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Załączrrik do rozporządzeriia IVlillistra Sptaw Wer,vnętrznych

i Adrninistracji z dnia 17 lipc;r 2007 r,

POUCZENIE

osobaskładającaoświadczeniemajątkoweWypełniadwiejegointegralneczęŚci:wczęściAośrviadczeniazawarte
są informacje doĘczące stanu mająikowego, w .ris.i s ,u"s i"toń*;e dótyczące daty i miejsca urodzenia,

numeru .ESEL, adresu zamiesrkania śłruaują..go oświadczenię 
. 
Óraz miejsca położenia nieruchomoŚci -

niepodlegające publikacji* ńiut.,yoi" rnro,_u.jirrr'ulicmej w zakesie określoĄ,m w ań,62 ust,7 ustawy z dnia

6 kwietnia l990 r. o Policji.

osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą .sta.fa|nego 
i zupełnego

wypełnienia każdej z*ffi os*iudczenia ,nalau;ącyct ,ię , po,""ególnych jego częściach (oznaczonych 1it, A

i cyframi rzlłrrskimi atuo'Lit. B) oraz punttacrr-i-po)yĄach taueł 1omaczonyóh cyframi arabskimi), kierując się

treścią zamies zczonych objaśnień,

Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczenia nie znajdują w konkretnlT n przlpadku zastosowania, należy

skreślic niewłaściwe sformułowanie w nich zaw arte,

w przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w fotmularzu_napodanie informacji w ramach poszczególnych

części, punktów 1ub pozycji, do oświadczenia'należy dołączyć u,ku"" formatu A4 zawierające: uzupełnienie

wymaganych informacji * ,rtłuari. i stopniu ,r.r.gói*os.i ot .stony.h rve właściwych punktach oświadczenia,

oznaczęnięformularza oświadczenia, .ręs.l, p.r.,tii ipo,y,li, do których odnoszą Eię te informacje, oraz datę

i podpis składającego oświadczenie,

OŚWIADCZENIE o STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘŚC A

J a, niżej podpisany(a),
B Órtłomiej Łukasz Kamzel

(imię/imiona i nuwisko, nazwisko rodou-e)

PełniącY(a) 
"ffjirrrurru, 1policji w Jeleniej Gorzęul. Armii Krajowej 5 - Komęndant Komisariatu

(miejscefu)pełnteniaslużby nązwąiądresorazstanowiskosłużbowelublunkcja)

! w związku z nawiązantem stosunku słuzbowego

(nalezli poclać stanowisko lub funkcję oraz datę ich objęcia)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnla6 kwiętnia 1990 r, o Policji (Dz, U, z2019 r,poz, 161 z póżn,zm,),

składając oślviadczenie o stanie majątkowyn zgodnl,e z art, 62 tel ustawyt):

1) we właścir,vy kwadrat wpisać znakx oraztlzupełnió odpowiednie dane,
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według stanu na dzię,il,31, grudnia roku poprzedniego, tj.
halej, podac rok, za który skladanejesl oświadczenie majątkowe)

! w związku z rozwiązatiem stosunku słuzbowego

(należy podać stanowisko lubfunkcję oraz datę opttszczenia stanowiska lub zaprzestania pełnieniaJilnkrji)

! na ządanie przełozonego właścilvego w sprawach osobowych
(nate:y podac d:ień.'na który, składane jest oświadczenie)

podaję według stanu na określony powyżej dzień następujące infomacje o składnikach majątku posiadanych na

terytori um Rzeczypospo litej Polskiej or az poza j ej glanicami.

I

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych
nieruchomości*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w t)łn zakresie nalezy podać w pkt 2)

Poz. Zakres informacji Nieruchomość 1 Nieruchomość 2. Nieruchomość 3.

Opis nieruchomości (dom,
mieszkanie, lokal uzYkowy, plac,
dzialka - rodzaj zabudorł y, garaż,
hala, magazyn, inne - włłnienić)

Dom jednorodzinny
+ działka pow.

3100m2

Mieszkanie

ż powierzchnia nieruchomości lv m' 161 45,3

J Wskazanie, czy nieruchomośc
nalezy do majątku osobistego
osoby składającej oświadczenie
czy do majątku objętego
małzeńską wspólnością
majątkową

Majątek objęty
mńżehska

wspólnoŚcią
majątkową

Majątek osobisty

4 Tyfuł prawny do u,ładania
nieruchomością (własnośó,
r,vspółwłasnośó: małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkość udziału,
udział we wspólnocie gruntowej.
spółdZielcze własnościowe prawo,
inny Ętuł - włłnienió)

Współwłasność
małżeńska

Własność %
nieruchomości

5 Forma nabycia nieruchomości
1kupno. spadek. darowlzna. zamiana.
zniesienie u.spóhł,łasności,
zasiedzenie, inna forma - wymienić)

kupno Spadek

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

W przypadku braku
r.vymienionych dokumęntów
podac opis nieruchomości
iprzybliżoną datęjej nabycia lub
wybudowania

Akt notarialny rep,
A 408612014 z dnta

13.1 1.2014 roku
wartość z aktu
notarialnego
349 000 zł

postanowienie

SR Jelęnia Góra
Sygn. akt. I Ns
I53lI9 z dnla

18 częrwca20l9r.
Wartość

szacunkowa
Około 50 000 zł

x Niewłaściwe skreś]ić.
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@nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne 1 Gospodarstwo rolne 2.

