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1.

ż.

PoUCZENTE

Osoba składająca oŚ\,1"iadczenie majątkowe Rypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawartesa informacje doĘczące stanu majątko\łie8o, tv części ń Żaś iniornracje dotlczace daty i miejsca urodzenia,numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego ośrviadczenie oraz mie;sca połozenia nieruchomości _
niePodlegające Publikacji.w Biuletynie tnformaiji rublicznej w zakresie określonym w ań.62ust. 7 ustawy z dnia
6 klvietnia 1990 r. o Policji.

Osoba składająca oŚi,viadczenie majątkowe jest. obowi ązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
;wYPełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszciególnychjego częściach (oznaczonych lit. Ai cYframi rzYmskimi albo lit, B) oraz punktach i-pozycjaci taiel (om"aczonych cyframi arabskimi), kierując siętreścią zamies zczony ch obj aśnień,

Jeżeli..poszczególne części i punk§ ośrviadczenia nie znajdują ,"v konkretnym przypadku zastosowania, należ7lskreślić niewłaściwe sformułorvanie rv nich zawańe.

W Prry"Padku wYczerPania miejsca Przewidzianego rv formularzu na potlanie informacji w ramach poszczególnych
częŚci, Punktów lub PozYcji, do oŚwiadczenia nalezy dołączyć u.ku.r. formatu Ai zańerajace: uzupełnienie
wYmaganYch informacji rv Ńładzie i stopniu szczegółowośii ołreStonych we właściwycłl punłiactr oświadczenia,
oznaczenie formularza oŚwiadczenia. części^ punklu i pozycji, do których odnoszą się te inforrnacje, oraz clatęi podpis składającego oświadczenie.

3.

4.

oŚwrłoczENlE o sTANIE MAJĄTKowyM

POLICJANTA

cZĘŚC A

I a, niżej podpi sany( a),

l,rc*nh KtuK
(inlię.limiona i nałtsko, naruisko rodowe)

Wpiy.cęi* rir:-,io X 1

w, ktI,.łł,S/U/tr--z

Po.zaPoznaniusięzPrzePisamiusta\łyzdnia6krvietnia t990r.oPolicji (Dz.Ll, z2016r.poz. 1782.zpoźn.zm.),
składając ośrviadczenie o stanie majatkow-vm zgodnie zart, 62tej ustau,yi':

f] w związku z narviazanienr stosunku służborvego

(naleĄ podać stanowisko lubfunkcję oraz datę ich objęcia)

l) We właściwy kwadrat wpisać znak X oraz uzupełnić odpowiednie dane.

łlslanietnajatkor1,1 mosribPełniącl'chfunkc.jeorgalórvPolicji (Dz,{,1,pilz. l1,1),kr;le lł,eszk;rvzlclczdlrielll 2ós§,cznia2()l(lr,
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fi, według stanu na dzień 3l grudnia roku PoPrzedniego, t;. 
i;:;;r- p;;;.i ;;;H,#rrrł1;),,),,i.iJ),i,.ńji,ń,,,l

! rv zwiążiu z rozvtiązaniem stosuŃu słuźbowego

(nde:y, podać slanavisko lub funkłję ora: datę opuszczenia stanolliska lub :aprzestdnia pełńiehia _funkcji)

f na żądanie przełożonego rł4aścirł,ego w sprawach osobowy,ch ,... .. .

(nale:l podać tl:ień. na laóry, składane jest oświadczenie)

podaję r.vedfug stanu na określony poi.łyżej dzień następujące informacje o składniku.t, rnu;ątk-u posiadanych na
ter}.tolium Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajej granicami, ,

l. Posiadam dom.v, mieszkańia lub inne nieruchomości./nie posiadam domów, mieszkań tub innych
nierucbomości*:

(nie <loti,,czy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie należry podać w pk1 2)

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

1 Opis nieruchomości 1dom.
mieszkanie, lokal uĄ,tko w1,, p.lac.

działka - rodzaj zabudorł},. galź.
hala" magazvn. ime - r.wmienić)

