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zamieszkały(a) w.

tytuł prawny: ..

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 30 listopada2aś r. o statusie sędziów Trybunału
Konstytucyjnego @z. U.z20I8r.poz.1'422), zgodnie zart.|4 ust. 1tej ustawyoświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

1,{,c fił1. Dom o oowierzchnit- r.*,
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Ż. lub inne):

całkowita: fn"r
adres:

tytuł prawny (własność,
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3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: ........,

adres:

powierzchnia: m2

tytuł prawny (własnośó, współwłasnośó, użytkowanie wieczyste, dzierŻawa. inny tytuł, podaó
jaki)

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

4. Inne nioruchomości (place, działki powierzchnia:,.................... m2
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5. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

T{ffiPIA

So. o,r o vłł

- środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: ..'

- papiery wartościowe: ..
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby
prawnej, jednostęk samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

t*f nie*

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo

NI

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego,aniteżczłonkiem zaruądufundacji ptowadzącej działalnośÓ gospodarczą.

b$ Jestem ezłorkie'g zarz'}du, rad}'._ nrd-otc-pj |rr.b--komiqii rgwizy;nqi qpó&i pfarffi.

(wymienić pehione flrnkcje i stanowiska wtazznazwami spółek i fundacji)

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

2. a* Nię jestem zatrudniorry(a) ani tęŻ nię wykonuję irurych zajęć w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośó lub interesownośó.

bl*'pó&ac j-lpqmienłłne*ajęeia:
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3' a* Nie jestęm członkiemzaruądu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni'
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(podać peŁrioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

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

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziały lub akcje:
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(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'.....',....ł.|.r.'.'...';...i..r

RÓwnocześnie oświadc zam, Że w spółce

'., . ... moje udziały (lub akcje) przewaczają 10%,

W pozostałych spÓłkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nię stanowią więcej
niŻ10% kapitałir.
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1. Nie prowadzę działalności gospodarczej nawłasny rachunęk ani wspólnie z innymi osobami,

nie zaruądzam równiez taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w pro1vadzeniu takiej działalności.

pełęesffi-na:

,;..,..,.......".,

Z tego tytufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńotych (w przypadku pojazdów

i)
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzięlonę (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzenięm, wjakiej

fr.**\h/hs/-

wvsokości):"</Ui,otr..)
""{t""""""

VII
Inne dodatkowę dane o stanie majątkowym] ........,,...

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

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), Że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30
listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz' IJ. z2018 r. poz' L422)
za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data)

'Niewłaściwę staeślić i uzupehrić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane


