
Zat^znik do rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn f̂trznych 
i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. (poz. 114) 

POUCZENIE 

1. Osoba skiadaj^ca oswiadczenie majqtkowe wypelnia dwie jego integralne cz?sci: w cz^sci A 
oSwiadczenia zawarte informacje dotyczqce stanu maj^tkowego, w cz?Sci B zaS informacje dotyczqce 
daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania skJadajqcego oswiadczenie oraz miejsca 
poloienia nieruchomosci - niepodlegajgce publikacji w Biuietynie Informacji Publicznej w 
zakresie okreSlonym w art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

2. Osoba skladaj^ca oswiadczenie maj^tkowe jest obowi^na do zgodnego z prawd^ starannego i 
zupeinego wypetnienia ka±dej z rubryk oSwiadczenia znajduj^cycli si? w poszczegolnych jego cz?sciach 
(oznaczonych lit. A i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonycli 
cyframi arabskimi), kieruj^c si? treSciq zamieszczonych objaSnien. 

3. Jeî eli poszczeg61ne cz?Sci i punkty oSwiadczenia nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, 
nalei;y skreSlic niewlaSciwe sformulowanie w nich zawarte. 

4. W przypadku wyczerpania .miejsca przewidzianego w formularzu na podanie informacji w ramach 
poszczeg61nych cz?Sci, punkt6w lub pozycji, do oSwiadczenia naleiy dol^czyd 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 skladaj^cego oswiadczenie. 

OSWIADCZENIE O STANIE MAJ^TKOWYM 

POLICJANTA 

Ja, nitej podpisany(a), 

(imif/imiona i naswisko, nazwisko rodowe) 

pelni4cy(a) sluib? 

(miejsce(a) petnienia sluiby - nanva ; adns oraz slanowisko slutbowe lub funkcja) 

pO;Zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z p6zn. zm.), 
skladaj^c oswiadczenie o stanie maj^tkowym zgodnic z art. 62 tej ustawy i): 

• w zwigzku z nawiqzaniem stosunku sluibowego . 

(naleiy podai slanowisko lub funkcjf oraz dat( ich objfcia) 

1) We wlaSciwy kwadrat wpisac znak X oraz uzupelnic odpowiednie dane. 
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• 

wedJug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, tj . 

w z w i ^ k u z rozwi^zaniem stosunku siuibowego 

2o/e 
(naleiy podai rok, la ktory skiadane jest oswiadczenie majqtkowe) 

(naleiy podai slanowisko lubfimkcjf oraz dalf opuszaenia stanowiska lub zapneslaniapelnienia funkcjl) 

n na i^danie przelotonego wiaiciwego w sprawacli osobowych 
(naleiy podai dzien, na ktory skiadane jest oswiadczenie) 

podaj? wedhig stanu na okreSlony powy^ej dzien nastfpuj^ce informacje o skladnikach maj^tku posiadanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicamt. 

I 

1. Posiadam domy, mieszkania lub inne nieruchomoSci/nic posiadam domow, micszlmn lub iuuypb 
nieruchomosci-*; 

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tym zakresie nale^ poda(S w pkt 2) 

Poz. Zakres informacji Nieruchomoid 1. NieruchomoiSc 2. NieruchomoSd 3. 

1 Opis nieruchomosci (dom, 
mieszkanie, lokal uiytkowy, plac, 
dzialka - rodzaj zabudowy, gara^ 
hala, magazyn, inne - wymienii) 

W 

/ 
2 Powierzchnia nieruchomosci w m^ O, S3 ^« / 
3 Wskazanie, czy nieruchomosd 

nalezy do maj^tku osobistego 
osoby skladaj^cej oswiadczenie 
czy do maj^tku objftego 
malzensk^ wspoinosciq^ 
maj^tkowq 

CPS oh la'ij 

4 Tytul prawny do wladania 
nieruchoraoSci^ (wlasnoSd, 
wsp6twlasno£(5; maiieAska lub 
z osobq trzeci^ - wielkoSd udziahi, 
udzial wc wspolnocic gruntowcj, 
spoldzielcze wlasnoSciowe prawo, 
inny tytuJ - wymicnic) 