D?LĄr:rłA^
ZĄrruucpąt,lf*

}DM,JM
porvierzchnia nieruchomości w m2 /3s 3zs

J Wskazanie. czy nieruchomość
należy do majątku osobistego
osoby składaj ącej oświadczenie
cz."- do majątku objetego
małżeńską rvspólnością
majątkową

ilffr}E,Ngkt^
nepó LN/o\b

ilSJĘnufirł

[ĄrżerJs,u*
W9yóLr.ngo

HnJĘreO(",ry

4 T y,tuł prarvny do władania
nieruchomościa (rr łasnośc.
u,spóhł-łasność : małżeńska lub
z osobą trzecią- wielkośó udziału,
udział rłe rvspólnocie gruntor.ł,ej.

spółdzielcze rłłamościorve pra,,l,o.

innv tvtuł - ri.l,mienić)

usdrłruł§w}|
rt

tłHrzv6lrł{
0Ńnfi'FdL
u§ri,FŃ 9w

5 Forma nabycia nieruchoniości
(kr:pno. spaduŁ darorrizna. zamiana_
zniesicnie rł spóhrłasności.
zasiedzenie. inna lbrma * wrymie nić)

KłIPNO- Kmufr

Wsrił'ł;til,htrł Płńu

wPłtl.-vłffirT

tłrpfr'§nuqaLłłl
6 wartość nieruchomości z

ostatniego posiadanego
dokumentu okeślaj acego tę
wartość albo - rv przypadku braku
takiego dokumentu - data i cena
nabl,cia z aktu notarialnego lub
innego dokumcnfu
strł,ierdzaj ącego nabyc i e

nieruchomości (należy podać rodzaj
i datę rłr,dania Ę ch dokrrmentów),

W przrypadku braku
lłl,nrien ionych dokumentórv
podać opis nieruchonlości
i prz;,"bliżona date jej nabycia lub
rw,budorvania

39§. WlŁ
Fl*nd,ąil fufl,
Ah8 l7|W9"

L ll.e?.1.81 , ltffi.lffir,

39o,9@{
$ilvdońd^(

ffh8 tz|wł

* Nieriłaścirł,e skreślió.
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Z. @ie posiadam go§podarstwa rolnego*:

Poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne 1. Gospodarstwo rolne 2.

1 Forma gospodarstwa
rolnego, kięrunek
prowadzonej rv
gospodarshvie rolnym
produkcji rolnej

2 Porvierzchnia gruntórv
rolnych gospodarstwa
rolnego w ha

J Rodzaj zabudow1,(dom.
budy,nki gospodarcze, np.
stajnią stodoła_ inne -
wl,mienić)

4 powierzchnia wskazanvch
wyżej budynków lv m2

5 Wskazanie. czy
gospodarsfił,o należy do
nrajątku osobistego osoby
składajacej oświadczenie
czy do majątku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową

6 Tytuł prawn1, do lvładania
gospodarsfwem (rrłasność.
rł,spóhłłasno ść : małźeńska lub
z osobą trzecią - wielkość
udzia,łu, użl.tko rvan ie
!\,iecż},ste, użl.tkolr,anie,
dzierża,"r,ą udział we
rłspó lnocie grLrntotr ej. inn_r

§tuł - rł_lmienić)

1 Forma nabycia
gospodarstr,va (L-upno. spadek,
darowizna. zrmiana_ znicsicnie
r,l,spóhłłasności, zasie&enie.
inna forma - rv_,.-mienić)

8 Wartość gospodarstwa
rolnego z ostatniego
posiadaneeo dokumenru
określającego tę rvańość
albo - rv przypadku braku
takiego dokumentr-r - data i

cena nabvcia z aktu
notarialnego lub innego
dokumentu stlvi erdzaj ąc ego
nabycie gospodalstwa
(należl,podać rcdzaj i datę
r,,"_l,dania tl,ch dokumenttirł),

W prą,padku braku
rłymien ionl,ch dokumentórv
podać opis gospodarstwa i

pr z,vbl^tżoną d atę j e go
nabycia lub ."łybudorvania

* Nieił]aściiłe skreślić
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3. Posiadam zasoby pieniężne/nie posiadam zasobów pieniężnycb*:

il
P+*ie^da-olFreein^&r-_-ryĄi---mąrłnnplr/md. nlĘe-r..l ,,ri€lllffiryćctsłub nie posiadam/nie posiada mój
małżonek/moja małżonka mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnejo gminy,
złliązku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo_gminnego lub związku
metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

