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POUCZENIE

_,scba sklada.ląca oświadczenie majątkowe wypełnia dlvie jego integralne części: w części A oświadczenta zawarte są

:::::::1-1:cle Ljot}.Zace stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL,

]:].]_ ż::-]_,].szkania składającego oświadczenle oraz miejsca położenia nięruchomoŚci - niePodlegające Publikacji

_ą: ..; i;l :l I: Infon-nacl r Publicznej w zakresie określonym w ut. 6ż ust, 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r, o Policii,

_ : : : a : ii.lc.r,laca oświadczenie maj ątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannęgo i zupełnego wypełnienia każdej

_: :1,1n i: ..srr tadczenta znaj duj acych się w poszczególnych jego częściach (oznaczonYch lit, A i cYframi rzYmskimi albo lit, B)

:.r :_rktaclr l poz_v-cjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się treścią zamieszczonych objaśnień

.-:.':.lpcszczególnecześciipunktyoświadczenianięznajdu.ląwkonkretnymprzypadkuzastosowania'naleŻyskreślió

- J ,i 1]ia]\\e stbrmułorłanie rv nich zawarte,

_ r:zlp:,1ku \\1czerpania nriejsca przewidzianego w formularzu na podalrie informacji w ramach poszczególnych części,

-_:..i:l\\-lub pozycji_ do ośwladczenia na|ezy dolączyóarkusze formatu A4zawierające'. uzupełnienie wymaganych informacji

, :iiadzle 1 stoplllu szczegółowości określonych we właściwych punktach oświadczenia, oznaczęnie formularza

: .rr lld.Zenta. cześci. punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje , oraz datę i podpis składającego oświadczenie,

OśWIADCZENIE o STANIE MAJĄTKOWYM
POLICJANTA

L ZEśC \

.:- llzel podplsany (a) Piotr KrzysztofJurczyk
(imlę,'imiona i nayisko, nazvisko rodowe)

:;łnlac1 1a) służbę w Komisariacie Policji w Karpaczu przy ul, Obrońców Pokoju 2b

\.mendanl Komisariatu Policji lv Karpaczu

(mie,jsce(ą) pełnienią slużby nąnyą i ądres orqz sląnowisko słllżb'we łub Junkcja)

:i zapoznaniu się z przeprsami ustawy z dlia 6 kwielnia 1990 r, o Policji (Dz, |]_ z 2015 r, poz, 355, z póżn, zm,), składając

..,,,.i.r.ni. o sranie majaikowym zgodnie z art, 62 tej ustawyl)'

I u nłiązku z- nawiązaniem stosunku służbowego """ ",:,-"" "

(nalezy podać stanowisko lub funkcję orąz dąlę ich objęciq)

! *'ałusstanunadzień]l grudniarokuPoPrzednrego' 
"'?}],",rr,;or"o,ro,,or,rrir,rrl"rrJ,n*-o"r"r,"rrn,oori:

Y f u zrr iazku z rozvłiag,aniem stosunku służbowego,

1r:a".1, poari ,ro,rowtsko lub funkcję oraz datę opuszczenia stanowiska lub zapuestanią pełnienia funkcji)

] na zadanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych" " "
(nalely podać tlzień, na który składane jcll nświadczenle)

r..,JaJę !ł,edług stanu na określony powyżej dzreń następujące informacje o składnikach maJątku PosiadanYch na tęrytorium

Rze cz1 pospolite.i Polskie: oraż poza Je] granlcaml,

,,ł. *łusc].vy kwadrat wpisac znakX orazlnpełnic odpowiednie dane

Il8
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]Fł*łrdemdomy,mieszkanialubinnenieruchomościl
.,iffft{ffi

, (nie doąvczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy podaó w pkt 2)

2l8

: Zakres rnformacjt Nieruchomość 1 Nieruchomość 2 Nieruchomośó 3.

