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KOMENDA
^OWIATOWA POL!CJ
*v ChOjincach woj. pomsrskie

Mimslr;iSpKi
v 77-ij

POUCZENIB

1 . C>soba skladajaca oswiadczcnie. majatkowc wypdnia dwicjcgo integralne excsd: vv c/x-sci A uswiiidczcnia /.awartc sa
intbrmacje dotyczace stanu majatkowego, w czcsci B zas inforniacje dotycxacc daty i micjsca urod/enia. nuineru PfiSfiL.
adresu 7,amics7kania sktadajacego osvviadc7enic ora7. miejsca polozenia nieruehomosci - nicpodlcgaja^c publ ikacj i
vv Biuletynie lnformacji Publicznej w xakresie okresionym w art. 62 ust. 7 ustavvy 7 dnia 6 kvvietnia I990 r. o Po!icji.

2. ()soba skladajacn oswiadczenie majqtkowe jesl obowiazana do zgodnego z prawda starannego i ziipelnego vvypelnienia
kazdej z rubryk o<iwiadczenia ziiajdtijacyeh s!? w poszczeg61nychjego cztjsciach (oznacainych l i i . A i cyJVami rzyinskimi
albo l i t . B) orax pimktach i pozycjach tabel (oznaczoiiych cylrami arabskimi). kierujat: sie trescia zamieszczonydi
objasnieii,

3. Jczcli poszczeg6lfte cz^sci i punkty osvviadczenia nic znajdujt> w konkrctnyni przypadku 7astosowania, nalczy skrcslie
nicwlasciwc sfoimirfowanie w nic1i zawaitc.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego vv rormularzu na podanie informaeji w raniach poszczcg6lnych
c/4^ci, punkt6w lub pozycji, do osvviadczenia nalezy dolaczyc arkusze fonnalu A4 zawierajace: uzupehiienie vvyniaganycli
inJbnnacji w ukladzie i slopniu szczeg61owosci okreslonych vve wfascixvych punktach osvviadczenia, oznaczenie
fonmilarza os'wiadczcnia, c/^sci, pimklu i pozycji, do kt6rych odnosza sie te informacje, oraz date i podpis skfadajacego
osvviadczenic.

OSVVIADCZENIE O STANIE MAJ^TKOWYM

POLlCJANTA

CZESC A

Ja, iiizej podpisanyfa),

u...
' i nttZifiskO. ii<t-Wixkf-

pebiiacy(a) ,skizbe

..#fffcuf̂ &J35.̂

$ce(a) p<>lnigniu xluzby -- niizivn i udres oraz xianenfixkn xluZhowe luhfimkcja) <

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia I990 r. o Policji (Dz. U. z 20l l r. Ni 287'.
skkulajac oswiadczenie o stanie majalkoxvym zgodnie z art. 62 iej usiawy'':

" Wo wfasciu>' kwndral wpisac x.tuik X orax u%upclni6 ^dpowictlnie

i/s



Dzlcnnlk Ustaw Po7. 774

n w zwiazku z nawiazaniem stosunku sluzbowego

|naleiyjweJcii' slaaenvixko lnbJw>kcj? orti- c/nif n-li ol>jcciti)

3l grtulnia roku popr7cdniego,tj. .fl2.$l<:.*fe^
(i>n/c:ypt'i(!nc mk, :a kioiy skiaditncjex/ <>su'iftdc:eni<: tncijqikowc)

n w zwiazku z rozwiazaniem stosunku ^uzboxvego

(>iti!t':y pt)dui' xtamnvi$fa) titbfatikcj$ oraz dat? i)ptiszc:ntiia $ttMt)wi$%a lul> :aprzestaaiap&b>igniafioKktyi)

n na zadnnie pr/eJo2XJtiego w.Iaiciwegc> w spravvach osobowych

!>>ti!e:rt' paJac ebieh, na ktory sUcititiiiejest Q.faviodczeniel

podajtf vvedKig statiu na ckreslony povvyzej dzien nast$puj^ce informacje o skhidnikacli majatku posiadanych na terytoriuin
RzeezypQSpolilej Polskiej oraz pozajej graiiicami.

