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zamieszkaĘfi w
pa zapoznarllu slę Z wy z dnia 30 2016r. o statusie sędziówTrybunału
Konstytucyjnego (Dz. U. z2018 t-poz.1422), zgodnie zart. 14 ust. 1 tej ustawy oświadczam,
ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
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2. Mieszkanie własności
adres

Ęńuł prawny

3. Gospodarstwo rolne: {1 ri

roózaj gospodarshva: ...............

Ł łA*ł {ł
\.
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a: ........... mŻ

adręs:

rodzaj zabudowy:

tyfuł prawny (własnośó, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzietŻawa, inny tytuł, podać
jaki):....

Ztego t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w łvysokości: ...............

4. Inne nieruchomości (place , działl<t):.*.J.g-. powierzchnia: fił

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podaó jaki oraz inne dane)
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5. Zasoby pienięzne:

w walucie polskiej, .J.(9.:. .3 1.
h..'1... .( }ś'ęn.'..l:.c-.... 2.,L.,.9.}.

- środki oienieżne zs.romadzone^n' 1, /,9\,....1.L.&.tl .:.....k..."........... r .
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- środki pienięŻne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wańościowe: ..

na kwotę

II

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu ter1.torialnego, ich zwtązków lub od komunalnej osoby prawnej,
które podlegaŁo zbyciu w drodze przetatgu:

tff* nie*

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo

ilI
1. a* Nie jestem członkiem zaruądll ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
hancllowego, ani teŻ czŁotkiem zaruądu ftlndacji prowadzącej działalność gospodarczą.

b*

u

)

(wymienie pehrione fimkcje i stanowiska wTaZztazwamispółek i fundacji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'....

Ż. a* Nie jestem zatruclniony(a) ani teŻ nię wykonuję irrrrych zajęć w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczość lub interesownośó.

b* W spółkach prawa handlowego wykonuję nizej wymienione zajęcia: nł ą &o b"ł
Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'
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3. a'k Nie jestem członkiemzarządu' rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni
b* Jsstdm

(podać pełnioną firkcję, rlazwę i adres spółdzielni)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

4.W spółkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziały lub akcje: {\łl Ł
a:!/.ó

(tazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .

Równocześnie oświadlzam, Że w

moje udziały (lub akcje)

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią więcej
niŻ I0oń kapitahł.

IV
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunek ani wspólnie z irurymi osobami,
nie zarządzam równięŻ taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy teŻ

pełnomocnikiem w proivadzeniu takiej działalności.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochócl w wysokości
V

fat---

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mecha-nicznych należy podać m3rkę, model i rok produkcji):0t#l I w'"{'''|' Ńd'f A.' Ł '.''.'].,p-1 

ł*''{.'.''...
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VI

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredfiy i
poŻyczki, oraz
zdarzeniem, w j

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim
akiej ^,j <__ a oĘx,a

Inrre dodatkowe dane o stanie majątkowym:
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Powyższe oświadczenie składam świddómy(a)\ze na podstawie art.38 ustawy z dnia 30

Y€LĄ/.}

listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. tJ. z2018 r. poz. I4Ż2)
za podanie nieprawdy gt ozi kar a po zbawienia wo lno ści.
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- Niewłaściwe skreślić i uzupeŁrić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.


