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OUC2EN

1. Osoba skladajaca oswiadczenie majqlkowe wypehiia dwiejeg' , inlegralne cz^sei: w czexci A oswiadczema xawaite sa
iiifoi'inacje dolycz^ce stanu maJLjikowego, w c/$sci B zas infbrn ,icje do(yezgce daCy i miejsca nrodzenia, iuimeru PRSfiL,
adresu zamiesv,kaiiia skladajacego oswiadc/.enic oraz miejscft. potozenia nieruchomosci - niepodlega"mce pnbl ikacj i

. w Biulelynie Informacji l'ublic'/nei w zakcesie okreslonym w an. 62 tist. 7 ustawy zdnia 6 kvvielnia 1990 r. o Policji.

2. Osobii sklaclajz)ca oswiiidczenie niajntkowejesl obowiijzana do zgodnego "i. pravvdi} slarannego i zupclnego wypeliiienia
kaitlcj z rnbryk oswiadczcnia zo8Jduj^cych si? w poszczegolnychjego cz^sciach (oznac7xinycIi l i t . A i cyframi rzyniskimi
albo l i t . B) oraz punktach i pozycjacb label (oznaczonycli cyf^ami arabskimi), kicriijac si^ trL-scia 'zainieszczonych
objasnteii.

3. Jezeli poszczeg6lne czesci i pinikty oswiadczenia nie znajduja N konkrctiiyiri przypadku zasto,sowania, iialczy skrcs!ic
iiiewlasciwe sfonnulowaiiie w nich zavvarte.

4.W przypadku wyczerpania iniejsca przewldxianego w formulatui na pudunie infonnacji w ramach
czfsci, punkl6w lubpozycji^doosw!adc7.enianale2ydofac7.ycarku:,7.elbrn]atu A4zawierajace:ir2iipeliiieniewym;jganycli
intbrniacji w iikladzie i stopniu szc7.egdlowosci okre.^lonycb e wlaiciwych punktac!i t>.4wiadc2eiiia, oziiacz,enie
fbrmularza oswiadczenia, cz^sci, punktii i pozycji, do kl6ryc!i odii<', ;z^ si? ie inforinacje, ocaz date i |)bdpis sktadajijcego
oswiadczenie.

OSWIAOCZENIE O STANIE MAJATKOWYM

POLICJANTA

Ja, nizej |iodpisany(a),

(lt>li(/ii>iiOfia i nazbviskft, nu:wisko i'Oi.lmv

pefnifjcy(a) shizhe

(iniejxcti((i) f>elnienia xinzl>y - naswa i /utres ortj0shinowisko slit*baive liibf>iiik<:ja)

po zapO7.naniu si? z przepisaini ustavvy z dnia 6 kwielnia 1900 r. o Policji (Dz. U. z 20l I r. Nr 287, poz. l6R7, pozn. zin.),
skiadaJEjc oswiadczenie o slanie niaji[tkowym zgodnie z art. rt2 lej ustawy'*:

" We wlasci%vy kwadrat wpi-sac /.nak X <>raz uy.upeJnic; odpowicdiiie



w zwinzku z nawi:|zaniem slosunku sluzbowego

.

t'.-y |>otItit sHitmwixko luhfimk.cj? t>retz dm<f ic

X*wcdlug slanii na dz.icri 3 l grudnia roku poprzedniego, Ij.
n>k. z<i ki6iyskltitkmcjexl oxwiadc:enie ttiajqtfunvit)

a w 7.wiijzl<u -L rozwiijJUvniein stosiiiikii sfuzhovvego

t:y |.>Oil<tc sianowisko lut>funkcjf ora: dul<f opuszczeniu xfatmvisku !nl> zapi"e$ianta

o na iadanie pczelozonego wtasclwego w sprawach osobowych

(nulely jwfl<K' iki<sn. na kK'>ty xkluAtnejesi oxwittdczanie)

aj$ wedlug stanu na okreslony powyzej dzieii nastq;piijace informacje o skfndnikach ma j^ iku postadanych na lerytoriuni
Rzeczypospolitej Polskiej oraz po/.ajej granicami.