l

l. l'osi;id;uu cIoiny, mieszkania l i ib innc nieriK'honn>sci/niB putiiadnm dttm('>w,mitfszkui'i lul> innych.niemcliumosci*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego- infbnnacje w tyrn zakresie naIezy podac w pkt 2)

Zakres i Nieriicliomosc l. NierucUomosc 2. NJeruclioniosc 3.

Opis nicnichoniosci

(di>m. inics/.kanie, lokal uzylkowv, pl:ic, dziaJka--
rodzaj 7.;iliud<m% gLirax. hala. iiuignzyn. innc -
wyrnieiyic) voPowierzchnia nienichomosci w

Wskazanie, czy nieruchomosc nalezy
do niajalku osobistego osoby sk-ladajacej
oswiadczenie czy do majalku ohjetego
ma1zenskq wsp6lnosciEj majatkowa

v J

TyUit prawny do wIadanianieruchomo.sci^

(wliisnosc, wspolwl:isnosc: malzei'iska luh z osoba
tr/.cci;j - wiclkosc iid7ialu, ud7.iat wc vvsp6Lnocic
grtinlovvcj, spold/.iclc/.c wtasnosciowc prawo,
iniiy tytLil-wyniionic)

a nabycia nierucliomosci

(k.ii]inn, spiukk, darowizna, "/amiana.
wsp6Kv!asnosci, /asieclxcnie, innu

* Nicwbscivvc skroslic.
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Wartosc nieruchomosci z ostatniego
posi.adanego dokumentu okreslajacego
te wartosc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aklu
notarialnego lub iiinego dokuinenlu
slwierdxajijcego nabycie nieruchomosci (naiezy
podac rodxaj i dat$ wydaiiia tycli dokunicnt6w),

W przypadku braku wymieiiionych
dokument6w podac opis nieruchomosci
i przyblizon;j datejcj nabycia lub VVybudJoWMta.

posiadam go_spodarstwa rolnego

Poz.

I

I

3

4

5

6

7

8

/.alires informa<:ji

l"orma gospodafStwa rolncgo, kierunck prowadzoncj
w gospodarstwic rolnym produkcji rolnej

Powicrzcbnia gruntow rolnycli gospodarstwa rolnego
w ha

Rodzaj zabudowy

(d<_nn, biidynki gtispodarcxc. up. stajni;i. slotlola.
iiiiic- wyniieiiic)

Powierzcbuia wskazanycb wyzej budynkow w nr

Wskazanie, cz>' gospodarstwo nalezy do majqtku
osobistego osoby sUadajacej oswiadczenie
czy do majqtku objijtego inalzenskq wsp6lnosci;j
majijlkow^

TytiiJ prawny do w)adania gospodarstwem

(wiasiW!>c, wKpoiwlaj;noMc: inaliccuska lub /, osob$ tr/uci;) --
wiclkosc udziafu. u/,yikowa[iic wicc/yslc. u^ytkowank,
d^icr/^va, ud/ial vvc w^polnocic g,ruiitowcj, inuy tytul-
wymienic)

Foi'nia nabycia gospodarstvva

(kupnn, spiidck, darovvi/na. /iimiana, znicsicnic
w^p6Kvlasno.sci, '/.asicd/i:nic, inna (bmia - wynuenic)

Wartosc gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajaccgo te wartos<S
albo - w przypadku braku takiego dokiinientu - data
i cena nabvcia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzajaeego nabycie gospodarstwa
(nalc/y pod;ic rod/aj i dati; wydania !ycli doktimenlow).

W przypadku braku wymienJonycli dokunienl6vv
podac opis gospodarslwa i przyblizona date je-go
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1,

^_-- —

^1

Gospo<iai'stwo rolne 2.

