OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
…………………….., dnia………….……….. r.
(miejscowość)

Część A
Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

………………………………………………………………………………………
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

urodzony(a) ……………………………………… w…………………………………………………….
składam:

□ oświadczenie majątkowe □ korektę oświadczenia majątkowego

□ w związku z objęciem stanowiska/funkcji, to jest na dzień ……………………..
□ według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego
□ na dzień opuszczenia stanowiska/pełnienia funkcji, to jest na dzień ……………….
□ wezwany do złożenia oświadczenia majątkowego na dzień …...…………………
Oświadczam, że na wskazany dzień:

□ pozostaję w ustroju wspólności majątkowej
□ pozostaję w ustroju rozdzielności majątkowej zawartej dnia

……………………

□ posiadam tylko majątek osobisty
po zapoznaniu się z przepisami ustawy ………………………………………….. świadomy(a) odpowiedzialności za
podanie nieprawdy lub nieujawnienie informacji zgodnie ze stanem faktycznym, oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek osobisty:

I. ZASOBY FINANSOWE:
1.

środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ………………………….. w gotówce
…………………………… na rachunkach bankowych

2.

środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: ………………………….. w gotówce
…………………………. na rachunkach bankowych

3.

środki w jednostkach funduszy inwestycyjnych(jakich) ………………………………………..........
..................................................................................................................................................................

4. środki w jednostkach funduszy emerytalnych (jakich) ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
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5.

środki w polisach o charakterze kapitałowym (jakich) ……………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………

6. środki na indywidualnych kontach emerytalnych
7. inne zasoby finansowej (jakie)

………………………………………………
…………………………………………………

8. prawo do dysponowania zasobami finansowymi innych osób/podmiotów
a) imię i nazwisko/nazwa podmiotu: …………………………………………………………………
b) podstawa prawna: ………………………………………………………………………………….
9. Papiery wartościowe i akcje notowane na giełdach:
a. ……………………………………… wartość zakupu……..…….…. wartość obecna: ………………
b. ……………………………………… wartość zakupu……....…..…. wartość obecna: ………………
c.

……………………………………… wartość zakupu……….……... wartość obecna: ………………

d. ……………………………………… wartość zakupu………......…. wartość obecna: ………………
e. ……………………………………… wartość zakupu……….…..…. wartość obecna: ………………

□

Papiery wartościowe zbyte w ciągu ostatniego roku lub od wypełnieniu ostatniego oświadczenia
majątkowego zamieszczam w części C

□ W ciągu ostatniego roku lub po wypełnieniu ostatniego oświadczenia majątkowego nie posiadałem innych
papierów wartościowych

II. NIERUCHOMOŚCI
1. Dom o powierzchni:
a. ……………..m2, o wartości:………………. tytuł prawny: ……………….. rok nabycia …………..,
powierzchnia działki, na której posadowiony jest dom ……………………… m2

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
b. ……………..m2, o wartości:………………. tytuł prawny: ……………….. rok nabycia …………..,
powierzchnia działki, na której posadowiony jest dom ……………………… m2

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni
a. ……………..m2, o wartości:………………. tytuł prawny: ……………….. rok nabycia…………
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□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
b. ……………..m2, o wartości:………………. tytuł prawny: ……………….. rok nabycia…………

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia: ………… o wartości: ………… tytuł prawny: ………………………
rodzaj zabudowy: ………………………………………………………………………

□ majątek osobisty

□ wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości:
a) Rodzaj: …………………………....…, powierzchnia ……………m 2, o wartości …….……….
rok nabycia ……………, tytuł prawny: …………………………………………………………..

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
b) Rodzaj: …………………………....…, powierzchnia ……………m 2, o wartości …….……….
rok nabycia ……………, tytuł prawny: …………………………………………………………..

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
c) Rodzaj: …………………………....…, powierzchnia ……………m 2, o wartości …….……….
rok nabycia ……………, tytuł prawny: …………………………………………………………..

