
K O P I A
Dziennik Ustaw

KO&fiNOA tflK&&4 POLlCJI
w Sopoc:? wo|. pomorskte

KANCRARiA TAJNA

^ K 2Q14

ZaIaczni
zdnia ]'

Poz. 774

n^trznych

W2OR

POUCZENIE

1. Osoba sktadaja_ca oswiadczenie maj$tkowe wypemia dwiejego integralne czesci: w czesci A oswiadczenia zawarte sq
informaqje dotyczace stanu majatkowego, w czesci B zas informacje dotycztjce daty i miejsca urodzenia, numcm PESEL,
adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepodlegajqce publikacji
w Biuletynie Informacji PubIicznej w zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majqtkowe jest obowiazana do zgodnego z prawdrj starannego i zupetaego wypelnienia
kazdej z rubryk oswiadczenia znajdujqcych si? w poszczeg61nychjego czesciach (oznaczonych Iit. A i cyframi rzymskimi
aIbo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujqc sie tresciq zamieszczonych
objasnien.

3. JezeIi poszczeg61iie czesci i punkty oswiadczeaia nieznajduj^ w konkretnym przypadkii zastosowania, nalezy skreslic
niewlasciwe sformulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w fonnuIarzu na podanie informacji w ramach poszczeg61nych
czesci, punkt6w lub pozycj i, do oswiadczenia naIczy dolaczyc arkusze formatu A4 zawieraj i|ce: uzupemienie wymaganych
informacji w ukJadzie i stopniu szczeg61owosci okreslonych we wtasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie
formularza oswiadczenia, czesci, punktu i pozycji, do kt6rych odnosz^ si? te informacje, oraz date i podpis sWadajacego
oswiadczenie.

OSWLU)CZENIE O STANIE MAJ^TKOWYM

POLICJANTA

CZF^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

ftmif/imiona i nazwisko/itazwisko rodowe)

pemi^cy(a) shozbe

(mlejsce(a) pelnwnia shdby - nazwa i adres oraz !ttanowisko sluzbowe luafunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisam.i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
skladajqc oswiadczenie o stanie majqtkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'':

" We wJasciwy kwadvat wpisac znak X oraz uzupehnic odpowiednie dane.

'attf

7,. U. z 2011 r. Nr 287^ poz. 1687, p6in. zni.),
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n w zwiazku z nawiazaniem stosunku sh.izbowego

(naleiypodac stanowisko lubfunkcjf oraz dat$ ich objfcia)

D wedhig stanu na dzien3I grudnia roku poprzedniego, tj.
(nalezy podac rok, za kt6ry sktodanejesi oswiadczenie meyqlkawe)

w zwiazku z rozwiazaniem stosunku sbozbowego

(na!ety podac stanawisko Iubfunkcjf oraz dat$ apuszcsenia stanawiska lub zaprzestania pehieniafonkcji)

na zadanie przetozonego wtasciwego w sprawach osobowych

(nalezy podac dzien, na kt6ty skladanejest ohviadcsenie)

podaJ9 wedh^ stanu na okreslony powyzej dzieri nast^pujace informacje o skiadnikach majaticu posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej grantcarai,

I

1. Posiadam4emy, mieszkania lub inuc uiei ughomosci/nie posbidam dom6w^ mieszkaii lub hinytfL nierut,Uumoici*:

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

Poz.

1

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis niemchomosci

(dom, mieszkanie, lokal uzylkowy, plac, dzialka -
rodzaj zabudowy, garaj, hala, raagazyn, inne -
wymienic)

Powierzchnia nieruchomosci w m*

Wskazanie, czy nieruchomosc nalezy
do majatku osobistego osoby skladajacej
o5wiadczenie czy do majatku objetego
maizenski> wspolnosciij majatkowq

TytuJ prawoy do wladaiiia nieruchomo^ci^

(wlajsnosc, wspotwiasnosc: maJzeiiska lub z osobq
trzeciq - wieUroSc w)ziatu, udzl^ we wspolnocie
gruntowej, spoldzielcze wiasnosciowe prawo,
inny tytut - wymieni6)

Forma nabycia nieruchomofci

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6hvlasnosci, zasiedzenie, inna forma- wymienJc)

Nierufhomosc 1.

/Kttt&i]feaiM^
6^i h

^wLfrvoki
mOM^^-

&k^ToWelLK
W<U4(i&aJti

)(jUitiMsO

Nienichoitio,sr 2. Nieruchomosc 3.

Niew)a^ciwe skresIi6.
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6 Wartosc nienichomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajqcego
te wartosc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomo&ci (nalezy
podac rodzaj i date wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych
dokumentow podac opis nienichomosci
i przyblizona. date jej nabycia lub wybudowania.