Hffnrrii

(nie dotyczy gospotiarstwa rolnego - Informacje w lym zakresie natexy podac w pkl 2)

l'07..

l

2

.1

4

5

Z:iUres Jnforniacji

Opis nieruchoinosci
(di)tn, inicS7.k;inie, kikal niylkowy, pliic, d%i;ilkn -
rod/,iij y,<ihiidi>wy, g;iniz, liiib. rmifjuy,yn, inne -
wyniiciiic)

Povvierzcl)iiia nieruchoniosci w rn^

Wskazanie, czy nieruchomosd nalezy
do majnlku osobistego osohy skJndajacej
oswiadczenie cz,y do majatku obj<*tegO
iTia!i:enski) wspolno^cia majatkow^

'l'yUil prawny do wfadnnia nieruclioino^cii}

(vvhisnosc, wspi)lwlasnasc: nialicnska lub z ost>l>q
lr/ecii[ - vvit:lk().'s6 udzialii, utl/iai we wspnlnocic
gruniowcj, sp6lil/.ielc7c wlasmwciowt: prawi>,
iniiy lylnl - wyinicnii^)

I''orma nabycia nieruchoniosci
(kupnt), spadck, darowtzna, ziiiniana, ztiiesicnic
wsp6hvlasiio^ci, /.asicdzeiiii:. inna lbrma-- wyinienic)

Nicruclioinosc l.

*3fo0t0fac*&'

<fq&/"'Z'
&&it4v>ft>

ytt^^LovQ-

*W&Ufr&**r#yfO
jtfjtjfc7tifrttosf

s-a/s-v

X^&*o

Nieruchoino^c 2. INicrucliomosc 3.

* Nicwl;isciwc skreslic.
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Warlosc nieruchomosci zostalniego
posiadanego dokLinienlu okreslajacego
l$ wartosc' albo - w pr/,ypadku brakn lakrego
dokiimentii - data i cena nabycia z aklu
nolarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj^cego nabycie nieruchomosci
podac ri>d/aj i dal<; wyd;mia tych dokumenlow).

W przypadku braku wymienionych
dokiimeiitow podacopis nieriicliomosci
i przyb!izona <lal^jej nabycia Uib wybiidowania.

2. P( potinrohvo r *e posiadain gosi>odarstwfl

l*oz.

I

2

3

4

5

6

7

8

/rtltres iiifori(iiitji

l'"onna gospodarstwa rolnego, ktcrunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powieraohiiia gruntow rolnych gospodarstwa rolnego
w ha

Rodzaj zabudowy

(dorn, I>Lidyiiki go.S[Kitlarcze, np. sl;ijnia, stodola,
innc- wymienic)

Powierzclinia wskazanych wyzej bndynkow w rn^

Wskazanie, czy gospodarslwo nalezy do majijtku
osobislego osoby skf:id;iji)ccj oswiadczenie
czy do majijlkii obj<;tego nia!zehsk^ wsp6lnosciq
majt)[kow;|

Tytul prawny do wtadania gospodarstwem

(wlaj;iif)sc, wspolwlasnosc: ninlieiiska lut) isosobsj lr/,eci^-
vvielkosc utliialu, uiytkowanit: wieczysle, ii'*-.yllcownnie,
(jzieriawa, uiJ'/ial we wsjW*>(nocic gitinlo^vej, inny lytul -
wymienic)

Forma nabycia gospodarstwa

(knpiK>, .<ipadek, tlaroxvi-/n:i, zjunianii, zntesicnie
vvsp6hvhisnosci, /nsied/-i;iiit;, inn<i lbrnni - wyniienii:)

Warlosc gospodiirstwa rolnego z oslalniego
posiadanego dolamientu oki'eslaJLicego tfj wartosc
albo- w przypadku braku lakiego dokumentu - data
i cena nabycia / aklu notarialnego lub innego
dokumeiHLi stwierdzajqcego nabycie gospodaistwa
(iiiileiy |iodac i'(nl/;ij i tJitlp wydani;i tyeli Uokmneiit6w),

W przypadku braku wyniienionych dokunientdw
podac opis gospodarstwa i przyblizoiLi dali; jego
nabycia lub wybutlowanra,

Gospodarstwo rolnc 1. Cofj|>ud;irstwo rolnc 2.