— ̂ .̂

^X

)
/

/

/^-

-
skrcslic.
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X- Posiadam zaSOby pi<Miu-yiWtiin p4Miflfhim.>nnnhi'nv pimiJj->nyrhJLi

Poz. Zakres inforinacji

Przyiialeznosc do
majfltku objet<;go

niafzcnskj| vvspolnosci^ sklad;ij^ct;go
oswiadczenit

KxvoLa srodk6w pienie/.nych zgroiTiadzonycli
w walucie polskiej

(siirna sradkuw 2gramad2ouycl) w goU'>wce oniz na
rachunkiich biG&|Cych i !oknlacli prowad/onych prze*/ li
.spoM'/iclcxc kasy os/c^dnosciowi)-kredyiowc luh iniie
instyiucJK

Kvvota srodk6w pieni^znych zgromatlzonych
w vvalucie obccj

(w ro7.biciu na pos7c/.egoIin: wa1uly - sunia. srodk<Sw
/gi'ornadzonych vv got6wcc ora? na rachunkach hie&$eych
i lokalach prowad/.onych pr/c'/ hank.i lub inne instytucje

Papicry vvartosciowc

(rodzaj. ilosc, daLa i ccna nabycia, a w pr/ypadku papier6w
warlosciowych w obroeie publicxnyin - warlosc rynkowa
na d/.ici'i 7.toxeiiia oswiadc:7.ciiia)

II

,jitt8ift<tarfnrposimlii uujj nuii'/otwii(U.t) miciiii! uabyte* liibL nic_ posiacUiui/iik' posiada moj_mal2onck(ka) mk>nia
nabytego* od Skarbu Pai'islwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub zwiqzku mi^dzyginiiuiego, kt6re podlegfllo
zbyciu w drodze przetargu:

Xakres informacji Skh(dnik niienia I. Skladnik mieiiia 2. Skladnik niieni:i 3.

m c n a

Powierzchnia w ha !ub m-

(vv pr/ypadku riabycia nieriichomosci
griiiiiowcj, doiiHi, mies'zkania)

VVskazanie, czy inienie /,ostalo nabyte
do inajqlku osobisLego czy do majatku
objt;tego inalzcnskfj vvsp6lno^ciq
rnajatkowa

Tytul pi-awny do vvladania mieniem

(wlasnosc, w.sptilwlaynoic malireriska lub
7. oKoba tiv.ecia - wielko.sc udzia!u,
u7.yikowiinic wiec/.ysle, uiytkowanic,
d/.ier/.;iwa, imiy ty(ul - wyrnicnic)

Dane podniiotu. od ki6rego mienie iiabyto

i adrcs)

* Nkwlascivvc sk.rcslic.
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Wartosc nabytego mienia z ostalniego
posiadanego dokuineniu okreslajacego
t? warLosc, a w przypadku braku lakiego
dokumentu - dala i cena nabycia z aktu
nolariaInego lub innego dokumeiitu
sl;wierdzajacego nabycie mienia
(iialcxy podac rod7Jij i dai^ wydaiita lych
dokiinierUovv)

i/nie jestein* c7Jonkiem
lub spold/Ieini^x

IM

i, rady nadzorczej lub komisji rcwixyjnej sp6lki prawa liandlowego

Poz. /,akrcs inforniacji Podmiot I. Podmiot 2. Podmiot 3.

Naawa i adres sp61ki, sp6tdzielni

PeJnione funkcje lub zajmovvane;
statiow(ska

(w lym cztotikostvvo vv -/areadxiu. rad/ic
ii;id/orc7,cj, komisji rcvvixyjnci)

Dtita ro7,poc7(^cia pdnietiia funkcji
lub xajmowania stanowisk

flly Uib"atnfrc/nie posii*dflmnHy.ifl!ow lnh akc^*w sp61kath praw;i handlowego lub jcstcin/
niejcstcm* wsp61nikicm w osoI)owych spolkach liniidlowych: "

Puz. /,;tUrcs informncji Sp6lka I Sp61Ua 2. Spolkii 3.

