
KOPTA
oŚwrłoczEIYIE

o stanie majątkowym

PIąEZEs

Flrłi.,

Jąńzej podpisany(a), Piotr Maria Tuleja 3C. 05.e.o/:
(imiona i nazwisko)

urodzony(a) 12marca1963......... wKrakowie

zatrudniony(a) w Trybunał KonsĘrtucyjny - sędzią Uniwersytet Jagielloński _profesor...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

zamieszkały(a) w

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia3O listopada 2016t. o statusie sędziów Trybunału

KonsĘrtucyjnego (Dz. U. poz. 2073), zgorlnie z aft. 14 ust. t tej ustawy, oświadczam, Że

posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek

odrębny:

l,1uunaiu
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l. Dom o powierzchni:

adres:

m2 położony

.,..c....,.......
I

,
t

tytuł prawny: ..

2. Mieszkanie (własnościowe, społdzielcze własnościowe lub inne): ....

-

całkowita: 84,6.................... m2

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

3. Gospodarstwo rolne: '-'''4ąrt



KOPIA
rodzą gospodarstwa:. powierzchnia: ........ r#

adres: ......

rodzaj

Ęrtuł prawny (własność, współwłasność, uĄńkowanie wieczyste, dzietżawą inny tyfuł, podaÓ

jaki)

Ztego qrfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

4. Inne nieruchomości (place, działkł): mieszkanie powierzchnia:49 rfi
wspóhvłasno ść %; mieszkanie powierzchnia: 4 1,38

współwłasność % ; garaŻ o pow. 19, 42
współwłasność %

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasnośó, inny brtuł _ podać jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgroryadzone w walucie polskiej: 200579

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:972 euro

- papiery wartościowe: 27l,6l4jednostek Noble Forrnd Stabilnego wzrostu wartość jednostki
140,24 PLN na kwotę: 38091, 1 5 PLN

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwą innej panstwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiąąków lub od komunalnej osoby prawnej,
które podlegało zĘciuw drodze przetargu:
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X nie*



T({JPIA

Podać rodzaj mienia, datę nabycią od kogo

ilI

1. a* Nie jestem członkiem zatządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa

handlowego, ani teŻcńotlhjemz,arządufundacji ptowadzącej działalnośó gospodarczą.

hmcail!ry',ułodi

(wymienió pełnione funkcje i stanowiska wtazznazwami spółek i fundacji)

ZtegotJrfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

Ż. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych ząęć w spółkach prawa

handlowego, które mogĘby wywołać podejrzenie o moją stronniczoŚć lub interesowność-

Ztegoqrfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .................

3. a* Nie jestem cżonkiemzarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

u

(podać pełnioną firnkcję, na?wę i adres spółdzielni)

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości:

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane adńaŁy lub akcje:



K()PIA
(nazwaspółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)

Ztego qrfułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

RÓwnocześnie oświadc zanrt, że w społce

moje udziĄ (ub akcje) ptzeLłaezająl0%.

W pozostĄch spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią więcej
nlŻ I0% kapitału.

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspó}nie z innymi osobami,
nie zarądzan również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy tęŻ
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

jqcąłer'_

Ztego qruułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..........

Składniki mienia ruchopnego o wartości powyżej 10.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezypbdać markę, model i rok produkcji):

Toyota RAV4 2013, Renault Clio III2009

VI

Zobovdtązanta pieniężne o wartości powyzej 10.000 złoĘcb', w tym zaciągnęte kredyĘ i
poĘczki, omz warunki, na jakich zostafu udzielone (wobec kogo, w zrviązku z jakrr-
zdaruenięm, w j akiej wysokości) :
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KiJPIA
VII

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: _.:--_r_ą

ZtegotJrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Powyższe oświadczenie składarr świadomy(a), że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30

listopada Ż016r.o statusie sędziów TrybunałuKonsĘrtucyjnego @z. U. poz. 2073) zapodanie

nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

7io|.?a(8
(miejscowość, data)

* 
Nięwłaściwe skreślió i uzupełnió, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane-

a