* Nieu'la.sciwc skreslic.
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3. P<>siiidani zasoby pieniy>.nc/<iii- pouiiidn xs4 /7fc&f&&c&jj>

Poz. Znkres inforiiiHcji

Kileznosc do

ku obj^tego
il7erisl<3 wsp6liio.<5c)j}

oswi;idc'/cnie

Kwoi:a srodk6w pienî toych

w wakicie polskiej

(suma sro(lkuw zgroniadzonycli w got6wce uravi na
rachinvk3icll ()ie>,:fCych i lnkatach prc)vv:Kl/onych pree^ haiiki,
sp6klzitlC7,c k.a.sy us/.cz^Lliu)sciovvo-k]'et!ytmve kih inne
in.slyluc)e tinansowe)

Kwota srodk6w pteni^tnyeh zgromadzonych

w waIucie ohcej

(vv rox,hiciu na poszczeg61ne waluly - sunia srotlk6vv
'/.groDitul7tiiiych w gi>(mvec tn'avr. na racluinkacli hiexacycli
i lokatacli priiwatfzunych prxex l*anki !uh inne instyrticje
linatjstnve)

Papiery vvartosciowe

(rod'/aj, ilosc, d:tta i ceiia nahycia, ;i w pr/yp;ulku pnpicr6w
wnclosciovvycli w ohn>cic puhlicxnyni - wnrtosc rynkowa
iui il7.ieii 7.lozcnia

M

IHHHt*laW|>miml.i iiiuj inj>l'AotHjkfkn)^*tkiiii ntdiyte* liil> nic posiadiiin/uie posiada iii6j nud7onek(kii) inienia

nabytego* od Sksirbu l*ans(wa, iiinej |iaiislwowej nsoby prawnej, gminy lub zwi))%ku niî rtzygmiimcgo, kt6rc podlegnlu

7.bycin w drodze |>rzcl;irgu;

Pox.

I

2

3

4

5

/,aki'cs inforuuKJi

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub nî

(w pr/,yptidk(i naliyc-ia nienicliomosci
gfljntoxvej, (loiiHi, inies-/kaiiia)

Wskazai)ie, czy niienie /.oslalo nahyle
do maj;|lUu osohislego czy do maji)tkti
ohj^tego inalzenskj) wspolnosciq

niajj{tkow;i

Tytut prawny do wladania tuieniem

(vvlasiiosc, ws|>6lvvlasno.<c malxenska lub
Z usi')bi) l.r/.eci;) - vviclkofic iid/-ialu,
n^ylkowiinie wicc/ysle, U7.y[kovvanie,
(lzici"/.avvn, inny lyln! - wymicnic)

Dane pnclniioUi, od kt6rcgo mienic nabyto

(na/vva i ailccs)

Skhidnik inieni;i I. SkladniU niieni;i 2. Skhidnik iiiieiHM 3.

* Niewlasciwe skresMO.
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6 Wariosc nabytego mieni;i zostatniego

j>osiadanego dokumentu okreslajacego
ie wartosc, a w przypadku braku takiego
dokurnenni - dafa i cena nabycia z ak(u
notarialnego lub innego doktiinentu
stwierdzajacego imbycie niieiiia
(iV,)]e'/.y p<nl:ic r<i(|5iii_i i dni<; wyduni;i iycli
dokLiinciil6vv)

111

ie jcstcin* r/hmkicm zarzqdu, nuly imIzorc%ej lnh komisji rcwizyjncj sp6lki prnw;i haiidlOWegu
lut> s>6

I*oz.