/ 
5 Forma nabycia nieruchomosci 

(kupno, spadek, darowizna, zamiana, 
zniesienie wspdhviasnoJci, 
zasiedzenie, inna forma - wymieni(;) 

po ty>at fee / 
6 Wartosd 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 
stwierdzajacego nabycie 
nieruchomosci (naleiy podai rodzaj 
i dat? wydania tych dokumentbw). 
W przypadku braku 
wymienionych dokument6w 
podac opis nieruchomosci 
i przybliion^ dat? jej nabycia lub 
wybudowania 

0 <rfe 

V _ __ 

• Niewlasciwe skreslic. 
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2..Eosiadam gospodarshvo 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 

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 -
wymienii) 

/ 
4 Powierzchnia wskazanych 

wyiej budynk6w w m^ / 
5 Wskazanie, czy 

gospodarstwo naleiy do 
maj^tku osobistego osoby 
skladaj^cej oswiadczenie 
czy do maj^tku obj?tego 
maliensk^ wspdlnoSci^ 
maj^tkow^ 

/ 
6 Tytul prawny do wladania 

gospodarstwem (wlasnoSd, 
wsp6hv4asnoS(i; maltenska lub 
2 osob^ trzeci^ - wielkoSi 
udziahj, uiytkowanie 
wieczyste, uiytkowanie, 
dzieriawa, udziat we 
wspolnocic gruntowej, inny 
tytul - wymienid) 

/ 
7 Forma nabycia 

gospodarstwa (kupno. 
spadek, 
darowizna, zamiana, zniesienie 
wspdhviasnoSci, zasiedzenie, 
inna forma - wymienid) 

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 stwierdzajacego 
nabycie gospodarstwa 
(naleiy podad rodzaj i dat? 
wydania tych dokument6w). 
W przypadku braku 
wymienionych 
dokumentow 
poda6 opis gospodarstwa i 
przyblilon^ dat? jego 
nabycia lub wybudowania 

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 stwierdzajacego 
nabycie gospodarstwa 
(naleiy podad rodzaj i dat? 
wydania tych dokument6w). 
W przypadku braku 
wymienionych 
dokumentow 
poda6 opis gospodarstwa i 
przyblilon^ dat? jego 
nabycia lub wybudowania 

* NiewlaSciwe skreSli(S. 
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3. Posiadam zasoby pieniyzne/we posiadam MitibiSw pieiiijanych»: 

Poz. Zakres informacji 
PrzynaleinoSi do majqtku 

objftego malieiisk^ 
wsp61no$cî  majqtkowii 

PrzynaleznoSd do majqtku 
osobistego sidadajqcego 

oswiadczenie 

1 Kwota Srodkow pieni?znych zgromadzonych 
w walucie polskiej (suma 5rodk6w 
zgromadzonych w got6wce oraz na rachunkach 
biei^cych i lokatach prowadzonych przez banki, 
spoldzielcze kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowe lub 
inne instytucje fmansowe) 

2 Kwota srodkow pieni?4nych zgromadzonych 
w walucie obcej (w rozbiciu na poszczegdlne 
waluty - suma Srodkow zgromadasnych w gotdwce 
oraz na rachunkach bieiqcych i lokatach 
prowadzonych przez banki lub inne instytucje 
fmansowe) 

3 Papiery wartoSciowe (rodzaj, Hoii, data i cena 
nabycia, a w przypadku papierdw waitoSciowych w 
obrocie publicznym - wartoSd rynkowa na dzieA 
ziotenia oSwiadczenia) 

I I 

PoBJadam/poiiiada moj mnKonclt/moja iiialioukfl micnic nabytc* lub- nie posiadam/nie posiada -m ĵ̂  
muUuffllt/moja malzonka mienia nabytego* od Skarbu Paiistwa, innej paiistwowej osoby prawnej, 
gminy, zwiqzku mî dzygminnego, powiatu, zwiqzku powiat6w, zwiqzku powiatowo-gminnego lub 
zwi^zku metropolitalnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu: 

