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ZaJ^cznik do rozporz^dzenia Ministra SprawWewn$liznych
zdnia I4 czerwca2012 r. (po2. 774)

WZdR

POUCZENJE

1. Osoba skfadajaca osViadczenie majatkowe wypetaia dwiejego integralne cz$sci: w cze^ci A oswiadczenia zawarte s%
informacje dotyczace stanu majatkowego, w cze^ci B zas informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkanta skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci - niepod!egajqce publikacji
w Biuletynie Lifbrmacji Publicznej w zakresie okresIonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba sWadajaca osViadczenie majatkowe jest obowiazana do zgodnego z prawda starannego i zupelnego wypemienia
ka4dej z rubryk oswiadczenia znajdujacych si$ w poszczeg61nychjego cz^^ciach (oznaczonych lit. A i cyframi^rzymskimi
albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujac si? tresciq zamieszczonych
objasiueri.

3. Jezeli poszczeg6Ine czesci i punkty ofiwiadczenia nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy skresJlic
niewtasciwe sformulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poszczeg61nych
cz$sci, punkt6w Iub pozycji, do oswiadczenia nalezy dor^czyc arkusze formatu A4 zawierajace: uzupelnienie wymaganych
informacji w ukladzie i stopniu szczeg61owosci okreslonych we wlasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie
formularza oswiadczenia, czesci, punktu i pozycji, do kt6rych odnoszg si? te informacje, oraz dr*- ' ^"^nis skladaj^cego
oswiadczenie.

O STANUE MAJ4TKOWYM

POLICJANTA

Ja, nizej podpisany(a),

KOMENDAPOMATOWAPOLICJ1J
w Koscierzynie, woj. pomorskie

KANCELARiATAJNA

&2* *At!o dnia

pemiacy(a) shizb?

2C2

(imejsce(a) peinienia shdby - na^iva i adres oraz stanowisko siuzbowe lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. l6
skladaj^c oswiadczenie o stanie majatkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'':

" We wiasciwy kwadrat wpisac znak X oraz uzupetadc odpowiednie dane.
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rj w zwi^zfcu z nawi^zaniem stosunI^u sJuzbowego
^&My<jSz

.^nale:y podat stan<tffisko inbfvrtfajf orai datf ich obj$cia)

D wedhig stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj.
(nale:y podat rok. :a kfoty sktadanejest oiwiadczenie majqtkowe)

D w zwia_zku z rozwiazaniem stosunku siuzbowego

(nalezy padac stanowuko lubfitnkcjf oraz datf opuszc=enia sUaiawiska lub zaprzesfania pefaieniafunkcji)

o na zadanie przeto4onego wIasciwego w sprawach osobowych

(nale2ypoda( dzien, na fa6ry sktadanejest oiwiadczenie)

podaJ5 wedhig stanu na okre51ony powyzej dzien nast$pujace informacje o sk&dnikach raajqtku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami.

<*&-
1. Posiadam domy, mie^kmilll luU p U ii

(nle dotyczy gospodarstwa roInego - informacje w tym zakresie naIezy poda6 w pkt 2)

Poz.

1

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis nieruchomosci

Powierzchnia nieruchomosci w m^

Wskazanie, czy nieruchomo^ nalezy
do majatku osobistego osoby skiadaj^cej
oswiadczenie czy do majatku obj^tego
matzerisk^ wsp61noSciq majqtkowg

iytu{ prawny do wladania nieruchomoscia
(wiasnosc, wsp6hvlasno^c: mateeAska lub z osob^
trzeciq- wieJko^6 udzia|u, udziajwe wsp6inocie
gruntowej, spoidzielcze wiasno^ciowe prawo,
inny tytut - wymienid)

Forma rtabycia nieruchomosci
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6hvlasno^ci, zasiedzenie, innaforma-wymieni6)

Nieruchomos6 1.

^^yl^^c/

0;Ur, S&C& /t/*l

St/bt*Q&&r2&*

isJsy&<&^*'&'

4

^^

NieruchomoSc 2.

^ *-

.M-

'

Nicruchoinosc 3.

-?
; (p.

.J

Niewtascivre skreSIic.

2/8



^>^d^"-'-:i'T'-'--^^--''^^"^^^^ fSSS*35*K5iShî ^^"r^-'- ^-^*-j^-*-^ - - -^ ^*- **e
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6 Warto36 nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreslajacego
t? warto^c albo - w przypadku braku takiego

notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie nieruchomoSci (nalezy
poda<5 rodzaj i dat? wydania tych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych
dokument6w podac opis nieruchomosci
i przyblizongdate jej nabycia lub wybudowania.

