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Ldz..,
WZOR

POUCZENIE

Zalacznik do rozporzadzema Ministra Spraw Wewn$lrznych
zdnia 14czerwca20i2r (poz 774)

1. Osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe wypeJnia dwie jego integralne cz$$ci: w czeSci A o$wiadczenia zawarte s^
informacje dotyczace stanu majatkowego, w cze^ci B zas informacje dotyczace daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca poIozenia nieruchomosci - niepodIegajace pubIikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie okre^lonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe jest obowiazana do zgodnego z prawd$ starannego i zupemego wypelnienia
kazdej z rubryk oswiadczenia znajdujacych sie w poszczeg61nychjego czesciach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi
albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierujac sie treScig zamieszczonych
obja^nieri.

3. Jezeli poszczeg61ne cze5ci i pui^cty oswiadczenia nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy skre^lid
niewia^ciwe sformulowanie w nich zawarte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formuiarzu na podanie informacji w ramach poszczeg6mych
czeSci, pujakt6w lub pozycji, do oswiadczenia nalezy dolgczyc arkusze formatu A4 zawierajace: uzupetoienie wymaganych
informacji w ukladzie i stopniu szczeg6towosci okreslonych we wtasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie
formuIarza oswiadczenia, czesci, punktu i pozycji, do kt6rych odnoszq sie te informacje, oraz date i podpis skJadajacego
oswiadczenie.

O6WIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM

POLICJANTA

Ja, nizej podpisany(a),

(imi$/imiona i na^visko, narwtsko rodowe)

pemi^cy(a) sluzb? ,

. . . . < ^ < z ^ . . ^ . . . ? ...... o ..... &UEZS3&. .............................
'

/(miejsce(a) pelnienia sluzby - nazwa i adres oraz stanou>isko skdbowe lubfunkcja)

v
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1 990 r. o Policji (Dz. U. z 201 1 r. Nr 287, nbz>4687, p6zn. zm.),
skJadajac oswiadczenie o stanie majgtkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy'>:

J*h,î >5" '' '

'> We wJa^ciwy kwadrat wpisa^ znak X oraz uzupelnid odpowiednie dane.
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Dziennik Ustaw K O P I A Poz. 774

w zwiazku z nawi^zaniem stosimku sluzbowego

(naIezypodac stanowisko htbfunkcj$ oraz dat$ ich obj$cm)

a wedtug starm na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj.
(nalezypodac rok, :a fct6ry skladanejesl oswiadczenie majqlkowe)

D w zwi^zku z rozwiazaniem stosunku shizbowego

(nalezypoda6 stanowisko !ubfunkcje oraz dai$ opitszczenia sianowiska hik zz

n na z^danie przelozonego vvlasciwego w sprawach osobowych

(nale-ypodac dzien, na kt6ry skiadanejest oswiadczenie)

podaj? wedhig stanu na okreilony powyzej dzien nast^puj^ce informacje o skfadnikach maj^tku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajej granicami.

l. i*G$iaaam m*t*ty, ntie$ZKania lub inne nieriJCiiomosci/fH*-pesKraHin uomtnv, nrres/Kaii iui)-mnyeii m-!.-< -enoaiflici'':

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie nalezy podac w pkt 2)

Poz.

l

2

3

4

5

Zakres informacji

Opis nieruchomo$ci

(dom, mieszkanie, lokal uzytkowy, plac, dzialka-
rodzaj zabudowy, garaz, hala, magazyn, inne-
wymienic)

Powierzchnia nieruchomoSci w m^

Wskazanie, czy nieruchomosi nalezy
do majqtku osobistego osoby skiadajacej
oswiadczenie czy do majatku obj^tego
malzehsk^ wsp6hiosci^ maj^tkow^

Tytul prawny do wtadama nieruchomo^ciq
(wlasno&i, wsp6twlasnosc: matzenska lub z osoba
trzeci^ - wietko^c udzialu, udzial we wsp6lnocie
gruntowej, sp61dzielcze wlasnosciowe prawo,
inny tytul - wymienic)

Forma nabycia nieruchomosci

(kupiio, spadek, darowizna, zamiana, zni'esienie
wsp61wlasnosci, zasiedzenie, innaforma-wymienic$)

Nierucliomosc l.

