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ja niżej podpisany JusĘn Piskorski urodzony 9"aL"L97L r' w Koźuchovrie, zatrudniony Trybunale
l(onsĘtułry;nym jai<o sędzia, zamieszkały

' 
pc zapolnaniu się z prz*pisami

nstvtucYjnęgo {Dz.U. paz Żav3),u$tawy z Cnia 30 listopada 2016 r. o statu S sędziów Trybunału
zgcclni* z art. 14 usł. 1" t*j usłaWr/, cświaccra,-n, źe;

!

Posiadam wchodzące vr skład małŹeńskiej wspc!nośei ustawowej iub stanowiące mćj majątek
odrębny:

1' F'łieszkanie własnościowe. 85,&9 m2,

2' Mieszkanie spółdzielcze własnościcwe, 44 rn2,

3' Pvl ieszkan ie s połdzie lcze u",łas nośłiowe, 44 rn Ż

4. ldiejsce 6a

Nie pcsiadam gospod arstwa i"oinego"

5. Posiadam zasoby oienięene r,v walucie polskiej 1-6Ż'000 zł'

lt

Ni* nabyłem ja ani moja małzcnka mienia od Skarbu Państwa, innej państwcwej osoby prarulnej,
jednostek se morządu terytorialnego, ich zraiązkÓ+l lub ocj komunalnej osob.ł prawnej, któi"s
podlegało zbyciri w drodze przetargu'

lti

L. Nie jestem członkiem zarząciu ani rady nadzł:rczej, kłmisji rewizyjnej zadnej społki prawa
handlowego aniczłonkiem zarządu fundacji prowadząeej działałność głspodał"czą'

2' Nie jestem zatrudniony ani nie wykonuję innych zajęć w społkach pi'awa handlowego, kiore
mogłyby wywołać podejrzenie o moją Stronniczość lub interesownosć.

3' Nie jestem członkier"ł,iarządu, rady nadzorczej ani komisji rewiryjnej spÓłdeieini.

4. lriie posiadam akcji ani udziałÓw w społkach prawa handiowego"

IV

1". Nie pr*łtłaczą działaln*ści gcspodarczej na własny rachunek ani wspólni* z innYmi osobami, nie
zarządzam równieź taką działainł:ścią ani nie jestem przedstawici*łern cay teź pełnomłcnikiem w
prowadzaniu taki*j działalności'

Pr:siadam składniki rnienia ruchomego o wartościpowyźej ].0'000 zł:

l-. samochod Honda Odyssey, rok produkcji 2005

2. księgozbiór, około L2.000 egzemplarzy

3. pianino Yamaha

TIUIIJIA nego

3a 05.eŃ/:
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Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10"000 zł, w Ęm zaciągnięte kredYtv* i pozyczki ora:
warunki ne jakich ZostałY udziełone:

L. kredyt hipoteczny 235.479 CHF,0,0902%

2. kredyt hipot*czny 251_.900 cHF ,0,zgyo

oraz następ uj ące zobow iąza n ia oŁ:j ęte lalspól naścią majątkową małze ńskE :

3. pozyczka prywa 250.fiCIO PLN, 5,5%

4. karta ki'edytarła, limit 2|'000 PLN

5. karta kredytowa, !imit 50.000 PLN

6. leasing samochodu, rata miesięczna i'340,88 netto

vil

inne dane:

1' w 201_;? uzyskałem dłchód z umou/v s prćcę oraz umó,łr zlecenia i praw autorskich 481.111,36 PLN

2. W 2017 uzyskałem dochód z tvtułu najmu ]-2'000 PLl{

Powyźsze oświaciczenie składam świadomy, źe na podstawle art' 38 ustawy z dnia 30 listopada 2016
r' o statusie sędziÓw Trybunału KonsĘtucyjnego {Dz'U" ŻłLB, płz. L4ŻŻ}za podanie nieprawdy 5r*zi
kara pozbawienia wołności.
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