
U -03- 2016 Zalqcznik do rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych 
i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. (poz. 114) 

POUCZENIE 

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie maj^tkowe wypetnia dwie jego integralne cz^sci: w cz^sci A 
oswiadczenia zawarte sq informacje dotycz^ce stanu maj^tkowego, w cz^sci B zas informacje dotycz^ce 
daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca 
polozenia nieruchomosci - niepodlegaj^ce publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w 
zakresie okreslonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poiicji. 

2. Osoba skladajqca oswiadczenie maj^tkowe jest obowi^zana do zgodnego z prawdq starannego i 
zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk oswiadczenia znajduj^cych si? w poszczegolnych jego cz^sciach 
(oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych 
cyframi arabskimi), kieruj^c si? tresci^ zamieszczonych objasnien. 

3. Jezeli poszczegolne cz?sci i punkty oswiadczenia nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, 
nalezy skresiic niewlasciwe sformulowanie w nich zawarte. 

4. W przypadku wyczerpania miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach 
poszczegolnych cz?sci, punktow lub pozycji, do oswiadczenia nalezy dol^czyc arkusze formatu A4 
zawieraj^ce: uzupelnienie wymaganych informacji w ukladzie i stopniu szczegolowosci okreslonych we 
wlasciwych punktach oswiadczenia, oznaczenie formularza oswiadczenia, cz?sci, punktu i pozycji, do 
ktorych odnosz^ si? te informacje, oraz dat? i podpis sktadaj^cego oswiadczenie. 

OSWIADCZENIE O STANIE MAJ^TKOWYM 

POLICJANTA 

CZl^SCA 
Ja, nizej podpisany(a), 

hiypit^jr^. ci;t.e :̂<»A.. 

pe}ni^cy(;af) sluzb? 

...(<..E....Oci?.U^.^^ O^^l^i?,^, CAz.!i3.9. §^i^..J.9... 

(imi^/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe) 

(niiejsce((t) pelnienia sluzhy - nazwa i adres oraz stanowisko shizbowe lub fimkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poiicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z pozn. zm.), 
skladajejc oswiadczenie o stanie majc^tkowym zgodnie z art. 62 tej ustawy i): 

I I w zwi^zku z nawi^zaniem stosunku sluzbowego . 

(nalezy podac stanowisko lub funkcjf oraz dat(^ ich obj^cia) 

I ) We wlasciwy kwadrat wpisac znak X oraz uzupelnic odpowiednie dane. 

MiMtNOA PDWIAIOWA HOIO; 

^ ^ o c : u 2 2 . : M L , . i 9 ^ _ r 

.Q[:S^£:/PU^^. 

strona 1 / 7 



^ wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj ^.S?A,^. 
(nalezy podac rok, za ktoty skladanejest oswiadczenie majqtkowe) 

I I w zwiqzku z rozwi^zaniem stosunku sluzbowego ^.ff. ^^^,.C^ 

(nalezy podac stanowisko lub funkcjf oraz dat^ opuszczenia stanowiska lub zaprzestania pelnienia funkcjt) 

I I na z^danie przelozonego wlasciwego w sprawach osobowych i<f?.?r. ...f^ff^.f^ 
(nalezy pJcrac (l^en, na ktory skladane jest oswiadczenie) 

podaj? wedlug stanu na okreslony powyzej dzien nast^puj^ce informacje o skladnikach maj^tku posiadanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicami. 

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomosci/nio posiadam domow^ micszkan lub innych 
nieruchomosci^: 

Poz. Zakres informacji Nieruchomosc 1. Nieruchomosc 2. Nieruchomosc 3. 

