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Dziennik ustaw -2_ Poz.7'74

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia l4 czenvca 20l2 r. (poz.774)

|,I/ZÓR

PoUCżEME

l. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte §ą

infonnacje doĘczące stanu majątkowęgo, w części B zaś infornracje dotyczące daty i miejsca urodzenia, nul)leru PESEL,
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości - niepodlegające Publikacji
w Biuletynie Informacji Publicmej w zakresie określonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia6 kwietnia l990 r, o Policji.

!. osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego zprawdą starannego izupełnego wypełnienia

kaźdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi

albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabe| (oznaczonych cyframi arabskimi), kienrjąc się treścią zamieszczon}ch

objaśnień.

3. Jeżeli poszczególne części i punkty oświadczerria nie znajdują w konketnym przypadku zastosowalria, nale!ry skreŚliĆ

niewłaściwe sformułowanie w rriclr zawafte.

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie infornracji w ramach poszczególnyclr

części, punktów lub pozycji, do oświadcze nianaleĘ dołączyć arkusze formafu A4 zawierające: uzupełnienie wymaganyclr

informacji w układzie i stopniu szczegółowości określonych we właściwyclr punktaclr oświadczelria, onl?częnię
,. , &rmularza ośrviadczenia, części, punktu i pozycji, do których odnoszą się te informacje, oraz datę i podpis składającego

oświadczenie.

oŚ,WIADCZENIE o STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

CZĘŚC A

Jąńżej podpisany(a),

uor",rło.§'r/

.n
i \rł,n

*fi\ , W,|O,L,\
X

{\

pełniący(a) sfużbę\iP \\
.................*J.-,..\......,...\..\: ".,.,,Ń-.,."ł .t ,1 ,^r{.

.;-l - _.J ,Łl7

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drria 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.
składając oświadczenie o stanie nrajątkourym zgodnie zart.62 tej ustawyl):
],:

|) we właściwy kwadrat wpisaó znak x oraz uzupełnić odpolviednie dane.

s ier'u Ł

-05- 2 5

U. zż0|1 r. Nr 287,,poz. 1687, późn. znl.),

łc,u,,ru
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Dziennik ustaw -J- Poz.774

tr w związktl z nawjązAniem stosunku służbowego

(nale4, podać Śtanolłisko tubfunkcję oraz dalę ich objęcia)

|,r-l r Ll
S wedłrrg stanu na dzień 3l grtdnia roktr poprzedniego, tj. ....,..,C",\r.... j.....t.

o w związku z ronłiązanielrr stosunku służbowego

(nalezy podać rok, za który składane jest oświadczenie majqtkolle)

(naleŻY PodaĆ stanolłisko lub funkcję ora: datę opuszczenia stanowiska ltń zapr:estania pehtienia fu4kcji)

o na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych

(nale4 podać dzień, na kłó7 sńadalze jest ośw iadczenk)

a

Podaję według stanu rra okreŚlony powyżej dzień npstępujące infornracje o składnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzecrypospo l i tej Po ls kiej oraz poza jej granicam i.

I

1. Posiaclam domY, mieszkania lub inne nieruchomości/nie posiadam domów, mieszkań lub innych nieruchomościi:

(nie dotYczY gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakres ienależypodać w pkt 2)

* Niewłaściwe skreślić.

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

l Opis rrieruclromo§ci
(dom, mieszkanie, lokal uży&owy, plac, działka -
ro-dzaj zabudowy , garń, haLa, magazyn, inne -
wymienić)

,L powierzclrnia nieruchomości w m2 Uq,q{
3

'Wskazanie, 
czy nieruclromość należy

do majątku osobistego osoby składającej
oświadczenie czry do rnajątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

uŃ§v
4 Tyhrł prawny do władania nieruchomością

(własnośó, współwłasność: małżeńska lub z osobą
trzecią - wielkośó udziahr, udział we wspólnocie
gruntowej, spółdzielcze własnościowe prawo,
inny tytuł - wymienić)

,fftĄi

łrŃqr,\uliru
5 Forma nabycia nieruchomości

(kupno,spadek,darowizna.zamiana.zniesienie
,wspóhvłasności, zasiedzenie, inna forma - wymienić)

J/n Xtrc 
d

I ;:Ł iV,_ih71.,,^,,.,,,
rlc. Ucjl run_v,in roa,r, orl, :,:;.i .,t}l' ; ń:: #,, ii];;'. 

