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POUCZEME

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie wypemia dwiejego integralne cze^ci: w cz^ci A o$wiadczenia zawarte
sa_ informacje dotycza,ce stanu majatkowego, w cz^sci B zas informacje dotyczace daty i miejsca
urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci - niepodIegajace publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej w zakresie okreslonym w
art. 62 ust. 7 ustawy zdn ia6 kwietnia 1990 r. o PoIicji.

2. Osoba sktadajaca oswiadczenie majatkowe jest obowiazana do zgodnego z prawda^ starannego i
zupemego wypetnienia kazdej z rubryk oswiadczenia znajdujacych si? w poszczegolnychjego cz^sciach
(oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo Iit. 8) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych
cyframi arabskimi) kierujac si? trescia^zamieszczonych objaSnien.

3. JezeIi poszczeg61ne cz^sci i punkty oswiadczenia nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy skreslic niewtasciwe sformulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach
poszczeg61nych cz^sci, punkt6w lub pozycji, do oswiadczenia nalezy dota,czyc arkusz formatu A4
zawieraja_ce: uzupemienie wymaganych informacji w ukladzie i stopniu szczeg6lowosci okreslonych we
wtasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie formularza oswiadczenia, cz$sci, punktu i pozycji, do
kt6rych odnosza_ si? te informacje, oraz dat? i podpis sktadajacego oswiadczenie.

Oswiadczenie o stanie maj^tkowym

POLICJANTA

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a):

pemia^cy(a) sluzb?

7" "-----
-.i'isko, nazivisko rodowe)

(miejsce(a) peir$ienia shdby - na^va i adres ora- stanowisko shtzbowe lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy zdn ia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 201 i r
p6zn. zm.) sktadaja,c oswiadczenie o stanie majatkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'

We wtaSciwy kwadrat wpisai znak X oraz uzupetaic odpowiednie dane.



p /
w zwiazku z nawia^zaniem stosunku stuzbowego

(naIezypodac stanowisko lubfunkcj^oraz dai% ich obj%cia)

wedlugstanunadzieri31 grudniaroku poprzedniego,tj

(nalety podac rok. ZO kt&ry skfadanejes< osn>iadczertie majqtkcnve)

wzwiazku zrozwiazaniem stosunkustuzbowego

(naIety podac slanowisko lub_funkcj$ oraz dat% opuszczenia slanowiska kib zaprzestania petnieniafunkcji)

m na zadanie przelozonego wlascJwego w sprawach osobowych

(nalezy podac dzien. na kiary skladanejest oswiadczenie)

podaj? wedtug stanu na okreslony powyzej dzieri nastepujace informacje o skladnikach maja,tku posiadanych
naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajej granicajni.

I

1. Posiadam domy, mieszkaaia^ub inne nieruchomoSciMnyaosiftdani dom6>v. micszlcan lub innych
nieruchomosci": j

(nie dot)'Cz)> gospodarsflva rolnego - informacje w tym zakresie naleiy podac w pkt. 2)

Poz.

1

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis nieruchomosci
(dom, mieszkanie, lokal uzytkowy, plac,
dziatka- rodzaj zabudowy, garaz, hala,
magazyn, inne - wymienic)

Powierzchnia nieruchomosci w irr

Wskazanie, czy nieruchomos6 nalezy do
majatku osobistego osoby skladajapej
o^wiadczenie czy do maja,tku obj^tego
matienska. wsp61no$cia_ majatkowa^

Tytul prawny do wJadania nieruchomosci^
(wtasno5c, wsp6hvtasno^c: matxenska lub z
osoba_ trzecia^ - wielkosc udzia-hj, udziat we
wsp6lnocie gruntowej, sp6ldzielcze
wtasno$ciowe prawo, inny tytut - wymienic)

Forma nabycia nieruchomosci
(kupno, spadek, darowizna, zamiana,
zniesienie wsp6twtasnos"ci, zasiedzenie, inna
forma - wymienic)

Nieruchomosc 1.

'**^**&

2</2f^

/fa&4*, QffPiC.

fsf/*/P fo&

f

Nieruchomos^ 2.
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* NiewlaSciwe skreSlic. 2/8



K O P I A
6 Wartosc nieruchomosci zostatniego rfL <S00^s

posiadanego dokumentu okreslajacego te_ | "^"n,ii6*A /
wartos"c albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj qcego nabycie

/
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2. go3iadam goppodanifwn rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*

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
w ha

Rodzaj zabudowy
(dom, budynki gospodarcze, np. Stajnia, stodota,
inne-wymieni<S).