1 Opis nieruchomosci (dom, 
mieszkanie, lokal uzytkowy, plac, 
dzialka - rodzaj zabudowy, garaz, 
hala, magazyn, inne - wymienic) 

2 Powierzchnia nieruchomosci w m^ 
-> Wskazanie, czy nieruchomosc 

nalezy do maj^tku osobistego 
osoby skladajcjcej oswiadczenie 
czy do majcjtku obj^tego 
malzensk^ wspolnosci^ 
maj^tkow^ 

4 Tytul prawny do wladania 
nieruchomosci^ (wtasnosc, 
wspolwlasnosc: malzehska lub 
z osob^ trzeciq - wielkosc udzialu, 
udzial we wspolnocie gruntowej, 
spoldzielcze wlasnosciowe prawo, 
inny tytul - wymienic) 

5 Forma nabycia nieruchomosci 
(kupno, spadek, darowizna, zamiana, 
zniesienie wspolwlasnosci, 
zasiedzenie, inna forma - wymienic) 

6 

i 

Wartosc nieruchomosci z 
ostatniego posiadanego 
dokumentu okreslaj^cego t? 
wartosc albo - w przypadku braku 
takiego dokumentu - data i cena 
nabycia z aktu notarialnego lub 
innego dokumentu 
stwierdzajqcego nabycie 
nieruchomosci (nalezy podac rodzaj 
i dat? wydania tych dokumentow). 

W przypadku braku 
wymienionych dokumentow 
podac opis nieruchomosci 
i przyblizonci dat? jej nabycia lub 
wybudowania 

* Niewlasciwe skresiic. 
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2. Posiadam gospodarsdvo rolne/nie posiadam gospodarstwa rolnego*: 

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

1 Forma gospodarstwa 
rolnego, kierunek 
prowadzonej w 
gospodarstwie rolnym 
produkcji rolnej 

2 Powierzchnia gruntow 
rolnych gospodarstwa 
rolnego w ha 

3 Rodzaj zabudowy (dom, 
budynki gospodarcze, np. 
stajnia, stodola, inne -
wymienic) 

4 Powierzchnia wskazanych 

wyzej budynk6w w m^ 

5 Wskazanie, czy 
gospodarstwo nalezy do 
maj^tku osobistego osoby 
skladaj^cej oswiadczenie 
czy do maj^tku obj^tego 
malzensk^ wspolnosci^ 
maj^tkow^ 

6 Tytul prawny do wladania 
gospodai'stwem (wlasnosc, 
wspolwlasnosc: malzehska lub 
z osobq trzecig - wielkosc 
udzialu, uzytkowanie 
wieczyste, uzytkowanie, 
dzierzawa, udzial we 
wspolnocie gmntowej, inny 
tytul - wymienic) 

7 Forma nabycia 
gospodarstwa (kupno, 
spadek, 

darowizna, zamiana, zniesienie 
wspolwlasnosci, zasiedzenie, 
inna forma - wymienic) 

8 Wartosc gospodarstwa 
rolnego z ostatniego 
posiadanego dokumentu 
okreslaj^cego t? wartosc 
albo - w przypadku braku 
takiego dokumentu - data i 
cena nabycia z aktu 
notarialnego lub innego 
dokumentu stwierdzaj^cego 
nabycie gospodarstwa 
(nalezy podac rodzaj i dat? 

wydania tych dokumentow). 

W przypadku braku 
wymienionych 
dokument6w 
podac opis gospodarstwa i 
przyblizon^ dat^jego 
nabycia lub wybudowania 

1 

* Niewlasciwe skresiic. 
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3. Posiadam zasoby pieni^zne/»ic poBJadom aosobow picni^gnych* 

Poz. Zakres informacji 
Przynalezno^c do maj^tku 

obj^tego matzensk^ 
wspolnoscijj maj^tkow{| 

Przynalezno^c do maj^tku 
osobistego skladaj^cego 

oswiadczenie 

Kwota srodkow pieni^znych zgromadzonych 
w walucie polskiej (suma srodkow 
zgromadzonych w gotowce oraz na rachunkach 
biez^cych i lokatach prowadzonych przez banki, 
spoMzielcze kasy oszcz^dnosciowo-kredytowe lub 
inne instytucje fmansowe) 

