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POUCZENIE

l. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A
oŚwiadczenia zawartę są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś
informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania
składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości niepodlegające
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie określonym w art. 62 :g§t. 7
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

z, Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiąąana do zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypełnienia kłZdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w
poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz
punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując się treścią
zarieszczonych obj asnień.

:. Jeżęli poszczegolne części i purkty oświadczenia nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, na)eży skreślić niewłaściwe sformułowanie w nich zawartę.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w
ramach poszczególnych części, puŃtów lub pozycji, Ób oświadczenia nńeży dołączyć
arkusze formatu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganych informacji w układzie i stopniu
szczegółowości okreŚlonych we właściwych punktach oświadczenia, oznaczenie formularza
oŚwiadczenia, części, punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę
i podpis składającego oświadczenie.

oŚwlłpczENtE o STANIE MAJĄTKoWYM

POLICJANTA

czĘŚc A

J a, niżej podpisany(a),

po zapoznaniu się z przepi?arli ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policii (Dz. U. z 2019 r.po?- Iq!, z późn. zm.), śkładając oświadczenie o stanie majątkow}- ŻgóŻtnió ż irt.śiiĆi ^'

ustawy'):

Jw zńązku z nańązarriem stosunku sfuZbowego

(naleł podać stanowisko lub funkcję oraE dątę ich objęcia)

l) We właściwy kwadrat wpisa ć znakXoraz uzupełnić odpowiednie dane.
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Dziennik ustaw
-,J -- Paz, l l4

M według stanu na dzień3l grudnia roku poprzedniego, tj. 2§{5

D w związk u z rozwięanięm stosunku służbowego

(należy podać rok, :a który sńadanejest oświadc:enie majqtkowe)

(naleŻy podaĆ stanolłisko lub funkcję ora: datę optts:c:enia stanowiska lub:apr:estania pelnieniafitnkłji)

D na Ządanie przełozonego właściwego w sprawach osobowych
(nale:y podać d:ień, na który sńadane jest oślłiadczenie)

Podaję wedfug Stanu na okreŚlonY Powyżej dzień następujące informacje o składnikach majątku posiadanychna terytorium RzeczypospoliĘ Polskiej orazpoza jej gruńumi.

I

1.Posiadamdomy,mieszkanialubinnenieruchomości
iłnych*nierrłehomuśei* :

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należy podać w pkt 2)

Poz- Zakres informacji Nieruchomość l Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.
Opis nieruchomości 1dom"
nT ieszkanie, lokal użytkowy, plac,
działka - rodzaj zabudowy, garń,
hala, magazyn, inne - wvmienić)

,Ą\§§§§r,ł§\s,
}Łl.§\Ę §§*Ń" {\iL§ł{$JĄ\a,

2 powięrzchnia nieruchomości w m2 CI,,t ą\ żJ \1 § \vą 0,z\l?-\u \13 3w-3
_, Wskazanię, czy nieruchomość

nalezy do majątku osobistego
osoby składaj ącej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

r^l.,Ńxost

*§*(Ałq-
\ĘŃd.,t
w-\>ł"rĄŁu-

-*ŁrN"-W\(
,a.-,Nli s\q.

l\\J

4 Tytuł prawny do władania
nieruchomością (własność,
współwłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią- wielkość udziału,
udział we wspóInocie gruntowej,
spółdzielcze własnościowe prawo,
inny tytuł - wyInienić)

,,.lRot§*_.-,\#t

vw;\\*".\Lt",
o\ł\ lrt\,,.ŃŃ*rx

ĄD\\ \"r,.#

WiSę§§uq,*§ą
o*"ttńŃĄ't.r-
,}& *o\uŃ{^x

\§qq \roi\"

\i.\o\*^iru*o.
Ń§\r-§{ Ą§Ńo
M\*\Ń*'
ł,lĄĄ\rułr i \&2ht\t

5 Forma nabycia nieruchomości
(kupno, spadek, darowi zna, zamiana,
zniesienie współwłasności,
zasiedze4e, inna forma * wyrnienić)

\Łuqwu (tt*tb"§\ \Łuęxtl **tilł
6 I Wartośc nieruchomości z

I ostatniego posiadanego
dokumentu określaj ącego tę
wartość albo * w przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabycia z aktu notarialnego lub
innego dokumentu
stwierdzającego nabycie
nieruchomości (należy podać rodzai
i datę wydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis nieruchomości
i przyblizoną datęjej nabycia lub
wybudowania

