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ZaJacznik do rozporz;idzenia Ministra Spraw Wewn^trznych
zdnia 14czervvca2012r.{poz.774)

WZOR

POUCZENlE

1. Osoba sktedaja^a oswiadczenie majatkowe wypelnia dwie jego integralne cze^ci: w czes'ci A oswiadczenia zawarte sâ
informacje dotyczace stanu majatkowego, w cze^ci B zaS informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania skJadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepodlegajace publikacji
wBiuletynie Informacji Publicznej vv zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy zdnia6 kwietnia I990 r. oPoIicji.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majatia>wejest obowiazana do zgodnego z prawda. starannego i zupetnego wypeJnienia
kazdej z rubryk oswiadczenia znajdujacych si? w poszczeg6lnychjego cz^^ciach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi
albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujac si? tre^ci^ zamieszczonych
objasnieh.

3. Jezeli poszczeg61ne cz^sci i punkty oswiadczenia nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy skre^Iic'
niewlasciwe sformulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczeg6Inych
cze^ci, punkt6w Iub pozycji, do oswiadczenia nalezy dol^czyc arkusze formatu A4 zawieraj^ce: uzupelnienie wymaganych
informacji w ukJadzie i stopniu szczeg6towosci okresJonych we wlasciwych puiiktach oSwiadczenia, oznaczenie
forniLiiarza oswiadczenia, cz$^ci, punktu i pozycji, do kt6rych odnosza si? te informacje, oraz dat? i podpis skladajQcego
oswiadczenie.

OSWIADCZENIE O STANIE MAJ4TKOWYM

POLICJANTA

Ja, nizej podpisany(a),

.................................. fi.Mb^O
tiini%/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)

pemiacy(a)

(miejsce(a) peinienia shii:by - tia:wa i adres oraz stanowisko shcbowe lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. I687, poinzm.),
skladajaco^wiadczenieostaniemaj^tkowymzgodniezart.62tejustawy'>: ' . " " ^ . Sj%S ^ - ^ x V

-

We wia&iwy Jcwadrat wpisac znak X oraz uzupeinic otJpowiednie dane.

KANCELAH!A TAJNA

dft.29, 04. m
K)
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a w zwiazku z nawi^zaniem stosunku shizbowego

(natezypodac statKnvisko lubfunkcj$ ora= dat$

wedhig stanu na dzien 3 l grudnia roku poprzedniego, tj.
(naletypodac rok, za kt6ry skiadanejest owiadc;enie maJqtkowff)

n w zwiazku z rozwiazaniem slosunku sruzbowego

(nale:ypodac stano<wisko lubfunkcj$ oraz date opiiszczenia stanwviska iub zaprzestaniapefnieniafitnkcji)

na zadanie przetozonego wfaiciwego w sprawach osobowych

(nalezypodac dzieA, na kl6ry skiadanejest os^viadc-eme)

podaje wedhig stanu na okreSlony powyzej dzieA nastepujace informacje o sktadnikach maj^tku posiadanycK na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajej granicami.

1. Posiadam domy, mieszkania lnh4nng niiriiPhnnrn1rr/nin

(nie dotyczy gospodarstwa roInego - informacje w tym zakresie nalezy podac w pkt 2)

N

Poz.

l

2
q

4

5

Zakres informaeji

Opis nieruchomoSci
(dom, mieszkanie, lokal uzytkowy. plac, dzia!ka-
rodzaj zabudovvy, gara2, hala, magazyn, inne -
wymieni6)

Powierzchnia nieruchomosci w m^

Wskazanie, czy nieruchomosc nalezy
do maj^tku osobistego osoby skiadajacej
o^wiadczenie czy do majatku objetego
malzensk^ wspolnosciq majatkow^

Tytui prawny do wtadania nieruchomosci^
(wlasno^c. wsp61wtasnosc: matzenska Iub z osobq
trzeci^ - wielko^c iuiziaiu, udziaf we wspolnocie
gruntoxvej, sp6hizietcze wlasnosciowe prawo,
inny tylu-l - wymieni<i)

Forma nabycia nieruchomosci
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wspohviasrios"ci, zasiedzenie, inna forma - wymienic)

Nieruchomo^ l.

DOH
^J

A%*b
rv)fe^9^f
U^P*W<7&c

i1ttATKoU/f
W9**WV^

!M4k>#l>XA

lfl*W(7

Nieruchonio5c2,

hl&2tU({ViS

*S>li4Q
B*tte*V^*
u*jyoi.v^^
rt4UWKoaA
wAwtHjvi$

MfcW*>'X4

KUfrM<?

Nieruchomo5i 3.

