
POUCZENIE

(b.,ha sklndajl)CH oświadczeni c majątkowe wypelnin dwi~ ~ego integralne częsci: w ez..,sc; i\ nświadez.enia

zawarte ~;l informacje dotyczące stanu majątkowego, w częsci n Z..ll"; informacje dotYCZllcC daty i mic,isca

urodzenia. numeru PESEJ.. adre~u zamies7.kania skladającego oswiadcz.enie ornz miejsca po1Mcllia

nieruchomości - nicpodlegającc puhlikacji w Biuletynie Informacji I'ublianej w zakresie okrcślonym w nrt. 62

ust. 7 ustawy 7.dnia fi kwietnia 1990 r. o P(llicji.

OSllha skladająca o~wiadczenie majątkowe jest ollnwiązana do z.godnego z, prawdą starannego i zupdnego

wypdnicniH knl,dej z ruhryk oswiadczenia 7.najdujących się w posz,clcgólnych jego cz.ę!kiach (omaczonych iiI,

A i c~'fr:lmi r/.rm~kirni Alho iiI. 11) fłrlll! I'unl<lucll i J10"ii',yc.luchtRhel (o7.0lle7.0nych cyframi arabskimi). kierując si~

treścią zamkszczonych ohjaśnieti,

J . .Iel.cli poszczcgólncc7.ęsci i punkty o,.;wiadci'.cnia nic 7,najdują w konkrctnym przypadku zastosowania. naleźy

skrdlić nicwlasciwe sforl11ulownnie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca pr7ewidzianego w lormularzu na podanie informacji \\' r<llnach

poszczególnych C7.ęści. runktów luo pozycji. do oświadczenia nakty dołączyć arkus7.c formatu 1\4 7awicrające:

llZlIpclnicnic wymagany'eh inlormac.ii w układzie i stopniu s7.ClcgOlowoscT okrdlonych we właściwych punktach

oswiadczenia. Ilznac7.cnic lormularza oświadczenia. o:ęści. punktu i p07.YCji. d(\ których (\do(\sz1) się IC

infml111lc.ic.(\ra7, datę i podpis ~kladnjąceg<i t.,~\\'iadczenic.

. K'I,CN:;";C'E"".OĄ".'"'" A,-cTO~r.C.'"N-;-;'.-
KOMENDĄ MIĘJSI{/I. POI.leJ,

W NOWYM $IlCZUczuie II
nSWIAIlCZENIE O STANIE MA.JĄTKOW\"1\1

POLICJANTA

Wpłynęlo
cnia: 26 .02- 2019

.la. nitej rodpi~mlY (nl,
BOGDAN TOMASZ ll:;CZYCKI

J1r1niaey{a~slu;-he
\\' "O~lISARl,\CIE rOLlCJI W LOSOSINIE DOLNEJ. 33-314 LOSOSINA DOLNA 400. NA STANOWISKU KOMIiNnANTJ'I

KO~lISARAlTtJ

po 7:lpomanill si~ 7. pl7episami uSlawy z. dnia (; kwietnia 1990 r. o Policji (Oz, U. z. 2016 r. pOL 1782.7. pMn. lm.). ~~Iadająt
,,~\\'indCJcnien ~lanic mająlk(\\\'ym l~(ldnie l art 62 le.;ustawy"

o \\'z.w;ąz.kuz.Illl\\.iąz.nnicmstosunku słu;-.bn\\'ego.

t \\'~ wl"~ci",,'kll'"drat""ri,ac 7n,k X",a,. ",ul'duic ndpowicd"icdane.
~ \\' bl1",ie",,, 'Illal"",'''' 1"7.n pa,. I R",pl>1"ąd,en;aMini~I" Sp,,"" wC.,,"nett7n~.C~; Adm;ui'1'":,,.i;7 dni. Ul 'I}'n.ni, 20!~ ,~k~,,,,,ie.n;.,i'lCC~."

