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Dzięnnik Llstaw -4_ Poz 974

l.

Załącznik do rozporządzenia lvlinistra Sprarł, WerłnętrznycŁt

i Adminisiracji z dnia 17 lrpca 1007 r l)

WZÓR

POUCZENIE

osoba składająca oświadczenie majątkowe wypęłnia dwie jego integralne części: w części A oŚwiadczenia zawartę

są informacjó doĘczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje doĘczące daty i miejsca urodzenia,

numeru PEŚEL, adresu zamięszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci -
niepodlegające publikacji w Biulefynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w art.62 ust. 7 ustawy z dnia

6 kwiętnia 1990 r. o Policji.

osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zuPełnego

wypełnienia iażdej z rubryk oświadczęnia majdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A
ióyaami rzymskimi albo lit. B) oraz punkach i pozycjach tabe|(oznaczonych cyfranii arabskimi), kierując się

treścią zamies zczonych objaśnień.

Jeżeli poszczególne części i punĘ oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĄ
skreślić nięwłaściwe sformułowanie w nich zawartę.

W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach poSzczególnych

częici, punktów lub pozycji, do oświadczęnia naleĘ dołącryć arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie

w}maginych informacji w układzię i stopniu szczegółowości określonych we właściwych puŃtach oświadczenia,

oznaczenię formularza oświadczenia, części, punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę

i podpis składającego oświadczenie.

OŚWIADCZENIE o STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘŚC A

Ja,liżej podpisńy(a),

Y,{Ło ilu ,,łn, g.ą. CU vrn ,W
(imię/imiona i ru:wisko, na;wisko rodo*-e)

1_

4.

pełniący(a) służbę

.K",n^r §&{" &t
K.lw*

::::"":::::::;,::;:;':,",':':.:,'#;,,o.,H.pożnzm,),W
snuau; ą. o świadózęnie o- Śhnie maj ątkowym z1o dnie,z aft . 62 tej ustawy l ) 

:

! w związku znawiązaniem stosunku służbowego

(nale:y podać stanowisko lub funkcję oraz datę ich objęcia)

r) We właściwy kwadrat wpisać znak X orazuzupełnić odpowiednie dane.

a} W br;łnieniu uslalonym przez § l rozporządzenia Ministra Splaw \!'eivnęrrimy,ch i Adminislracj tz dńaŻ} slYcznia 2016 r, ;lnrieniającego

ror_porzątJzenie rł sprar,r,ie posrępowarria w spralvach ośr.viadczeń o slatrię majątkowym policjarrtów oraz trybu PUblikOlvania OŚrviadCz-eń

o stanie mąjąlktlwyrlr osób pełiiących ti.mkcje organów Polic.ii (Dz, U. poz, l l4}. które rłeszło lł'ż;,cie z dniem 2Ó sry'cznia Ż(}ló r,
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Ęwedtug stanu na dzięń3lgrudnia roku poprzedniego, tj, 

ó;;;;;;;;;;;;,, ,r rr; Ś*r!,f,rr,,rrr,,r;;;;;;;;;;;;; 
,

I w nłiązku z rozwiązaniem stosunku służbowego

(nalezy podać stanowisko lubfunkcję oraz datę opus:c:enia stanowiskn lub zaprzestania pełnieniaftn}ccjil

] na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych
(nale:y podać d:ień, na laóry składme 1esł oś+,iadc:enie)

podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadan;,ch na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

I

1.Posiadamdomy,mieszkanialubinnenieruchomości/nę-+esłnd
nierucł,otości*:-

(nie dotyczy gospodarstwa ro|nego - informacje w tym zakresle naleĘ podać w pkt 2)

?oz. Zakres informacji Nieruchomość 1 Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

l Opis nieruchomości (dom,
mieszkanie, lokal uĄtkowy, plac,
działka - rodzaj zabudowy. gataż.
halą masaz}Tl. inne - rłrymienió)

fi iC:zLa,r i.ł I}&t(YLkqrtt ą

2 powierzchnia nięruchomości w m2 btl i,ur 
( )S ,.n'

J Wskazanie, czy nieruchomość
należy do majątku osobistego
osoby składaj ącej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspó|nością
majątkową

mł,,t-ią ti::-Ł*_
t'Ą ^ ti

trJspot fu,|66ąr.i\c
ltnąq{-|eoxą

rnrel+iłŁ
0>a tc;t1-1

llu *tLvł'ń+
4 Tytuł prawny do władania

nieruchomością (własność,
wspóhvłasnośó: małżeńska lub
z osobą tr:zrcią- wielkość udziału,
udziat rłe wspólnocie gTuntowej.
spółdzielcze własnościowe prawo,
innv Muł - wvmienić)

