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Zalącznik nr 3
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(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fimkcja)

po zapozn'aniu się z przepisami ustawy z dnia 30 listopada 20].6 r. o statusie sędziów Trybunału KonsĘrtucyjnego @z. U.
.JR ?e)

poz.2073f, zgodnię z art. 14 ust. t tej ustawy oświadczarĄ że posiadam wchodzące w skład małzenskiej wspólności

lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Ęrtuł prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: Żm

adres:

rodzaj zabudowy:

Ęrfuł prawny (własnośó, współwłasnośó, dzierżawa, inny Ęrtuł, podaó jaki):

Ztego ęłam) w roku ubiegłym prąychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości fuIace, aziałti):*}fi.w;.,.!}:*.1''*Ł .-.?)..i'*-*.'.Y.:!.W",,"^^,y}
rs,łŁ

ł" !ls-lr.'l,l"v't
'\+i C" ""

(adres' Rrtuł oraz rnne

2m



K()PTA
Dzięnnik Ustaw -10- Poz.20'73

5. Zasaby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzotew walucie polskiej: 9$1,.$..i ..

- środki pienięzrre zgromadzonę w walucie obce1: ł.a-l T
p,ró} 

"'t' 1,i

- papiery wartościowę: . ce,kpt1*.
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Nabyłem{3ni) (nabył mój małżonek) mięnie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego , tch rwiąrków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodzę przetargu:

-takŁ-

Podać rodzaj mienia, datę nabycia' od kogo

m

1. a* Nie jestem członkięm znządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani też członkiem

zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

rj Jestern e*er*ęiem zaf#E; rady - Ęł*
.

'' (wymrenić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)

Z tego Ęrtuhl osiągrrąłeń(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. a- Nie jestem zatrudrllolypf ani tez nię wykonuję irurych zajęó w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać

podejrzenie o moją shonniczość lub intęresowność.

b- ię-nłżę*rłTmienłene+ąięeła:

Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...
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3. a* Nie jestem członkięm zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.

ielni:

(podać pehioną fuŃcję' nazwę i adres spółdzielni)

Z tego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziaĘ lub akcje:

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

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

Równocześnię oświadczam, że w spółce

moje udziĄ (lub akcje) przekaczają 10oń.

W pozostĄch spółkach prawa handlowego posiadane udziĄ lub akcje nie stanowią więcej niz 10% kapitału.

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunęk ani wspólnie z inrryni osobami, nie zatządzam równieŻ

taką działaInością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Prowadzę wwyżej określopy sposób działalność polegającą na:

Z tego Ąrfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rvysokości

v
Składniki mienia ruchomęgo o wartości powyżej 10'000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podaó

markę, modęl i rok produkcji):

jbr,ł"ałt;-4ó
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VI

Zobowiązaria pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyfy ipoĘczk| oraz warunki, najakich

zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w

liu-\ł.," 15 & ł^,".-łu ą^u-
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Inne dodatkowę dane o stanie majątkowym:

łA *I^ż^rŁW W t*łł-',^ar:łr", łoĘ\r< ęLyĄp1łłłuĄ

Z tego Ęrtufu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów

Trybunału KonsĘrtucyjnego (Dz' U' poz' 2ffi3f zafodanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściwe skreślić i uzupełnió, wpisując w poszczególnych punllach odpowiednie dane'