2/5<? -/f4<&r

M
lo v@)w

hO,G tj

Kotokfa /Cu9C^1
Tt* îUji*-'

7T

2. PQStiM^ua_gflspodarstwf) posindam gospodarstwa rolnego"

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia gruntow rolnych gospodarstwa rolnego
wha

Rodzaj zabudowy

(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodota,
inne - wymieni6)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w rn^

Wskazanie, czy gospodarstwo nalezy do majatku
osobistego osoby skiadajqcej oswiadczenie
czy do majatku objetego malzenska wspolnosci^
maj^tkowg

Tytul prawny do wladania gospodarstwem

(wtasnosc, wspotwtasnosc: malzeiiska lub z osobg trzeci^ -
wieIkoSc udziahi, uzytkowanie wicczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, udzial we wspolnocie gruntowej, inny tytul -
wymicuic)

Forma nabycia gospodarstwa

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, ztiiesienie
wsp61wtasnosci, zasiedzenie, inna forma - wymienic)

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego t? wartosc
albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzaja_cego nabycie gospodarstwa
(tiaiezy podac rodzaj i dat^ wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych dokumentow
podac opis gospodarstwa i przyblizon^ date jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1.

X
X
Xxx

X

/

/

Gospodarstwo rolne 2.

/
/

//
/

/
kvx

* Niewfasciwe skres!ic.
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3. Postadam zasoby pieni$zne/n4g.posiadam z

Poz. 774

Poz. Zakrcs informacji

Przynaleznosc do
majqtku obj<;tcgo

inatzensk^ wsp61nosda
iuajatkowa

Przynaleznos6 do
majatku osobistcgo

skladaj^cego
oswiadczenie

Kwota srodk6w pieni^2nych zgromadzonych
w walucie polskiej

(suma Srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach bie2acych i lokatach prowadzonych przez banki,
sp6ldzielcze kasy oszezednosciowo-]credytowe Iub inne
iiistytucje finansowe)

Kwota srodk6w pieni^znych zgromadzonych
wwalucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg6ke waluty - suma srodk6w
zgromadzonych w got6wcc oraz na rachunkach biez^cych
i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finaixsowe)

Papiery wartosciowe

(rodzaj, ilosc, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
wartosciowych w obrocie pubHcznym - wartosc rynkowa
na dzien zlozenia oswiadczenia)

n

uiuj tuaIiuuek(ku) fflienife nabyTC*^ob nie posiadam/nie posiada m6j matzonek(ka) mienia
nabytego* od Skarbu PaAsfwa, innej panstwowej osoby prawnej, grainy lub zwiazku mi^dzygminnego, kt6re podIegalo
zbyciu w drodze przetargu:

P02.

1

2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m^

(w przypadku nabycia nieruchomosci
gnmtowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostafo nabyte
do majatku osobistego czy do majatku
obj$tego malzeriska. wspolnosoiij
majatkowa.

Tytut prawny do wiadania mieniem

(wtasnosc, wspohvtasno^c matzenska lub
z osob^ trzeciq - wielkosc udziatu,
uiytkowanic wicczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, inny lytut - wymienic)

Dane podmiotu, od ktorego mienie nabylo

(nazwa i adres)

Skladnik mienia 1,

x^

^x
N

/
"7

Skladnik mienia 2.

*^/

/ ^

Skladnik mienia 3.

/

/
/

-^
^

' Niew)asciwe skreslic.
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Wartosc nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajqcego
te wartosc, a w przypadku braku takiego
dokuraentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj^cego nabycie mienia
(nalezy podac rodzaj i dat? wydania tych
dokument6w)

m

1. Je5tetn/nie jestem* czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej Iub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego
lub sp61dzielni^:

Poz. Zakrcs informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Nazwa i adres sp6tki, sp61dziebii

Pelnione funfccje lub zajmowane
stanowiska

(w tym czlonkostwo w zarz^dzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz$cia pelnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

2.Posiadam Hdziafr^tatnrfccje/nie posiadam udzlaidw lub akcji* w sp61kach prawa handlowego lub jestcm/
nie jestem* wsp61nikiera w osobowych sp61kach handlowych:

Poz.

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres sp61ki

Ilosc i wartosc nominalna wktadow
lub udzialow

Tlosc i warto^6 nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartosc rynkowa na dzien
ztozenia oswiadczenia

Data nabycia wkladow, udzialow
lub akcji

Sp6Ika 1.

^^

^^^

^^

Spolka 2.

*x. -**x.
Spolka 3.

