
ik Ustaw Poz. 774

...... — rozporzgdzenia Minisira Spraw W
z dnia l4 czerwca 20l2 r. (poz. 774)

rOLtCJI

POUCZENLE

1. Osoba skladaJEjca oswiadczenie majatkowe wypehiia dwie jego integralne czesci: w czesci A oswiadczenia zawarte sâ
informacje dotyczace stanu majatkovvego, w czesci B zas informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepodlegajace publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie okreslonym w art, 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o PoIicji.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majatkowejest obowiazana do zgodnego z prawdq starannego i zupeJnego wypehiienia
kazdej z nibryk oswiadczenia znajduja_cych si? w poszczeg61nychjego czeiciach (oznaczonych lit. A i cyframi rzyrnskimi
albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kieruj<jc si? tresciq zamieszczonych
objasnien.

3. JezeIi poszczeg61ne cz^sci i punkty oswiadczenia nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy skres'Hc
niewtasciwe sformutowanie w nJch zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formu)arzu na podanie informacji w ramach poszczeg61nych
czesci, punkt6w lub pozycji,dp oswiadczenia nalezj-- do!^czy6 arkusze fonnatuA4 zawierajace: uzupeinienie wymaganych
informacji vv uUadzie i stopniu szczeg6towosci okreslonych we wlasciwych punktach oswjadczenia, oznaczenie
formularza oswiadczenia, cz$sci, punktu i pozycji, do kt6rych odnosz^ si? te informacje, oraz dat? i podpis sktadaj^cego
oswiadczenie.

OSWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM

'
Ja, ni2ej podpisanyfa*, .

-(imi%/imiona i tiicwisko, nazwteko rodowe)

pelniacy(*)s^uzb?

pozapoznaniusiezprzepisasiii ustawyzdnia6kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z2011 r. Nr287, poz. 1687,p6zn. zm.),
sktadajac oswiadczenie o stanie majatkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy":

We wtasciwy kwadrat vvpisac znak X oraz uzupetnic odpowiednie dane.
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n w zwiazku z nawiazaniem slosunku stuzbowego

(nak'iypodac stanoH<i$ka lubfunkcj? oraz dat<i ich obj<;cia}

'' '. '1
wedtug stanu na dzien 3 S grudrn'a roku poprzedniego, tj. . .

(nalezy podac rok. za kt6iy skladanejesi osnviadczenie majqtkowe)

w zwiazku z rozwiazaniem stosunku shjzbowego

t>i<i/e:y podac $tanovti$ko !ubfunkcJ$ orai datq opusic:enia stanowiska lub =apives:ania peinienmjitnkcH)

a na 2^danie przeto2onego wlasciwego w sprawach osobowych

(rtalezypodac d:i<;n, na kloiy sMadanejest oswtadczeniej

podaj? wedkig stanu na okreslony powyzej dzien nastepujqce informacje o sktadnikach maj^tku posiadanych na terytorium
^eczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami.

l. Posiadain domy, micszkania lub inne ni n i..K t

(nie dotyczy gospodarsUva rolnego - informacje w tym zakresie nalezy podac w pkt 2)

Poz. Zakrcs informacji Nieruchomosc l. Nieruchomosc 2. Nieruchomosc 3.

Opis nieruchomosci
(dom, mieszkanie, lokal u2yikowy, plac, dzialka
rodzaj zabudow>', garaz, hala, magaz>-n, irme -
vvv'mienic)

Powierzchnia nieruchomosci w nr

Wskazanie, czy niemchomosc nalezy
do majatku osobistego osoby sktadaj^cej
oswiadczenie czy do majqtku objetego
malzenska wspolnosci^ maj^tkowa

*tffif#*#f'

Tytul prawny do vvladania nieruchomoscii}

(wtasnosc, wspo!wlasnosc: matzeiiska lub z osobg
trzecia_- wielkosc udziahi, ydzia! we wspqlnocie
gmntovvej, sp6tdzielcze vvtasiiosciovve prawo,
inny tytul - wymienic)

4&T
J&M^^dMf&&

4#r

Forma nabycia nieruchomosci
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6Hvtasnosci, zasicdzenie, inna forma - wytnienic)

* Niewfasciwe skreslic.
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Wartosc nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okresiajqcego
te; wartosc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notariainego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomosci (nalezy
podac rodzaj i dat^ wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych
dokumentow podac opis nieruchomosci
i przyblizonq datejej nabycia lub wybudowania.

