
Dziennik Ustaw Poz. 774

qc .':'' do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn$trznych
r*. 1 czenvca 20l2 r. (p6z. 774)

KOM&NDA
WWlATOWA
w H>rtoAGh, wq^

1. Osoba skJadajaca oswiadczenie majatkowe wypetnia dwiejego integrahie cz$sci: w cz^sci A oswiadczenia zawarte sa
informacje dotyczace stanu majatkowego, w czesci B zaS informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania sk&dajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepodiegajace publikacji
w BiuIetynie mformacji PubUcznej w zakresie okreSIonym w art 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o PoIicji.

2. Osoba skiadaJ4ca oswiadczenie majatkowcjcst obowiazana do zgodnego z prawda, starannego i zupemego wypemienia
kazdej z rubryk oswiadczenia znajdujqcych sie w poszczeg6urych jego cze3ciach (oznaczonych Iit A i cyframt rzymskimi
albo Ht. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframI arabskimi), kieruj^c sie tres*ciq zamieszczonych
objasnien.

3. Jezeli poszczeg61ne czeSci i punkty oswiadczenia nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalczy skre^li6
niewiasciwe stbrmulowame w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie tnformacji w ramach poszczeg61nych
cz$sci, punkt6w Iub pozycj i, do oswiadczenia naIezy dotqczy6 arkusze formatu A4 zawieraj ace: uzupehuenie wymaganych
informacji w ukladzie i stopniu szczeg61owo^ci okreslonych we wlaiciwych punktach oSwiadczenia, oznaczenie
formularza oswiadczenia, czesci, punktu i pozycji, do kt6rych odnoszq si$ te informacje, oraz date i podpis skladajacego
oswiadczenie.

O^WLU)CZENDE O STAmE MAJ^TKOWYM

POLICJANTA

Ja, niiej podpisany(<^,

fimi$/imipna i nazwisko, nazwisko

. . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejsce(a) petnitnidsluiby - nazwa i adres oraz stanawisko stuibowe lubfunkeja) ^J

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o PoIicji $)z. U. z 20I1 r. Nr 287, poz. 1687, p6zn. zm.),
sWadajac oswiadczenie o stanie maj^tkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'':

" We wta5ciwy kwadrat wpisa6 znak X oraz uzupeJni6 odpowiednie dane.
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a w zwiazku z nawiazaniem stosunku stozbowego

(tulezypodac stanowistx> lubfunkcjf oraz datf ich objfcia)

Vwedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj.
(naletypodac rok, za kt6ry sktadanejest oswiadczenie majqtkawe)

D w zwia2ku z rozwiazanIem stosunku sfo2bowego

(naleiypoda6 stanawisko lubfunkcj$ oraz dalf opuszczenia stanowiska lvb zapttestaniapebueniafitnkeji)

D na 2adanie przelozonego wlasciwego w sprawach osobowych

(iuiletypodac dzien, na ki6ry skfadanejest oswiadcxenie)

podaj? wedhig stanu na okresIony powyzej dzien nastepujace informacje o skiadnikach majqtku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajej granicami.

X. Posiadam domy, micsaUaaiatob inne B4 fl^i/aic poaiadam

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - infonnacje w tym zakresie nalezy poda6 w pkt 2)

P02.

1

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis meruehomosci

(dom, mieszkanie, lokal u2ytkowy, plac, dzialka-
rodzaj zabudowy, garaz, hala, magazyn, inne -
wymieni<i)

Powierzchnia nieruchomo&i w m-

Wskazanie, czy nieruchoniosc nalezy
do maJE[tku osobistego osoby sktadajijcej
oiwiadczenie czy do majatku objetego
maizensk^ wsp6hio^ci^ majatkow$

Tyttrf prawny do wladania meruchomosciff
(w!asno ,̂ wsp6hvlasnos6: m^cnska lub Z osob^
trzeciq - vvielko5c udzinhi, ud7Jai we wsp61nocie
gruntowej, sp61dziclczc wtasnoJciowe prawo,
inny tytul - wyniicni6)

Forma nabycia nieruchomosci

(kupno, spadek, daro wizna, zamiana, zniesienie
wsp6iwlasno$ci, zasiedzcnie, inna fonna - wymienic)

Nieruchomo^c 1.

C^C>UM

WA*CA MS&

/ Y0 ̂ ^

lMCl (j&) vU CXOCX

U5^Moic
!>luf v^oWw*

bucxou*O.

Nienichomosi5 2.

cf

*M/ /

Nieruchomo$d 3.