□ majątek osobisty □ wspólność majątkowa
□

Nieruchomości zbyte w ciągu ostatniego roku lub po wypełnieniu ostatniego oświadczenia majątkowego
zamieszczam w części C

□ W ciągu ostatniego roku lub po wypełnieniu ostatniego oświadczenia majątkowego nie posiadałem innych
nieruchomości

III. UDZIAŁY I AKCJE
Posiadam udziały/akcje w spółkach prawa handlowego — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
1. ……………………………………………………….…………………………………………………………
Stanowią one pakiet większy niż 10% udziałów w spółce lub reprezentują powyżej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu wspólników :

□ tak □ nie

2. ……………………………………………………….…………………………………………………………
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Stanowią one pakiet większy niż 10% udziałów w spółce lub reprezentują powyżej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu wspólników :

□ tak □ nie

3. ……………………………………………………….…………………………………………………………
Stanowią one pakiet większy niż 10% udziałów w spółce lub reprezentują powyżej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu wspólników :

□ tak □ nie

4. ……………………………………………………….…………………………………………………………
Stanowią one pakiet większy niż 10% udziałów w spółce lub reprezentują powyżej 10% głosów na
walnym zgromadzeniu wspólników :

□ tak □ nie

□

Udziały zbyte w ciągu ostatniego roku lub po wypełnieniu ostatniego oświadczenia majątkowego
zamieszczam w części C

□ W ciągu ostatniego roku, bądź/i po wypełnieniu ostatniego

oświadczenia majątkowego nie posiadałem

innych udziałów

IV SPÓŁKI OSOBOWE
1) Uczestniczę lub w czasie ostatniego roku uczestniczyłem osobowych spółkach prawa handlowego:
(należy podać nazwę, formę prawną i przedmiot działalności oraz datę rozpoczęcia/zamknięcia)
a) spółka: ……………………………………………………………………………………….
wartość wniesionego wkładu: ……………………………, data wniesionego wkładu: ………
b) spółka: ……………………………………………………………………………………….
wartość wniesionego wkładu: ……………………………, data wniesionego wkładu: ……
V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Prowadzę lub w okresie ostatniego roku prowadzałem działalność gospodarczą (należy podać nazwę,
formę prawną i przedmiot działalności oraz datę rozpoczęcia/zamknięcia):
— osobiście …………………………………………………………………………………………………………
— wspólnie z innymi osobami …………………………………………………………………………………….
2. Zarządzam lub w okresie ostatniego roku zarządzałem
przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

działalnością gospodarczą lub jestem
(należy podać formę prawną i przedmiot

działalności):
— osobiście …………………………………………………………………………………………………..
— wspólnie z innymi osobami ………………………………………………………………………………
VI. MAJĄTEK NABYTY
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W okresie ostatniego roku nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, spółki zobowiązanej następujące mienie o wartości powyżej
10 000 zł (należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo):
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………….

VII. UCZESTNICTWO WE WŁADZACH
1) Jestem członkiem władz zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych w organach spółek prawa
handlowego, innych osób prawnych, w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni lub pełnię w nich funkcję
pełnomocnika, likwidatora lub syndyka:
a) rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:…………………….…..,
nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………….,
okres pełnienia funkcji/stanowiska: …………………………………………………………..…,
rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:……………………….,
b) rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:……………………….,
nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………..…,
okres pełnienia funkcji/stanowiska: ………………………………………………………………,
c) rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:……………………….,nazwa
podmiotu: ………………………………………………………………………………..…,
okres pełnienia funkcji/stanowiska: ………………………………………………………………,
2) Jestem członkiem w następujących stowarzyszeniach lub organizacjach krajowych i międzynarodowych
korzystających w swojej działalności ze środków publicznych:
a) ………………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………………………………………………...

