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po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia3O listopada2016 r. o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego (Dz. U. z2018 r. poz. 1422), zgodnie z art. 74 ust. i tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
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rodzaj zabudowy:

tytuł prawny (własność, współwłasność, uzytkowanie wieczyste, dzietŻawa, inrry tytuł' podać
juki)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam w roku ubiegłym i dochód w wysokoŚcr
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5. Zasoby pienięŻne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6.'3!..rłr. r.I'ft.:.łł rtr.....r=*..Iltr.
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- papiery wartościow e: ...ł2(f.?{Rł.#K.
kwotę:
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Nabyłem(am) (nabył moj małzonek) mienie od Skarbu Państwa, inrrej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej,
które podlegało zbyciu w drodze ptzetargu:
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1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, ani teŻ członkiem zarządu fundacji prowadzące1 działalność gospodarczą.

(Ę,g}ierić ne.łdone aŁkej q istanqwigka v@ i)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani teŻ nie wykonuję innych zajęc w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stroruriczośó lub interęsownośó.
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3. a* Nie jestem członkiemzarządu, rady nadzorczĄ ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

(podać pełnioną frrnkcję, rlaTwę i adres spółdzielni)

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziały lub akcje łł?ałb,lałrrł

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
Równocześnie oświadczam, że w spółce .

udziały (lub akcj e) przel<raczają l 0%

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiaclane udziały lub akcje nie stanowią więcej
niŻ 1 O%o kapitału. ł l Ć /n a/ ruyć't'Ćy4??

IV
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunęk ani wspólnie z innymi osobami,
nie zaruądzam równie? taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w prgyadzeniu takiej działalności.

V
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
męchanicznych należy podaÓ markę, model i rok produkcji): łr'lĆrłorł zo/ąąl
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Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki, oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem' w jakiej wysokości) ' bp"a&
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Inne dodatkowe danę o stanie T ',,r ardłżr/e

llr, ,ąała 2{rrąrr* {o /y,

(miejscowość, data)

4ŁrJer'' .'/oł*łł

fu.7os/
/'/r'{j/ł?ełł/ęp'6'{ś'ł?rrdłł łr*, *

'//łł(

--
ę.ł.ą

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci nzb gffica,l ?€74ł4ć7ł

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), Że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30
listopada 2016 r. o stafusię sędziów Trybunału Konsty.tucyjnego (Dz. IJ. z20\8 r. poz.I4Ż2)
za p o danie nieprawdy gr ozi kar a pozbawienia wo lnośc i.

(podpis)

- 
Niewłaściwę skręślić i uzupeŁlić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednię dane.