1 Forma gospodarstwa
rolnego, kięrunek
prowadzonej w
gospodarstwie roln}łn
produkcji rolnej

§ie posiadam §ie posiadam

2 Powierzchnia gruntów
rolnych gospodarstwa
rolnego w ha

3 Rodzaj zabudowy (dom,

bud5.nkl gospodarcze, np.

stajnia, stodoła, innę -
wynienić)

4 Powierzchnia wskazanych
wyżej budynków w m-

5 Wskazanie, czy
gospodarstwo nalezy do
majątku osobistego osoby
składaj ącej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

6 Ty,tuł prawny do władania
gospodarstwem (własność,

współwłasność: małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkośó
udziału, użytkowanie
wieczyste, użl,tkowanie,
dzterżawa, udział we
wspólnocie gruntowej, inny

§tuł - tynienió)
,7 Forma nabycia

gospodarstwa (kupno, spadek,

darowizna, zamiana. zniesienie
wspóhrłasności, zasiedzeńe,
inna forma - wymienió)

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadanego dokumentu
określającego tę wartość
albo-wprzypadkubraku
takiego dokumentu - data t

cena nabycia z aktu
notańalnego lub innego
dokumentu stwierdzającego
nabycie gospodarstwa
(należy podać rodzaj i datę

r,łydania Ęch dokumentów).
'W przypadku braku
wl.mienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i

przybliżoną datę jego

nabycia lub wybudowania

* Niewłaściwe skreślić
3/ l
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Posiadam zasoby pieniężne/płe-rc+i*#

Poz. Zakres informacji
Przynależność do majątku

otliętego małżeńską
wspólnością majątkową

Przynależność do majątku
osobistego składającego

oświadczenie

Kwota środków pienięznych zgromadzonych
w walucie polskiej (suma środków
zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach

bieźących i lokatach prowadzonych puezbanki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub

inne instytucje finansowe)

30224,2Izł majątek wspÓlny

2 Kwota środków pieniężnych zgtomadzonych
w walucie obcej (w rozbiciu na poszczególne

rvaluty - suma środkółv zgromadzonych w gotówce

oraz na rachuŃach bieżących i lokatach
prowadzonych przez banki lub inne instytucje
finansowe)

Nie posiadam Nie posiadam

J Papiery warlościowe (rodzaj, ilośó, data i cena

nabycia, a w przypadku papierów wartościovych w
obrocie publicznym - wańość rynkowa na dzień
złożenia oświadczenia)

Nie posiadam Nie posiadam

II

Pe§t*d"m/p€§i"d nie posiadam/nie posiada mój

małżonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby Prawnej, gminY,

zwlązku mĘdąvgminnego, powiatu, zrviązku polviatów, zrviązku powiatowo-gminnego lub związku

metropolitalnego, które podlegało zbyciu w dlodze przetargu:

Poz. Zakres informacji składnik mienia 1 Składnik mienia 2. Składnik mienia 3.

1 Rodzaj mienia §ie posiadam §ie posiadam ltrie posiadam

2 powierzchnia w ha lub m'
(w pr4,padku nabycia nieruchomości
gruntorvej, domu, mieszkania)

J Wskazanie, czy mienie zostało
nabYe do majątku osobistego czy do

majątku objętego małzeńską
wspólnością majątkową

4 Ty.tuł prawny do władania mieniem
(własność. współwłasność małżeńska lub
z osobą trzecią - wielkość udziafu,
użykowanie wieczyste, użltkowanie,
dzierżalva, inny tynrł - wynienió)

5 Dane podmiotu, od którego miente
naby,to (nazwa i adres)

6 Warlość nabytego mienia z
ostatniego posiadanego dokumentu
określającego tę wartość, a w
przypadku bral-u takiego dokumentu

- data i cena nabycia z aktu
notańalnego lub irrnego dokumentu
stwierdzającego nabycie mienia
(należy podaó rodzaj i datę wydania Ęch
dokumentów)

* Nielłłaściwe skeślić
4l7
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ilI
członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewżyjnej spółki prawa handlowego

