
•""1::1

POUCZENIE

1. 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 PESEL, adre.5u zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potounia nieruchomości -
niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w 8ft. 62 ust. 7 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 c. o Policji.

2. Osoba slcładająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
wypełnienia katdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach. (oznaczonych lit. A
icyframi rzymskimi albo fil B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się
treścią zamieszczonych objaśnień.

3. Je1eli poszczególne c~ci i punkty oświadcunia nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso",,-ania, nl1lety.
skreślić niewł8Ściwe sformułowanie w nich zawarte.

4. W przyplldku wyczerpania miejsca przewidzianego w formula:nu na.podanie informacji w ramach poszczególnych
częsci, punktów lub pozycji, do oświadczenia należy dołączyć arkusze formatu A4 zawierające: uzupelnienie
""ymaganych informacji w układzie i stopniu szczegółowości ok:rdlonych we właściwych punktach oswiadczenia,
oznaczenie formularza oswiadczenia, czę!ci, punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę
i podpis składającego oświadczenie.

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘŚĆ A

Wp/. "ęlo 2 ... _'-"'_ ..._~
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Ja, niżej podpisany(a), j'> . 6 S

.............................., ~ ••.<:,{,,;:~;.;;it;;£~.;:,;;;;;;;;;,;/ć:..f2.ZdL./f.. .

po zapoznaniu si~ z przepisami ustaV'q z dnia 6 kwietnia 1990 r. o polic}i (Oz. U. z 2016 r. poz. 1782, z póżo. zm.),
składając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art 62 tej ustl1wy l:

Dw związku z nawiązaniem stosunku słu2:ł)()\vego' ; _..•...........................................................

IIWewłaściwykwadratwpisaćznakX oraz=pełnić odpowiedniedane.
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w brzmieniuustalonymprzez~ 1rolPOnądz.eniaMinistraSprawWt\l.nętanyeh iAdministracjizdnia 20 stycznia2016r. zmieninjqoego
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~ ••••.edług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj .t.9..~l~ .
(naJć)'podtd rok,;la kt6ry sldadan6jrtn oJwiadC:-..llflll!: majqtJco'"I!:)

Dw związku z rozwiązaniem stosunku slutbowego :.: : : : : .

................................................................................................................................................
(naJL'y podał nlJJJo"isko lubfunkj, ora: dm, OPI=.f1ia SIano1Pls~IlIb :;opT2S1Dlłia pdnienia filll1«jl)

D na żądanie przełownego właściwego w sprawaeh osobov.ych .
(mzJey podał tbl!:ń, I/<l łt6ry sttadDnl!: Jut oświadC::Ulil!:)

podaję według stanu na określony powy:2:ejdzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

I

1. Posiadam domy, mieszkania lub. inne nieruchomości/eit p'&idem deHl8w, mieu:k:ali luh innym
~

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy Podać w pkt 2)

POL zakres iDformacji Nieruchomość 1.. Nieruchomość 2. NIeruchomość 3.
l Opis nieruchomości (dom,

mieszkanie, lokal utytkowy, plac,
działka- rodzaj zabudowy,garaż,
hala,maP'll=n. inne -wymienić)-

2 Powierzchnia nieruchomości w mI

3 Wskazanie, czy nieruchomość
naIe~ do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

4 Tytuł prawny do władania
nieruchomością (własność,
współwłasność:małteńska lub
z osob'1trucią - wielkość udziału,
udz@lwewspólnocie gruotowej, .spółdzielczewłasnościowepraWo, .. ..
innyMuł - ienić)

S Forma nabycia nieruchomości
(kupno, spadek, darowizna,zamiana,
zniesieniewspółwłasności,
zasiedzenie inna fom\a - wvmi.nićI . ..' WartOść'nieruchomoŚCi z .

ostatniego posiadanego . .dokumentu okr-Cślającego tę
wartoŚĆalbo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabycia z aktu notarialnego lub
innego dokumentu
stwierdzającego nabycie
nieruchomości (nalety podać rodzaj
i~ wydania tych dOkumentów).
W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis nieruchomości
iprzybliżoną datę jej nabycia lub

I WYbudowania

• Niewlaściweskrdlić.
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2. Posiadam t:6Sp6dal!h'~nie posiadam'gospodarstwa rolnego*:. • . I .
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Kopia

, \_. • POL Zakres informacji
••

Gospodarstwo rolne I.,
l Forma gospodarstwa • 0-'1', '<, \

il' .
, • ;

• 1 rolnego, kierunek " ,~' j(;' •
prowadzonej w / ". • er
gospodarstwie rolnym ,
produkcji rolnej ~.

