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1. Dom o

adres

'"il--*
)

vodzony(a)...
zatrudntonyla) ł

firn

zamięszkałldĄ w
po Zapoznaniu się z nstawy z dnia3 0 listopada 20 1 r. o statusie sędziów Trybunału

Konstytucyjnego (Dz' U. z2018 r. poz. 1422), zgodnie z art. |4 ust. 1 tej rrstawy oświadczam,

że posiadam w'chodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

CI rnŻ

tytuł prawn y, .'fił:YL.drnffi,.........

2' Mieszkanie (własnościowe, spółclzielcze własnościowe lub inne): '......-t/*b....
'ł-pź*:"'łL

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

tytuł prawny (własno ść, współwłasno ść, wielko ś ó rrdziału) :

mŻ

3. Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarstwa: .,

adres:

A ź'*

!|ĄJ1"V W
powierzchnia: ................... m2

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny (własność, współwłasność, uzytkowanie wieczyste, dzierŻawa, inny tytuł, podaó

jaki):

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

4. Inne nieruchomości (place, działki):

wfrww
. powierzchnia:

.{
wj^
t..'......' mŻ

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

- środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej ń! P p':ę 1:] L(

_ środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ... A. .Y. . . . rł'r:..* . . . . Ę*-. g.rł

- papiery wartościow., ..'... l*łł--- 'Q:eŁ,łArłĄ*

u
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek) mienie od Skarbtr Państwa, innej państwowej osoby

prawnej, jednostek samorząduterytorialnego, ich związków lub od kornunalnej osoby prawnej,

ktore podlegało zbycirr w drodze ptzetatgtł:

tłk* nie*

Podaó rcdzaj mienia, datę nabycia, od kogo .........

ilI
1. a* Nie jestem członkiem zaruądu ani rady nadzorczej' komisji rewizyjnej spółki pfawa

hand1owego, ani teŻczłoŃiemzuządtlfllndacji prowadzącej działalnośó gospoclarczą.

brr zarządu, rady nadzorczej I wa

na

działalnośÓ gospodarczą'

.,..,.........,1.r....

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska \wazznazwami spółek i fundacji)

Ztego tytułri osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r,vysokości

2. a* Nie jestem zatruciniony(a) ani teŻ nie wykontrję innych zajęó w spółkach plawa

hand|owego, które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośó lub interesowność.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości
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3. a* Nie jestem członkiem zarządu,rudy nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

bł Jęstemczłonkiem'zarądu, rady-paf,7ortzej lub komisji-rewizyjn'ej-spórdzit'lńt-_-

(podać peŁrioną finkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód \M wysokości:

4' W następujących spółkach prawa handlowego posiadam nizej podaneudziały lub akcje

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

Równocześnie oświadczam' ze w spółce

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .. &y: ef*ćĘw

. moje udziały (lub akcje) przekacza1ąl}%.

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

niŻ I0%o kapitału.

IV
1' Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunek ani wspólnie z innymi osobami,

nie zarządzam równiez taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też
pełnomo cnikiem w pr qy adzeniu takiej działalno ści.

2 sposób

Ztego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....'.......

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zŁotych (w przypadku pojazdów

i rok produkcji)

&..fu,p.*.łr* ..k*..p-
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VI

Zobovńązarua pienięzrre o wartości powyzej 10.000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i
poĘczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wpbec kogo, w zwipku z jakim

zdarzeniem, wjakiej wysokości): .

{de *

.. k. ł..., .{ł' Pft...t'ą

VII iFZInne dodatkowe o stanie maj

tt,.f'

..}r#r*.tł:*

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lfuw a,{Ą
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), Że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30

listopada 2016 r. o stafusie sędziów Trybunału KonsĘrtucyjnego @z. U. z20I8 r. poz. I4z2)

za p o danie nieprawdy gr ozi karu pozbawi enia wo lno śc i.

'fń

')t
^,&

Wv,L ttg'{( v Atj
(miejscowość, data)

ii. Ą' w
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Nięwłaściwe skreślić i uzupeŁrió, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednię dane.