''''I''''7~d'cn;c II'w""ie I'O~(c",,"'"n;a'" lp'_",ach m\\',~dc,erio "l~n'e m".i~I~n")"'nr<>I'<.I'"ln'"Om, Ify~rrprrhhk"",,,,,,. n,,,,,_rl,.,.,, ",I"n,.
",".i~I~"wy'"",(\1>1'.1P1;ąn-cl>nHlkcj~Of~,'n(\wr"lieji (DdI.I'N, 11~)klM. lI.e,zlow życ,. ,. rl"ie", 2~Mvc,,"~2nlli f.
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~----------_.'"--~~------------- ----- -------

X "cdlug sianu na dzieli 31 grudnia ro~u poprzeJniego. lj . .20 l ~--
",,,1<:"'1,,,1,,," mi., '<, A"i~"_,j-I"d,,,,,-F" "iml«l,-:.'"i,' "'''I'I,I,,'''''j

o Wzwią/.~t, Z roz\Vi~l_anicm .lO,unku slużbow<:go.

o na 2ądanie przdo!oncgo właściwego II' ,prawach osobowych.

podaj, wcdlug stanu na okrdluuy powytej dzieli następujące informacje 'O ,iladnikach majątku po,iadanych 110 leryllu;lun
i<.z."nl'pospolilej I'ol,kicj oraz poza jej granicami.

I. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nit! ł39siasQm lł8tRlm, mieH-lttlń-łłłb-łtlfl}'ch
~Ilfnneści*:

(nic dO!YGY go~podarstw3 rolnego - informacje w tym zakresie naldy pod"ć w pkt 2)

POZo. Zakres jnfonnarji NinudlOnJośi' I. Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

l Op;; ni~rll~homos~i (dom. mitSlkijnie. DOM
lol..:aluż)'tl..:owy, pla~, dziall..:a - Illd7.aj
z,lbmJowy, garat, h"la, magazyn, inne.
wYll\i~lli':)

I'llwierzdmia nierlldlOllloki w III 120 mdrów bvadrmo\\'y~h

1
J W,bzallie, czy nicru~hornoś': nalety WSPOI.J';IOTA

do mająlI..:" osobi5kgo o>oby MAI.Ż,ENSKA
5kladującej oswiadcunie ~lY do
ImUąll..:uobj~lego malteli5l..:~
w>pólnoś~ią mająlko\\',!

4 I')'llll prawny do wladania
nicrlldlollloŚcią (WlilSllOS':. WSPÓLWł,ASNOŚ('
wspólwla5ność: malżell~l..:a lub 7.050ba MALŻEŃSKA
lrzecią - wjcll..:oś~ lIdzialll. udzi,,! we .
w,póllll)~ie gruntowej, >pilldzie!cze
wlasnościo\\e prawo, inoy lytul -
wYlllitnić)

5 Forma nabycia nieruchomości (kupno. WYBUDOWANY
;;pild<:I..:,darowizna, zamiana, znit,iellic SOfllSCJE
w,pólwła>rlOści, za5iedzenie. inna
forma. wymieni~)

6 Warw!;': nieruchomości z.o>lalnicgo Dom wybudowany \\c
po,i,ldall<:go dol..:lIlllelltu ol..:rdlaj,!eego własnym zal..:resie II' lalach
le warlUs': albo - w przypadku hral..:u 000 roku do 2007 rol..:lI
tal..:iego dol..:ulllenlu - dllla i cella Według polisy PIU na roI..:
nllhy<:ia z <I1..:111nOl<lri<llncgo lub innego Ol9wilrloŚ':dolll1l
d'll..:umenlll slwierdzilj~cego nllhycie 300.0001..1
nieruchomości (nalel.y podllć rodzaj i
dmę wyd<lllia tydl dokumentow)
W przY)''1dl..:ubraku wymienionych
dol..:ulllenlów podać opi~ nieruclloll\o;ki
i przyhliżoną dalęjej nabycia lub
wybudowania .