1

2

3

/.al(t'es infoi m;ifjr

Nazwa i adres spo!ki, sp6fdzielni

Pehiione funlccje lub zfljmowane
sfanowiska

(vv lym c'/.loiikostwo w /iii/-:)cl/ie, nid-/ic
uadzttrczej, k(tmi,sji rcwi-/yjncj)

Diita rozpoexeciapehiienia lunkcji
lub 2HJmowania .slanowisk

Potlmiot 1. Podiniot 2. l'ochninl 3,

2. l'u3ijil.iin"tn^Tjly trtU-.rfepjc/iiie po.si;idain u<h.ia!ow lub akcji* w sp61Uach pniwn linndIowcgu lub
wsp6lnikicni w osobowycl) spnMi;ich l)iit>tIlovvych:

l*02.

I

2

3

4

/akn;s infi>rnuK'ji

Nazvva i adres spolki

Ilosc i wartosc noininaliia wkladow
lub Lidztalow

Ilosc i wartosc nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
puhlicznym - wartosc rynkowa na dzicn
zlozenia oswiadczenja

Dala nabycia ^vkl^^d6w, udzia(6w
lub akcji

S|i61l<a I. SjM>lka 2. S{>olka 3.

* Niewlasciwe skreslic.
^ Nie dolyc/y cvJonkOKtWit vv i;ut;idi n;id7.orc/ycli spoldziclni niies'/kani(nvych.
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IV

""v;-f"tTunmr 'iri ininrnp^ri|innnrm| irmrliriirprirhiiiiLli liih mpnlnn j-innymi^mUr>mVi

>sci <,>o.spodiiiTZei nii wlasny r:icliiinek lub wspolnie z iiiiiymi os(ibiiini*, yrrrrfrttenti/nie 7ar7.;)d7.ain* fak;j

clzialalnosci;| lub-jrrs]jiH^)iicjestt!in* pi7.cdstawkielein r/.y tei pelnomocnilucin w pi-<nvad/,cnin takicj dzi,

l>02,

l

2

y,akirs- infonu:icji

Nlazwa/fimia prowadzonej ltib
zarzadzanej dzialalnosci gospodarczej,
lnb ktorej osoba skfadaj:)ca oswiadczenie
jest przcdstawicielem !ub
pclnomocnikiem, oraz nunier NIP,
RIIGON lub K KS wlasciwy tlla tej
dziahilnosci

Wskazanie, czy dzialalnosc gospodarcza
jest przez osob^ skladajac<) o^vviadczeiiie
provvadzona czy zarzadxana, czy jesl
przedstawicietem lub petiiomoctiikiem tej
dzialalnosci

Podmiot l. l*odiuiot 2.

-

l*o(lii)iut 3.

Ll7.y.sknleni(rtin) w roltu ubitglyin prxythody/(

podac w poniz.szej tabeli;

zi'6dla uzyskanego przycbodu zgodnie z podzialem tbnniilai'za oswiadczenia na cz$sci, w kt6rycli zoslal wymieniony stan
prawny lub faktyczny 7.wiq/any zuzyskaniem przycIiodu, np.:

i:7^sc A-I: przycb6d znajniu iiierucbomosci, przycli6d zdziei'zawy, przych6d zgospodarstwa ro!nego (zuwzgl^dnieniem
rodzaju i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat hankowych, przycb6d z posiadanych papien5w warlosciowycli,

C7.^sc A-!l: przych6d z posiadanego mienia, nabytego od Skarbu Parislwa, innej panstwowej osoby prawncj, gminy lub
zwiijzku mi^dzygminnt!go, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu,

fz^sc A-lll: prz.ych6d z lyttilu czlonkostwa w ofganach statiowiacych os6b prawnych, udzialy w zysku poclmiol6w
gospodarczych wyniieiiionycli w tej cz^sci,

cz^.sc A-IV: przycli6d z prowadzonej lub zarzj)dzancj dzi;ilalnosci gospodarczej wymienioiiej w tej cz^sci,

iiine: wynagrodzenie zc stostmku sluzbowego lub stosunku pracy, iiposazenie, dieta, cmerytiira Iub renta, przycli6d
z utnowy zlecenia Iub uinovvy o dzielo, przych6d z tytulu zbycia nieruchomosci, sMadnik6w niienia riicliomego lub
papier6w warlosciowycb, przycb6d zotrzymaiiej darowizny pieni^znej lub spadku, przych6d zwygraiiej pieni^ziiej wgracli
hazardowycb, przycli6d z tiajinu sktaduik6w mienia ruchomego, odselki od udzielonycli pozyczck, przych6d z piaw
aiitorskich, inne niewyniienione powyzej zr6dla przychodu - ualezy okreslic w labeM;

kwoly przychod6vv {aklycznie uzyskane z poszczeg6lnych zr6del;
przynaleznosc przycbodu do niajqlku osobislego skladajacego oswiadczenie albo do nuija.tku obJ9tego malzeiiska wsp6l-

niajatkowa'''.

