
K O P ( A
P O U C Z E N I E

1. Osoba skladajXca oSwiadczenie majatkowe wypetoia dwiejego integralne czesci: w cz&3ci ,,A" oswiadczenia zawarte sa_ informacjc
dotyczace stanu maja,tkowego, w czeSci ,,B" za;; mformacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania
slcradaJAcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci - niepodlegajace publikacji w BiuIetynie Informacji Publicznej w
zakresie okrei!onym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o PoIicji.

2. Osoba skladajaca oSwiadczem'e majaUcowejest <>bowiazana do zgodnego z prawda. starannego i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk
oSwiadczenia ziiajdujacych si? w poszczeg61nych jego cz^ciach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punklacli i
pozycjacli tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujac siQ treScia_zamieszczonych objaSnieri.

3. Jezeli poszczeg6lne cz^Sci i punkty oswiadczenia nie znajduja,w konkretaym przypadku zastosowania, na!ezy skreSli6 niewiaiciwe
sformulowaniewnichzawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidziant;go w formularzu na podanie informacji w.ramach poszczeg6lnych czeSci, punkt6w lub
pozycji, do oSwiadczenia naIezy dol^czy6 arkusze formatuA4 zawieraj^ce: uzupelnienie wymaganych informacji w uktadzie i stopniu
szczeg6fowoSci okre^lonych we whSciwych pimktach oSwiadczenia , oznaczenie formularza oSwiadczenia, czfSci, punktu i pozycji,
do kt6rych odnosz^ sie. te informacje, oraz dat? i podpis sWadaja,cego o5wiadczenie.

O6WIADCZENIE O STANIE MAJ^TKOWYM

POLlCJANTA

Ja, niiej podpisany (a),

peJnia_cy (a)
(imi$/imiona i nanvisko, nazwisko rodowe)

(miejsce/a/peinienia sluzby - nanva i adres oraz stanawisko sluzbowe lubfunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1 990 r. o Poticji (Dz. V. z 201 1 r. nr 287, poz. 1687 - z
p6zn. zm.), sktedaJ3P oSwiadczenie o stanie maj^tkowym zgodnie z art. 63 tej ustawy'' :

o w zwia_zku z nawia_zaniem stosunku shizbowego

(naleiy podac stanowisko lubfunkcj$ oraz dat$ ich obj$cia)

o wedtug stanu na dzien 3 1 grudnia roku poprzedniego, tj
(naleiypodai rok, za kt6ry skiadanejesl oswiadczenie majqtkowe}

o w zwia,zku z rozwia^zaniem stosunku sh^:bowego

(nalezypodat stanowisko lubfankcje oraz dat% opuszczenia stanowiska Iubzaprzestaniapelnie

o na z^danie przetozonego wla^ciwego w sprawach osobowych

(nalezypodaA dzien, na kt6ry skladanejest oswiadczenie)

podaj? wedtug stanu na ol<re$lony powyzej dzien nastejuijajse informacje o skladnikach maj^_tku posiadanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami. . ^

'' wlaSciwe k6rko oznaczyc' znakiem JC' oraz uzupelnic odpowiednie dane.
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er-ucliQmo^ci'': (nre dotyczy gospodarstwa rc

Zakres informacji
Opis rneruchomo!>ci

{dom, mieszkanie, lokat u2ytkowy, p!ac, dziatka-
rodzaj zabudowy, gara2, hala, magazyn, inne-
wymieni6)

Powierzchnia nieruchomos"ci w m^

Wskazanie, czy nieruchomos'c' nalezy do
maj^tku osobistego osoby skladaja_cej
os"wiadczenie, czy do majaj:ku obj$tego
malzeriska_ wsp61no^cia_majatkow^
Tytut prawny do wiadania
nieruchomos"cJ3.