* - Nicwlaścil\'c ~kreslić
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2. Posiadam gospodarstwo.rolne/nie fl6sisflBRI gesfl8f1BFShB F9IR~g9*:
'., -

>I< - Nicwlaściwc skrdlić

. ..
POl.. Zllkrl's inrOrmllrji

GO~(lOdll"t"'O rolne l..
(;OS(lOdllrshl'o rolnr 2., '" "I Fonna gosflodar~lwa"rnlnegą

NA WLASNEPOTRZEBY GOSPODARSTWA~icnme~ prn\\'ad7011ej w ~.
"DOMOWEGO

go~podars!",ie rolnym produ~cji .r,,!n~j

,I;-..
", . . ..2 l'owicr7ehnia grumów rolnycil 2.43HA

.gospodarslwa rolnego w ha

. . .. ,J Rod7aj zabudowy (dom. budynki BUDYNEK GOSPODARCZY
gospodaroe. np stajnia. Slodola.

"inne. "'l'mienić)
• .

•4 Pu",kr7~llIlia wskazmly~h "'yżej 50 metr()\\' kwadrlllo"'y~hbudynk6\\' w m'

; W~~nlanic, ClY go~podnrstwo WSPOLNOTA MAI,ZI,NSKA .
należy dl' mająl~u osobislego
osohy s~ladnjąeejo~windc7cnie
czy do I11nją!ku ohktcgo
malż~()s~ą wspóll1(lś~ia majątkową

- .
,'. • .. ..,

Tylu! prawny do wl11{]anin

.gospodarSlwcm (wla~nnść, WI.ASN0'5C
wspólwlasnosć: malżeli~ka.l\1h l.

\lsohą tr~~cią. wiel~osć udzialll,
lIżylkow3l1ie WicCl}'sle.
użylkowanie, dzierżawa, udzial \~e
\\'~pólno~i~ gruntowej. inny tylul-

•
WYl11i~l1ić)

. .
.7 Forma nahycia g'ospodarslw8 DAROWIZNA

(kupno_ sp~dd. darowizna, .?al11iana. zniesienie ,w~pólll'lasnos~i. zasicdzenie, il1l\a
rornm. Wymienić)

. . ,." War(nsc gospodarsIwa rolnego 7
Grunt olnymalcm w rormie darowi~ny od

l'Slalniegn posiadanego dokllmel1lu rodliców lojeSI IAJha ziemi rolnej w ~Iasie V:.i
-okre~lajaeego le wartość alho. w

Vlora? Iha lasu. DnrOlVillla w roku 1994 ..pr~Ylladkll bm~lllakiego
Dom oraz budynek gos[1{ldarczy budowany we ,dokulIlentu - dala i cena Ilanycia l
wla,\n}"m l~krcsie w latach od 2000 rn~lI doaklllnolarialncgolllb innego 2007roku. .

dokulllenlu SI,,'icrd7ającego
Wmlo!ic hudynku gospodarczego wedlllg polisy

"
l1ah)"l'iegospodarslwa (naJe?y PZU na ro~ 2017: 50,00011

i
podać rodza} i dalę wydania lych
doklllTIcll1<\w).
\", rrl)'fl~ilkll I>f~kll \I'l'nl!cnlllnych

,do~urne11ló\\' podać opis

,gospodarstwa i przybli;';oną dal~
jcgollah\"Cia lub wyhudowania

,

~.