1. Jes*e#nie jestem*
lub spóldzielni-':

2.Mnieposiadamudziałórvlubakcji*rvspółkachprawahandlowegolub
jestem/nie jestem; wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych:

Nazwa i adres spółki, spółdzielni

Pęłnione funkcje 1ub zajmowane

stanowiska (w Ęm człoŃostwo
v zarządzie, radzie nadzorczej.
komisji rewizyjnej)

Data rozpoczęcia pełnienia funkcji

lub zaj mowania stanor,visk

Zakres informacji

ie posiadam
Nazwa i adres spółki

I1ość i wartość nominalna akcji, a rv

przypadku akcji w obrocie
publicmym - wartość r;mkowa na

dzień zlozenia oświadczenia

Data nabycia wkładów. udziałów

lub akcji

nle

prowadzę działalności gospodarczej na

zarządzam* taką działalnością lub

w prowadreoiu takiej działalności3):

własny rachunek lub

@n/nie jestem*
wspólnie z innymi osobami*
przedstawicielem czy też

, w@lnie
pełnomocnikiem

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

§ie posiadam )Jie posiadam §ie posiadam
1 Nazwa/firma prowadzonej lub

zar ządzanej dzi ałaln o ś ci
gospodarczej, lub której osoba

składaj ąca ośrł,iadczenie j est

przedstawicielem lub
pełnomocniki ęm, oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściwy dla tej

działalności

2 Wskazanie, czy działalnośc
gospodarcza j est przez osobę

składaj ącą oświadczenie prow,adzona

czy zarządzana, czy j est

przedstawicielem lub
pełnomocnikiem tej działalności

* Niewłaściwe skreślió.

' Ńi. aory.ry człoŃosrwa w radach nadzorczy,ch spóldzielni mieszkaniorrvch-,.
.)Nie dotyczy to działalności lvytwórczej w rolnictrvie lv zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
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v
Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzy§kałem(am) w roku ubiegłym przychodów*:

Należy podać,,ł, ponizszej

_ żródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziŃem formularza oświadczenia na częŚci, w których został

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

część A-I: ptzychód z najmu nieruchomości, przychód z dzierżawy, przychód z gospodarstwa rolnego

(z uwzględnieniem rodzaju i wysokości dotacji/dopłat), odsetki z Iokat bankowych, przychód z PosiadanYch
papierów wartościowych,

część A-II: przychód z posiadanego mienia nabyego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby Prawnej,
gminy, związkl międzygminnego, por.viatu, związkll powiatów, związkl powiatowo-gminnego lub związku

metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przętargu,

część A-III: przychód z tlułu członkostwa w organach stanorviących osób prżwnych, udziały rv zysku

podmiotów gospodarczych wymienionych w tej części,

część A_IV: przychód z prowadzonej lttb zarządzane.j działalności gospodarczej wlmienionej w tej częŚci,

inne: wlmagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. uposażenie, dieta, emerytura lub renta,

przychód , u-o*y zlecenia lub umowy o dzieło, przychód z tlułu zbycia nieruchomości, składników mienia

iu.iro..go 1ub papierów wartościowych, przychód z otrzymanej darowimy pienięznej lub spadku, PrzYchód
, *ygruią pienięznej w grach hazardowych, przychód z najmu składników mienia ruchomego, odsetki od

udzielonych pożyczek, przychód z praw autorskich, inne niewlłnienione powyżej Źródła prz;'chodu naleŻY

określić rv tabeli;

- k,uvoty przychodów faktycznie uzyskane zposzczególnych żródeł;

- przlnależność przychodu do majątku osobistego składającego ośrł,iadczenie albo do majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkowąa).

Dooświadczęnia@niedołączłmuzupełnienia*informacji,októry,mmowa\[.pkt4pouczenia.

powyzsze oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinamej przewidzianej w ań. 132 ustawy

zdnla6 kwiętnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z2079 r.poz. 167zpóżn.zm).

rdłn* fu" ó_/,fr_,ł
(miei s cowoś c i data zł oże n ia oświadcz enia) k#/*?
* Niewłaściwe skreślić.
a)Zgodnie zart.37 § 2 pkt 1 i 2 ustawy zdnia25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinnyi opiekuńczy (Dz.U.z2015 r.poz.208Ż)do

maląttu wspólnego należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdegO z małŻonkólv

oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Część
formularza

określenie
źródła

prą,,chodu

Kł,ota
przychodu

Przynależność przychodu do majątku
osobistego albo do majątku objętego
małżeńską rvspólnością majątkową

Uwagi

A-I

A-II

A-III

A-Iv

Inn€
W. zę stosuŃu
;łuzbowegoł
Wynagrodzenie
z tytułu umowy
] pracę
,rronĄ7m qLź anlłq

61868,84 Vlałżehska wspo lno ś ć maj ątkowa
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