* Niexvlasciwc ,sk.rcs!iO.
''Nit: tlolycxy to d7iataInosci wylwurc7.cj w rolnichvic w zakrcsic produkcji n*iSHfincj i 7.wicr/.^cej, vv lonnic i /iikrcsic

rcid'/.inncgo.
"'' 7 ît!i1nit: v. nr1. 3l $ 2 [ikl I i 2 usl:iwy 7. dni;i 25 luicyo t9f!4 r. - Kockks riut-/.mny i i)|^ickunc/y (O/.. l.l. Nr 9, pi>z. 59, /. p6xn. 7.m.)

do niaJ5ttkii wspiilnegt) nalex.<t poliruric wynagnidzcnia za prac^ i dochody / inncj d7Jalalimsci xambkowcj ka/.tlugo 2. malzonk6w orax
dochoily x niajj)tk.u wsp6lnego, j;ik mwnic7. z iuajijlku o.sobislegd kaztlego z malzonkow.
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C/<jsc

A-l

A-II

A-m

A-IV

inne

Ol<reslenie zrodh
pr/ycho<lu

s&ty

lvwtllit

]>rzyc)>u<hi

s

Frxynaleiiiost' |>r/ychodn

do ]ii;!J;|i!iii nsohislcj.;*) ;ilho do

niiiji)tUu obji;k'^() nud>j'risk;)

wsp6lni>sci;| niiij;jtt(ovv;|

^^^

< -p- t
*

Powyzs/.e oswiadc/enie skladmn swiadomy(a) odpowiedzia!nosci dyscypliiuirnej przewidziaiiej w ;irt. l!lZ us(awy y,
6 kwietnia I990 r. o Policji (Dz. U. z 20l l r. Nr 287, poz. 1687, z p6in. zm.).

(miejxt:e>M>xc i ctntct -taicniti tm

* Niew4asciwe skre^lic.

7/8



O P 1 /
czi<;sc n

( In lbrmacje niepndiegajace pul i l ikacj i w Biule tynie lnformacji Publieznej w zakresie okreslonyni vv ;m. 62 ust. 7 uslawy
7. dnia 6 kwietnia I990 r. o Policji)

Ja, nizej pod|)is;tny(;i),

^ (imiy,'iminmi i iui:wiskn. iwzwi.vkr> roilmve)

nrodzony(n) ./....
nrod-t:niu)

oswi{idczam, ze:

1 . 7.nmicszkuj^ pod adresein:

odre5 z(itnies:k(iitia - @fta. t>r iioimi. nr toKuni. miejxcowoxf; kod |ntcz

2. doniy, mies7.kanui, gospodarstwo roIne ora?. inne nierucliomo^ci wymienione w c7.$sei A-l plcl I i 2 oraz cz^sci A - l l
pulo7.one sj] w:

C/.(;sc i j)iuilu
foriiinlar/rt, w klorych
opis;uio nieruchoiiio.sci

!/<

^- -^

OKrcsleiiic nieriiclioinosci

_, '-

^=*"

Adrcs niiejscA polozeniit niei'iichoino,sci

(nlica. w ttomu, nr lokalu, niiejxct>wasc, kod |ynciti>wy)

_ -̂̂ ^

" "'" **

Powyxsxe oswiudc7,enie skl;ulam svviadoniy(a) odpowied7jaInosci dyscyplinaniej przevvid'7.ianej vv art. B2 us(^tyy 7. dnia
6kwie tn ia l 9 9 0 r . o P o l i c j i ( D z . l J . z 2 0 l l r .Nr287, |K>z. I687.zp6zn.zin.).

-tf
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