Gospodarstwo ("olne2.
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," "." ..
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Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarstwa :
Toinego w ha }'"

Rodzaj zabudowy (do'~:
budynki gospodarcze. 'n~.
stajnia, stodoła, inne -' .•
w)'mienić)

, F()~~hctihhi~'S~fch o',

'~żęj"budynków\wlrh' ;". •••• 0. . •

-Wska~~ ~~~<-.,..
"gcisp6Ciarl'tWo należy' do c.' ',' "

majątku osobistego osoby
składającej oSwiadczenie
czy do majątku objętego •.
małżeńską wspólnością
majątko\\'ą
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Tytuł prawny do władania
gospodarstwem '(własność.
współwłasność; małżeńska lub
z osobą tnecią- wielkość.
udziatu, utytkowaoie
wieczyste, użyt/...""Owanie,
dziel'Żawa, udział ~
wspólnocie gruntowej; inny
tytuł - wymienić)

Forma nabycia
gospodarstwa (kupno. spadek,
darowizna, zamiana, roiesienie
współwłasności. zasiedzenie,
inna fonna - wymienić)

6

7

, Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określającego tę wartość
albo - w przypadku braku
takiego dokUmentu ~ data i
cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(należy podać rodzaj i datę
",ydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i
przybliżoną datę jego
nabycia lub \Vybud~"'lU1ia

* Niewlaściv.-e skreślić.
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3. Posiadam zasoby pieniężnel'•••il!••-81i••;•••••ł1Bł~M_'.'•••ó.,.••• ;•••n.ię••••••, •••••hr:

Przynaleiność do majątku Przynależność do majątkuPOL Zakres informacji objętego małżeńską osobistego składającego
wspólnością majątkową oświadczenie

l Kwota sroclków pieniężnych zgromadzonych
200 OOD" ~

w walucie polskiej (suma środków
zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach
bie!ących i lokatach prowadzonych przez banki,
spółdzielcze kasy OSzczędnościowo-kredytowe lub
inne instytucje fmansowe)

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych 3e -rOc) (/JZJw walucie obcej (w rozbiciu na poszczególne r .1"00 Eu,Rwaluty- swna środków zgromadzonych w gotówce
Dnu: na rachunkach bieżących i lokatach il. 000 elli'prowadzonych przez banki tub inne instytucje

5"000 C~/..cfinansowe)

J Papiery wartościowe (rodzaj, ilość, data icena ?o ••••••• -:".2'" ~......... '"'- ¥~'(.) i'/..'-' .nabycia, a w przypadku papierów wartościowych w t/••.'~ •• 4~ - ;&>/lj,,-l\,:~obrocie publicznym - wartość rynkowa na dzień f;. •• ,.(~ 4"7: .~ ".~'-1'.r,7';-:~-<.złoterUa oświadczenia) ---. ~;. •"'.!A-V AJ( -2?~,'___JY•..,., •II

9asilulłlftJ1luilldłl mej łRa69fteh/Blsja lllałi!9BliłI Miesi, Bah,,,,,. lłI'b nie posiadam/nie posiada mOJ
małżonek/moja małżonka mienia nabytego. od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy,
związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

POL Zakres informacji Sldadnik mienia J. Składnik mienia 2. Składnik mienia J.
l Rodzaj mienia

2 Powierzchnia w ha lub m2

(w przypadku nabycia nieruchomości
gruntoWej, domu, mieszkania)

J Wskazanie, czy mienie zostało
nabyte do majątku osobistego czy do
majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową

.