-J

* Niewksciwe skreslic.
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6 Wartosc nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslaj<jcego
te wartosc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego Iub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomosci (na!ezy
poda<i rodzaj i date wydania tych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych
dokument6w podac opis nieruchomosci
i przyblizon3 datejej nabycia Iub wybudowania.

Ai<r 00TARWOf

&isr

2. Posiadam-gespo^or9two pelm)/nie posiadam gospodarstwa rolnego*
LX'

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia grunt6w rolnych gospodarstwa rolnego
wha

Rodzaj zabudowy
(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodola,
inne- wymienic)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w m^

Wskazanie, czy gospodarstwo natezy do maj^tku
osobistego osoby skladaja,cej o^wiadczenie
czy do majatku objetego malzerisk^ wspolnosci^
maj^tkow^

TytuJ prawny do wladania gospodarstwem
(wlasno3c, wsp6twtasnosc: ma^zeriska iub z osobij trzecia -
wielkoS6 udziatu, uz,ytkowanie wiecz>-ste, uzytkowanie,
dzierzawa, udziat we wspolnocie gruntowej, inny tytut -
wymieni<S)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6Masnosci, zasiedzenie, innaforma- wymienic)

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego t? warto^c
albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notarialnego Iub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(nalezy podac rodzaj i dat? wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych dokumentow
podac" opis gospodarstwa i przyblizona date jego
nabycia Iub wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne 2.

* Niewla&iwe skreslic.
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3. Posiadam zasoby pieniezne/n* v

Poz. Zakres informacji

PrzynaleznoSc do
majqtku obj$tego

malzerisk?} wsp61nosci^

PrzynaleznoSc do
maja_tku osobistego

skladaJ3cego
oSwiadczenie

Kwota srodk6w pieni^znych zgromadzonych
w walucie polskiej

(suma 3rodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach biezacych i Jokatach prowadzonych przez banki,
sp61dzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe lub inne
instytucje tlnansowe)

Kwota irodk6w pieni^zjiych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg6lne waluty - suma ^rodk6w
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach biezacych
i lokatach prowadzonych przez banki !ub inne instytucje
finansowe)

Papiery wartoSciowe
(rodzaj, ilo^c, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
warto^ciowych w obrocie pubticznym - wartosc r>'nkowa
na dzien zlozenia oswiadczenia)

lI

ilHT) lliaUuiiCk(ka>- miciii>' nabyte* lub nie posiadam/nie posiada m6j mateonek(ka) mienia
nabytego* odSkarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej,gminy lub zwiazku mi^dzygmmnego, kt6re pod)egaio
zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m*

(w przypadku nabycia nieruchomosci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostaio nabyte
do majatku osobistego czy do majatku
obj^tego matzehsk^ wsp61no^ci^
maj^tkowa

Tytul prawny do wiadaiiia mieniem

(wlasnos"c, wsp6Kvtasnosc malzenska lub
z osob$ trzeci^ - wielkosc udziatu,
uzytkowanic wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, inny tytu{ - wymienic)

Dane podmiotu, od ktorego mienie nabyto

(nazwa i adres)

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

Niewia3ciwe skre3Iic.
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6 Wartosc nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okres3ajacego
te wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego Iub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie mienia
(nale#y podai rod/,aj i dat$ wydania tych
dokument6w)

III

l.JoGtom/nie jestem* cz)onkiem zarz^du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handiowego J
lub sp61dzielni->:

Poz.

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres spoiki, sp6idzielni

Pelnione funkcje lub zajmowane
stanowiska
(w tym cztonkostwo w zarz^dzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Datarozpocz^ciapetnienia funkcji
iub zajmowania stanowisk

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

2. PU5Mdaui lub Akcjefnie posiadam udziat6w Iub akcji* w sp6lkach prawa handlowego Iub jestem/
niejestem* wsp6Inikiem w osobowych sp6Ikach liandlowych:

Poz.

1
2

-n

4

Zakres informacji

Nazwa i adres spoiki

Ilosc i wartoSt nominalna wkiadow
lub udziaf6w

Ilos6 i wartoSc nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
pubiicznym - wartosc rynkowa na dzieri
ziozenia oswiadczenia

Data nabycia wkiadow, udzialow
lub akcji

Sp61ka 1. Spolka 2. Sp<Jlka 3.

* NiewiaSciwe skresli6.
2> Nie dotyczy czionkostwa w radach nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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*tttni/nie nrnwadze
dzialalno$ci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami*, gurai)daunn'nie zarz^dzam* takq

lubJQDtflni/niejestem* przedstawicie)em czy tezpemomocnikiem w prowadzeniu takiej dziahUnoScP':

Poz.