(wlasno^, wsp6fwtasno$<; inafzenska lub z osoba_
trzecia.- wie!koS6 udziatu, udzia) we wsp61nocie
gruntowej, sp6tdzielcze wlasno5ciowe prawo, inny
tytul- wymienid)

Forma nabycia nieruchomo$ci

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6fw)asnoici, zasiedzenie, inne forma-
wymienii)
Warto^6 nieruchomo^ci z ostatniego
posiadanego dokumentu okreilaja_cego t?
warto56 albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena nabycia
z aktu notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaja_cego nabycie nieruchomos"ci

(nale2y podai dat? i rodzaj v/ydaaia tych
dokitment6w).

W przypadku braku wymienionych
dokument6w poda6 opis nieruchomo^ci i
przyblizona,date. jej nabycia lub
wybudowaiiia

Nieruchomo^ 1.
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2. ^osindom goopodtif9two rolr>c/nie posiadam gospodarstwa rolnego*^:

Poz.

1

2

3

4

5

Zakres informac|i
Forma gospodarstwa rolnego, kierunek
prowadzonej w gospodarstwie rolnym produkcji
rolnej
Powierzchnia grunt,6w rolnych gospodarstwa
rolnego w ha
Rodzaj zabudowy

(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodota, irine-
wymienid)
Powierzchnia wskazanych wyzej budynk6w
w DT
Wskazanie, czy gospodarstwo rolne naleiy do
maja,tku osobistego osoby skJadaja^cej
o^wiadczenie, czy do maj^tku obj^tego
malzertska_ wsp6Ino^cia. maja^tkowa.

'' nlewlaSciwe skre51ld

Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo ro!ne 4

;
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TytuJ prawny do wJadania gospodarstwem

(w!asnoS6, wsp6Masnoic: matzenska lub z osoba. trzecia.-
wielko$d udziahi, uzytkowanie wieczyste, u2ytkowanie,
dzierzawa, udzial we wsp61nocie gruntovvej, iuny tytu! -
wymieniii)

Forma nabycia gospodarstwa

(kupiio, spadek, darowizna, zamiana, zniesienie
wsp6Masno$ci, zasiedzenie, inne forma - wymieni6)

Wartos"t!; gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okres"laja^cego t?
warto56 albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaja_cego nabycie gospodarstwa

(nalezy poda6 dat? i rodzaj wydania tycli dokument6w).

W przypadku braku wymienionych dokument6w
poda6 opis gospodarstwa i przyblteona_date jej
nabycia lub wybudowania

-;.V,;' ."p

3. *** nie posiadam zasob6w picnigznych

Poz.

1

2

3

Zakres informacjj

Kwota 5rodk6w pieni^znych zgromadzonych w
walucie polskiej

(suma Srodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach biez^cych i lokatach prowadzonych przez banki,
sp6Idzielcze kasy oszczedno$ciowo-kredytowe lub inne
instytucje finaiisowe)
Kwota ^rodk6w pieni^znych zgromadzonych w
walucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg6lne waluty - suma Srodk6w
zgromadzonych w got6wcc oraz na rachunkach biezg_cych i
lokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
fmansowe)
Papiery warto3ciowe

(rodzaj, iloSc, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
wartoSciowych w obrocie publicznym- wartoS6 rynkowa na
dziert z4ozenia oSwiadczenia)

Przynalezno^6 do
majqtku objgtego

rnalxerisk^ wsp6Ino^cia
majatkow3

Przynalezno5^ do
maj%tku osobistego

skladaj^cego
oiwiadczenie

II
posifldn m6j mal&oncU (lta) mitiiic imbjli* luU uit puAUUain'/ nie posiada m6j malzonek (ka)

mienia nabytego*^od Skarbu PaAstwa, innej paristwowejosoby prawnej, grniny Iub zwi%zku
mifdzygminnego, kt6re podIegalo zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

1
Zakres informacji

Rodzaj mienia

Skfadnik mienia 1. Sk)adnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

' niewJaSoiwe skreSNd
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6

Powierzchnia w ha lub w m^

(w przypadku nabycia nieruchomosci
gruntowej, domu, mieszkania)
Wskazanie, czy mienie zostato
nabyte do majatku osobistego
osoby sWadaj^cej oSwJadczenie,
czy do maja,tku obj$tego
maJzeriska_ wsp61no$ci%majatkowa^
TytuJ prawny do wJadania
mieniem

(wiasnoS6, wsp61wlasnoS6 malzefiska lub z
osoba. trzecia, - wielkos6 udzia(u,
Lizytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, inny tytul - wymieni6)
Dane podmiotu, od kt6rego mienie
nabyto

(nazwa i adres)
Warto5ii nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
okreSlaja^cego t? warto56, a w
przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z
aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzaja,cego
nabycie mienia

(nalezy poda6 rodzaj i dat? wydaniatych
dokument6w).
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III

1. rju&tem 4 nie jestem* czlonkiem zarz^du, rady hadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6>ki prawa
handlowego lub sp61dzielni.