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

1 Rodzaj mienia 

2 Powierzchnia w ha lub mz 
(w przypadku nabycia nieruchomoSci 
gruntowej, domu, mieszkania) 

2 Powierzchnia w ha lub mz 
(w przypadku nabycia nieruchomoSci 
gruntowej, domu, mieszkania) / 

3 Wskazanie, czy micnie zostato 
nabyte do majqtku osobistego czy do 
majqtku objftego matiensk^ 
wsp61noScie( majqtkow^ / 

4 Tytul prawny do wladania mieniem 
(wlasnoSd, wspohvlasnoSd malieiiska lub 
z osob^ trzeci^ - wielkoSd udziahi, 
uiytkowanie wieczyste, uiytkowanie, 
dzieriawa, inny tytiil - wymienid) 

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

6 WartoSc nabytego mienia z 
ostatniego posiadanego dokumentu 
okreslajqcego t? wartosc, a w 
przypadku braku takiego dokumentu 
- data i cena nabycia z aktu 
notarialnego lub innego dokumentu 
stwierdzajacego nabycie mienia 
(naleiy podad rodzaj i dat? wydania tych 
dokumentow) 

/ 6 WartoSc nabytego mienia z 
ostatniego posiadanego dokumentu 
okreslajqcego t? wartosc, a w 
przypadku braku takiego dokumentu 
- data i cena nabycia z aktu 
notarialnego lub innego dokumentu 
stwierdzajacego nabycie mienia 
(naleiy podad rodzaj i dat? wydania tych 
dokumentow) 

* Niewlasciwe skreslic. 
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I l l 
1. Je»tem^nie jestem* cztonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spdlki prawa 
handlowego lub sp61dzielnî ': 
Poz. Zakres informacji Podmiot I . Podmiot 2. Podmiot 3. 

1 Nazwa i adres sp6}k;i, spoidzielni 

2 Pelnione fiinkcje lub zajmowane 
stanowiska (w tym czlonkostwo 
w zarzqdzie, radzie nadzorczej, 
komisji rewizyjnej) 

3 Data rozpocz?cia pelnienia funkcji 
lub zajmowania stanowisk 

2. Posiadam udzialy lub akcja/nie posiadam udziaI6w lub akcji* w spdlkach prawa handlowego lub 
jestem/nie jestem* wsp61nikiem w osobowych sp61kach handlowych: 

Poz. Zakres informacji Sp6lltii 1. Sp6lka 2. Spolka 3. 

1 Nazwa i adres sp61ki 

2 Ilosc i wartoSd nominalna wklad6w 
lub udzialow 

3 Woit i wartoSd nominalna akcji, a w 
przypadku akcji w obrocie 
publicznym - wartoSd rynkowa na 
dzien zlo4enia oSwiadczenia 

4 Data nabycia wklad6w, udzial6w 
lub akcji 

IV 
teQwqrtT^/Tiiifi<'«iipm(am)* At\a\n\nr,u gncpnt^n^r^-y^^ wlfltuy rBfhunfk lub ivBpolnic T jnnymj 
oBobomi/nie prowadz? dziaialno^ci gospodarczej na wiasny rachunek lub wsp61nie z innymi osobami*, 
znrzqdzam/nie zarz^dzam* takq dzialalnoSciq lab jestem/nie jestem* przedstawicielem czy tei 
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnoki^': 

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

1 Nazwa/firma prowadzonej lub 
zarz^dzanej dzialalnoSci 
gospodarczej, lub kt6rej osoba 
skladaj^ca oswiadczenie jest 
przedstawicielem lub 
pelnomocnikiem, oraz numer NIP, 
REGON lub KRS wlaSciwy dla tej 
dzialalnoSci 

2 Wskazanie, czy dzialalnoSd 
gospodarcza jest przez osob? 
skladaj^c^ oswiadczenie prowadzona 
czy zarz^dzana, czy jest 
przedstawicielem lub 
pelnomocnikiem tej dzialalnoSci 

• NiewlaSciwe skreSlii. 