Nazwa i adrcs sp61ki

Ilosc i wartosc norninalnawkladuw
lub udziaJow

Ilosc i wattosc nominalna akcji,
a w przypadkii akcji vv obrocic
pLibl icznyni -wartosc rynkovva na dzien
7.ki/cnia oswiadczcnia

Oata nabycia wkJad6w. udzialovv
lub akcji

* Nic%vlasci^vc skrcsl ic.
-' Nic dolyc/y c/,tonk{islwn vv niitach nud/orr/ycli spnldzielni inics^ki
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L
dzuO*b

IV

4; Ji U4tdajysp61nie z_uuwmiaw^Mmij^nic- prowadz^
- _ 9 - - .1 i, - _ *"_ l ".* 1 . t* _

^*t*Kfcm^

dziatalnosci gospodarczej ua wlasny r;icliunek lub wsp61nk z iiniyini osobami*,^gagfrdaafflfnic _zarzgdKiJn^taRq
nTiiir;ilncinr"i;[1inTjrrtnii7niejcstem^_przedstavvi<:ielem czy tez pelnomocnikieui w prowadzeniu takiej dzial;ilnosci":

Poz. /,akres informacji Podmiot l. Podmiot 2. Podmiot 3.

Nazwa/finna prowadzonej lub
zarzadzancj dzialalno3ci gospodarczej,
lub ktorej osoba aktadajaca oswiadczcnic
jcst przcdstawicielcni lub
pclnomi)cnikicni, oraz numcr NIP.
RliGON lub KRS whisciwy dla tej
dziatalnosci

Wskazanie, czy dzialalnosc gospodairzii
jest przez osob? skfadajaca oswiadczenie
prowad7ona czy zarzadzana, czy jest
przed,stavvicieleni luh pehioinocnikiem tej
dzialaliiosci

U%yskalcm(iiiu) w roku uhicglyni pr/ycliody/*

Nalezy podac xv ponizszej tabeli:

* zr6dla uzyskancgo prz>'chodu zgodnic z podziatem forniuiarza oswiadc7_cnia na czesci, w kt6rycb zostat wyniicnJony stan
prawny lub faktyczny zvvi^7any zuzyskaniern przycliodu, np.:

cz^sc A-.l.: przych6d z na jmu nJerucIiomosci, przych6d z dzierzawy,, przych6d z gospodarstwa rolnego (z uwzglednienicni
rodzaju i wysokosc-i dolacji/doplat), odsetki z lokat baukowych, przych6d z posiadanych papier6w wartosciowych,

c7.(jsc A- l l : przych6d z posiadanego niienia uabytego od Skarbu Paristwa, innej panstvvowcj osoby prawnej, gniiny lub
zwiazku mi^dzygininnego, kt6rc pod!cgato zbyciu vv drodzeprzetargu,

C7.^sc A-l l l : przycli6d z tytnlu czlonkoatwa w organach stanowiacych os6b prawnych, udzia3y w zysku podniiot6w
gospodarczych wymienionycli w tej czt;sci,

cz$$c A-IV: przych6dz prowadzonej lub zarzadzanej dziatalnosci gospodarczej wymienionej vv tej czesci,

iiine: vvynagrodzcnic ze stosunku stuzbowego lub stostinkti pnicy, uposazonie, dieta, emcrytura lub renla, przych6d
z uniowy zleccnia lub umowy o dzielo, przych6d z tyIulu zbycia niemchomosci, skladnik6w micnia ruchomc-go lub
papicr6wwartosciowych, prz>'clxSdzotrzyniaaej darowizny pieni^zncj lub spadku. przycli6dzwygrancj piciiiezncj w gracli
luizardovvych, przycUod z najmu .skladnik6w micnia ruchomego, od.sctki od udziclonycii pozyczck, przych6d z praw
aulorskicli. innc nicwyinienionc powyzej zr6dhi przychodu - na!czy okresli6 w tabcli;

* kwoty przychod6w faklycznte uzyskane z poszczeg6lnych zr6del;
* przynaleznosc przychodu do rna ja tku osobistego sk)adajqcego oswiadczenie albo do iiiajatku objetego matzehska vvsp6l-

majatkowa^'.