□ Informacje o członkostwie w wymienionych organach/zajmowaniu wymienionych stanowisk w przeszłości,
tj. w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego
oświadczenia złożonego na wskazany dzień, zamieszczam w części C.
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□ W ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego
oświadczenia złożonego na wskazany dzień, nie pełniłem innych funkcji wymienionych organach/nie
zajmowałem innych stanowisk w wymienionych podmiotach.

VIII. DOCHODY
Dochody i inne przysporzenie majątkowe uzyskane przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń
majątkowych oraz jej małżonka w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia majątkowego na wskazany
dzień z tytułu:
1. Umów o pracę
a. Kwota ………………….. pracodawca……………………………………..
b. Kwota ………………….. pracodawca`…………………………………….
2. Umów zleceń
c.

Kwota ………………….. zleceniodawca…………………………………..

d. Kwota ……………………zleceniodawca…………………………………..
3. Umów o dzieło
e. Kwota ………………….. ..zamawiający……………………………………..
f.

Kwota …………………… zamawiający……………………………………...

4. Prowadzenia gospodarstwa rolnego ……………………………………………..
5. Dopłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego……………………
6. Posiadania lub obrotu papierami wartościowymi: ……………………………….
7. Posiadania akcji lub udziałów w spółkach handlowych ………………………………..
8. Uczestnictwa w osobowych spółkach prawa handlowego …………………………………..
9. Z tytułu zasiadania w organach spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń (wskazać w których)
a. we władzach zarządzających ………………………………………………………
b. we władzach nadzorczych …………………………………………..
c. we władzach kontrolnych ………………………………………..
10. Prowadzenia działalności gospodarczej ……………………………………………
11. Zarządzania działalnością gospodarczą ……………………………………………
12. Diet ……………………………………………………………………………………..
13. Renty/emerytury
14. Innych źródeł (jakich) ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
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IX. SKŁADNIKI MIENIA
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych oraz pojazdy mechaniczne (należy podać
markę, model i rok produkcji) także zbyte w przeciągu roku od wskazanego w oświadczeniu dnia (podać datę
zbycia):
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

□

Informacje o ruchomościach zbytych w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek
złożenia oświadczenia lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień, zamieszczam w
części C.

□

W ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego
oświadczenia złożonego na wskazany dzień, nie posiadałem innych ruchomości.

X. INNE PRAWA MAJĄTKOWE
Inne posiadane prawa majątkowe o wartości powyżej 10 000 złotych:
a) przedmiot prawa majątkowego: …………………………………………………………………...
b) przedmiot prawa majątkowego: …………………………………………………………………...

X. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) także spłacone w
przeciągu roku od wskazanego w oświadczeniu dnia (podać datę spłaty):
a) rodzaj zobowiązania: ……………………………………………………………………………...,
w związku z jakim zdarzeniem/cel: ………………………………………………………………,
data powstania zobowiązania: …………………., kwota zobowiązania (waluta): ………...…,
wobec kogo/komu: ……..……………………….., kwota pozostała do spłaty: ………………,
termin spłaty, zgodnie z umową: ………………………………………………………………….

b) rodzaj zobowiązania: ……………………………………………………………………………...,
w związku z jakim zdarzeniem/cel: ………………………………………………………………,
data powstania zobowiązania: …………………., kwota zobowiązania (waluta): ………...…,
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wobec kogo/komu: ……..……………………….., kwota pozostała do spłaty: ………………,
termin spłaty, zgodnie z umową: ……………………………………………..…………………..

□

Informacje o zobowiązaniach spłaconych i udzielonych w ciągu roku od wskazanego dnia, na który
powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień,
zamieszczam w części C.

□

W ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego
oświadczenia złożonego na wskazany dzień, nie posiadałem innych zobowiązań.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie …………………… za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Data ……………….
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Podpis

...............................................

CZĘŚĆ B –nie podlegająca publikacji
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
II 1. a. ……………………………………………………………………….
II 1. b ………………………………………………………………………...
II 2. a …………………………………………………………………………
II 2. b …………………………………………………………………………
II 3 a …………………………………………………………………………..
II 4 a …………………………………………………………………………..
II 4 b ………………………………………………………………………….
II 4 c ………………………………………………………………………….