7//
Niewlas^iwe sfcreSU6.
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Dziennik Ustaw _4- Poz. 774

6 Wartoi<S nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego
t$ wartoSc" albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notariahiego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomosci (nalezy
podai rodzaj i dat? wydania tych dokumentow),

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

lr? . - - x.-. '^

2.HPe&iadam gospodargtwOiBrtBC/nie posiadam/gospodarstwa rolnego

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres infonnacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia grunt6w rolnych gospodarstwa rolnego
wha

Rodzaj zabudowy
(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodota,
innc - wymicni<S)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w m^

Wskazanie, czy gdspodarstwo nalezy do maj%tku
osobistego osoby sktadajacej oswiadczenie
czy do majatku objetego mal2ensk^. wsp61no^cî
majqtkow^

Tytul prawny do wladaiiia gospodarstwem
(wlasno&, wsp61wlasuoS6: malieAska lub z osob^ trzeciq -
wielkoii udziahi, uzytkowanie wieczyste, u2ytkowanie,
dzierzawa, udzial we wsp6lnocie gruntowej, iany-tytut -
wymieni6)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowiziia, zamiana, zniesienie
wsp6lwlasno^ci, zasiedzcnie, inna fonna - wymieni6)

WartoSc" gospodarstwa rohiego z ostatniego
posiadanego dokumentu okre3lajacego t? wartosc
albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(nalezy poda<5 rodzaj i dat? wydania tych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych dokumentow
poda6 opis gospodarstwa i przyblizong date jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1.

.

'

/

/

/
/

/

L-

Gospodarstwo rolne Z

)

/

. — - — "

Niewlagciwe skreSli6.
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3. Posiadam zasoby pieni^ne/nia-pogiadam

Poz. Zakres informacji

Przy&aIezuos^ do
majatku objetego

malzenskq wsp61nosciq
maja&owa,

Przynalezno& do
majatku osobistego

sldadajqcego
oswiadczenie

Kwota s*rodk6w pienieznych zgromadzonych
w walucie polskiej

(suma Srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachuiikach biezacych i tokatach prowadzonych ptzez banki,
sp61dzielcze kasy oszcz<jdnoSciowo-kredytowe lub inne
instytucje finansowe)

Kwota ^rodk6w pieni$znych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu naposzczeg6hie waluty - suma &odk6w
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach biezacych
i lokatach.prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansowe)

Papiery wartosciowe

(rodzaj, ilo^, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
warto^ciowych w obracie pubk'cznym - wartoi4 ̂ nkowa
na dzien zlozenia o5wiadczenia)

n

,Pnrlnrina/p Job. nie posiadam/nie posiada m6j raa&onek(ka) mienia
nabytego* od Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, gmrny lub zwi^zku miedzygminnego, kt6re podIegalo
zbyciu w drodze przetarga:

Poz.

l
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m-
(w pizypadku nabycia nieruchomo3ci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostaio nabyte
do majijtku osobistego czy do majatku
objetego matzensk^ wsp6hiosci^
maj^tkowq

Tytul prawny do wladania mieniem
(wiasno 56, wsp6twlasno id matzedska lub
z osot>3 tizeci4 - wtelkos^ udziatu,
uzytkowanie wieczysta, uzytkowanie,
dzieizawa, inny tytui - wymienic)

Dane podmiotu, od kt6rego mienie nabyto

(nazwa i adres)

Skladnik mienia l.

- *

. — '

/_
s
_ — ;

Sldadnik mienia 2.

-^
-^

Sldadnik mienU 3.

^7
S

Nicwiasciwe skre3Uc.
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6 Wartosd nabytego mienia z ostatniego
posiadanego dokumentu okre31ajacego
t? wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i ccna nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie mienia
(nale2y poda6 rodzaj i dat? wydania tych
dolcumentow)

^

__^^_^_
>

1. 3bitem/uie jestem* czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej lnb komisji rewizyjnej sp6Ud prawa baudlowego
Iub sp6Idzielni^:

Poz.

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres sp&ki, sp6tdzielni

Pehiionc funkcje lub zajmowane
stanowiska
(w tym cztonkostwo w zarzadzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz^cia pehiienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

Podmiot 1.

'

Z,

Podmiot 2.

^n̂ ^
^
_-

Podmiot 3.

adzuUy lub- afcejctoie posiadam ndzial6w lub akcji* w sp61kach prawa handlowego lub jestem/
nie jestem* wsp6kiikiem w osobowych sp61kach handlowych:

Poz.

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres spotki

Ho56 i wartosc nominalna wkladow
lub udziai6w

Uos6 i wartosc nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartos^ rynkowa na dzien
ztozunia oswiadczeriia

Data nabycia wk!ad6w, udziaiow
Iub akcji

Spdlka 1.

.
Z-

Sp6Ika 2.

/

-^-
^^

. '

Spolka 3.

^x

* Niewiaiciwe skreiU6.
-' Nie dotyczy czJonkostwa w radach nadzorczych sp6Jdzidni mieszkaniowych.
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fro/ir il t dThlnl ii o*obomi/nie prowadz;
dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z lnnymi osobamf*,BaiT4daam/nie zarzadzam* taka.
dzialaIaoscia. hrfi JatUmAne jesiem* przedstawic!elem czy tez peloomocnik1em w prowadzeniu takiej dztalalnoSci^:

Poz.