1

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzojiej lub
zarz^dzanej dzialalnosci gospodarczej,
lub ktorej osoba sktedajaca oswiadczenie
jest przedstawicielem lub
pelnomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wtas"ciwy dla tej
dzialalnosci

Wskazanie, czy dziaJalno3c gospodarcza
jest przez osobe sktadajac^ oSwiadczenie
prowadzona czy zarza,dzana, czy jest
przedstawicielem lub pelnomocnikiem tej
dzialalnosci

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Uzyskalem(am) w roku ubieglym przychody/nJc ugy&Kultm(Jiii) n tuku-ubiB^lymp^a;tchod6^^r^

Nalezy podac w ponizszej tabeJi:

* zr6dla uzyskanego przychodti zgodnie z podziatem formularza o5wiadczenia na czeSci, w kt6rych zostat wymieniony stan
prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:

cze^d A-I: przych6d z najmu nieruchomoSci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego (z uwzglednieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w warto$ciowych,

cz^d A-II: przych6d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Paristwa, innej panstvvowej osoby prawnej, gminy lub
zwi^zku miedzygminnego., kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu,

cz^c A-III: przych6d z tytuha czkmkostwa w organach stanowigcych os6b prawnych, udziaty w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej czesci,

cz^Sc A-lV: przych6d z prowadzonej Iub zarzadzanej dziaialnosci gospodarczej wymienionej w tej czeSci.,

inne: wynagrodzenie ze stosunku siuzbowego lub stosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, przych6d
z umowy zlecenia lub umowy o dzieio, przych6d z tytuiu zbycia nieruchomo^ci, skJadnik6w mienia ruchomego lub
papier6w wartosciowych, przych6dzotrzymanej darowizny pienieznej lub spadku, przych6d z wygranej pienieznej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skladnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dia przychodu - nalezy okreSlic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg6mych ir6dei;
* przynaIeznosc" przychodu do majatku osobistego sktadaj^cego oswiadczenie albo do maj^tku objetego mafeensk^ wsp61-

nosci^ maj^tkowa^*.

* Niewla&iwe skre^lit.
'*Nie dotyczy to dziatelnosci wylw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej. w formie i zakresie gospodarslwa

rodzinnego.
^' Zgodnie z art. 31 $ 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuhczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zm.)

do maJE)tku wsp61nego nalezy pobrane wynagrodzenia za prac? i dochody z innej dziaJalnoscl zarobkowej kazdego z malzonk6w oraz
dochody z majE)tku wsp6Jnego. jak r6vvniez z majqtku osobistego kazdego z malzonk6w.
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Cze$e
formularza

A-I

A-II

A-m

A-IV

inne

OkreSleniezr6dla
przychodu

i

fVVte&Qi>>&W*
2^ VteVWW<n

^krfc*t>*O^fr'>

Kwota
przychodu

p

n&**i*i

Przynalezno^ przychodu
do majatku osobistego aEbo do
majatku obj^tego malzeriskaj

wspolnoscii} maj;)tkowa

h4^^A>^A- v*t&V<&

ftfcrartc0f4f

Uwagi

Do o$wiadczenia defrjc/aAl^znpofoioniotaie doiqczam uzupelnienia* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczenia.

Powyzsze osViadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedziahio^ci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6kwietnia 1990r.oPolicji(Dz.U.z2011 r.Nr287,poz. 1687,zp6zn.zm.).

(miejscowosc i daia zlozenia oswiadczenia)

* Niewia^ciwe skreslii.
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B

(Informacje niepodlegajace publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie okreslonym xv art. 62 ust. 7 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji)

Ja, nizej podpisany(a),

fimif/imiOna i nazv>isko, naz>visko rodowe)

urodzony(a) .. w.
(data urodzenia) (miejsC6 urodzenia)

PESEL i . i i i , , tt.

o6wiadczam, ie:

1, zamieszkuj? pod adresem:

(aoKtaanyadre$:amiesiKama-iiisca, nruumu, m .unw,,., ,,.,^u, ...'Jpocztowy)

2. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomosci wymienione w cz^Sci A-I pkt I i 2 oraz cz^sci A-II
polozone sq w:

CV^se i punkt
formularza, w kt6rych
opisano nieruchomosci

fl^tf- ^
^pvf X

OkresJenie nieruchomosci

C)0f1
"" " "" I
tllWWAfctf

Adres miejsca polozenia nieruchomosci

(^M//ca, nr domu, nr lokalu, miejscowosc, kod pocztowy)

, - - - *

- -

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6kwietnial990r.oPolicji(Dz.U.z2011 r.Nr287,poz. 1687,zp6zn.zm.).

(miejscowoic i data -lozenia ofr,viadczenia)