/*A&i>2^J*"^-
* *

64i 1 +fr

*^Jclv

)S&TA2fQlM
(SU(ffkj$-

<$6a7v&

4/vPuO

Nieruchomo$c 2.

C^fc4*-**'-
"S7^7^"^? -

zy ̂

isy^o<-*J*

c/Wc'w/V

$J?^ O

Nierui:homosc 3.

|̂ /cji^
^7<tfSSTT'-RrCU;

^ ii "t-

^xr
^fW^toP-

e*4fF&fa

*x**

't.

* NiewlaSciwe skre51ii.
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Dziennik Ustaw 4- K 0 p f iz.774

Warto3c nieruchomosci z ostatniego
posiadanego dokumentu okresMajacego
te wartoSc albo - w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajqcego nabycie nieruchomoSci (nalezy
podad rodzaj i dat$ wydaniatych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych
dokument6w podac opis nieruchomoSci
i przyblizona dat? jej nabycia lub wybudowania,

G#A<?.

2. PoQiadQHt^ospodufHtwu iulnr(nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakres informacji

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

Powierzchnia gruntbw rolnych gospodarstvva rolnego
wha

Rodzaj zabudowy

(dom, budynki gospodarcze, np. stajnia, stodoia,
inne-wymienic)

Powierzchnia wskazanych wyzej budynkow w m^

Wskazanie, czy gospodarstwo nalezy do majatku
osobistego osoby sktadajacej o^wiadczenie
czy do majatku obj$tego maizenskq wspolnosciq
majqtkow^

Tytul prawny do wJadania gospodarstwem

(wlasnosc, wspolwlasnos*i: malzenska lub z osob^ trzecia-
wielkoS(5 udzialu, uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzawa, udziat we wsp61nocie gruntowej, inny tytul -
wymieni6)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna, zaraiana, zniesienie
wsp6Jwlasnosci, zasiedzenie, innaforma-wymienic)

Wartoic gospodarstwa rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu okres"lajacego t? warto^
albo - w przypadku braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzajacego nabycie gospodarstwa
(naJezy poda<5 rodzaj i dal? wydania tych dokument6w).

W przypadku braku wymienionych dokument6w
podad opis gospodarstwa i przyblizon^ dat? jego
nabycia lub wybudowania.

Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne 2.

* Niewla3ciwe skre3li^.
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Dziennik Ustaw -5- Q P Poz. 774

3. Posiadam zasoby pieni$zne/ni^pooiadoin iasubuw pieiii

Poz. Zakres informacji

PrzynaleznoSd do
maj^tku obj^tego

inatzcriskij wsp61nosch]

PrzynaleznoSd: do
majqtku osobistego

sktadaj^cego
oswiadczcnie

Kwota srodk6w pieni^znych zgromadzonych
w walucie polskiej

(suma 3rodk6w zgromadzonych w got6wce oraz na
rachunkach biezacych i lokatach prowadzonych przez banki,
sp6Mzielcze kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowe lub uine
instytucje fmansowe)

*j.

g S5

Kwota srodk6w pieni(^2;nych zgromadzonych
w walucie obcej

(w rozbiciu na poszczeg61ne waluty - suma srodk6w
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach biez^cych
i Iokatach prowadzonych przez banki lub inne instytucje
fmansowe)

Papiery wartoSciowe

(rodzaj, ilosi, data i cena nabycia, a w przypadku papier6w
warto^ciowych w obrocie publicznym - warto3c rynkowa
na dzieri zk>zenia oSvviadczenia)