Foz. Zakres informacji
Przynależność do majątku

objętego maŁżeńsĘ
wspólnością majątkową

Prrynależność do majątku
osobistego skladającego

oświadczenie

1 Kwota środków pienięznych zgromadzonyclr
w lvalucie polskiej (suma środków
zgromadzonych ,,v gotó.,vce oraz na rachuŃach
bieżącl,ch i lokatach prorvadzonl,ch przez banki,
spółdzie lcze kasy, oszczędnościorvo-kledytone lub
inne in srytucje fi nanso rve)

i2_.0o0 *
ż Kwota środków pieniężnych zgromadzonl,ch

w walucie obcej 1lr.,rozbiciu na poszczególne
rł,alut1" - suma środków zgromadzony,ch w gotórvce
oraz na rachunl<ach bieżącl,ch i lokatach
pro."l,adzonl,ch przez banki lub inne insrytucje
tinansou,e)

r-,

bo 1,

3 Papiery R,ańościowe (1odzaj, ilość, data i cena
nabvcia, a w przypadku papierórv wartościor.łych r.r,
obrocie publicznym - rł,artość ryŃowa na dzień
zlożenia ośri,iaJczen ia.1

n^-I vL. Zakłes informacji §kładnik mienia 1. §kładnik mienia 2. Sktadnik mienia 3.

1 Rodzaj mierria

2 porvierzchnia rv ha lub m2
(rv prz1.,padku nabycia nieruchomości
gruntorł,ej. clomu, mieszkania)

J Wskazanie, cą- mienie zostało
nabl.te do majątku osobistego czy do
majątku objętego małżeńską
rvspólno ścią maj ątkową

1 Ty,ruł prawny do rrładania mieniem
(rn,łasność, wspóhł,łasność małżeńska lub
z osobą trzecią - r.",ielkość udziafu.
użr,tkolvalie r.vieczvste, r:żl.tkorł,anie.
dzierżarva. inn1, tvtuł - rłl,mienić'}

5 Dane podmiotu, od któreeo nlienie
naby1o (nazrł,a .i adres)

6 Wartośc nabytego nrienia z
ostatniego posiadanego clokumentu
okreśiającego 1ę rvartość. a lł,
prz,,,padku braku takie go dokumentu

- data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumenru
srrł ierdzajacego nab1 cie mienia
(należ1,, podać rodzaj i datę rł,vdania §ch
dokumentólł,)

* N jerł4aśc j.ve skreś]ić.
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III1' Je*emJrrie jestern* czlonklem zarzątlu, rady nadzorczej lub komisji rewiryjnej spółki prawa lrandiowegolub spółdzie!ni2):

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

l Nazwa i adres spółki. spółdzielni

ż Pełnione fuŃcje lub zajmowane
stanowiska (w tym członkostwo
ll, zarządzie. radzie nadzorczej.
komisji rerłizyjnej)

3 D ata r ozpo częcia pełni enia fu nkcj i
lub zajmorvania stanowisk

Z. @je/nie posiadam udziałów
jestem,/nie jestem* wspóInikiem w osobowych spółkach

lub akcji* w spółkacb prawa handlowego lub
handlowych:

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

l Nazrva i adres spółki

2 Ilość i wartość nominalna wkładórł,
lub udziałów

J Ilość i rvartość nominalna akcji, a rv
przypadku akcji w obrocie
publicznym - rvartość rynkowa na
dzień złożenia oświadczen i a

4 Data nabycia *,kładólv, udziałó.ł
lub akcji

Iv

i.
Prowadzę dzialalnoŚci gosPodirczej na wlasny rachunek Iuń wspólnie z innymi osobami*, zarządzamlniezarądzam* taĄ dzialalnoŚcią, tub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy też pełnomocnikiem
w prowadzeniu taki€j działalności3):

* NierłłŃcilłe skreślió.
2)Nie dotl-cz1, członkost-va w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniolrl,ch.3)Nie clotYczY to działalności rł,ltrł,órczej l,v rolnictrrie rv zakresie produkcji roś,limej i z,,l,ierzęcej, rr, fbrmie i zakesie
gospcdłsnta rodzinn ego,

