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o stanie majątkowym
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w rwiązkuz objęciem unędu sędziego w dniu 8 maja 2019 r.
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Ia,ruzej podpisany Wojciech Aleksander Sych

urodzony 12 pużdziemka 1963 r., w Gnieźnie,

zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, sędzia'

zamieszkfu *I
po Zapoznaniu się z przepisarti ustawy z dtlta 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów
?rvtunału KonsĘńucyjnego @z. U. z 2018 r. poz. 14Ż2), zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności ustawowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I

i. Dom o powierzchni: |74m',położony nadziałce o powierzchni 630 mŹ

adres:f ul.

tyfuł prawny: współwłasnośó małzeńska.

Ż. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): nie posiadam.

adres: powierzchnia całkowita: ................ .... fit'

Ęrtuł prawny (własność, współwłasność. wielkość udziału): .............'..

3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam.

........ powierzchnia:

ą 0f, ł"ołs

mŻtodzaj gospodarstwa: .......

adres:........

rcdzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny (własność, współwłasnośÓ, uĄrtkowanie wieczyste, dzierŻawa, inny Ęrtuł, podać
jakil:

Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
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4. Inne nieruchomości (place, działkj): działka o powierzchni 800 mŻ,

adres:fpo*iatJ
współwłasność małŻeńska.

{adres, Ę/tuł prawny: własność, współwłasność, inny q/fuł - podać jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pienręŹne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 204124,43 zN.,narachunkach w bani<u,

- jednostki uczestnictwa funduszy inwesĘcyjnych o wartości 67.570,- ń.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie mam

-papiery wartościowe: nie mam

na kwotę:

ii
Nabyłem (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej.
:bdnostek samorządu teąvtońalnego, ich rwiryków lub od komunalnej osoby prawnej, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu:

takt nie*

Podaó rodzaj mienią datę nabycia, od kogo

u
1. a* Nie iestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, ani teŻcńonkiemzatządvfimdacji prowadzącej działalność gospodarczą.

b* Jesłem członkiem zarządu, rudy nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki pfawa
handlowego' członkiem zarządufundacji prowadzącej działalnośó gospodarczą.

{wynienić pehione fimkcje i stanowiska wrazznazwami spółek i fundacj)

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoŚct



KT}PTA
?. a* Nie iestem zatrudnionv attt tez nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa
handlowego, łtóre mogĘby wywołaó podejrzenie o moją stronniczość lub interesownośó.

b* @.

Ztego tyfufu osiągnąłem w roiru ubiegłym dochó<i w wysokoscl: ...............

3. a* Nie jestem członkiem zaruądtyrady tadzorczej anikomisji rcwiryjnej spółdzieini.

u. tr€ST€Bł członi<iem zatząciu,raay naózorczej iub komisji rewizyjnej spółdzielni:

(podać pehioną funkcję, nazwę i adres spółdzieiniJ

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci

a. @pedansr*cziabł*b-aĘe:

inazwa spółki - adresy, więlkość udziałów, ilość akcji)

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wvsokoŚci: ..'.......

Równocześnie oświadczalrt, Że w spółce...

.moje ldziały (lub akcje) przekłaczają I0%'

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią więcej

;zz itłoń kapitału.

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspóinie z innyrg
osobami, nte zarządzam równieŻ taką działalnością aru nie jestem przedstawicielem czy teŻ
pełnomocnikięm w prowadzeniu takiej działalności.

2. Prevradą w wyżej określony sposób działalność polegającą na:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w prąrpadku pojazdów
mechanicznychnaIeĘ podać markę' model i rok produkcjil:

Samochód osobowy Mazda6, rok produkcji }}l4,wartośó około 58.000 złoĘch.

vi
'1_'1:r:wiązania pieniężne o wartości pow_vżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i
poĘcz}ł, oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakłm
zdarzeriem, w jakiej wysokoŚc:,};

Nie mam takich zobowiązańani wierzytelności.

Wi
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

Z Ęrtufu działalności naukowo - dydakĘvcznej uryskałem w 2018 roku kwotę 44.732,64, aw
2019 roku _ 4.000,- złoBch.

Fowyzsze oświadczełrie składam świadomy, Żę na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30

listopada 2016 r. o stafusie sędziów Trybrrnału Konstytucyjnego (Dz. |J. zŻ0l8 t. poz. t422)

za podałlte nieprawdy grozi karupozbawienia wolności.

3:5-*!?
(miejscowość, data) (podpis)

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.