,X f^t$ flfl lrt j* /

1
2. Poaiadam gB3podnpstwo rolnc/nieposiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz.

l

2

3

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia gruntow robiych gospodarstwa rohiego
wha

Rodzaj zabudowy
(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodola,
inne - wymieni(5)

. . - L J ) I -)

Wskazanie, czy gospodarstwo naJezy do majatku
osobistego osoby skladaj^cej o3wiadczenie
czy do majatku obj^tego malzenskfj wspolnoScia
maj^tkow^

Tytul prawny do wtedania gospodarstwem

wielko56 udziahi, uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, udziat we wsp61nocie gruntowej, inny tytul -
wymieai6)

Forraa nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6hviasno$ci, zasiedzenie, inna forma - wymienic)

Warto5c gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okre$lajacego t? wartos<5
albo - ,w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notariaJnego lub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(nalezy poda6 rodzaj i dat? wydania tych dokumentow),

W przypadku braku wymienionych dokument6w
podac opis gospodarstwa i przybli2ona_ date jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne l.

,

.

Gospodarstwo rolne 2.

.

* Niewlasciwe skreSlic.
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3. Posiadam zasoby pieni^zne/nio pooiadam gnaob6w pieni

Poz. Zakres informacji

Kwota grodk6w pieni$znych zgromadzonych
w walucie poIskiej
(suma srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach biezacych i lokatach prowadzonych przez banki,
sp6tdzieIcze kasy oszcz$dnoSciowo-kredytowe Iub uine
instytucje finaosowe)

Kwota Srodk6w pieni^znych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg61ne waluty - suma srodk6w
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach biezacych
i lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansoweJ

Papiery warto5ciowe
(rodzaj, iloS6, data i cena nabycia, a w przypadfcu papier6w
warto3ciowych wobrocie publicznym-warto$c rynkowa
na dziei'i zlozeaia o3vriadczenia)

Przynaleznog6 do
majqtku obj^tego

matzenskq wsp6lnosciq

PrzynaIezno^ do
majqtku osobistego

skladaj^cego
<iswiadczenit

II

Pooiodam/powodo m6) - maKonofcQta) miooio nabyto^* lub nie posiadam/nie postada ni6j mal2onek(ka) mieoia
nabytego* od Skarbu Panstwa, innej panstmwej osoby prawnej, gminy lub zwiqzku mi$dzygminnego, kt6re podIegalo
zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzcbnia w ha lub nv*
(w przypadku nabycia nieruchomo3ci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostato nabyte
do majatku osobistego czy do maj^tku
objetego marzefiskq wsp61noiciq
majqtkowg

Tytul prawny do wladania mieniem
(wlasnosc, wsp6hvtasnosc matzenska lub
z osobq trzeciq - wielko^c udziaiu,
uzytkowanie wieczyste, uiytkowanie,
dzieriawa, inny tytul - wymienicj

Dane podmiotu, od kt6rego mienie nabyto

(nazwa i adres)

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

* NiewiaSciwe skresIic.
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6 Wartosc nabytego mienia z ostainiego
posiadanego dokiunentu okreslajacego
te warto36, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie mienia
(nalezy poda6 rodzaj i dat? wydania tych
dokLiraent6w)

m

iie jestem* czlonidem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego
lub sp6MzieInP>:

Poz.

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres sp6tki, sp6idziebi

Pehiione fiinkcje Iub zajmowane
stanowiska
(wtym czJonkostwo wzarz^dzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz$cia pehiienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

Fodmiot 1.

—

Fodmiot 2.

_ - ,

Podmiot 3.

.

2. Pociadam .
iiiejestem* wsp5Inikiem w osobowycb spdlkach h&ndlowycb:

ie posiadam udziatdw Iub akcji* w sp6Ikach prawa handlowego lub jcstem/

Poz.

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres sp6tkJ

Iio&6 i wartos^ nominalna wkted6w
Iub udzia!6w

IloS6 i wartos6 nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
pubIicznym - warto$c rynkowa na dzieA
zfozenia oswiadczenia

Data, nabycia wkladow, udziat6w
lub akcji

Spolka 1.

- -

Spdika 2. Spolka 3.

* Niewta3ciwe skresli6.
->Nie dotyczy cztonkostwa w radach naclzorczych sp6fdzieIni mieszkanio%vych.
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-^T-^y^...^j..^.^v^...;—^.M.H,,.vuvympuummt*t na4vtesny rachunoKlub-wsp6lnioainnymi osobam/nieprowadze.
dzia!alnoJci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami*, zflMqdamm/nie zarza,dzam* takquxiaiainosci gospooarczej na wiasny racnuneK iuo wsp<miie z mnymi osooamr, zjM*qqaaifi/nie zarzaozam* ta
dziflIalnosciq iub jcetem/nie jestem* przedstawicielem czy tez pehiomocnikiem w prowadzeniu taklej dzialalnosci^:

Poz.