A#r
A
2

2. posiadam gospodarst>va roInego*:

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek provvadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia gruntow rolnych gospodarslwa roinego
w ha

Rodzaj zabudowy

(doni, budynki gospodarcze. np. stajiiia. stodoto,
inne- w>'raienic)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w m-

Wskazanie, czy gospodarstwo nalezy do majatkn
osobistego osoby skladajacej osvviadczenie
czy do majgtku objetego inalzenska wspolnoscia
majatkow^

Tytut prawny do wladania gospodarstwem

(wtasnosc, vvsp6rwlfasnosc: malzenska lub z. osobq trzeciq -
wielkosc udzialu, u/ytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, udzial we wspolnocie gruntowej. inny tytul -
wymienic)

Forma nabycia gospodarstwa

(kupno. spadek, darowizna, zamiana. zniesicnie
wsp6twlasnosci, zasied/-enie, inna fomia - xwmienic)

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
po;>iadanego dokumentu okreslajacego t? wartosc
albo - vv przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notariainego lub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(nalezy podac rodzaj i datif wydania tych dokumeni6w).

W przypadku braku wymienionych dokumentow
podac opis gospodarstwa i przyblizoni) date jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne l. Gospodarstwo rolne 2.

* Niewlasciwe skres!ic.
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3. Posiadam zasob i

Poz. Zakrcs informacii

Przynaleznosc do
majatku obj^tego

ma)zerisk^ wspolnosciq
maj^tkowa

Przynaleznosc do
majatku osobistcgo

skladaj^cego
oswiadczenie

Kwota srodkow pieni$i:nych zgromadzonych
w vvalucie polskiej

(suma srodkow zgromadzonych w gotowce oraz na
rachunkach biezacych i lokatach prowadzonych przez banki.
spotdzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe lub inne
instytucje finansowe)

Kwota srodkow pieni^znych zgromadzanych
w walucie obcej

(w rozbiciu na poszczegolne waluty - suma srodkow
zgromadzonych w gotowce oraz na rachunkach biezacych
i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansowe)

Utl<.

Papiery wartosciowe

(rodzaj, ilosc. data i cena nabycia, a v/ przypadku papierow
wartosciowych w obrocie publicznym - wartosc rynkowa
na dzieri z(ozenia oswiadczenia)

6{#*. &t**.

I1

ifotiadiim/poBiada m6j intiteanok(ka) miania nabytat lub >nie posiadam/nit' posiada m6j inaUonek(ka) mienia
nabylcgo* od Skarbu ParisUva, innej panstnowej osoby prawnej, gminy lub zwiazku mi^dz>'gminnego, kt6re podlcgalo
zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1
2

ĵ

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzclmia w ha lub nr

(w przypadku nabycia nieruchomosci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostalo nabyte
do majatku osobisiego czy do majatku
obj^tego malzenska wspolnosci^
majatkovv^

Tytui prawny do vvladania mieniem

(wiasnosc, wsp6rwtasnosc maizenska lub
z osoba trzecia - wielkosc udzialu,
uzytkowanie wieczyste. uzytkowanie,
dzierzawa, inny rytul - wyniienic)

Dane podmiotu, od ktorego mienie nabyto

(nazwa i adres)

Skladnik mienia 1. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

* Niewtasciwe skreslic.
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6 Wartosc nabytego mienia z ostalniego
posiadanego dokuirientu okreslajqcego
t? wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumcntu - <data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
slwierdzajacego nabycie mienia
(nalezy podac rodzaj i date_ wydama tych
dokumenl6w)

*

ni

TUJu6tonVnie jestem* czlonkiem zarz^du, rady nadzorczej Iub komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego
lub sp61dzielni-*:

Poz.

I
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres spoiki, spoklzielni

Pelnione funkcje lub zajmowane
stanowiska
(w tyin czionkostwo w zarz^dzie, radzie
nadzorczej. komisji rewizyjnej)

Data rozpocz^cia petnienia fiinkcji
lub zajmowania stanowisk

Podmiot I. Podmiot 2. Podmiot 3.

2. PBiiadam J*ib- aUcj>/nie posUdam udzial6w lub akcji* w sp61kach prawa handlowego lub
nie jestem* wsp61nikiem w osobowych sp61kach handlowych:

Poz.

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres spotki

Uosc i wartosc nominalna wkladow
lub udziaiow

llosc i wartosc nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartosc rynkowa na dzieti
ztozenia oswiadczenia

Data nabycia wkladow, udzialow
lub akcji

Spolka 1. Spotka 2. Sp61ka 3.

* Niewtasciwe skreslic-
-' Nie dotyczy cztonkostwa w radach nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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IV

ircy,a na wlasnv rachuneUJubjygialnip 'i innvrni nsnhami/nie nrowadzc

dzialalnoici gospodarczej na wtasny rachunek lub wsp61nie z innymi osobami*, /nie zarzqdzam* takq
lubJcatomtoie jestcm* przedstawicielem czy tez petaomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci":

Poz.