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

1 Nazr,va,/fi rma prorvadzonej lub
zar ządzanej działalności
gospodarczej. lub której osoba
składaj ąca oświadczenie j est
przedstarvicielem lub
pełnomocnikiem, oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściw1, dla tej
działalności

2 Wskazanie. czy działalność
gospodarcza j est przez osobę
składaj ącą ośł-iadczenie prorvadzona
czx zar zadzata, czy j est
przedstawicielenr lub
pełnomocnikiem tej działalności

5/7
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v
Uą.skałem(arn) lv roku ubiegly,m przychody/nie uąvskałem(arn) w roku ubiegĘm prąvchodów*:

Naler,v- podać rv poniższej tabeli:

- ź:ródła uzy-skanego prą,chodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, lv których został

rł,ymieniony stan platvny lub faktycmy mvtązany z uzyskaniem przychodu, np.:

część A-I: przychód z najmu nieruchomości, przychód z dzlerżalvy, przychód z gospodarstwa rolnego
(z ur,vzględnieniem rodzaju i rrry*sokości dotacji/dopłat), odsetki z lokat bankowych, przychód z posiadanych

papieróu, wartościowych,

część A-tI: przychód z posiadarrego mienia nabyego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

gminy, nviązku międzlgminnego, powiatu, nviązku porviatów, związkll powiatorvo-gminnego iub związku
nletropc.litalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,

część A_III: przychód z §tufu członkostwa lv organach stanor.viących osób prawnych, udziaĘ tv zysku.
podmiotów g<lspodarczych wymienionych rv tej części,

część A_I\l: przychód z prowadzonej |ub zarządzanej działalności gospodarczej wy,mienionej w tej częŚci,

inne: wynagrodzenie ze stosuŃu służbowego lub stosunku pracy, uposżenie, dieta, emer}'tura lub renta,

prz.vchód z umolry zlecenia lub umowy o dzieło, prz.vchód z łtufu zbycia nieruchomości. składników mięnia
ruchomego lub papierórv rvańościowych, przychód z otrzymanej darowizny pienięznej lub spadku, prrychód
z lłygranej pienięzrrej rv grach hazardowych, przy-chód z najmu składnikólv mienia ruchomego, odsetki od
udzielonych poĄczek. prz_vchód z praw autorskiclr. inne nierłymienione porłyżej źródła przychodu - naleĘ
określić rv tabeli:

- krł,ory przychodór.v faktycznie uzl,skane z poszczególnych źródeł;

_ przyna|eżność prry-chodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małZeńską
rvspó lnością maj ątkowąa).

Do ośrviadczenia dołączam uzupełnienie/nie dołączam uzupełn.ienia* informacji, o którym mowa w pkt 4 pouczenia.

Pow_lższe ośr.viadczenie składam śrviadonry,(a) odpor.viedzialności dyscyplinarnej przeu,idzianej r.v art. l32 usta§y
z dnia 6 klvietnia t990 r. o Policji (Dz. U, z2016 r. poz. 1782^ zpóżn. zm,).

i,t\tŁ€t, ńq,0},,1rl8r,
', 

r,|,,i,, iri,i" U: I ir,, 
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" ", 

nd c :e nu l

* ]riier.vłaścir,,,e skeślić.
d]Zgodniezlrt.3l§2plaii2ustar,,,yzdnja25 lulego1964r.-Ko<leksrodzinnl,iopiekuńcz1,,(Dz.U.z201'7r.poz.682.

z p(lźn. zln,') do majątku rrspólnego należą pobrane r,r;rnagrodzenie zaplacę i dochodl'z irrnej działalności zarobkorvej kżdego
z małżoŃórv oraz dochody z nrajątku rvspólnego, jai< rórłnież z nlajątL-u osobistego kżdego z małżonków.

Część
formularza

określenie
źtódla

prrychodu

Kwota
przychodu

Prrynależność przychodu do majątku
osolristego albo do majątku objętego
małżeńsĘ wspólnością majątkową

Uwagi

A-I

A-II

A-III

A-tv

lnne 9} SqL.3l,( hłHtŁt$:utł Ń9PópŃ;,y
$ĄlĄY ŃTV.:I,,I0&
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