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w m^

Wskazanie, czy gospodarstwo naleZy do maja,tku
osobistego osoby skladajacej o^wiadczenie czy do
majatku obj^tego mattenskq wsp61no^cia_ maja_tkow^,

Tytul prawny do wtadania gospodarstwem
(wtasnos"d, wsp6hvlasno^: malzenska lub z osoba^ trzecia.
- wielko^ udziatu, uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie
dzierzawa, udziai we wsp61nocie gruntowej, inny tytut -
wymieni6)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna. zamiana, zniesienie,
wsp6hvtasno^ci, zasiedzenie inna forma - wymienic")

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslaja_cego t? warto^t albo -
w przypadku braku takiego dokumentu - data i cena
nabycia z aktu notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie gospodarstwa (nalezy poda<*
rodzaj i date wydania tych dokumentow).

W przypadku braku wymienionych dokument6w poda6
opis gospodarstwa i przyblizona_dat? jego nabycia lub
wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne 2.

* Niewla$ciwe skreSlic 3/8



3. Posiadam zasoby pieniezne/
P I JT

:.% * A

Poz. Zakres mformacji Przynaleznosc do
majqtku objetego

matzeriski) wsp6lnot^

Przynaleznosc do
majqtku osobistego

skladaj^cego
oswiadczenie

Kwota grodk6w pienieznych zgromadzonych w
walucie polskiej
(suma $rodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach bieza_cych i Iokatach prowadzonych
przez banki, sp61dzielcze kasy oszczednosciowo-
kredytowe lub inne instytucje flnansowe)

Kwota srodk6w pienieznych zgromadzonych w
walucie obcej
(w rozbiciu na poszczeg61ne waluty - suma
srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach bieza^cych i lokatach prowadzonych
przezbanki lub inne instytucje flnansowe)

Papiery wartosciowe
(rodzaj, iloSd, data i cena nabycia, a w przypadku
papier6w wartoSciowych w obrocie publicznym -
warto56 rynkowa na dzien zlozenia o^wiadczenia).

II

d byte* lub nie posiadam/nie posiada m6j ma*zonek(ka)Bosiadam/peqaa m
niicnia nabytego " od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub zwiqzku
mi^dzygminnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

Poz,

1
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia.

Powierzchnia w ha lub m^
(w przypadku nabycia nieruchomo$ci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostalo nabyte do
majatku osobistego czy do majatku -
objetego mal2ehska_ wsp6!noScia_ majatkowq.

Tytut prawny do wtadania mieniem
(wtasnoSc, wsp6hvtasno^ matzenska lub z
osoba^trzecia^- wielko^c udziatu,
uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, inny tytul - wymienic)

Dane podmiotu, od ktorego mienie nabyto
(nazwa i adres)

Skladnik mienia 1. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3

* NiewteSciwe skres!ic 4/8



Wartosc nabytego mieniazostatniego
posiadanego dokumentu okre5laj^cego t
wartos6, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj^cego nabycie mienia (nalezy
podaC rodzaj i dat? wydania tych
dokument6w)

K 0 P f

IH

1. Jcslem/nie jestem* czlonkiem zarz^dn. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa
handlowego lub sp61dzielni*':

Poz

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres spolki, spotdzielni

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

Data rozpocz^cia pehiienia funkcji lub
zajmowania stanowisk

Podmiot 1.

- - . -

Podmiot 2. Podmiot 3.

2. PojjJJiduiii uJginry lub nUcjo/nie posiadam udzial6w Iub akcji* w sp6ikach prawa handlowego lub
jestem/niejestem* wspolnikiem w osobowych spoikach handlowych:

Poz

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres spolki

llosc i wartosc nominalna wkladow lub
udziat6w

Ilos6 i wartosc nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie publicznym -
warto56 rynkowa na dzieri-ztozenia
o^wiadczenia

Data nabycia wktad6w, udziat6w lub akcji

Spo*ka 1. Spdtka 2. Sp61ka 3

*Niewla$ciwe skre^li6.

"Nie dotyczy czJonkostwa w radach nadzorczych sp6!dzielni mieszkaniowych.
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rv i 'T7^
ilom(am) daiata!noBc goapodait^ ua *vlasay iui'lmnek lub WSp<Mnk! / liinyml usub'jmi/nic

prowadz$ dzialaInosci gospodarczej na wtasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami* ,̂
zarzadzam' takq dziaialnosciii lub-joDtom/nie jestem* przedstawicielem czy tez petnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialaInosci.

Poz.

1

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub zarza_dzanej
dziatelno$ci gospodarczej, lub kt6rej osoba
sktadaj^ca os"wiadczenie jest przedstawicielem
lub pehiomocnikiem, oraz numer NIP, REGON
lub KRS wJas"ciwy dla tej dziatalno$ci.

