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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnraY listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunafu Konstytucyjnego (Dz. U.
poz.2073), zgodnie z art. 14 ust. 1 Ę ustawy oświadczam, żE posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej

lub stanowiące mój majątek odrębny:
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2. Mięszkanię (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne):

Ęrtuł prawny (własność, wspófułasność, wielkośó udziafu);

m'

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: 2mpowierzchnia:

adręs:

fftuł prawny (własność' wspófułasność, ufikowanie wieczyste, dzierżawa, inny tjrtuł, podać jaki):

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nięruchomości (place,
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(adres, tyfuł prawny: własność, współwłasność' inny Ęrtuł - podać jaki oraz inne dane) Ą
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5. Zasoby pieniężne

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
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- papiery wartościowe:

na kwotę:

II

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mięnię od

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej

.F

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu

osoby prawnej, które podlegało zbvciyrdr\ze przetatgu"

('ni"' ,/\J
Podaó rodzaj mienia, datę nabycia' od kogo

m
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Nie jestem członkiem zarząduani rady nadzorczej,komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego' ani tęż członkiem

zarządufundacj i prowadzącej działalnośó gospodarczą'

-+.+ęsłen-sżoŃiem zarządu,rady nadzorczej lub komisji rewiryjnej spółki prawa handlowego' członkięm zarądu fundacji

prowadzącej działalność gospodarczą'

(wymienió pełnione fuŃcje i starrowiska wrazzilezwami spółek i fundacji)

Z tego t1rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. a- Nie jestem zatrudniony(a) ani teŻnie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego' które mogĘby wywołać

podejrzenie o moją stronniczość lub interęsowność'

ach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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:. u- Ni";.stęm członkie m zarządu, rady nadzorczej

b* Jectpm członkiem zarządu, rady nadzorczej lub

ani komisji rewizyjnej spółdzielni

komisji rewizyjnej spółdzielni:

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

spółdzielni)

4' W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziałylub akcje:

(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów' ilość akcji)

Z tego Ęitufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
Równoczęśnie oświadczam" że w spółce

moje udziĄ (lub akcje) przekraczaj110o/oW pozostĄch spółkach prawa handlowego posiadane udziĄ lub akcje nte stanowią więcej niz l0% kapitafu.

ry
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymiosobami, nie zarządzamrór,vnięż

działalnością ani niejestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Prowadzę w wyżej okeślo4y sposób działalność polegającą na:

Ztego $ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ podaćmarkę, model i rok produkcji):
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Z tego t5ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Powyzsze oświadczenieskładam świadomy(a), że na podstawie art' 38 ustawy z dnia 30 listopada Ż0ir6 r' o statusię sędziów

Trybunału Konstytucy1nego (D".U. poz'2013) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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(podpis)

(miejscowośó, data)

" Niewłaściwe skeślić i uzupełnió' wpisując w poszczególnyoh punktach odpowiednie dane'