Poz.

]

2

3

Zaltres informacji

Nazwa i adres sp6iki, sp6Jdzielni

Pelnione funkcje lub zajmowane
stanowisko

(w tym cztonkostwo w zarza,dzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)
Data rozpocz^cia petoienia funkcji
lub zajmowania stanowiskai

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

|m
'-. i

2. Puji.iihiin udzjaJy lub frkcjeyg nie posiadam udzial6w lub akcji* w sp61kach prawa handlowego
jestem / niejestem* wsp6lnikiem w osobowych sp61kach handIowych:

lub

Poz.

1

Zakres informacji

Nazwa i adres sp6fld

Spolka 1. Sp61ka 2. Sp61ka 3.

*' iiiewlaSciwe skre4li6
** nie dotyczy cztonkostwa w radach nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych
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2

3

4

Ilo6(5 i warto$6 nominalna wklad6w
lub udzial6w
IloSc" i wartoSc" nominalna akcji, a
w przypadku akcji w obrocie
publicznym - warto$6 rynkowa na
dzien zlozenia oSwiadczenia.
Data nabycia wkfad6w, udziaf6w
lub akcji

IV

jPrewodeg / Bawieailom-(om)* dBiotolno66 grjQpodayeg$-na wlaSttypaehunck"lub wsp6lnie r
/ nie prowaUzp dztatalnos*ci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp61nie z innymi osobami*, BOi^dunii
/ nie zarzqdzam* takq dzialainoscitj -lubjutun7 nie jestem* przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dziaIalno$ci^:

Poz.

1

2

Zakres informacji
Nazwa /firma prowadzonej lub
zarza,dzanej dziaialnos"ei
gospodarczej, lub kt6rej osoba
skiadaja_ca o$wiadczenie jest
przedstawicielem lub
pehiomocmkiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS wtes"ciwy dla tej
dziatalnos"ci
Wskazanie, czy dziablno^6
gospodarcza jest przez osob?
skJadaja_ca_ o^wiadczenie
prowadzona, czy zarza_dzana, czy
jest przedstawicielera lub
petnomocnikiem tej dzialalnos"ci

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

-rf*

Uzyskalem (am) w roku ubieglym przychody/ m

Nalezypoda6wponizszejtabeli:
- ir6dla uzyskanego przycliodu zgodnie z podziatem formularza oSwiadczenia na cz$3ci, w kt6rych zostat wymieniony stan prawny Iub

faktyczny zwia,zany z uzyskaniem przycIiodu, np.: :

czfSfi A-I - przycli6d z najmu nieruchomo$ci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarstwa rolnego
(z uwzg!ednieniem rodzaju i wysokoSci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych,przych6d z posiadanych papier6w wartoSciowych;
czpSi A-II - przych6d z nabytego mienia od Skarbu Partstwa, innej panstwowej osoby pravmej,gminy lub zwiazku mi^dzygminnego,
kt6re podtegafo zbyciu w drodze przetargu;
czf5d A-III - przych6d z tytulu czlonkostwa w organach stanowia,cych os6b prawnych, udzia(y w zysku podmiot6w gospodarczych
wymieiiionycli w tej cz$5ci; ,r ,.
czfS6 A-lV - przych6d z prowadzoiiej lub zarza_dzamy dziatalno5cJ gospodarczej wyrrtienionej w tej cz^ci;
innc - wynagrodzenie ze stosunku sluzbowego iub stosunku pracy, uposazenie, dicta, emerytura lub renta, przych6d z umowy zlecenia
lub umowy o dzielo, przycli6d z tytulu zbycia nieruchomoSci, skladnik6W mienia ruchomego lub papier6w wartoiciowych, przych6d z
otrzymanej darowizny pienie2nej lub spadku, przych6d z wygranej piemeinej W:grachhazardowych, przych6d z najmu skladnik6w
mienia rucliomego, odsetki od udzielonych pozycz<:k, przych6d z praw autorskicli,inne niewymicnione powyzej zr6dla przychodu -
nalezyokreSli6wtabeli;