4 Tytuł prawny do władania mieniem
(własność, współwłasność małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, inny tytuł- ••••ymienić)

~
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
(nalety podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

• Niewłaściwe skreślić.
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ł. IoeftemInie jestem. członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spólki prawa handlowego

lub spółdzielniZJ:

POL Zakres informacji Podmiot t. Podmiot 2. PodmiotJ.
I Nazwa iadres spółki, spółdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowane
stanowiska (w tym członkostwo
w zarządzie, radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnej)

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

2. Pll~i.dllltli t1tł~ill'" lilII IIIi:.;cJnie posiadam udziałów lub akcji. w spójkach prawa handlowego lub
~nie jestem. wspólnikiem w osobowych spójkach handlowych:

POL Zakres informacji Spójka I. SpóJka 2. Spółka 3.
l Nazwa iadres spólki .

2 lJo~ć iwano~ć nominalna wkładów
lub udziałów

3 lIo~ć iwar10ŚĆnominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartość rynkowa na
dzień złożenia oświadczenia

4 Data nabycia wkładów, udziałów
lub akcji

IV

PI8"adr:ęlawie\!i1ell!ofam)' dr;i/llahloge gBSJl8dllre~ 81 WlllSR)' P8ehtłfteh h:lll ¥ł3p6lRie r; hlRYlIli 850lHHnilnie
prowadzę dzlałalności gospodarczej na własny rachunek łub wspólnie z innymi osobami', 1'1I1J;!lfell!lłld/nie
zal'Zl(dzam' taką dzialalnością lub ~nie jestem. przedstawicielem czy też pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnośdJ;

l Nazwa/firma prowadzonej lub
zarządzanej działalności
gospodarczej, lub której osoba
składająca oświadczenie jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wlaściwy dla lej
dzialalności

2 Wskazanie, czy działalność
.' • gospoda.rcz,ajest przez osobę

składającą oświadczenie pro'Wlldzona
czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub
pelnomocnikiem tej dzialalności

.,. . .

Podmiot J.

• NiewlaSciwe skreślić.
l) Nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych spółd:tielni mieszkanio~ych.
l) Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,.w formie i l':akresic
gospodarstwa rodzinnego.

sn
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Uzyskalem(am) w roku ubieglym przychody/nie uzyskalem(am) w roku ubieglym przychodów.:

Należy podać w poniższej tabeli:

iródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których zostal
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 u.•••'Zględnieniem rodzaju i wysokości dotacjildoptat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych
papierów wartościowych,
część A.I1: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,
część A-III: przychód z tytułu członkostwa \V organach stanowiących osób prawnych, udziały w zysku
podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części,
część A-IV: przychód z pro.••..adzonej lub zarządzanej działalnosci gospodllrczej .••,.ymienionej w tej częsci,
inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażenie, dieta, emerytUra lub renta,
przychód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z Iytulu zbycia nieruchomości, składnik.ów mienia
ruchomego lub papierów wartościowych, przychód z otrzymanej darowizny pienięmej 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 pov•.yżej źródła przychodu - należy
określić w tabeli;

kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródel;

przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową4l.

Część
formularza

Określenie
źródła

przychodu

Kwota
przychodu

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

Uwagi

A-I

A-II

,• •
-7

.,...• ~,.,

inne

A-III

A-IV

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

Pov.yższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 usta<wy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późnozm.) .

.......!.f/ftf,p.,f,I •....
(podpis SklQdają-:FgooiwiadcFnie)

* Niewlaściweskreślić.
4) Zgodnie z art. 31 ~ 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeksrodzil.mytopiekuaczy(Oz. U. z 2017 r. poz. 682,
z późnozm.) do majątkuwspólnegonależąpobranewynagrodzenieza pracę idochodYz-innejdziałalnościzarobkowejkaUlego
Znla!tonków orazdochodyz majątkuwspólnego,jak równieżz mająlku-osobislego-kBżdeg?z małtonków.

7..,. ' •.,L..J' ..•--
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