,): ts nleruchom.lśct t dorn mieszkanie,
.:ła] uzrrkorłr. plac. dzldka - rodzaj

-13,-l.rlr. saraż. hala. magaz}n, inne
.ti IT-]aii:; l

Dom mieszkanie mieszkanie

3_u:e:zchnta nieruchomości w m2 |40 32 37

-.\ .k;zante. cz}, nieruchomośÓ na|eży
:^- r,a_iatku osobistego osoby
.Liaca.;ace.; ośrviadczenie czy do
::1,1e:L-u obJetego małżeńską
.ł.:.,lnością ma.; ątkową

nałźeńska wspólność
najątkowa

nałżeńska wspólność
najątkowa

nałżeńska wspólność
najątkowa

Tr tuł prav,ny do władania
nl eruchomością (rvłasność,
ri spółrł,łasność: małżeńska lub z osobą
trzecia - q,ielkość udzińll, udział we
\\ spólnocie gruntowej, spółdzielcze
rt,lasnościov,e prawo, inny tytuł -
tllmienić)

łspófułasność małźeńska łspółwłasność małżeńska współwłasnośó małżeńska

Forma nabycia nieruchomości (kupno,
spadek. darowlz na, zamiana, zniesienit
rr spohvlasności. zasiedzenie, inna
ibrma - wymienió)

niesienie współwłasności lupno larowizna

\\'aność nieruchomości z ostatniego
pos iadanego dokumentu określającego
tę rvartość albo - w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabi,cia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzaj ącego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzaj i
date lrydania tych dokumentów).
\\' przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis nieruchomośc
r przl,blizoną datę jej nabycia lub
rłr,budowanta

rkoło 575000zł wycena
zeozoznawcy z2019r.

rkoło 60000zł

* - Niervłaścirve skreślić
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Zakres rnformac_li

\ -u-;f.]-." _-r,, nten:chomośc nale4,
.] -.!_:1_ t.obrslegc osob1,
:/, r,]".:'. ł-ś_, i srr:adczenie cz_r, do
-:] :,* _ .-]_,alśg.l małzenską
ł : :l_ ":i :ś;:.l ma_! ad(o\\ a

l, :_i ::arrnr- do rr,ładania
:_; ;:_ :5 -,moscia (rvłasność,
-.i::.łrrłonosc: małźeńska lub z osobą
::z..la - rlielkośó udziału, udział wę
,.ł 

s ;c litoc te gruntowej, spóldzielcze
,.iłr_cnosciorłe prawo, inny tytuł -
,.i-, nilen jc 

)

F(1 rrna nab},cia nreruchomoŚci (kupno,
rp JdE}L daro\YlZna, zamiana, zniestenie
.r ipohłlasnosci. zasiedzenie, inna
ibrma - lł,ymienić)

\\'aność nieruchomości z ostatniego
posiadanego dokumentu określającego
te rvartość albo - lv przypadku braku
takieeo dokumentu - data i cena
nabl cia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzaj ącego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzaj i
date rvydania tych dokumentów).
\\' przypadku braku wymienionych
,Jokumentów podać opis nieruchomośc
l przr blizoną datę jej nabycia lub
rvr budowania

: .i::ścirve skreś]ić

:,- :lćruchom..sCI r!.rg1_ miej,z}ianie. 
I

.._Ł ttz\lko\\],. pla;. Jzldka- rodza1 l,

:::uJrl}_ earaż. hala magazln inne -j

"r1 r.:ai_:J !

działka budowlana
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:@nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

ltts Załres informacji

_; . r::la eospccarstn a rolnego_
ttrurrł pro\ł.*,onć_l §,
g."ą.dar*ł:e rol nlm produkcj i
:o!rć_i

F :n r*,łma sumów rolnych
p:}§ai,affiraa rrrlnego rv ha

futŁq zehudo$f, (dom, budynki
gJĘlrdarJze. np. stajnią stodoła,
r-c - q}mlenić)

?_.q erzchnta rłskazanych wyżej
buónlrórv ry m]

$ §taząnte, czy gospodarstwo
nalezv do majątku osobistego
rs.rb! skladaJąceJ oświadczenie
:ąv Jo majati<u objętego
ndzeńska rvspólnością majątkową

Tltuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,
u spółł,lasnośó: mńzęńskalub z
osoba trzecią - wielkośó udziału,
uż}"tkowanie wieczyste,
u4,tkowanie, dzierżavl a, udział we
*spólnocie gruntowej, inny tytuł -
vl,mienić)