2 Kwota srodkow pieni^znych zgromadzonych 
w walucie obcej (w rozbiciu na poszczegblne 
waluty - suma srodkow zgromadzonych w gotowce 
oraz na rachunkach biez^cych i lokatach 
prowadzonych przez banki lub inne instytucje 
tlnansowe) 

J Papiery wartosciowe (rodzaj, ilosc, data i cena 
nabycia, a w przypadku papierow wartosciowych w 
obrocie publicznym - wartosc rynkowa na dzien 
zlozenia oswiadczenia) 

I I 

Pooiodnm/poQinda moj mntzonclt/moja mateonka micnic nabyte*̂  lub nie posiadam/nie posiada moj 
malzonek/moja malzonka mienia nabytego'̂  od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, 
gminy, zwiqzku mi^dzygminnego, powiatu, zwiqzku powiatow, zwi^zku powiatowo-gminnego lub 
zwiqzku metropolitalnego, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu: 

Poz. Zakres informacji Skladnik mienia 1. Skladnik mienia 2. Skladnik mienia 3. 

1 Rodzaj mienia 

2 Powierzchnia w ha lub m2 
(w przypadku nabycia nieruchomosci 
gruntowej, domu, mieszkania) 

•-> 
J) Wskazanie, czy mienie zostalo 

nabyte do maj^tku osobistego czy do 
maj^tku obj^tego malzensk^ 
wspolnoscicj maJ£^tkowej 

4 Tytul prawny do wladania mieniem 
(wlasnosc, wspolwlasnosc malzehska lub 
z osobjj trzecijj - wielkosc udzialu, 
uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie, 
dzierzawa, inny tytul - wymienic) 

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

6 Wartosc nabytego mienia z 
ostatniego posiadanego dokumentu 
okreslaj^cego t^ wartosc, a w 
przypadku braku takiego dokumentu 
- data i cena nabycia z aktu 
notarialnego lub innego dokumentu 
stwierdzajcjcego nabycie mienia 
(nalezy podac rodzaj i dat? wydania tych 
dokumentow) 

* Niewlasciwe skresiic. 
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I l l 
1. J«»tem/nie jestem* czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spotki prawa 
hand! owego lub spoldzielnP^: 
Poz. Zakres informacji Podmiot 1. Podmiot 2. Podmiot 3. 

1 Nazwa i adres spolki, spoldzieini 

2 Pelnione funkcje lub zajmowane 
stanowiska (w tym czlonkostwo 
w zarz^dzie, radzie nadzorczej, 
komisji rewizyjnej) 

3 Data rozpocz^cia pelnienia funkcji 
lub zajmowania stanowisk 

2. Posiadam udzinl̂ ^ lub akcjc/nie posiadam udzialow lub akcji'^ w spolkach prawa handlowego lub 
jestem/nie jestem* wspolnikiem w osobowych spolkach handlowych: 

Poz. Zakres informacji Spolka 1. Spolka 2. Sp51ka 3. 

1 Nazwa i adres spolki 

2 Ilosc i waitosc nominalna wkladow 
lub udzialow 

Ilosc i waitosc nominalna akcji, a w 
przypadku akcji w obrocie 
publicznym - wartosc rynkowa na 
dzien zlozenia oswiadczenia 

4 Data nabycia wkladow, udzialow 
lub akcji 

IV 
Prowndz^/zQwicsilcm(Qm)* dziplolnoso goepodnrczq na wlasny rachunek lub w^polnio z innymi 
ooobami/nie prowadz^ dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami*, 
zarzqdzam/nie zarzqdzam* takq dzialalnosci^ lub jestem/nie jestem* przedstawicielem czy tez 
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnoscî :̂ 

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

1 Nazwa/firma prowadzonej lub 
zarz^dzanej dzialalnosci 
gospodarczej, lub ktorej osoba 
skladaj^ca oswiadczenie jest 
przedstawicielem lub 
pelnomocnikiem, oraz numer NIP, 
REGON lub KRS wlasciwy dla tej 
dzialalnosci 

2 Wskazanie, czy dzialalnosc 
gospodarcza jest przez osob^ 
skladaj^c^ oswiadczenie prowadzona 
czy zarz^dzana, czy jest 
przedstawicielem lub 
pelnomocnikiem tej dzialalnosci 

* Niewlasciwe skresiic. 