1

2

Zflkres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarzadzanej dzia)alnosci gospodarczej,
lub kl6rej osoba skladajaca oswiadczenie
jest przedstawicielem lub
pehiomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wtesciwy dla tej
dziatalnosci

Wskazanie, czy dzJalalno& gospodarcza
jest przez osob? skJadajac$ oswiadczenie
prowadzona czy zarzadzana, czy jest
przedstawicielem lub pehiomocnikiem tej
dzialalnosci

Podmiot 1.

/-

^

Podmiot 2.

x̂
Podmiot 3.

Uzyskaiem(am) w roku ubiegJym przycfaody/Bie uzyskalem(am) w rokn nbiegfrm przycbouog*:

Nalezy podac" w ponizszej tabeIi:

* zr6dla uzyskanego przychodu zgodnie z podzialem formularza oswiadczenla na cze5ci, w kt6rych zostai wymicniony stan
prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:
czf& A-T: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego (z uwzgIednieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przychdd z posiadanych papier6w wartosciowych,

cz$&t A-TI:.przych6d z postadanego mienia nabytego od Skarbu Paristwa,innej panstwowcj osoby prawnej, gminy lub
zwiqzku mie^zygminnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu,

cze5c* A-OI: przych6d z tytuhi czfonkostwa w organach stanowî cych os6b prawnych, udzialy w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej czesci,

czeSd A-TV: przych6d z prowadzonej lub zarzadzanej dzialaIuosci gospodarczej wymienionej w tej cz^sci,

ionc: wynagrodzenie zestosunku shjzfaowego lub stosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lubrenta, przych6d
z umowy zlecenia lub uraowy o dzielo, przych6d z tytuhi zbycia nieruchomosci, skiadnik6w mienia ruchomego Iub
papier6w warto5ciowych, przych6d z otrzymanej darowizny pieni^znej lub spadku, przych6d z wygranej pieni$znej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skiadnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzieIonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, innc niewymienione powyzej zr6dta przychodu - nalezy okresH6 w tabeU;

* kwotyprzychod6wfaktycznieuzyskanezposzczeg6hiychzr6del;
" przynaleznosc' przychodu do maj^tku osobistego skiadajacego oswiadczeme albo do inaji|tku objetcgo malzenska wsp61-

* Nicwla4ciwc skre^lid.
*J Nle dotyczy to dziaiabwici wytw5rczej w roWctwie w zakresie produkcji ros"Unnej i zvderz^cej, w fonnie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
^ Zgodnie z art. 31 g 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 Iutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy ^)z. U. Nr 9, poz. 59, z p6in. zna.)

do majatku wsp6faego naleza pobrane wynagrodzenia za prac? i dochody z innej dzialabo^ci zarobkowej kazdego z mafzonk6w oraZ
dochody z oujatku wsp6biego, jak rowniez z majatku osobistego kazdego z tnaizonk6w.
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CzeW
formularza

Okreslenie zrudta
przycliodu

Kwota
przychodu

Prvynaleinosc przychodu
do majqtkn osobistego albo do
majqtku obj^tego malzefiskq

wsp6Inoscii| maj^tkow^

Uwagi

A-I v

A-n

A-m

A-IV

inne WWuaiflo
d I

A4Q
xt

03.0C.flW
Doo3wiadczenia de^czaaujzapetnienik/nie dofe[czani uzupetnienia* infonnacji, o ktdrym mowa w pkt 4 pouczenia,

Powyzsze o3wiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedziabio^ci dyscypUnamej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6 fcwietaia 1990 r. o PoIicji ffte. U. z 20I l r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

(miejscowo& t data ztoienfa oiwiadczenia) ft>odpis skiadajqcego aswiadczenie)

Niewtaiciwe skre^lii.
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Dzicnnik Ustaw -9- K 0 P / Poz. 774

(Mbrmacje niepodIegajace publikacji w Biuletynie faformacji Publicznej w zakresie okre&onym w art. 62 ust 7 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji)

Ja, nizej podpisany^,

fimif/imionaii&zwisko, nazwiskorodowe)

urodzony(*^.

PESEL L

s....s...r...:.;.
urudienia)

w.

oswiadczam, ze:

I. zamieszkuje pod adresem'

adre5 zamieszkania - ulica, nr domu, nr IokaIu, miejscuwo$c, kodpaOunvy)

2. domy, micszkania, gospodarstwo rohie oraz inne nieruchomoSci wymienione w czejci A-I pkt 1 i 2 oraz czesci A-H
polozone s^ w:

Cz3& i punkt
formnlarza, w ktorych
opisano oieruchomusci

A-T fU: A .

OkreSleoie niernchoaiosci

C^ou^
|VdJucnO o<i!̂ uuu/
I 1

*-->-*s:
-̂-""̂ "̂

^̂
v

Adres micjsca pototenia niernchomoSci

(ulica. nr domu, nr fakalu, miejscawo&, kod pocztcnvy)

I

r<r
^>

^

- —

Powyzsze oswiadczenie skladani swiadomy(a) odpowiedziaUiosci dyscypUnarnej przewidzianej w art 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji )̂z. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

.t.LI,M..
(miejscawos6 i data zlozerria oswiadczenia)
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