§p,łiittrłuttq*
Lvl;łS ItOŚfui>łue,

f\\ćtua ClQ' Lok_&lr^

Yr,4ocw,r-\J

5 Forma nabycia nieruchomości
(kupno. spadek. darowi znu zamianu
zniesienie współrł4asności,
zasiedzęnie. inna forma - wymięnić)

k^,tpno fup*c
6 wartość nieruchomości z

ostatniego posiadanego
dokumenfu określającego tę
wartość albo - w pr4padku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabycia z aktu notarialnego lub
innego dokumentq
stwierdzającego nabycie
nieruchomości (naleĄ podać rodzaj
i datę wydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis nieruchomości
i przybliżonądatęjej nabycia lub
wvbudowania

ń b§ CIao,t
kłł Ęutcr 2

I

łu;k"r

roł l
^/q. 

cc,tj f
{plĄQ

LoĄ&

* Niewłaściwe skreślić.
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2. ,@ie posiadam go§podar§twa rolnego*:

-,\

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne 1 Gospodarstwo rolne 2.

Forma gospodarstwa
rolnego, kierunek
prowadzonej w
gospodarstwie rolnym
produkcji rolnej

2 Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarsfwa
rolnego w ha

J Rodzaj zabudouy (dom,
budynki gospodarcze, np.
stajnią stodołą irure -
rłymienić)

4 Powierzchnia wskazanych
wyżej budynków w m2

5 Wskazanie, czy
gospodarstwo należy do
majątku osobistego osoby
składaj ącej oświadczen ie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

6 Tytuł prawny do władania
gospodarstw,em (iłłasność,
wspóhvłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią- wielkość
udziafu, uz}tkowanie
rliecz,l ste, Mfkowanie,
dzierżau-ą udzial we
rł,spólnocie gruntowej, inny
§tuł - uymienić)

7 Forma nabycia
gospodarstwa (kupno, spadek,
darowizna- zamianą zniesien ie
rł,spófułasności, zasiedzenie,
inna forma - rłymienić)

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumęntu
okeślaj ącego tę wartość
albo-wprzypadkubraku
takiego dokumentu - data i

cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(należy podać rodzaj i datę
rłydania tych dokumenlów).

W prrypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i

przybliżoną datę jego
nabycia lub wybudowania

* Niewłaściwe skeślić
Jl l
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nip posi*da- -łsebóffTri€rię *:

u
ie*ie -naĘteŁ{ub nie posiadam/nie posiada mój

małŻonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy,
związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

Poz. zakres informacii
Przynależność do majątku

objętego małżeńsĘ
wspóInością majątkową

Przynależność do majątku
osobistego składającego

oświadczenie

Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucie polskiej (suma środków
zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach
bieżących i lokatach prorvadzonych przez baŃi,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kedytowe lub
inne ins§tucj e fi nansowe)

\;
ż

UUU'1"

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucie obcej iw rozbiciu naposzczególne
walu§ - suma środkół,zgromadzonych w gotówce
oraz na rachunkach bieżących i lokatach
prowadzonych przez banki lub inne insĘłucje
finansowe)

140CO ć

J Papiery wartościowę (rodzaj, ilość, data i cena
nabycią a rł, przypadku papierów rł.artościowych w
obrocie publicmym - wartość rynkowa na dzięń
złożenia oświadczenia)

Poz. Zakres informacji składnik mienia l Składnik mienia 2. Składnik mienia 3.

Rodzaj mienia

2 powierzchnia w ha lub m2
(w przypadku nabycia nieruchomości
gruntowej. domu, mieszkania)

J Wskazanie, czy mienie zastało
nabyte do majątku osobistego czy do
maj ątku obj ętego małżeńską
wspólnością majątkową

4 Tytuł prawny do władania mieniem
(własność. wspó,hvłasność małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
uzlkowanie wieczyste, uĄtkowanie,
dzierża:w4 inny tluł - wymienić)

5 Dane podmiotu, od którego mienie
nabyto (nazwa i adres)

6 Wartość nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość, a w
prrypadku braku takiego dokumentu

- data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzaj ącego nabycie mięnia
(należy podać rodzaj i datę wydania §ch
dokumentów)

* NiewłŃciwe skreślić

4l7



z.@/nieposiadamud-ziałówlubakcji*współkachprawahandlowegoIub
jestem,/nie jestem* wspólnikiem w oiobowych spółkach handlowyih:

Iv

Vol.Prowadzę działalnoŚci gosPodarczej o" *iasoy rachunek tuń wspólnie z innymi osobami*o -łr,lĄze^,niezarządzam* taką dzialalnoŚcią,, lub j{mlil/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiemw prowadzeniu takiej działalnościj|:

Dzienlrik Ustarł, -8- Poz,,974

III1, rł6fEil7nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego|ub spółdzielni2):

Niewłaściwe skreśIió.