' kwotyprzychod6wfaktyoznieuzyskariezposzczeg6lnychir6det; ' -
* przynaleznoS6 przychodu do majatku osobistego sktadaja,cegooswiadczeniealbodo maja,tku obj$tego malzehska. wsp61noicia,

'

'niew)asciweskresli6 ; ':-
^'nie dotyczy to dziaIalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz$cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego,
"zgodniczait. 31 g 2pkt. li 2us tawyzdnia25 lutego J964r.-Kodeksrodzinnyiopiekunczy(fe. U, nr9,poz. 59-zp6in.zm.)Ao

majqtku wsp61nego naleza_ pobrane wynagrodzenia z& prac? J dochody z innej dzialalnoSr-i zarobkowej kazdego z mafeonk6w oraz dochody
zmajatku wsp61nego ,jak r6wniezzmajq_tku osobistegokazdegozmaIzonk6w.
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Czf$c"
formularza

A-l

A-U

A-III

A-1V

inne

Olcre$lenie zr6dla
przychodu

rtAt ̂ *H**V.

iAAC ^X-3^xtt-v

VUt VloUtt^

Wu w>W^

^>s*AcJt
^"^ v.tsl ^C-->OaA

Kwota
przychodu

/M>a^G9
*3/*VVo

Przynalezno^ przychodu do
majqtku osobistego albo do

maj^tku objgtego malzcnska
wsp6Ino5cia majqtkowg

'

tAjUL^^CvixU.

^* /N.* V-' * -̂

" VMW^It^V***

uwagi

i

i

i

'. I
>

i
i
i
'

i

!

Do oSwiadczenia dolaczam uzupetaienie </ nio do)qeEam uei
pouczenia.

C'liiie,nia* inforniacji, o kt6rym mowa w pkt. 4:

Powyzsze oSwiadczenie skJadam 5wiadOmy (a) odpowiedziaInoSci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 1'32
ustawy zdnia 6kwietnia 1990r. oPolicji(Dz U. z2011 r. nr287,poz. 1687-zp6zn. zm.)

25 02 2014
(miejscowoS6 i data zloieniaohviadczenia) fyodpis skladaJqcego ohviadczenie)

niewlaSciwe skreSli6
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CZ^SC B

(Informacje niepodlegaja_ce publikacji w BiuIetynie Informacji Publicznej w zakresie okreSlonym w art. 62 ust. 7
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji)

Ja, nizej podpisany (a),

n o O AcA
(imi$/imiona i nanvisko, na&visko rodowe)

urodzony(a)..
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

PESEL

o^wiadczam, ze:

1. zamieszkuj^ pod adresem:

jkladnya,(dokladny&dreszamieszkania-ulica, nrdomu, nrlokalu, miejscowosc, kodpocztowy)

2, domy, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomo^ci wymienione w cz^ci A-I pkt. 1 i 2 oraz
i A-II potozone sa, w:

Czg^ i punkt
formularza, w

Ut6rym opisano
nieruchomo^

A.7. /.

Okre$lcnie nieruchomo$ci

"lx>n
"r>iiaw<A

Adres miejsca polozenia nieruchomo^ci
(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowo&6, kod poczlawy)

, -

^Powyz5ze o5wiadczenie skladam sViadomy (a) odpowiedziahiosci dyscyplinarnej przewidzianejw art. 132
ustawyzdnia6kwietnia 1990r. oPolicji(Z)z. U.z2011 r. nr287,poz. 1687-zp6zn. zm.)

(miejscowosc i data zlozenia oswiadczenia) fyodpis sktadajqcego oswiadczenie)
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