2) Nie dotyczy czlonkostwa w radach nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych. 
3) Nie dotyczy to dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa 
rodzirmego. 
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V 
Uzyskalem(am) w roku ubieglym przychody/nio uii)okalom(am) w roku ubiogt; m przychodow*: 

Nalezy podac w ponizszej tabeli: 
- zrodia uzyskanego przychodu zgodnie z podziaiem formularza oswiadczenia na cz^sci, w ktorych zostal 

wymieniony stan prawny lub faktyczny zwi^zany z uzyskaniem przychodu, np.: 
cz^sc A-I: przychod z najmu nieruchomosci, przychod z dzierzawy, przychod z gospodarstwa rolnego 
(z uwzgl^dnieniem rodzaj u i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przychod z 
posiadanych papierow wartosciowych, 
cz^sc A-II: przychod z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby 
prawnej, gminy, zwi^zku mi^dzygminnego, powiatu, zwi^zku powiatow, zwi^zku powiatowo-gminnego 
lub zwiqzku metropolitalnego, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu, 
cz^sc A-III: przychod z tytulu czionkostwa w organach stanowiqcych osob prawnych, udziaiy w zysku 
podmiotow gospodarczych wymienionych w tej cz^sci, 
cz^sc A-IV: przychod z prowadzonej lub zarz^dzanej dzialalnosci gospodarczej wymienionej w tej cz^sci, 
inne: wynagrodzenie ze stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, uposazenie, dieta, emerytura lub renta, 
przychod z umowy zlecenia lub umowy o dzielo, przychod z tytulu zbycia nieruchomosci, skladnikow 
mienia ruchomego lub papierow wartosciowych, przychod z otrzymanej darowizny pieni^znej lub spadku, 
przychod z wygranej pieni^znej w grach hazardowych, przychod z najmu skladnikow mienia ruchomego, 
odsetki od udzielonych pozyczek, przychod z praw autorskich, inne niewymienione powyzej zrodla 
przychodu - nalezy okreslic w tabeli; 

- kwoty przychodow faktycznie uzyskane z poszczegolnych zrodel; 
- przynaleznosc przychodu do maj^tku osobistego skladaj^cego oswiadczenie albo do maj^tku obj^tego 

malzensk^ wspolnosciq maj^tkow '̂̂ ^ 

Czf^c 
formularza 

Okre^lenie 
zrodla 

przychodu 

Kwota 
przychodu 

Przynaleznosc przychodu do majqtku 
osobistego albo do maĵ t̂ku obj^tego 
malzensk^ wspolnosci^i majqtkowjj 

Uwagi 

A-I 

A- I I 

A- I I I 

A-IV 

inne 

Do oswiadczenia dotqcaam uniupi^lnieme/nie dol^czam uzupelnienia* informacji, o ktorym mowa w pkt 4 
pouczenia. 
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poiicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z pozn. zm.). 

(miejscowosc i data ziozenia oswiadczenia) ^ffodpp/skladajqcego oswiadczenie) 

* Niewlasciwe skreshc. 

4) Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 iutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) 
do maj^tku wspolnego nalezc| pobrane wynagrodzenie za prac? i dochody z innej dzialalnosci zarobkowej kazdego z 
malzonkow oraz dochody z maj^tku wspolnego, jak rowniez z maj^tku osobistego kazdego z malzonkow. 
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