Forma nabycia gospodarstwa
(kupno, spadek, darowizna,
zamian4 zniesienie
rł społwłasności, zasiedzenie, inna
forma - vymienić)

l\'aność gospodarstwa rolnego z
ostatniego posiadanego
określającego tę wartość albo - w
przl,padku braku takiego
dokumenfu - data i cena labyciaz
aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabi,cie gospodarstwa (należy
podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów).
\\' przypadku braku wymienionych
dokumentów podaó opis
sospodarstwa i przyblizoną datę
.;ego nabycia lub wybudowania

\:cr*,łaśirl,e
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i ]§'.ł:i.f zasoby pienięŻne/ *:

Za_,ires tnformacji

Klr cta sr;dłlg prcntezrr!,ch zgromadzonych w walucie
l-'lsi:et lsu1_1ca ;rorl\on zgromarlzonych w gotówce
::łz * r-ł;tmlr!*| bteżącvch i lokatach prowadzonych
]=ś: t,trb *rłdzielcze kasy oszczędnościowo-
§:.a.:,t. l:b lnrte instltucje finansowe)

tl. ł:u ś.Jdkórł pieniężnl,ch zgromadzonych w walucie
:,:cś_, 1fr roóiciu na poszczególne waluĘ - suma
s:,cs.it zgromadzonych w gotówce oraz na

l,..l lub tnne ins§tucje finansowe)

?:p:en" rvartościowe (rodzaj, ilość, data i cena nabycia,
r n przr padl-u papierów wartościowych w obrocie
p _bl i;zrrlm - rr artość rynkowa na dziell złożęnia
_..rr tadczenta)

il
nie posiadam/nie posiada mój

metżonek/moja malżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
gmin1'. zniązku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związklu powiatowo-gminnego lub
ztłiąz\u metropolitalnego, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

?:z Zakres informacji

Rodzaj mienia

PLl§lerzclrnia w ha lub m' (w przypadku
nab1 cia nieruchomości gruntowej, domu,
mreszkania)

\\'skazanie, czy mienie Zostało nabyte do l

majątĘ osobistego czy do majątku objętego
małżeńska wspólnością maj ątkową

Tl tuł prawny do władania mieniem
.rrłasność, współwłasność małżeńska lub z
csoba trzecią - wielkość udziału,
,tzl,ikowanie wieczyste. użytkowanie.
Jzterzawa, inny Ętuł - wymienió)

Dane podmiotu, od którego mienie nabyto
,,naava i adres)

\\ ańość nabytego mieniaz ostatniego
p.lsiadanego dokumentu określającego tę
u aność, a w przypadku braku takiego
lckumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
sni,ierdzającego nabycie mienia (naleZy
podac rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

Prrylalężność do majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

P t zy należnoś ó do maj ątku
osobistego składaj ące go

oświadczenie

składnik mienia 3
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ilI
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa{ir.iĘG are jestem* członkiem

!;r!tn-:]h: rł Ęo lub spółdzielni2:

Zakres informacji

\3z\la 1 społki. spółdzielni

?:łi:"rne funk;;e lub zaJmowane
931;nt-ka rr ry,m członkostwo w
z:z;lzle. radzle nadzorczej, komisji
:.-. ż-.]]€J t

-.:ł: rc,zpoczęcia pełnienia funkcji lub
z":,: r::c rr an ia stanowisk

a@nie
iestem /nie jestem* wspólnikiem

f.- Zakres informacji

\azrva i adres społki

posiadam udziałów lub
w osobowych spółkach

akcji* w §półkach prawa handlowego lub
handlowych:

Iiośc i rvartośó nominalna wkładów lub
udziałórł,

Ilośc l wartość nominalna akcji, a w
pr4,padku akcji w obrocie publicznym
* aność rynkowa na dzień zlożenia
ośrtiadczenia

Data nabvcta udziałów

lV

u.s.bam#nie prowadzę dłałatności go§podarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi o§obami*,

iłłąd;łłfrńie zarządzam* taką działalnościu ,yo i€§tem/nie jestem* przedstawicielem czy też

petnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3:

Zakres informacji

I

]

l

\ azwlfirma prowadzonej |ub zarząózarlej

działalności gospodarczej, lub której osoba

składaj ąca oświadczenie jest
przedstawicielem lub pełnomocnikiem, oraz

numer NIP, REGON lub KRS właściwy dla
te_1 działalności

!\'skazanie, czy działalność gospodarcza jest

przez osobę składaj ącą oświadczenie
prorładzona czy zarządzala, czy jest

przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej

Jziałalności

-,:* ias;rli,e skreślić

, '"_ -T."-rł"Ń"r*a w radach nadzorcry chspółdzielni rriieszkaniowych.

! \.e jołcąv to działalności wytwórczej w rolnictwię w zakręsie prodŃcji roŚlfunej i nlierzęcej, w formie i

-Ł§ćsie gospodarslwa rodzinnego.
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V

.iiiilltrlii{l1łłlll11l|r,.11,' NN]iil tł roku ubiegłym przychody/nie uzyskalem(am) w roku ubiegĘm przychodów*:

,:.:.lbcll

:::l chodu zgodnie zpodziałem formularza oświadczeniana części, w który'ch został w}'mienion)' stan

::-:\ z\\lazany z uzyskaniem przychodu, np.:

:. J z najmu nieruchomości, przychód z dzierżaw, przychód z gospodarsfwa rolnego (z uwzględnieniem

,:r dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych papierów wartościowych,

, :::,:aód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, gminY, związku

_ _- -_1:!c. porviatu, zluięku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które Podlegało

-: _ :ze przetargu,

. ],. .-_,_ przychód z tytułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziaŁy w zYsku Podmiotów

_ : :=:;zr ch rłymienionych w tej części,

_:::._ ,:._l\- przychód z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarezej wymienionej w tej części, inne: wynagrodzenie

]: :-.]s:]nku służbowego lub stosunku pracy, uposażenię, dieta, emerytura lub ręntą przychód z umowy zlecenia lub umowy o

",.:i_.. przychód z tytułu zbycia nieruchomości, składników mienia ruchomego lub papierów wartoŚciowych, PrzYchód z

_:4manej darowizny pienięźnej lub spadku, przychód z wygranej pieniężnej w grach hazardowYch, PrzYchód z najmu

sriadników mienia ruchomego, odsetki od udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne-niewYmienione PowYZej

zródła przychodu - należy okręślić w tabeli;

krvoty przychodów fal,1ycznie uzyskane z poszczególny ch źróde|,,

przynależność przychodu <1o majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małzeńską wsPÓlnoŚcią

mąątkowąa).

Do oświadczeni a dołączamuzupełnienie/nie dołączani uzupełnienia* informacji, o którym mowa W Pkt 4 Pouczenia,

powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w art. |32 ustaw} Z dnia 6 kwietnia

1 990 r, o Polic.li (Dz. 1]. z 201 5 r. poz. 355, z póżn. zm,),

Katpacz 17,02.żOżOr.
(fiieJslovość i ddtd złożenid oświądczenią)

+ Niewłaściwe skreślić,

], Zgodnie zart.31 § 2pkt 1 i 2 ustawyzdnia25 lutego 1964 r. - Kodeksrodzinny i opiekuńczy (Dz.lJ.z201,5r.Poz.2082) do maiątkuwsPÓlnego

naieżą pobrane w.ynagrodzenie za pracę idochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochodY z majątku wsPÓlnego, ,jak

rółnież z rnajątkri osobistego każdego z małżonków,

Częśó
formularza

określenie
źródła

nrzvchodu

Kwota
przychodu

Przynależnośó przychodu do majątku osobistego
albo do majątku objętego małżeńską wspólnością
maiatkowa

Uwagi

A_1
lajem mieszkania

'400zł
nałźeńska wspólność majątkowa

A_II

A-IlI

A-IV

Inne

&ynagrodzenie ze stosunku
iłuźbowego ore Wynagrodzeni€

le stosunku pracy małżonki

173658,0Izł nałżeńska wspólnośó maj ątkowa
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