.1
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3. Posiadam :zasoby pieniężne/nit rI6~iftth''-Rł1o':8891'18Wflil!HięiH~'gh*:

PrL)'IlIlId.nośt do mllj"tku PrLynllldność do mują,1.:11

l'uz. 'l-lIkrn inl"orml\cji "lJj~ltgo Illllltcńsk" wSllólnoscill "sobislc~o skh"JlIjlJcrgo
lllllj",kol'll "slI'iadcunic

I Kwotll ~rudków picni~1.nych zgnlllllldzotl)'ch "' •••.alllcie 59,173,0171
polskiej (511111>1srolików l_grollllHlmnych w gutówce
mul. IUIml;h\lllkllch h;c1.~cych i I"kulach pfowadl.Onydl
przez banki, spólll/iekzc kasy oS/Cl.~dnościowo-
kredy1<lwC lub inne instytucje rllmnsowe)

2 Kwotll środków pi<:ni<;1.nychzgromlld7-oll)'ch \I' walucie BRAK
lIhcej (w rozbiciu 111\poS7.czególnc walmy - slIma
środków "/gromadwnych \\' gotllwce oraz mI
ra<:hunkllch bidą.:)'ch i lokal8ch prowlIdZOIl)'ch przez
banki lub inne il\Slylllcj~ linans0\\'e)

1-) I'~piay \\'Ilrwścio\\'c (rodzaj. ilość, dam i cena nabycia. BRAK
, II II pr/l'lHlJkll papierów \\urlokinwycll wobrocie

l
p"Ł>licwy", • wmw,ć r)'nkOllll na dzień złOienia
oświndClenia)

II
~tlffi~ada mój lllal~łHeja----mał~ka--miefłte-łlaby«l" lub nie posilłdam/nie posiada~j
ffilH;!;anek-/mojamalżonka mienia nabytego" od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prllwnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powialOwo-gminnego lub
związku metropolitalnegu, które podlegało zbyciu w drod7.c przetargu:

1'01. Zakres iflrormarji Składnik mienia I. Sklndnik mkrlill 2. Sklnunik rni,'nia J.

I Rudzaj mienia

2 Puwicrl.chllia \I' hu lub rn (w I'rlypadku
nabycia nierucholllu>ei grufIlO\\cj. domu,
Illieszkunia)

3 Wskazanie, czy mienie /O,lalo Illrbyle do
majl]lku osobis!~gu cz)' do nwjąlku objęlego
nlUllcI1Skij wspó!llokiij f1lajalkulla

, T)'lUl pruwny uo wladania mieniem
l wlasn'lŚc, wspólwlusnusc mal)cllska lub 'l.

osub.llrzcei~. lI'iclk{)ś~ Ud/illhl.
użylkowanie wiec/)',le, użylkuwaflie.
dzierża"a. inny tylUl . w)'mienić)

; Dane podmiotu. "U klórą') mienie nabylo
(nazwa i adres)

, WarlllśC nabylq;o l1Ikni" I. ,1S!~lnicgu
p,)Sia'!Jlfll:go dok'''llcnlll (,krdlll.i~cego li;
warlo)c. u w przYP"olku braklllaki~go
dokumclllu - dalU i cen" nab).L'ia zaklu
n(l!millln~go luh innego doklll1l~l1lu
s!wicrct/uj'lCegll nabycie micllia (należy
pudliC rod/uj i dal;; wydania Iych
dokulllClllÓW)

* - NicwlaściwL' skrdlić
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'"" 1. ~nie jestem* członkiem złll7-ądu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego lub spóldzielni2: . : •

. ~. .

r(l~. uhu informacji Podmiot!. Podmiot 2. Podmiol J.
I Na;o:wn i adres spólki. s[lóld~iclni

2 l'c1niol1c fUl1kcjclull7.aimowanc
slanOlli,ka (w 'Ivl11 czlt;nk\lsl\\'O \I' , ' .,

7ar7.~dlic. radzi~ nadmfclcj. komisji
rcwizyill<.'"jl . '.

,
J I)IlW fl1zpooęcia pclnicnia funkcji luli

zajmowania slanowi .••k .
,

2. PesłaQam 118zial:' lub alu;je!nie posiadam ud:r.ialów lub akcji* w spółkach prawa handlowego luh
jestem/nie jestem'" wspólnikiem w osobowych spólkach handlowych:

I'''l. l.akru infnrmllcji Sp6lką I. .spó'ka 2. Spółka J.