1

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarzadzanej dziaialnosci gospodarczej,
lub ktorej osoba sktadajaca oswiadczenie
jest przedstawicielem lub
pelnomocnikiem, oraz numerNIP,
REGON lub KRS w*asciwy dla tej
dzialalnosci

Wskazanie, czy dzialalnosc gospodarcza
jest przez osob? skfadajaca. osvviadczenie
prowadzona czy zarzadzana, czy jest
przedstawicielem iub pelnomocnikiem tej
dziatalnosci

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Uzyskalem(am) w roku ubiegtym przychody/aic^izysl[ai&m<am) ^MPoku ubtcg '̂m przyehod6w*: Xi

Nalezy podac- w ponizszej iabeli:

* zr6dla uzyskanego przychodu zgodnie z podzialem forniularza oswiadczenia na cz^sci, w kt6rych zosta) vvyiTiieniony stan
.prawny lub faktyczny zwiqzany z uzyskaniem przychodu, np.: , . _ _ ..

czesc A-I: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego (z uwzglednieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doptat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w wartoscio^'ch,

czesc A-II: przych6d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiazku mied2ygminnego, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu,

czesc A-III: przych6d z tytuhi cztonkostwa w organach stanowiacych os6b prawnych, udzialy w zysku podmiolow
gospodarczych wymienionych w tej czeici,
cz^sc A-IV: przych6d z prowadzonej lub zarzadzanej dziatalnosci gospodarczej wymienionej w tej czesci,

inne: wynagrodzenie ze stosunku shizbowego Iub stosurJoj pracy, uposazenie, dieta, emer>^ura lub renta, przych6d
z umowy zlecenia lub umowy o dzieto, przych6d z tytuhi zbycia nieruchomosci, skladnik6w mienia nicliomego lub
papier6wwartosciowych, przych6d z otrzymanej darowizny pienjeznej lub spadku, przych6dzwygranej pienieznej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skladnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dta przychodu - nalezy okreslic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6det;
* przynaleznosc przychodu do majatku wobistego sktadajacego oswiadczenie albo do majqtku objetego malzeriskq wsp6i-

nosciq inajatkowq*'.

* Niewtasciwe skreslic.
^' Nie dotyczy io dzialalnosci v,-ytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarslwa

rodzinnego.
*' Zgodnie z art. 3 1 $ 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 Sulego l964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zm.)

do maj^tku wsp6lnego nalezq pobrane wynagrodzenia za prac? i dochody z innej dzialalnosci zarobkowej kazdego z matzonk6w oraz
dochody z majqiku wsp61nego, jak r6wniei z majalku osobistego kazdego z malzonk6w.
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Cz<jsc
formularza

Okreslenie zrodla
przychodu

Kwota
przychodu

Praynaleznosc przychodu
do majatku osobistego albo do
niujqtku obj^tego matzensk^

wspolnofioiq majqtUow^

Uwagi

A-I

A-II

A-IH

A-IV

iune

Do oswiadczenia deTacaam ugnpcJmewe/nie doi^czam uzupebiienia* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczema.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. l32 ustawy z dnia
6kwietnia l990r.oPolicji(Dz.U.z20ll r.Nr287,poz. l687,zp6zn.zm.).

sc i data zto:enia os

Niewlasciwe skreslic.
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CZF,SC B

(Informacje niepodlegajace publikacji vv Biuletynte Informacji Publicznej w zakresie okresIonym vv art. 62 ust. 7 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji)

*
Ja, nizej podpisany^, -". ^ * '. . . , , >, . . - - - _ . , - , - > - > . , ,,

(imiqJimiona i nanvisko. nazwisko mdon-

urodzonvrtrt w.
(da1a urod:enia> (niiejsce iirodzenia)

PESEL

oswiadczam, ze:

l.-zamieszkuj&pod adresem:

(dokladny adres :ainies-kania - ulica. nr dr>mu, nr lokahi. niiejscowosc, kod poc:lov,y)

2, domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomosci wymienione w cz^sci A-I pkt I i 2 oraz czijsci A-II
potozone sg w:

Cz^sc i punkt
formularza, w ktorych
opisano nieruchomosci

WrT*
C*&Gj&' ^

C2&ffd
ffcrT ,

Okreslenie nicruchomosci

l&M#teSl

'bK4frtcrf

Ml&ttUJVt&'s&*f

-* > -J ^

Adres miejsca potozenia nicruchomosci

fu!ica, nr dotm<. nr lokalu. miejscowosc. kod pocztowy)

* ' .

' i

:̂ j v^V -- , . . - v '. ,* -,"-

Powyzsze osvviadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustavvy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Poiicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. I687, z p6zn. zm.).

(miejscowosc i Jata -toienia ov,viaJczem