T
II

u-bQiie_j)osiadam/nie posiada m6j malzonek(ka) mienia
iiabytcgo* od Skarbu Par'is(wa, innej panstwowej osoby prawnej, gminy lub zwiazku miedzygniinnego, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

Poz.

l
2

3

4

5

Zakres informacji

Rodzaj mienia

Powierzchnia w ha lub m^

(vv przypadku nabycia nieruchomos"ci
gruntowej, domu, mieszkania)

Wskazanie, czy mienie zostalo nabyte
do majatku osobistego czy do majatku
objetego malzensk^ wspolno^cia
majqtkowa

Tytul prawny do wladania mieniem

(wtasno^c, wsp6twlasno36 malzefiska lub
z osoba trzeciij - wielko56 udziahi,
uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie,
dzierzavva, inny tytul - wymienid)

Dane podmiotu, od kt6rego mienie nabyto

(nazwa i adres)

Skladnik mienia l. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

* NiewJaSciwe skreslic.

4/8



Dziennik Ustaw - 6 - , Poz 774

K O H f A'
6 Wartosc nabytego mienia z ostatniego

posiadanego dokumentu okreslajqcego
te wartosc, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzajacego nabycie mienia
(nalezy podad rodzaj i dat$ wydania tych
dokument6w)

7

III /
1. Jettenynie jestem* czlonkiem zarza_du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp61ki prawa handIowego

lub spoTdzieIni^:

Poz.

1
2

3

Zakres informacji

Nazwa i adres sp61ki, sp6Jdzielni

Pehiione funkcje lub zajmowane
stanowiska
(w tym czlonkostwo w zarzadzie, radzie
nadzorczej, komisji rewizyjnej)

Data rozpocz^cia pelnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

Podmiot 1. Podmiot2. Podmiot 3.

^ roaindnm H d B i n l y l i i h nlrrjn/nie posiadam udzial6w lub akcji* w sp61kaeh prawa handIowego lub
J nie jestem*wsp6lnikiem w osobowych sp6tkach handlowych:

Poz.

1
2

3

4

Zakres informacji

Nazwa i adres sp6tki

Ilosc i wartos"c nominalna wktad6w
lub udzia!6w

Ilosc l wartos<; nominalna akcji,
a w przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartosc rynkowa na dzieri
ztozenia oswiadczenia

Data nabycia wklad6w, udzialow
lub akcji

Sp61ka l. Sp61ka 2. Sp61ka 3.

* NiewJaSciwe skre31ic.
*> Nie dotyczy czlonkostwa w radach nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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l# f**M f .. - ' .o -j - '

w** tl̂ vinnlni. . imiM..in

<

Poz. 774

_ . . . .
d/i;>hilnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innyni i osobami*, zni'zadean^nie zarzadzam* takq
d/i;il;ilnosci;) lub fo&tetn|niejestem* przedstawicielem czy tez peInomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialaInosci'>:

Poz.

1

2

Zakres informacji

Nazwa/firma prowadzonej lub
zarzadzanej dziatalnosci gospodarczej,
lub ktorej osoba skiadaj^ca os"wiadczenie
jest przedstawicielem lub
peInomocnikiem, oraz numer N1P,
REGON lub KRS wlas"ciwy dlatej
dzialalnos"ci

Wskazanie, czy dzialalno3d gospodarcza
jest przez osobe, sk!adajacg o^wiadczenie
prowadzona czy zarz^dzana, czy jest
przedstawicielem lub peInomocnikiem tej
dzialalno$ci

Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Uzyskalem(arn) w roku ubieglym przychody/Htfr^zyskalcm(am) w rohu ubieglym pr/ychud6w*:

Nalezy podac' w ponizszej tabeli:

* zr6dla uzyskanego przychodu zgodnie z podziatem formularza oswiadczenia na czeSci, w kt6rych zostaTwymieniony stan
prawny lub faktyczny zwiazany z uzyskaniem przychodu, np.:
czeSd A-I: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzierzawy, przych6d z gospodarsUva rolnego (z uwzglednieniem
rodzaju i wysokoSci dotacji/dopJat), odsetki z lokat bankowych, przych6d z posiadanych papier6w warto$ciowych,
cz^S6 A-II: przych6d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, gminy lub
zwiqzku mi^dzygminnego, kt6re podlegaJo zbyciu w drodze przetargu,
cz$& A-III: przych6d z tytuhi czlonkostwa w organach stanowi^cych os6b prawnych, udziafy w zysku podmiot6w
gospodarczych wymienionych w tej cze5ci,
czeSc" A-IV: przych6d z prowadzonej lub zarzadzanej dziaJalnoSci gospodarczej wymienionej w tej cze>ci,
inne: wynagrodzenie ze stosunku sJuzbowego lub stosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, przych6d
z umowy ziecenia lub umowy o dzielo, przych6d z rytuhi zbycia nieruchomosci, skJadnik6w mienia ruchomego lub
papier6w warto^cJowych, przych6d zotrzymanej darowizny pienieznej lub spadku, przych6d z wygranej pienieznej w grach
hazardowych, przych6d z najmu skiadnik6w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pozyczek, przych6d z praw
autorskich, inne niewymienione powyzej zr6dla przychodu - nafezy okreslic w tabeli;

* kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych zr6del;
* przynalezno^ przychodu do majatioi osobistego skiadaj^cego o^wiadczenie albo do majatku obj$tego malzensk^ wsp61-

majatkowa*>.

* Niewia3ciwe skresIic.
'>Nie dotyczy to dzialalno3ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
'> Zgodnie z art. 31 $ 2 pkt I i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p6zn. zm.)

do majatku wsp61nego nalez^ pobrane wynagrodzenia za prac<? i dochody z innej dzialalno^ci zarobkowej kazdego z malzonk6w oraz
dochody z majatku wsp61nego, jak r6wniez z majqtku osobistego kazdego z malzonk6w.
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formularza
Okreslenie zrodla

przychodu
Kwota

przychodu

Przynaleznosc przychodu
do maj^tku osobistego albo do

majqtkii obj^tego malzensk^
wspolnosri{} niaj^tkowq

Uwagi

A-I

A-IT

A-III

A-IV

nne

/>
r

Do oswiadczenia deJqcJ*mru^uytliiiLnKVme do^czam uzupemienia* informacji, o kt6rym mowa w pkt 4 pouczenia.

Powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy(a) odpowiedziauio^ci dyscypIinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o PoIicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

-03- j 8

JWOSC(miejscon>osc i data zlozenia osH<iadczenia)

* Niewlasciwe skreslic.
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CZ^SC B

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

Ja, nizej podpisany(a),

i$/imi0na i nazwisko, nc^wisko rodowe)

urodzony(a) ... w.
(data urodzenia} urockenm)

PESEL

o3wiadczam, ze:

1 7f**** vf*r-f*tr+ nn <'.

(dokladnyadreszamiesztcania-iilica, nrdomu, nrlokalii, miejscowaK, ^<jup^^.^.._,,

2. dotny, mieszkania, gospodarstwo rolne oraz inne nieruchomoSci wymienione w cz^^ci A-T pkt 1 i 2 oraz czegci A-II
polozone s^ w:

i punkt
formularza, w ktdrych
opisano nieruchoinosci

^ 1

L

vc 2

Okreslenie nie,ruchomosci

/1 -f

Adres miejsca polozenia nieriiclioinosei

(iilica, nr donni, nr lokalu. miejscowosc, kodpocztowy)

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) odpowiedziamo^ci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z p6zn. zm.).

- v
V

JWOSi

)3- l 8
(miejscowosc i dala zlozenla oswiadczenia) ipis skladajqcego oswiadczenie)
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