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Imieiccą zatrudnienia, stanowisko lŃ funkcja) ,

zamieszkały(a) w .ul
poZapoznaniu się zprzepisami ustawy zdnia301istopada2OI6r. o statusie sędziówTrybunału
Konstytucyjnego (Dz. U. z20I8 r. poz. 1422), zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy oświadczam,
ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I

1. Dom o powierzchni

adres:

...-.......... ... m2 połoŻony ......

tfiuł prawny: ..

2. Mieszkanie ( lub inne): .

adres ...... powierzchnia całkowita: .. nł
tytuł prawny *spółwłasnośó,' wielkość udziału)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: .. ftł
adres: ..

rcdzaj
tytuł prawny (własnośó, współwłasnośó, użytkowanie wieczyste, dzlerżawa' inny tytuł, podać
jaki):

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

m24. Inne nieruchomości (place , działki): ......:. powierzchnia:

(adres, tytuł prawny: własność' współwłasnośó, irrny tytuł - podaó jaki otaz irrne dane)
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5. Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgtomadzone wwalucie polskiej: ..

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej

zd 
ĄJ"...?ł-

- papiery wartoŚciowe

.. na kwotę: ...

il
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej,

które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

-łalęx nie*

Podać rodzaj mienia' datę nabycia, od kogo .

b{< Jestem człoŃiem zarządu, rady nadzorczej lub
handlowego, gospodarczą.

(wymienić pełnione furkcje i stanowiska wTazz nazwami spółek i fundacji)

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

b* w spółkach prawa zaJęaa:

ŃJr

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, ani teŻ członkiem zatządu fundacj i

m

działalnośÓ

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani teŻ nie wykonuję irrrrych zajęć w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośó ltń interesowność.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości



Nie jestem członkiem zarządu,rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni

KOPIA

J

b*

(podać pehrioną f,ulkcję, naz.łę i adres spółdzielni)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

4.W go posiadam nizej podane udziały lub akcje:

Ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
Równocześnie oświadczam, że w spółce

moje udziały (lub akcje) przekłaczająI0%
W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią więcej
niŻ I0oń kapitału.

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

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10.000 z)otych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

.. .ś.{'w-.ę.atb. . psotor.'t1 fu./fi\n RoVEŁ tŁEEł/.N}tR Z.:.

następuj ących spółkach prawa handlowe

Ń lE *p-sńbAt:{

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

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunek ani wspólnie z innymi osobami,
nie zarządzam równi€ż taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też

w działa|noscl.pełnomocnikiem takiej

QpoS
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VI

Zobovńryania pienięzne o wartoŚci powyżej 10.000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvńązku z jakim
zdarzetiem' w j akiej wysolf ości) :
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VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), Że na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 30

listopada 2016 t. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. zŻ0l8 t. poz. 1422)

za podanie nieprawdy gr ozi kar a pozbawienia wo lno ści.
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j.-u,l.o*.,,...Ł.9....rrr"ł" #.Ł. b l',
(miejscowość, iJata) ę
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NiewłaŚciwe slaeślić i uzupehriÓ, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.