I Nazwa i adres spółki

2 IIn~ć i \\arl()~c nominalna wkladów luh
uddnl,">\,

:-
,1I{l~ći wmlosć nominalna akcjI. a w .-,.

[m.ypndkllllkcji '" obrocie puhliallym-
warlO~~ rynkowa na d'ócn zlo~enill
oswiad".cnia,
Dala llllb\"eia wkladów. lIdzialów lub akcji

IV

ł4ewad7.ęhawiesilell'l(am)'" dzialalRofś gespodarez'l Ile wlasRy raehuRek [llb współn-te-l--itmymi osobamilnie
prowadzę działalności gospodarczej na wlasny rachunek luh wspólnie z innymi osobami"",
~7.am/nie zarządzam"" taką działalnością lub jestem/nie jestem" przedstawicielem czy też
1,'c1nomocnikicm w prowadzcniu takiej działalnośd:

1'0/.. Zakrf~ iorormllcji I'odmiot l. rodmiol2. rodmiot J.
I

Na}:wllllirma prowadzonej luh U1rlądl.llneJ
d/Jllllllnnści gnspodarc/cJ. lub klórej osoba
~kllldlljąell uświadczenie je~l
prlcd~11l\\'ieidCł1l111b pełnomocnikiem. ('raz
Ilumer Nil'. REGON lul> KRS wla."ci",y dla
lt"j d7inlalnn~ci

,
W~klllanic. C7.ydl.illllllnoś~ go~podllrclll.ic~( ,
pr7"C~n~nl>ę ~kllld ••jąeą "~wiarlelcnie
proll'ad~Ollll ell' :t.arządlllllll. elY Jesl
prled~lawicielcm lub pdnolllocnikicm lej

"dJ.illlalnosei
,

• Niewlnkiwc skrcślić.

~Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych. ,
'Nic dotyczy to dzialalności wytwórczej w rolnictwie w 7.akresie produkcji roślinnej i zwier7.ęeej, w formie i

7.okresie gospodarstwa rodzinnego.
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v
U:zyskalcm(am) w roku ubiegłym przychodY/Ril.' H:A:YdIQIIllAł(aRł)'" F91,u IIbi"glYAI pn;)'cbogQu'*:

Nllk~r pud"ć'" ponihlcj Illbdi:

~ródla llirskllllcgo przydlOdu '-.godnie ~_podzilllem formularzu nswiao.lczcoia ilU cz,sej, \I' których zosiul wymicniul1)' ~lan
prawny lul> Jakl)'czny '-WillZllll)' /. uzyskaniem przychooll, np:
Cl~U A-I: przychód /. najmu nieruchomości, przychOd l dzicrtuwy, przychód /. gnspol!ars!wlI rolnego ("J: ,m'-l;lcdniclliclll
rmhll.JII i wyslIkoSci dOlllcji./dopltlIL od,etki I. lokal bankowych, przy"hód z p",ind""ych papierów wllrtllściowrci1.
CZfŚĆA-II: przychód l, posiadanego mienia nllb}1~g(J od Skurbu Pailslwu. innej państwowej osoby prawnej, gminy. Lwi",ku
mi,l!zygminnegLl, powimll, I.Wi~lkll powialów, ZWilllku POWi<llowo-gminncgn lub 7.wiązku mclropolitalnego, ~tór~ podlegało
l_byciu w drod~.c przelargu.