Nicvvlasciwc skrcslic.
Nic tJolyc/.y io d/i;ilalnosci wyrwofCZCJ w roliiicLwic w 7.Likresie produkcji nislioricj i zwtcnajCCJ, w lbrinie i 7.akrcsic

/ iiri. 31 vj 2 pkt l i 2 usiaw>- / dnia 25 lutcgo l%4 r. - Kodcks rod/.inny i opickunc7y (D/,. U, Ni' 9. pd7.. 59, z p<">/.n. /.m.)
do inaiatkii wspolncg,o iuilc/a pohcane wynagrod/enia /.a pmc^' i docliody 7. innqj d7ialainosci /arohkowuj ka-/dcj;o y. nialxonkow orax
doeliody y. inajaikii vvs|ii')lncgo,jak r6wiiic7 / niajafku osobiskgd kir/dcgo / mn)zoiikmv.
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fonmiliimi
Okreslenie zr6dla

pivyehodu
Kwota

przychociii

l'rzyiialeznosc przycIiodu
do maJ3lku osobistego aIbo do

ku obj^tego maIzeiiski)
wsp6lnoscia majqtkowa

l)wagi

A-1
f

A-II

A-IH

A-JV

l l l l tC

t^iWH*^udai^ui^nic dohjcz;)iTi uziipeJj*rcnia* inforniacji, o kt6i>'ni movva w pkt 4 poiiczenta.

,
Powy7S7C oswiadc7.enic sktadani svviadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej pr7cwidziancj vv art. 132 ustavvy 7. dnia
6kwiemia l990r .oPolicj i (Dz. U . z201 l r.Nr287,poz. 1687,zp6zn.zm.).

(>nicjxttni<ax$ i i!atn :/n^c.

* NicwIasciwe

7/S
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CZF,SC' B

(Inforinacje niepodlegajace publikacji vv Biuletynie Infonnacji .Publicznej w zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1.990 r. o Pol.icji)

Ja, niiej podpisany(a),

(unif-'iitu0na i nas*visko. mwisko r<x1owe)

urodzony(a) w.
(Jtita woclzcma)

PESEL

osvviadczam, ze:

l. zaniicszkuj^ pod adrcscm:

(dakk>i1ny udrcs -aimes:kania - itliai, nr i1a>tiu, nr lokalu, miVJ$C0ifO,ff, koct poc:towy)

2. dorny, mieszkanla. gospodarstwo roine oraz inne nierucliomosci wyrntenione w cz$sci A-l pkt I i 2 oraz c7^sci A-ll
potozone s

C7^sc i punkt
foninilai'/.a, w ktorych
(ijiis:ino nieruchomosci

f&"1

*z*rt

Okreslenie nieruclioniost:i

T>oMM'&n ^*jc-^^V

*W{%-tft*er jit^ v> o Z7s^C
oM' i^*rfe'i ifrov* *"I*

1<^ A^ J? o (Sr-

Aclres miejsca polozcnia nieruchomosci

(itlica, ttrdomu, t>r loknlu, niiejscowoxc, kod pocztowy)

Powy2sze oswiadczenic skladam swiadotny(a) odpowiedzialnosci dyscyplinaniej przewidfeiaq^v ^rl. l32 ustawy z dnia
6 kwielnia I990 r. o Policji (Dz. lJ. z 20! l r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.>.