2) Nie dotyczy cztonkostwa w radach nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych. 
3) Nie dotyczy to dzialalnoSci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSIinnej i zwierz?cej, w fonnie i zakresie gospodarstwi 
rodzinnego. 
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V 
UzyskaJem(ain) w roku ubieglym przychody/nirr HZ)rBkalcm(am) w roku ubieglym przychoddw*: 

Nalezy podac w poniiiszej tabeli: 
- zrodla uzyskanego przychodu zgodnie z podziaiem formularza oSwiadczenia na cz?Sci, w kt6rych zostat 

wymlenlony stan prawny lub faktyczny zwi^zany z uzyskaniem przychodu, np.: 
cz?sd A-I: przych6d z najmu nieruchomosci, przych6d z dzieriawy, przych6d z gospodarstwa rolnego 
(z uwzgl?dnieniem rodzaj u i wysokosci dotacji/doplat), odsetki z lokat bankowych, przychod z 
posiadanych papier6w wartoSciowych, 
czf sc A-II: przychod z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Panstwa, innej paAstwowej osoby 
prawnej, gminy, zwi^zku mi?dzygminnego, powiatu, zwi^zku powiat6w, zwi^zku powiatowo-gminnego 
lub zwi^zku metropolitalnego, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu, 
czfSd A-III: przych6d z tytuhi czlonkostwa w organach stanowi^cych osob prawnych, udzialy w zysku 
podmiot6w gospodarczych wymienionych w tej cz?sci, 
cz^ii A-FV: przych6d z prowadzonej lub zarz^zanej dzialalnoSci gospodarczej wymienionej w tej cz?sci. 
inne: wynagrodzenie ze stosunku sluibowego lub stosunku pracy, uposaienie, dieta, emerytura lub renta, 
przych6d z umowy zlecenia lub umowy o dzielo, przych6d z tytulu zbycia nieruchomosci, skladnik6w 
mienia ruchomego lub papierow wartoSciowych, przychdd z otrzymanej darowizny pieni?inej lub spadku, 
przychod z wygranej pieni?2nej w grach hazardowych, przychod z najmu skladnikdw mienia ruchomego, 
odsetki od udzielonych poiyczek, przychdd z praw autorskich, Inne niewymienione powyiej irodla 
przychodu - naleiy okreSlic w tabeli; 

- kwoty przychod6w faktycznie uzyskane z poszczeg61nych ii6del; 
- przynaleinoSc przychodu do maj^tku osobistego skJadaĵ cego oSwiadczenie albo do maj^tku obj?tego 

malienskq wspdlnosci^ maj^tkow^'". 

formularza 

OkreSIenie 
zrddia 

przychodu 

Kwota 
przychodu 

PrzynaleinoSd przychodu do majiitku 
osobistego albo do maj^tku objftego 
maliedslq wspdInoSciq majqtkow^ 

Uwagi 

A- I 

A- I I 

A - I I I 

A-rv 

inne inne 

Do oSwiadczenia dolqcmm uzupeinienie/nie dol^czam uzupelnienia* informacji, o ktorym mowa w pkt 4 
pouczenia. 
Powytsze oswiadczenie skladam swiadomy(a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej przewidzianej w art. 132 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z p6zn. zm.). 

(miejscowosc i data ziozenia oswiadczenia) (podpis skladajqcego oswiadczenie) 

* Niewlasciwe skreslic. 

4) Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U . z2015 r. poz. 2082) 
do majqtku wspolnego naleiy pobrane wynagrodzenie za prac? i dochody z innej dzialalnosci zarobkowej ka±dego z 
malzonkow oraz dochody z maj^tku wspolnego, jak rowniei z maj^tku osobistego kaidego z malzonkow. 
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