Wskazanie, czy dziatalnos6 gospodarcza jest
przez osob? sktedajacq. oswiadczenie
prowadzona czy zarzadzana, czy jest
przedstawicielem lub pemomocnikiem tej
dzialaInosci.

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

J v
Uzyskatem(am) w roku ubicgtym przychody/friGuzyflluUciu(jui) n iuku ubiogfym

Malezy podac w ponizszej tabeli:

* zr6dla uzyskanego przychodu zgodnie z podziatem formularza oswiadczenia na cz$sci, w kt6rych zostaf
wymieniony stan prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:
cz^sc A-I- przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego
(z uwzgle_dnieniem rodzaju i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z Iokat bankowych, przych6d
z posiadanych papier6w wartoSciowych,
cz$sc A-II: przych6d z posiadanego mienia nabytego os Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby
prawnej, gminy lub zwiazku mi$dzygminnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu,
cz$sc A-III: przych6d z tytutu cztonkostwa w organach stanowiacych os6b prawnych, udziaty w zysku
podmiot6w gospodarczych wymienionych w tej cz$sci,
cz^sc A-FV: przych6d z prowadzonej lub zarza_dzanej dziatalnosci gospodarczej wymienionej w tej
cz$sci,
inne: wynagrodzenie ze stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, uposazenia, dieta, emerytura lub renta,
przych6d z umowy zlecenia lub umowy o dzieto, przych6d z tytutu zbycia nieruchomosci, sWadnik6w
mienia ruchomego lub papier6w wartosciowych, przych6d otrzymanej darowizny pieni$znej lub spadku,
przych6d z wygranej pieni^znej w grach hazardowych, przych6d z najmu sktadnik6w mienia ruchomego,
odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dta
przychodu O nalezy okreslic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6det;
* przynaIeznosc dochodu od majajtku osobistego sktadaja^cego oswiadczenie albo do maja,tku obj^tego

matzensk% wsp61noscia^ majatkowa_^.

"Niewfasciwe skre^li4.
-"Nie dotyczy to dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^cej w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
"Zgodniezart31 $2pkt I i 2 ustawyzdnia25 tutego 1964r.OKodeksrodzinny iopiekunczy(DzLi . Nr9,poz. 59.zp6zn.zm.)
do maj^tku wsp61nego nalez^ pobrane wynagrodzenia za prac^ i dochody z innej dzialaInosci zarobkowej kaldego z matzonk6w
oraz dochody z majatku wsp6lnegojak r6wnie2 z maja,tku osobistego kazdego z malzonk6w.
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K 0 P | A
Cz$&t

formularza

A-I

A-ll

A-II1

A-IV

inne

Okre$lenie zr6dla przychodu Kwota
przychodu

PrzynaleznoSi przychodu do
rnajatku osobistego albo do

maja_tku obj^tego malzenskq
' wsp6lnoSci^ majqtkowq

tf / f '
<y***{rj bv

jfy&y>+QS*-****<<L- ^aft3^/J
r * . f

>r%f1&P3^. ^yw^y'

Uwagi

i--

Do oswiadczeniaydeli^ ^qin iuuipofrnoniQ/nie dotaj
pouczenia. ^&i&&^&, j?^ &"^6<^
Powyzsze o^wiadczenie sktadam swiadomy(a) odp
z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Z 2011 r.

elnienia " informacji, o kt6rym mowa w pkt 4

zialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy
87, poz. 1687 z p6zn. zm.).

7-
(miejscowosc i data ziozenia oswiadcienia) (podpis sktadajqvegwpswiadcze nie)

'Niewla^ciwe skreslit.
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CZ^SC B K O P
(Informacje niepodlegaja^ce publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej w zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. O Policji)

Ja, nizcj podpisany(a).

(/mi$/imiafaa i nozwiska, nazwisko rodowe)

urodzony(a) -.. ,....'.':... w ..-..i ,
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

PESEL
' [

oswiadczam, ze:

1. zamieszkuje. pod adresem:

(dokladnyadreszamieszkania-ulica, nrdomu, nalokalu, miejscowosc, kodpocz1o^vy)

2. domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomosci wymienione w cz$sci A-l pkt 1 i 2 oraz
cz$$ci A-II potozone sa^w:

Cz^sc i punkt Okreslenie nieruchomosci Adres miejsca polozenia nieruchomosci^
forniularza, w kt6rym
Opisan0 nierUChomOSCi (u1ica, nr domu, nr lokalu. mipisrowo<f. kod nncztowvt

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianfejw art. 132 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z p6zn. zm.). /_

/miejscowosc i data zloien<a osv'i
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