*,,r.,

Ei:btu{ąYł,{}r.,, 
'20ts-rl"-ts:-"

Zn rri.ir:l,i1, 1r":,"ł:i1 1}8p1
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Dziennik ustaw -4 Poz-'774

6 Wańość nieruchomości z ostatniego ,

tę wańość albo - w przypadku braku takiego
dokunrentu - data i cena uabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwier{Ąącęgo nabycie nienlchóności (należy
podać rodzaj i datę wydania tych dokumentów).

W przypadku braku wymienionych
dokumentów podać opis nieruchomości
i przrybliżoną datę jej nabycia lub wybudowania.

.:i::.' l ,,,

.i,-

2; Posiatlam gospodarstwo rolne/ni,e posiadam gospodar§twa rolnego ł :

,-'.,.-: .:. .

',,., 
..l,.,:::.,..,,].:: :,._";,

,|.'

,,.:

',i,::.,,.j

* Niewłaściwe skreś[ić.

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne l. Gospodarstwo rolne 2"

Forma gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej
w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej

2 Powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego
wha

.._, Rodza; 26u6o*o
(dom, budyńki gospodarcze, np, stajnią stodoła,
irne - wymienić)

4

,5 \Yskazanie, cry gospodarstwo nąle!ry. do majątku
qsobistego osoby 5kładającej oświadczenie
czy do majątku objętego małzdńską wspólnością
majątkową

6 .Tytul prawny do władania gospodarstwem . .

(własność, współwłasność: malżeńska lub z osobą trzecią -
wielkość udziału, uzytkówanie wieczyste, użytkowanie,
dzieźawą udział we wspólnocie gruntowej, inny tytuł-
wymienić)

'..,:I
Forma nabyci'a gos podarstw a

't
(kupno, gpadek, darqwizną zamianą zniesienie'
wspóhłłasności, zasiedzenieJ irrna forma- wymienić)

8 Wgrto§ć go,spo{arstwa rolne8o z ostatniego
p<lsiadanego dokumeritu określającego tę wańość
albp - w prrypadku braku takiegó dokumentu - data
i oena nabycia z aktu notarialnego lub innego
dokumentu stwierdzającego nabycie gospodarŚtwa
(należy podąć rodzaj i datę wydania Ęch dolumentów),

W przypadku braku wymienionych dokumentów
podać opis gospodarstwa i przybliżoną datęjego
nabycia lub wybudowania.

3l8
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pienięźnych*:

Posiadam/posiada mój małżonek(ka) mienie nłbyte* lub nie po§iadanr/nie posiada mój malżonek(ka) mienia
nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowe.! osoby prawnej, gminy lub zrłiązku międzygminnego, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu: )

* Nieu4łściwe skreślić.

i ,.l

Poz- Zakres informacji

Przynależność do
majątku objętego

malżeńską wspólnością
-majątkową ,

Przynależność do
majątku osobistego

składają'cego
oświadcżenie

1 Kwota środków pierriężnych zgromadzonych
w walucie polskiej
(suma środków zgromadzonych w gotówce orazna
rachunkach bieżących i lokatacil prowadzonych pżez banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne

instyfucje finansowe)

']jr,\0,(],0

2 Kwota środków pieniężnych zgroinadzonych
w walucie obcej
(w rozbiciu na poszczególrre waluty - suma śiodków
zgromadzon}ch rv gotówce oraz na rachunkach bieżących
i l okatań pro*a(Ł ony ch przez banki lub inn e i nstyhrcje
finansowe)

