości gruntowej. domu. X X Xmieszkania)

) Wskazanie. czy mienie :zostalonabyte do
majątku osobistego czy do majątku objętego
malteńską wspólnością majątkową X X X

4 Tytul prawny do władania mieniem
{własność. współwłasność malterlska łub z
osobą trzecią - wielkość udzialu, X X Xutytkowanie wieczyste. utytkowanie,
dziertawa, inny tytul. 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 (nalety X X Xpodać rod:zajidatę wydania tych
dokumentów)

* - NiewlllŚciwe skreślić
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III
I. ,Jestem/nie jestem. c:zlonkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowe(>'o lub snóldzielni2:

POL Zakres informacji Podmiot l. Podmiot2. Podmiotl.

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
rewizyjnej)

3 Data rozpocz~cia pełnienia funkcji lub
zajmowania stanowisk X X X

2. Pesiadam udll':iałylub alóe:ie/nie posiadam udziałów lub akcji. w spółkach prawa handlowego lub
~/nie ;estem* wsoólnikiem w osoboW"ch snólkach handlo ch: .

P•• zakres informacji Spólka 1. Spółka 2. Spółka 3.

•
Nazwa i adres spółki X X X

I

, Ilość iwartość nominalna wkllld6w lub

X X Xudziałów

3
.

Ilość iwartość nominalna akcji, IIw
przypadku akcji w obrocie publicznym.' X X Xwartość rynkowa na dzień zlo'tenia
oświadczenia

4

Data nabvcia wkład6w, udzial6w lub akc.i
, X X X

IV

elnomocnikiem w "rowadzeniu takiei działalności :

P•• Zakres InrormacJi Podmioll. Podmiot 2. PodmiotJ.

I
Nazwa/firma prowadzonej lub zal'Zljd:zanej
działalności gospodarczej, lub 1..,6rejosoba
składająca oświadczenie jest X X Xprzedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz
numer NIP, REGON lub KRS wlaściwy dla
tej działalności

2
Wska:zanie, czy działalność gospodarczajes!
przez osobę skladającą oświadczenie

X X Xprowadzona czy zarządzana. czy jest
przedstawicielem lub pelnomocnildem tej
dzialalności

PF9wadzęlzawiesilem(am)'" dzialal8eśe g9sfledaFe~ 8a własny AlehlloReh: lub wspelRie z iHRymi
9sehami/nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami"',
2anądzam/nie zarządzam'" taką działalnością lub :testem/nie jestem'" przedstawicielem czy też, . .

• NiewlaSciwe skreślić.

2Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
3 Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

I

..
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v
Uzyskalem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskalem(ani) w roku ubiegłym przychodów*:

Należy podać w ponits;rej tabeli:

źródła uzyskanego przychodu zgodnie z pod:l':ialemformularza oswiadczel1iana 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 iwysokości dotacji/dop/at), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych,
część A-II: przychód z posiadanego mienia nabYtego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. gminy. związku
międzygminnego, powiatu. związku powiatów, Związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego. "16ft podlegało
zbyciu w drodze przetargu.
część A-III: przychód z tytułu członkostwa w 'organach stanowiących osób prawnych. udziały w zysku podmiotów
gospodarczych wymicnionych w tej częsci.
część A-IV: przychód z prowadzoncj lub zarządzancj dzialalności gospodarczej wymicnionej w tej części. inne: wynagrodzenie
ze stosunku słuibowego lub stosunku pracy. uposatenie, dieta. emerytura ,lub renta. przychód z umowy zlecenia lub umowy o
dzieło. przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartościowych. przychód z
otrzymanej darowizny pienię1:nej lub spadku, przychód z wygranej pieniętnej w grach hazardowych, przychód z najmu
składników mienia ruchomego, odsetki od udzielonych potyczek. przychód z praw autorskich, inne niewymienione powyiej
źródła przychodu. należy określić w tabeli:
kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł:
przynalel:nOŚĆprzychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małteliską wspólnością
maiatkowa"

Część Okrdlenie Kwota PrzYnaletność pnychodu do majątku lTwagiformularza źródła pnychodu osobisti~~ albo do majątku objęlelilo
Drzvchodu maiżdis wsuólnościa'maiatkowa

A-I X X X X

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

l. Stosunek l. 98.380 zł Przychody objęte małżeńską
służbowy wspólnością majątkową.

inne l? Działalność 2.3.150 zl
Xwykonywana

osobiście

Do oswladczema Eleląei!lllfIt1l!t1lleIOleOle/medołączam uzupełmema. mfonnacJl. o którym mowa w pkt 4 pouczema.
Powytsze oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarifej przewidzianej wart. 132 ustawy z dnia 6 kwietnia
ł990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782. z późn. zm,).

,
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• Niewlaściwo skro.lić,

" Zgodnie" art, 31 ~ 2 pkt l ; 2 ustawy 2 dnia 25 lutego 1964 r, - Kodeks codz;nny i opieku~czy (Dz. U." 2017 r. p02. 682 z późno zm.) do majątku
wspólnego naletą. pobrane wynagrodzenie za prac~ i dochody z innej dz.iałalnoici zarobkowej każdego 2 małżonków oraz dochody 2 majątku
wspólnego. jak równiet ~ mająlku osobistogo kaMego 2 maltonków. ~~il_;';.r,~,.,~, ..- -,--."C.-'

/" ':'!4"(,,) 14 MAR.1019
\ .~jtiZGODNOŚĆ ZORYGINALEM 6/7
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