1hb t)§il i"ł \,ło w;§ Ń *\'-JŃ^*
}§Ą§}^Ń\ \{i§LA
'\*ir._ Ą **r|
Ę§^". \t§ 

()

ąą;1\\tr\
\Ęt{\§

*Niewłaściwe skreślić.
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Dzięnnik ustaw --4 _

2. @ie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne I Gospodarstwo rolne 2.

l Forma gospodarstwa
rolnego, kierunek
prowadzonej w
gospodarstwie roInym
produkcji rolnej

2 Powierzchnia gruntów
ro|nych gospodarstwa
rolnego w ha

J Rodzaj zabudouy (dom,
budynki gospodarcze, np.
stajnią stodoła, inne *
wymienić)

4 Powierzchnia wskazanych
wyźej budynków w m2

5 Wskazanie, czy
gospodarstwo naleĄ do
majątku osobistego osoby
składającej oświadczen ie
czy do majątku objętego
małzeńską wspó|nością
majątkową

6 Tytuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,
wspóhvłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkośó
udziału, użytkowanie
wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, udział we
wspólnocie gruntowej, inny
tytuł - wymienić)

7 Forma nabycia
gospodarstwa (kupno, spadek,
dar ow izna, zami ana, zni es i eni e
współwłasności, zasiedzenie,
inna fotma - wymienić)

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określającego tę wartość
albo-wprzypadkubraku
takiego dokumentu - data i
cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nńycie gospodarstwa
(należy podaó rodzaj i datę
wydania tych dokumentów).

W przypadku braku
wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i
prrybliżoną datę jego
nabycia lub rłybudowania

*Niewłaściwe skeślió.
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Dziennik ustaw

3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnych*:

Poz. Zakres informacji
Przynależność do majątku

objętego małżcńską
wspólnością majątkową

Przynalezność do majątku
osobistego składającego

oświadczenie

Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucie polskiej (suma środków
zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach
bieżących i lokatach prowadzonych plzezbaŃi,
społdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub
inne instytucje fi nansowe)

Ńo 1tt$§i\ §NT*lłą\\,1\\Lo-

2 Kwota środków pieniężnych zgromadzonych
w walucię obcej (w rozbiciu naposzczególne
waluty - suma środków zgromadzonych w gotówce
oraz na rachunkach biezących i lokatach
prowadzonych przezbarki lub inne instytucje
finansowe)

a§O; uo""o
\\.\*ą
tx,r.§ł,'nq\.s-

_, Papiery wartościowe (rńzaj,ilość, data i cena
nabycia, a w przypadku papierów wartościowych w
obrocie publicznym - wartość ryŃowa na dzień
ńożenia oświadczenia)

Poz.114

* lub nie posiadam/nie
Posiada mój maŁonek/moja maĘonka mienia nabytego* od Skarbu państwa, innejpaństwowej o§oby prawnej, gminy, rwiązku międzygminnego, powiatu, związku
Powiatów, złliązku Powiatowo-gminnego lub aviązku metropolitalnego, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu:

Poz. Zakres informacji składnik mienia t Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3.

Rodz{ mienia

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

3 Wskazanie, czy mienie zostało
nabyte do majątku osobistego czy do
majątku objętego małzeńską
wspólnością majątkową

4 Tytuł prawny do władania mięniem
(własnośó, współwłasność małżenska lub
z osobą trzecią - wielkość u&iŃu,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawa, inny ty.tuł - wymienić)

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

6 Wartość nabytego mienia z
o§tatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość, a w
przypadku braku takiego dokumentu
- data i cena nńycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierdzającego nóycie mięnia
(należy podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

* Niewłaściwe skreślić.
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Dziennik ustaw 1

Poz..1l4

Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/@g.l,ł 
p- rr.uroeor.u*-

Należy podać w ponizszej tabeli:

Źródła uzYskanego PrziYchodu zgodni e z podziałem formularza oświadczenia na części, w którychzostał wymieniony stan prawny lub faĘczny związany z uzyskaniem przychodu, np.:
częŚĆ A-I: PrzYchód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwarolnego (z uwzględnieniem rodzaju i wysokości dótĄi/dopłat), ołsetki z lokat bankowych, przychód zposiadanych papierów wartościow}ch,
częŚĆ A-Il: PrzYchód z Posiadanego mienia nabytego od Skarbu państwa, innej państwowej osobyPrawnej, gminY, zwlązku międzYgminnego, powiatu', zńiązkupo*iuto*, związkupowiatowo_gminnego lubzwiązku metropol italnego, które podlegń ziy ciu *'d.od;. p;;;Ó,
częŚĆ A-lll: PrzYchód z \Ąułu członkostwa w organach stanowiących osób prawnych, udziały w zyskupodmiotów gospodarczych wymienionych w tej częśii,
częŚĆ A-lV: PrzYchód z Prowadzon ej llb zarządzanej dzińalności gospodarczej wymienionej w tej części,inne: wynagrodzenie ze stosunku słuzbowego lub stosunku p.u.y, uporużenie, dieta, emerytura lub renta,PrzYchód Z umowY zlecenia lub umowy o dzieło, prry"noó Ź-'t4łu zbycia nieruchomości, składnikówmienia ruchomego lub PaPierów wartościowych,,'przychód ,' i,try^un"i darowimy pieniężnej lubsPadku, PrzYchód z wYPr.aYej Pienięznej w grach,'hazarao*y.łr,lrzychód z najmu składników mieniaruchomego, odsetki od udzielonYÓh PożyĆzek, przychód , pru* autlrskich, inne niewymienione powyżejźródła przychodu - należy określić w taUeti;

kwoty przychodów faktycznie uzyskane z poszczególnych źródeł;

PrrynalemoŚĆ PrzYchodu do majątkn.,osobistego składającego ośw,iadczenie albo do majątku objętegomałzeńską wspólnością majątkówąa)

PowYzsze oŚwiadczenię. składam Świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinamej przewidzianej w art. 132ustawy z dnia 6 kwietnia l990 r. o Policji (Dz. U. izols r. pir. sśs, rpóźn. zm.).

* Niewłaściwe skeślić.
a)Zgodnie zart,3l § 2 pkt l i 2 ustawy zdnia2' lutego 1964 r.-Kodeksrodzinny.i opiekuńczy(Dz.IJ.z20l7r,poz. ó82) domajątku wsPÓlnego naleŻą Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody 

" 
i;;;j-działalności zarobkowej kżdego z malżoŃóworaz dochodY z majątku wspólnego, ja[ roiłliez z mająrj<u osobistego ;ń;;;małżonków.

Kwota przychodu Przynależność przychodu do
mnjątku osobistego albo do
majątku objętego malżeńsĘ
wspólnością majątkową

'^r\\rLĘ,§\i.§,ĄL
*:t"'§^\_u "*§, \§\tt\}3-§.

-ił*_xł_ ę3j\\,,ś5_§"
(\t

\o§\ §o-- "i
Do oŚwiadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia.
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"-ó*Dziennik ustaw Pclz, 114

l. ,Iesł€*/nie jestem* członkiem zarządu,.#ly nadzorczej lub komisji rewiryjnejspółki prawa handlowego lub spółdziólni'l:"

Poz. Zakres informacji Podmiot l Podmiot 2. Podmiot 3.

I Nazwa i adres spółki, spółdzielni

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

3 Data rozpoczęcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

z. ie posiadam udziałów lub
prawa handlowego lub jestem/nie jestem* wspóInikiem w
handlołlych:

akcji* w spółkach
o§obowych spólkach

Poz. Zakres informacji Spółka 1 Spółka 2. Spółka 3.

Nazwa i adres spółki

2 I|ość i wańość nominalna wkładów
lub udziałów

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

4 Data nabycia wkładów, udziałów
lub akcji

Iv

oł€Ł+Ęi/nie prowadzę dzialalności gospodarczej na wlasny rachunek
-nw*+a.lnie zarządzam* taką działatnością lub .ic*tem/nie

też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiei działalności3):

lub wspólnie z innymi osobami*,
jestem* przedstawicielem cz!

Niewłaściwe skreślić.

]]|l; 1"ir-, :d:n.Ęr.'*u. y radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych."' Nle dotYczY to działalnoŚci wlwórczej w rolnictwie w zakresie produkcii roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresiegospodarstwa rodzi nnego.
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Poz. Zakres informacji Podmiot l Podmiot 2. Podmiot 3.

l Nazwa/fi rma prowadzonej lub
zar ządzanej dzi ałalno ści
gospodarczej, lub której osoba
składaj ąca oświadczenie j est
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numęr NIP,
REGON lub KRS właściwy dla tej
działalności

2 Wskazanie, czy działalność
gospodarcza j est przez osobę
składającą oświadczenie prowadzona
czy zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub
pełnomocnikiem tej działalności