3 Papiery wartościowe
(rodzaj, ilośĆ, data i cena nabycią a w pżypadku papierólv

' wartościowych w obroóie publicznyrrr - wartość ryŃowa
na dzień złożenia o świ adczenia)

Poz. Zakres informacji składnik mienia 1 Skladnik mienia 2; Składnik mienia 3.,

Rodzaj mienia

2 Powierzcluiia.w, lra lub m2

(w przypadku nabycia nieruclromości
grurltowej, domu, rrrieszkania) ,

J Wskazanie, c7ry mienie zostało nabyte
do majątku osobistego czy do majątku
obj ętego nrałżeńską wspólnością
majątkową

4 Tytuł prawny do władania mieniem
(własnoŚć, współwłasność maDeńska lub
ż osobą trzecią - wielkość udziału,
użytkowanie wiecz}ste, uitlcowanie.
dzieżawa, inuy §,tuł - wyrrrienic)

5 Dane podmiofu, od którego nrielrie nabyto

(nazrva i adres)

4l8
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6 Wa(ośq nabytego mienia z ostatniego 
,

posi adanego dokunrenfu określającego
tę wąńość, a w przypadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z akfu
notarialnego lub innego dokunrenfu
stwierdzaj ącego nabycie mienia
(należy podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentów)

l

:,
czlonkiem zarządu, rady nadzorczej tub konlisji rewizyjnej spóIki prawa handlowego1. Jestem/nie jestem*

lub spóldzielni2):

2. Ęosiadąm udziały lub akcjt/nie posiadam udzia|órv lub" a§cji*
nie jestem* wspólni[łiem * o.ofogwych spółkach handlorvychl.

w spółkach prąrila h3ndlovego luP jestem/

t .Niewłaściwę sĘeślić,
z) Nie dołczy ęzłorikostwa w radach nadzorcżych spółdzielni mieszkaniowych,

Yóz. Zakres informacji Podmiot l Podnliot 2. Podmiot 3.

l Nazwa i adres społki, spółdzielni

2 Pełn_lgrle funkóje lub zajmowane
stanowiska
(w Ęm cżłonkostwo w zarządzie, radzie
nadzorczej, komisji rewĘj nej)

3 D ata rozpo częcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

Poz. Zakres informacji Spólka 1 Spótka 2. Spólka 3.

NazWą i adręs spółki

2 ilośó i wartość nominalna wkładów,
lub udziałów

3

ą w prz}padku akcji w obrocie
pub'liczrrym -wartość ryŃowa na dzień
ńożenia oświadczenia

4 Data nabycia wkładów, udziałów
lub akcji

2u5

5/8



"T, 
_"";nąfi,T ,Ą

li-ĘJ i' rrt
Dziennik ustaw :7-

IV

Prowa_dzy'zawiesiłem(am)* działalność gospodarczą na wlasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami/nie prowadzę:,
dzialalnoŚci gosPodarczej na własny rachunek lub rvspólnie z innymi osobami*, zarząizańlnie zarządzbm* i"ą_,,i
dziaIalnoŚcią lub jestem/nie jestemł przedstawicielem cz-y.też pelnomoinikiem w prowadzeniu takie; aziałalności]):

Pciz.'|,'l4

jli,,.a

...,;

Poz. 7.akres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3.