1

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarzadzanej dzialalnosci gospodarczej,

jest przedstawicielem lub
peJflomocnikiem, oraz numer N1P,
REGON lub KRS wtosciwy dla tej
dzia!alno&i

Wskazanie, czy dziahdnosc gospodarcza
jest przez osob? sktadaja^cq o^wiadczenie
prowadzona czy zarzadzana, czy jest
przedstawicielem lub petnomocnikiem tej
dziatalno^ci

Podniiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Uzyskalem(ani) w roku uhieglym przyi:hody/$iea:

Nalezy poda6 w poniiszej tabeli:

* zr6dia uzyskanego przychodu zgodnie z podziatem formu!arza oswiadczenia na cz^^ci, w kt6rych zostaj wymieniony stan
prawny lub faktyczny zwigzany z uzyskaniem przychodu, np.:
cze^c" A-I: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego (z uwzgl^dnieniem
rodzaju i wysokpsci dotacji/dopiat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w wartoSciowych,
cze5c A-n: przych6d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiazku miedzygminnego, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu,
cze5d A-in: przych6d z tytuhi czlonkostwa w organach stanowi^cych os6b prawnych, udziary w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej cze^ci,
cz$Jl A-IV: przych6d zprowadzonej Iub zarzadzanej dziate!no3ci gospodarczej wymienionej wtej cz^sci,
inne: wynagrodzenie ze stosunku shizbowego !ub stosunku pracy, uposaienie, dieta, emerytura lub renta, przych6d
z umowy zlecenia lub umowy o dzieh>, przych6d z tytuhj zbycia nieruchomosci, skfadnik6w mienia ruchomego lub
papier6wwarto^ciowych,przych6dzotrzymanejdarowiznypienieznejlubspadku,przych6dzwy
hazardowych, przych6d z najmu skiadnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzieIonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dte przychodu - nalezy okre^li6 w tabeli;

* kwoty przychod6w fekQ'cznie uzyskane z poszczeg61nych zr6del;
* przynaleznosc przychodu do majatku osobistego skladajacego oswiadczenie aIbo do majatku objetego malzenska wsp61-

noscia majatkowa^.

* NiewlaSciwe skre5Ii6.
^Nie dotyczy to dziafolnoSci wylw6rczej w rohiictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
**Zgodnie z art. 3I | 2 pfct 1 i 2 uslawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny t opiekunczy O^>z. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zra.J

do majq,tku wsp61iiego ntdeza, pobrane wynagrodzenia za prac? i dochody z uxnej dziatalno5ci zarobkowej kazdego z malzonk6w oraz
dochody z majatku wsp6 lnego, jak r6wniez z maj^tku osobisEego kazdego z maizonk6w.
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Dziennik Ustaw Poz. 774

Cz^tf
formularza

A-I

A-II

A-HI

A-IV

inne

Okreslenic zr<5d!a
przychodu

-

^b^u^c^,
&fc&CdtHty

/7

Kwota
przychodu

/ffoM./*

PrzynaIeznoS^ przychodu
do majatku osobistego albo do
maja,tku obj^tego malzenskg

wspolnosci^ majatkow!|

'

^y^**<C t̂xx>^^-
JM^fysfifa04fils

Uwagi

Do oSwiadczenia do^czam uzupetniente/nte <lofoazam ^anpetnienia* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczenia.

Powyzsze o^wiadczenie skfedam iwiadomy(a) odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy zdnia
6 kwietnia l990 r. o PoIicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zra.).

ta sloZenia o$wiadczenia) foodasskiaaajqqegj oswiaaczenie)

Niewlasciwe skresli6,
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Ustaw

fi

(faforaidCje nitipodiegaj^ce pub!ikacji w Biuluiynic lnfomiacji P
2 dnia 6 kwietnia 1 990 1. o Policji)

Ja, niiej pcxipjsany(a).

okrcssltJnym ^ ait t-2 ust. 7

iu'odzooy(a) .

l—
PESEL

xkMt.! -idisa. nritjnst, Krfokdu. n;iaftL

2. domy. micszkauia, gospodarstwo rolnc oraz iruw nicnjchomosci wymjeniooc w czosci A-I pKT l i 2 ora7 cz^Sci A-11
poto2one sq w:

O^ic i punl>t
f<>rmularza, w lt(Arych
oplsano nicrucbOEn<oid

/^_^ /2/<xr./
/30t>Jf

u

-OknMtenit; nieru<:tiomu9Ci

^̂ *--*- v
/&t**&s#e&0{swp.

tf

AdreK miej<c* poloicnia rticruchvimoici

/'u//iVJ, nr dutnii- nrJokafa. nuejscQ**Q$c kod puczKwy)

: '' ^

Pow>'tsze o^iQdczenie sk]adara ^v^doiny^a'. odixiwu'd7.iabK>5ci dyscyplbuimej przowidziancj w- aji 1>2 usuv>y 7. dma
6 kwieUuB 1990 t. o PcUoji ^Dz. U. 12011 r. Nr 287. poz. I687,7 pdzn. zm.).
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