.,] |11 *Y*, *łgn.kgYu. y radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowycil.'' Nle dotYczY to dzialalnoŚci wltwórczej w rolnictwię w zakresie prodŃcji roślinnej i zwierzęcej,w formie i zakesiegospodarstwa rodzinnego.

Poz. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

Nazwa i adres spółki, spółdzielni

2 Pełnione funkcje lub zajmowane
stanowiska (w tym członkostwo
w zarządzie, radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnej)

J D ata r ozpoczęcia pełnienia fuŃcj i
lub zajmowania stanowisk

Zakres informacji

Ilość i wartość nominalna wkładów
lub udziałów

Ilość i wartość nominalna akcji, a w
przypadku akcji w obrocie
publicznym - wartość rynkowa na
dzięń złożęnia oświadczenia

Data nabycia wkładóW udziałów
lub akcji

Poz. Zakres informacji Podmiot 1 Podmiot 2. Podmiot 3.

l Nazwa,/firma prowadzone.| lub
zar ząd,zalej dzi ałalno ś c i
gospodarczej, lub której osoba
składaj ąca oświadczenie jest
przedstawicielem lub
pełnomocniki ęm) oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściwy dlatej
działalności

2 Wskazanie, czy działalność
gospodarcza jest przez osobę
składaj ącą oświadczęnie prowadzona
czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem tub
pełnomocnikiem tej działalności

* \T;^---1^j^:
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v
Uzyskałem(am) w roku ubiegłym prrychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegĘm przychodów*:

NaleĄ podać w poniższej tabeli:

_ źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziŃem formularza oŚwiadczęnia na częŚci, w których został

wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, np,:

część A-I: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzier,żawy, przychód'z gospodarstwa rolnego

(z uwzględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przYchód z PosiadanYch

papierów wartościowych,

część A_II: przychód z posiadanego mięnia nablego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

gminy, rvłiązki międzyiminnego, powiaą związku powiatów, związkll powiatowo_gminnego lub związku

metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przętargv,

część A_III: przychód z tytułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziĄ w zysku

połmiotów gospodarczych wymienionych w tej części,

część A-IV: przychód z prowadzonej |ub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej częŚci,

inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, uposażęnie, dieta, emerYtura lub renta,

przychódz umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przychód zĘntłu zbycia nieruchomości, składników mienia

ruchomego lub papierów wartościowyóh, przychód z otrzyma.nej darowizny pienięmej lub spadku, przychód

.wygraiej pienięźnej w grach hazaidow}ch, przychód z najmu.składników mienia ruchomego, odsetki od

udzielonych pozyczek, priychód z praw autorskich, inne niewymienionę powyżej źrodła przychodu _ należy

określić w tabeli;

- kwoty przychodów fakfycznie uzyskane z poszczegóInych źródeł;

_ przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małŻeńską

wspólnością maj ątkowąa}.

Dziennik ustaw *9, Poz.974

powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dysclplinamej przewidzianej w art. 732 usta\łY

z dnia 6 kwietnia l990 r, o Policji (Dz. U. z2016 r. poz, 1782, z późn, zm,),

brt*łtl:lr lIL (ń&;,il
(podpis składaj qcego ośł iadc: enie)

q

* Niewłaściwe skreślić.
a|Zgodniezart.31 

§ 2 pkt 1 i 2 ustawy zdniał5 lutego t964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz U. z20l7 r,Poz,682,

,'pozn. r^.1do majątku wspólnego nłezą pobrane wy-nagrodzenie.za. pracę.i.dochody z innej działalnoŚci zarobkowe.i kŻdego

z małżoŃów oraz dochody) -u;ąttu wspóinego, jak rórłłrież z majątku dsobistego kźdego z małŻonków,

Przynależność przychodu do majątku
osobistego albo do majątku cbjętcgo
małżeńską wspólnością maj ątkową

3-dri_\Y..s- i^j; 
|1C 

tW lćr

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, o którym mowa w Pkt 4 Pouczenia,

6l7