1 Nazwó/fi rma prowadzonbj |ub
zarzadzanej działalności gospodarczej,
lub której osoba składająca oświadczenie
jest przedstawicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numer MP;
REGON lubKRS właściwy dlatej
działalności

2 'Wskazanie, czy działalność gospodarcza
ję§t przez osobę składająĆą oświbdczenie
prowadzońaczy zarądzanączy jest ' 1

przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej
działaIności

:'.......v....'.
Uryska!ęmGm) w roku ubiegĘm przychody/nie uzyskalem(am) w roku ubiegłym prrychodów*: 

,,

.'aódłauzysY:"*oprzychodu'godnie'zpodziałemformularzaoświadczenianaczęści,wktóryńzostałvrymienionystan
prawny lub faltycmy zu.tiązanj zuryskaniem przychodu, np.:
częŚĆA-I:PrŻ7chódznajlylieruchonrości,p.ry"nOa zdńerzal,ły,prrychódzgospodarstwarolnego(zuwzglęalieoi.io;li]',ll,
rodzaju i wYsokości dotacjildopłat), odsetki z lokat bai*owych, przjcnŁa z posiadanych papierówiartos.iofr.i, 

.- --

częŚĆ A1II: PrzYchód z Posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwą innej państwo*.j oroUy prawnej, gminy lub
związkrmiędąygminnego,którepodlegałozbyciuwd.od'.poetargu,

c7ęŚĆ A-III:-PrzYchód ztYtułu członkostwa w organach starrowią-ryct osób prawnyclr, udziaĘ w:rysku podqliolóv.v .."gospodarczychwymienionychwte;części;..'-.,...
częŚĆ A-|V: P rzYchód z Prowadzonej |ub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej części, ,
inne: wYnagr'odlenie ze stosunku ifużbowego lrrb stosunku p.u|, upo."z.ni., i;"tą 

"*".rfuń 
lub renta, przychód

z irmowY zlecenia tub urnowy,o dzieło, przlchód z tytuhl zbycia nieruchomości, składnikó* mięnia ruchómpio,1'ub..'.;...,,.'.
PaPieńwwartoŚciowYch,przyctiódzotrrymanejdarowimypieniężnejlubspadku,przychódzw}granejpieniężnejigraę6 " "'"'hazardowYch, Prrychód z najmu składników mienia ruchomego, odsetki oa uazieiony"h poz}.r.k,' przy'chad z-pran
autorskich,inneniewymienionepowyżejbódłaprzychodu_naieąyokeślićwtabeli;

.kŃoryprrychodówfaktycznieuryskanezposzczególnychzródeł;

' PrzvnaleŻnoŚĆ PrzYchodu do majątku osobistego ,tłuagą..co oświadczenie albo do nlajątku objętego ńałżeńską wspól- ' .. 
'

nościąmajątkowąa). '" ,

:.;

* NiewłŃciwe slaeślić.
3)Nie dotyczy to działalności

rodzirurego,'
wYtwórczej w rolnicMie w zakresie prodŃcji roślin_nej i zwierzęcej, rv formie i zakresie gospodarstwa

a)Zgodnie zart.3l § 2pkt 1 i 2 ustalvy zdnia25 lutego 1964r,-Kodeksrodzinny iopiekuńczy (Dz. U. Nr 9,poz.59, zpóźn.zm.)
do majątku wsPÓlnego należą pobrane wynagrodzenia zapricę i dochody'z innej działalności zarobkowej kżdego z.małżonkólv oraz
doĆhody z ma.ią&u wspólnego, jak również zmająiliu orobirt.go kazdegó z małżonków. . . .'..- .:...'

.: .:..

r. "',l:
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Część
formularza

określenie źródła
przychodu

Kwota
przychodu

Przynależność przych odu
do majątku osobistego albo do
majątku objętego małżeńską

rvspólnością majątkową

Uwagi

A_I

A_II

A-III

A_lv

rnne
h i'łl,rr1,0f t^-

Ąur^YktR l,tn,^,t

Do oświadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełnienia* informacji, o któryrn mowa w pkt 4 pouczenia-

Powyższeoświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w art. |,3zustawY z dnia

ó kwietnia l990 r. o Policji (Dz. U. z201I r, Nr 287, poz. 7687, zpóźn, zm.).

* Niewłaściwe skreślić.

ćul| -05-
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