^^

^^

^^

* Niewlasciwe skresJic.
** Nie dotyczy cztonkostwa w radach nadzorczyck sp61dzieku mieszkaniowych.
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IV

cZgTia wlasnyracfamiek lup wsp6mie z inuymrDsofeannVnic prowadz?
dzialauiosci gospodarczej na wIasny rachunek lub wsp6inie z innymi osobami*, *wre^tfeant/nie zarzqdzam* taka^
dzialalnoscia. lub jeatem/nie jestem* przedstawicielem czy tez pctnomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaIalnoscP':

Poz.

l

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarza_dzanej dziatalnosci gospodarczej,
lub kt6rej osoba skladajaca os"wiadczenie
jest przedstawicieIem lub
pelnoniocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wJasciwy dla tej
dzialalnosci

Wskazanie, czy dzialalnosc gospodarcza
jestprzez osob? skladajaca, oswiadczenie
prowadzona czy zarzadzana, czy jest
przedstawicielem lub pelnomocnikiem tej
dzialalnosci

Podmiot l .

^
//

Podmiot 2.

^/

Podmiot 3.

/

^^
i

Uryska!em(am) w roku ubiegtym przycfaody/Bhr^zy5kalem(tHg)^v^^u^ieg^m'prz7chodwy*: V

Nalezy podac w ponizszej tabeIi:

* zr6dta uzyskanego przychodu zgodnie z podziatem formularza o,4wiadczenia na czesci, w kt6rych zostal wymieniony stan
prawny lub faktyczny zwia,zany z uzyskaniem przychodu, np.:
cz^d A-I: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa roInego (z uwzglednieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w wartosciowych,

cze^c A-II: przychod z posiadanego raienia nabytego od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, grniny lub
zwi^zku miedzygminnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu,
cz^s4 A-III: przych6d z tytuhi cztonkostwa w organach stanowi^cych os6b prawnych, udziary w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej czesci,

k-IV: przych6d z prowadzonej lub zarzadzanej dziaIamosci gospodarczej wymienionej w tej czesci,
pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, przych6d
jycia nieruchomosci, skiadiiik6w mienia ruchomego lub

inne: wynagrodzenie ze stosunku sruzbowego lub stosunku
z umowy zlecenia lub umowy o dziefo, przych6d z tytuhi z
papier6w wartosciowych, przych6d z otrzymanej darowiznypie o ieznej lub spadku, przycb6d z wygranej pieni$znej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skladnik6w mienia ruchom;go, odsetki od udzielonych pozyczek, przychod z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6d)a przychodu - nalezy okreslic w tabeli;

kwoty pi7ychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6deI;
przynaleznosc przychodu do majaticu osobistego skladaj^cego oswiadczenie albo do majatku obj^tego maizenska wsp61-
nosciq majatkow^'.

* Niewlasciwc skresHc.
*'Nie dotyczy to dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakrasie produkcji roslinnej i zwien:^cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
^ Zgodnie z art. 31 g 2 pkt l i 2 ustawy z, dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59. z p6in. zm.)

do maja&u wsp61nego naleza, pobrane wynagrodzenia za prac? i dochody z innej dzialalnosci zarobkowej kazdego z malzonk6w oraz
dochody z maj^tku wsp6!nego, jak r6wniez z majatku osobistego ka&jego z raalzook6w.
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forraularza
Okreslenie zrodla

przychodu
Kwota

przychodu

Przynaleznosc przychodu
do majatku osobistego albo do
majatku obJQtego nmlzcnskq

wspolnosci^ majqtkow^

Uwagi

A-I k>to&

A-It

A-III

A-IV

inne

f v* i v ̂ i v- ( | jyy. ̂  i ^ fV** * ( 'T , 1 ̂ ^W**'*'l^*. 'jV*[ i

Do oswiadczenia de^egQfflmEupetmeme/nie dol^czam uaipelnfenia* informacji, o ktorym mowa w pkt 4 pouczema.

Powyzsze oswiadczenie skladara swiadomy(a) odpowiedziahiosci dyscyplinamej pr/ewidzianej w art. 132 ustawy z dm"a
6 kwietnia 1990 r. o Policji ff)z. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zu. zm.).

'miejscowosc i data zloienia oswiadczenia) --fratfpis skladajqceg&oswiadczyne-)

* Niewksciwe skreslic.
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CZ^SC B

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

Ja, nizej podpisany(a),

(imi$/imiona fftazwisko, nazwisko rodowe)

urodzony(a) , w.
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

PESEL

oswiadczara, ze:

1. zamieszkuie nod

fl (dokladny adres zamieszkania - ulica, nr domu, nr la&ilu, miejscowosc. kodpacztawy)

1. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne meruchomosci wymienione w cz$sci A-I pkt 1 i 2 oraz czesci A-II
potozone s^ w:

Cz^sc i punkt
formularza, w ktorych
opisano ineruchomosci

MtHi

Okreslenie nicrucbomosci

^ml<AM

Adres miejsca polozenia nieruchomoSci

(ulica, ni'domu, nr lokalu, miejscowosc, kod poczlowy)

O

Powy&sze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedziakiosci dyscypUnamej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

iejscowoic i data zlozenia oswiadczenia)
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