~z\,:M '\-111: przychód z tytul" c71unkoSlwo w organa~h slonowiących osób prawnych, ud7.ialr w z)'s~u podmiot,;"
gospodarczych wymienionych w tej Cl~ści .
..-z~U ,\-IV' prl.y'chód 7. prowadzonej lub zarządzanej d7.iałalnoki gospodarClcj wymienionej w tej etęści. inne; ")'lIllgrodunie
ze slo,unku ,1I11.bowego lub ,tosunku pracy, uposat.enie, diet<l, emerylllra luh rema, przychód z uIllOW)' zlecenia lub lllll\l\\")' "
dzieło, przychód z lrlulu zbycia Ilkruchomo~ci, skladników mieniu ruchumcgo lub papierów WUTlOsC'iuwrch, prl.ychód z
,1tJ7)"llllll1l1.idllrowi ••")' l';e";ęll1ej łull .pudllu, pr/)'chód l wY!lrlirl<'J pl~"l<••71\<'J w gral'll IlazartJow)'ch, prz)"du\d z naJmu
składników mienia rUdlOlJl(.go, odselki ud udzklonydl pot.yczck, prl.ychód l. praw aUlOrskich, innc nie\\)'111leI1l01IC pU\\'yh"j
l.rodła przychodu - naleJy okrdlić w tabeli;
kwoty przychodów faktycznie ul.}'skane z poszcz.egillnych żródcl;

przYlllliL'tność przychodu do majątku usobislego skladaj~ccg() oswiodelenic oHIOdo mająlku ołlj<;tego mal'erlską wsplllności,!
majątku,,",)".

Cl~~t Okrdlenie I..:"-ola l'rL)"r1ald.lloU I'rz)"ehllliu d" IIllt.iątku
li\\lIgiforlllularZ,1I 1rMla I'rzyrhmlu lIsobislrl:O albo lio mają'L.u ubjfU/:O

prl 'choliu małżeńska "sllólno~cia .maiall;owa
I.Ilotacja d" grulIlów z I. ok. J.6(j(l~1 WspólnolU lllajątk'1wa
ARiMR (lysiąc

sl<:śćset
zlulyeh)

'\-1

A-II

A-Ił l

,\-IV

W)'nagrotllenic 7/1pracę 1),731,61 zl (dziewięćd/,ić,iąt Wsplilnotu nllljątk,lwa
wla,ne eden lysięey_ ,iedl'msel

w;ydziclci jedel1 zJolych i

inne
sześćdziesiąl ;;icdenl grosz)')
62.837.36zl (szdćdziesi'lt dwa

Wynagrodzenie za pracę )"siąee, osicmsel lrlydzieści
.,,,n)' ,zdć zlolych i trz.ydzidci szdć

uroSZ)')

D" uŚl\'iadczcnia dolącz,mu lIzupełnicnie/nie doląC/am u/llpelnicnia' infnrmllcjL (I klórYll1lllowB l\' pk] 'I pouczeni<l.

PO\\)ł'IC "ś"'adC1COllC ,klud,Uli ,\\Iadomyla) odpowledndllośCI d)s<:ypllllurllel pr/",,,dllaneJ \\ Mt 132 U,lall) l dlllll 6 bll,'lll13
1~<)Ur o PUIKJI(Ih U z2UI6r )llll 17112.Z PÓ111ZIl1)

to~(),,~,,-~QJ.-",•.....
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2 6 LUT. 1019

7.g"~IlI" '-1111.,1 ~ ~ I'~I I '~"sla"y z dni" 25 ILI(ego(96~ '.' Kndek, 10dz;I\>!Yi ol';d'Lli,Cly II)z_ U. '- 2017 r 11"'-_ ó81, pOln_zm,1 Jo IlL",~lk"
""polneg" n.lelą (>Obr'"e "')na~lO.dlCllle la prac~ i JOdlod)-, ",ncj dlial.lnoki ",r"b,owej każdąo, m.llon,ol>' or., d""h"d\" ma;,llk"
,-,'sl'Ólnąo, jak również z IIIU.iąlk"o"obi>lc~o kudc~o z m.lto,,~ów_< ---~.f!Ji .

-"c_.'';;'

:.~;:~.~~'"1
' .•.."

I" ~',,- ,:.).:;:, \ '
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