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie …………… za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

………………………………………………….

(data)
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...............................................

(podpis).

Część C
1. Papiery wartościowe, udziały i akcje posiadane w spółkach prawa handlowego zbyte w ciągu roku od
wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego oświadczenia
złożonego na wskazany dzień:
a) nazwa emitenta: ……………………..., liczba:……………..., data nabycia: ………………..,
cena nabycia: ………………………..., cena zbycia: …………………………………………..
b) nazwa emitenta: ……………………..., liczba:……………..., data nabycia: ………………..,
cena nabycia: ………………………..., cena zbycia: …………………………………………..
c) nazwa emitenta: ……………………..., liczba:……………..., data nabycia: ………………..,
cena nabycia: ………………………..., cena zbycia: …………………………………………..

2. Nieruchomości zbyte w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia
lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień:
a) rodzaj nieruchomości: …………………………………………………………………………….,
powierzchnia: ………………, rok nabycia: …...……………., cena nabycia:…………..……. data
zbycia:………………… cena zbycia: ……………………………………………………….
□ majątek osobisty

□ wspólność majątkowa

b) rodzaj nieruchomości: …………………………………………………………………………….,
powierzchnia: ………………, rok nabycia: …...……………., cena nabycia:………………. data
zbycia:………………… cena zbycia: ……………………………………………………….
□ majątek osobisty

□ wspólność majątkowa

c) rodzaj nieruchomości: …………………………………………………………………………….,
powierzchnia: ………………, rok nabycia: …...……………., cena nabycia:……………...…. data
zbycia:………………… cena zbycia: ……………………………………………………….
□ majątek osobisty

□ wspólność majątkowa

3. Członkostwo w organach władz zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych spółek prawa handlowego,
innych osób prawnych, w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni lub pełnienie w nich funkcji pełnomocnika,
likwidatora lub syndyka w przeszłości, tj. w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek
złożenia oświadczenia lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień:
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a) rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:…………………….…, nazwa
podmiotu: ………………………………………………………………………………….,
okres pełnienia funkcji/stanowiska: …………………………………………………………..…,
rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:……………………….,
b) rodzaj członkostwa: ………………………………, funkcja/stanowisko:……………………….,
nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………..…,
okres pełnienia funkcji/stanowiska: ………………………………………………………………,

4. Ruchomości zbyte w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał obowiązek złożenia oświadczenia
lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień:
a) rodzaj/nazwa/inne dane (marka, model, rok produkcji): …………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
rok nabycia: …………………, cena nabycia: ……………………., cena zbycia: ……………..
b) rodzaj/nazwa/inne dane (marka, model, rok produkcji): …………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
rok nabycia: …………………, cena nabycia: ……………………., cena zbycia: ……………..
c) rodzaj/nazwa/inne dane (marka, model, rok produkcji): …………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
rok nabycia: …………………, cena nabycia: ……………………., cena zbycia: ……………..

5. Zobowiązania powyżej 10 000 zł spłacone i udzielone w ciągu roku od wskazanego dnia, na który powstał
obowiązek złożenia oświadczenia lub od ostatniego oświadczenia złożonego na wskazany dzień:
a) rodzaj zobowiązania: ……………………………………………………………………………...,
data powstania zobowiązania: …………………., kwota zobowiązania (waluta): ………...…,
wobec kogo/komu: ……..………………………….., kwota spłaty/udzielona: ………………,
b) rodzaj zobowiązania: ……………………………………………………………………………...,
data powstania zobowiązania: …………………., kwota zobowiązania (waluta): ………...…,
wobec kogo/komu: ……..………………………….., kwota spłaty/udzielona: ………………,
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie …………… za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
………………………………………………….
(miejscowość, data)
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...............................................
(podpis).

