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PouczENIE

1' osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: części A oświadczenia zawarte sąinformacje dotyczące'stanu majątkowego' części B zas informad e do|yczące auty i -i";r" a vrodzenia,numeru PE'EL,adresuzamieszkaniaskładającegooświadizenieorazmiejscapołożenianieruchomości_niepodlegającepublikacji 
wBiuletynie Informicji Publicznej w zakresie określonym i 

^rt. 
aust. 7 ustawy z dnia |kwietnia 1990 r. o Policji.

2' osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodneg o z prawdąstarannego i zupełnego w1pełnieniakłŻdej z rubryk oświadczenia zrrajdującyctr się poszczegotnycnilgo c-zęściach(oznuirony"n lit.A i cyfiami rzymskimialbo lit' B) oraz punktach i pozycjach'tabel (omacroły"n'"ytu|ri araustimii]Ńąc się treścią zamieszczonychobjaśnieri.

3' Jeżeli poszczeg lne części i punkty oświadczenia znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , naleŻy skreślićniewłaściwe sformułowanie w nich zawarte.

4' W przypadku wyczerpaniamiejsca przewidzianego w formularzu apodanie informacji w ramach poszczeg lnych częŚci,punkt w lub pozycji, do oświadczenia naleŻy dołączyć arkusze form1tu eł zawiźrłjące: uzupełnienie wymaganychinformacji w układzie i stopniu szczegołowosci ot<reslony"r' rv" właściwych punktach oświadczenia , oznaczenieformularza oświadczenia, części, punktu i pozycji, do kt rych odnoszą się te inrorma cje, orazdatę i podpis składającegooświadczenie.

osWIADCznNIE o STANIE MAJĄTKOWYM

POLICJANTA

Część A

Ja, niŻej podpisany

WOJCIECH MIKŁASZ

(imię/inliona i nanaisko, nanłisko rodowe)

pehiący Sfużbę
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Po zapoananiu się przepisami ustawy zdnialkwietnia 1990r. o Policji (Dz.IJ'z20l lr.Nź87 ,poz.l687,poźn.mt.),
składając oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z art. 62 tej ustawyl):

! w związku Z naw iązaniem Stosunku
15.11.201 7R.

1) Wę właściwy kwadrat wpisać ZnakX orazuzupełnić odpowiednie danę.
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(nalezy podać Stanowisko lub funkcję oraz datę ich objęcia)
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D według Stanu na dzięn3lgrudnia roku poprzędniego, tj. 2019
(należy podać rok, za kt ry składane jest oświadczenie majqtkowe)

E w zwiqzku z rozwiqzaniem stosunku służbowego: nie dotyczy

fualćzy podac stanowisko lubfunkcję oraz datę opuszczenia slanowiska lub zaprzestania pełnieniafunkcji)

o na żądanie przełoŻonego właściwego w sprawach osobowych 
- - _ - - - - - - - - - _łię - .d-s!y--c-z_y

(należy podać dzieri' na la ry składane jest oświadczenie)

podaję według stanu na określony powyżej dzieri następujące informacje o składnikach majątku posiadanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej or az p oza jej granicami.

r

1. Posiadamdomy, mieszkania lub inne nieruchomości/nłepeshdłm dom wo mieszka lub innych nieruchomości*:

(nie dotyczy gospodarstwa rolnego - informacje w tyn zakresie naleŻy podać w pkt 2)
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poz. zakres informacji nieruchomość 1 nieruchomoś ć 2. nieruchomość 3.
nieruchom ość, 4

I opis nieruchomości

(dom,mieszkanię, lokal
uzytkowy, p|ac, działka _ rodzaj
zabudowy, garuŻ, hala, magazyn,

DOM
MIESZKALNY

DOM
LETNISKOWY MISZKANIE 2 DZIAŁKI

2 Powierzchnia nieruchomości w mz 200 mz 42 mz 34 mz 700m2 ,2700m2

ĄJ Wskazanie, czy nięruchomość
naleŻy
do majątku osobistego
osoby składaj ącęj

MAJĄTĘK OBJĘTY
vI'AŁzENSKĄ
wSPoLNoŚCĘ

MAJĄTEK OBJĘTY
l.ł.AŁŻENSKĄ
wsoLNoŚCĘ

MAJĄTEK OBJĘTY
l.ł.AŁŻENSKĄ

wsPoLNoŚcĘ

IWA"IĄTEK OBJĘTY
l.{AŁŻENsKĄ

wSPoLNoŚCĘ

4 Tytuł prawny do władania
nięruchomoŚcią
(własno ść, wsp łwłasno ść :

małżef|ska lub Z osobą trzecią _
wielkość udziału, udział we

wSPoŁwŁASNoSC
N'{AŁŻENsKA

wsPoŁwŁAsNoŚC
N..ł.AŁŻENSKA

WsPoŁwŁASNosC
l.(AŁŻENsKA

wSPoŁwŁASNoŚc
l'ł.AŁŻENSKA

5 Forma nabycia nieruchomoŚci
(kupno, spadek, darowizna, zamiana,
zniesienie wsp łwłasności,

BUDOWA BUDOWA KUPNO KUPNO

6 Wartość nieruchomości
z ostatniego
posiadanego dokumęntu
określającego
tę wartoŚć albo _ w przpadku
braku takiego dokumentu - data
i cena nabycia z al<tu

notarialnego lub innego
dokumentu stwierd zająCęgo
nabycie nieruchomośc i(nalezy
podać rodzaj i datę wydania tych

AKT
NOTARIALNY

2000 RoK

AKT
NOTARIALNY

2012 ROK

AKT
NOTARIALNY

z0l9 ROK

AKTY
NOTARIALNE

1996 ROK
2011 ROK
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poz. Zakres informacji Gospodarstwo rolne I Gospodarstwo rolne 2.

I Forma gospodarstwa rolnego, kierunek
prowad zonej w gospodarstwie rolnym
produkcji rolnej

2 Powierzctnia grunt w rolnych
gospodarstwa rolnego w ha

3
Rodzaj zabudowy
(dom,budynki gospod arcze, np. stajnia,
stodoła, inne _ wymienić)

4 Powier zchnia wskazanych wy żej

budynk w w mz

5
Wskazanie, czy gospodarstwo naleŻy d,o
majątku osobistego osoby składającej
oświadczenie
Czy do majątku objęteg o małŻeriską
wspolnością majątkową

6l Tytuł prawny do władania
gospodarstwem

(własnoŚć,wsp łwłasność : mał Żefska lub z
osobą trzecią _ wielkość udziału,
uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie.
dzięrŻawa, udział wę wsp lnocię gruntowej,
inny tytuł _ wymienić)

7 
| 

ror.na nabycia gospodarstwa

| {łunno,spadek, darow izna, zamiana,

l zniesienię wsp łwłasności, zasied zenie, inna
l forma _ wymienić)

Wartość gospodarstwa rolnę go Z
ostatnięgo posiadanego dokumentu
okreŚlającego tę wartość albo - w
przpadku braku takiego dokumentu -
data i cena nabyci a z aktu notarialnego 

I

lub innego dokumentu stwierd zającego 
l

nabycie gospodarstw a (naleŻvpodać rodzaj|
i datę wydania tych dokumentow). 

I

W przypadku braku wymienionych 
I

dokument w podać opis gospodarstwa i I

przybliŻoną datę jego nabycia lub l
wybudowania I

'' P łrą_ *'ę ff- ,9
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2' nie posiadam gospodarstwa rolnego*:

*Nięwłaściwe skreślić.

i-'ttŁNU UI\TK
Ds" OchronY ln acji Nie;awtlyci

KomendY Powiat Policji w Jarosłav'"]
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3. pos i adam za so by p i en iężne / *ł,*posiadał**aseb@ * :

rr

nie posiada m j malżonek(ka) mienia
nabytego*odskarbu pa stwa, innej par stwowej osoby prawnejo gminy, m ązku międzygminnego, powiatu,młiązku
powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, kt łe podlegało zbyciu w drodze przetargu:

paz. zakres informacji

przynależnoŚć do
majątku objętego

małżeits ką wsp l nością
majątkową

przynależność do
majątku osobistego

składającego
oŚwiadczenie

I Kwota środk w p i en ięŻny ch zgr omadzony ch
w walucie polskiej
(suma Środk w zgromadzonych w got wc ę oraz na
rach un k ach bięŻący ch i l o katac h p ro w adzony ch pr zez b anki,
sp łdzielczę kasy oszczędnościowo-kredytowe lub innę
instytucje finansowe)

15 450,-
WSPoŁwŁASNoŚC
MAŁZENSKA

2 Kwota Środk w pien ięŻny ch zgrom adzony ch
w walucie obcej

(w rozbiciu na poSZczeg lnę waluty * Suma środk w
zgromadzonych w got wc ę oraz na rachunkach bieŻących
i lokatach prowadzonych przezbanki lub innę instytucje
finansowe)

ĄJ Papiery wartoŚciowe
(rodzaj, iloŚć, data i cena nabycia, ZW przypadku papier w
wartościowych w obrocie publicznym _ wartoŚć rynkowa
na dzięfl złoŻęnia oświadczenia)

poz. zakres informacji składnik mienia l. składnik mienia 2. składnik mienia 3.

I Rodzaj mienia

2 Powięrzchnia w ha lub mz

(w przypadku nabycia nięruchomo ści
gruntowei" domu" mieszkania)

J Wskazanie' czy mięnię Zostało nabyte
do majątku osobistego Czy do majątku
obj ęteg o małŻeriską wsp lnością
majątkową

4 Tyfuł prawny do władania mieniem
(własność, wsp łwłasność małżeriska lub
z osobą trzecią _ wielkość udziału,
uzytko wan i e wi eczys te, uŻytko wan ie,

dzięrŻawa, inny tytuł - wymienić)

5 Dane podmiotu, od ktorego mienie nabyto
(nazwai adres)

6 Wartość nabyego mienia z ostatniego
posiadanego dokumęntu okreŚlającego
tę wartość, a w przwadku braku takiego
dokumentu - data i cena nabycia z aktu
notarialnego lub innego dokumentu
stwierd zającego nabycie mienia
(nalezy podać rodzaj i datę wydania tych
dokumentow)

ł &ffiiLłitąr*"ffffi }JJ}Łi'{() )r\tK
hcji NiejawrrYch

Policji w Jarosławr-'
**n)- 

?fi';fi lf*" OchrlrnY {sfr
*L*;l* ŁUd.|"ł (omendy Powiato}

rngr SZRWSKI 417



poz- z;akres informacji podrniot I podmiot 2. podmiot 3.

I Nazwa i adres sp łki, sp łdzięlni

2 Pęłnione funkcje lub zajmowane
stanowiska
(w tym członkostwo w Zarządzie, radzie
nadzor czej, komisj i rew izyjnej)

3 Data rozpoc zęcia pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowisk

III
1. Jestem/nie jestem* członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sprÓłki prawa handlowego lub

sp łdzielni2):

2.@nieposiadamudziałwlubakcji*wsplkachprawahandlowegolub
nie jestem* wsp lnikiem w osobowych sp łkach handlowych:

poz. zakres informacji sp łka 1 sp łka 2. sp łka 3.

1 Nazwa i adres Społki

2 IloŚć i wartoŚć nominalna wkład w
lub udziałow

3 IloŚc i wartość nominalna akcji, a w
przpadku akcji w obrocie publicznym *

wartość rynkowa na dzie złoŻenia
oŚwiadczenia

4 f)ata nabycia wkład w, udział w
lub akcji

I\/

prewadzg-awiesile nie prowadzę

działalności gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp lnie z innymi osobami*, z*łządeanlnie zarządzam* taką

działalnością lub /nie jestemx przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3):

*Nięwłaściwe skręślić.
') Ni. dotyczy członkostwa w radach nadzo rczych społdzielni mięszkaniowych.

poz. zakres informacji podntiotl. podmiotZ. podmiot3.

1 Nazwa/firma prowadzonej lub
zarządzanęj działaInośc i go Sp od ar częj,
lub ktorej osoba składająca oświadczenię
j est przedstawicięlęm lub
pełnomocnikiem' oraz numer NIP,
REGON lub KRS właściwy dla tej
działalności

2 Wskazanie, czy działalność gospod arcza
jest przęz osobę składaj ącą oświadczęnię
prowadzona czy Zarządzana, czy jest
przedstawicielem lub pełnomocnikiem tej

działalności

}tfi=ofl6p'y to działa]ności wytw rczej w rolnictwie w zakresię produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakręsie gospodarstwa
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Uzyskałem w roku ubiegłym przychody/niiełzyskałem{ałn) w roku ubiegłym przychodriw*:

Należy podać w poniższej tabeli;

'źr dłauzyskanegoprzychoduzgodniezpodziałemformularzaoświadczenianaczęści,wkt rychzostafuymienionystan prawny
lub faktyczry związany z uzyskaniem przychodu, np.:

częśćA-r:przych dmajmunieruchomości,przych dzdzierŻawy,przych dzgospodarstwarolnego(ruwzględnieniem
rodzaju i wysokoŚci dotacji/dopłat), odsetki zlokat bankowych, przych d z posiadanych papier w wartościowych,

część A-II: przych d z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Pa stwa, innej paristwowej osoby prawnej, gminy lub
związkumiędzygminnego, kt re podlegało zbyciu w drodze przetarga,

część A-III: przych d z tyttlłu członkostwa w organach stanowiących os b prawnych, udziĄ w zysku podmiot w
gospodarczych wymienionych w tej części,

część A-Iv: przych d z prowadzonej lub zarządzanej działalności gospodarczej wymienionej w tej
części,

inne: w1magrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy' uposaŻenie, dieta, emerytura lub renta, przych d z
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przych d z tytlia zbycia nieruchomości, składnik w mienia ruchomego lub
papier w wartościowych, przych d z otrzymanej darowizny pieniężnej lub spadku, przych d z wygranej pieniężnej w
g rach hazardowych, przych d z najmu składnik w mienia ruchomego, odsetki od udzielonych poŻyczek, prĄch d z
praw autorskich' inne niewymienione powyżej źr dła ptzychodu - należy określić w tabeli;

.kwotyprzychod w fal<tycznie uzyskane zposzczeg |nych źr deł;

'przynaleillość przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeriską wsp l-
nością majątkowąa)'

częsc
formularza

rrkreślenie źr dła
przychodu

Kwota
przychodu

przy naleznoś ć przychod u
do majątku osobistego albo do
majątku obj ętego małżefitską

wsp lnością majątkową

Uwagi

^Ą'_'t

A.IT

A-III

A-rv

rnne
WYNAGRODZENIEZE

STUSUNKU 1ŁIJŻB. 110,426,96 )

MAJĄTEK OBJĘTY
nnAŁŻEŃSKĄ wSPoLNoŚC.

lnne CZŁoNKosTwo w
GKRPA 560,- MAJĄTEK OBJĘTY

|vI AŁŻENSKĄ w sPoLNo Ś c.

Dooświadczenia@iedołączamuzupehrienia*informacji,oktr5rmmowawpkt4pouczenia.

P owyŻSze ośw iadczenie składam Świad omy
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z20lI r.

,..., P.ł.!ł p.h nik, .?7. r93 .a ?.0. .r...
(miej scow ośći data złożenia ośw iadczen ia)

odpowiedzialności dyscyplinarne przęwidzianej w art. l32 ustawy z dnia
Nr 2 87 , poz. 1687 , Z poźn. Zm.).

lutego1964r. _Kodeks rodzinny i opiekunczy(Dz.t].Nr9,PoZ.59;zpoźn.zm.) do majątku
pracę i dochody , innej działalności Zarobkowej kaŻdego małŻonkow oraz dochody z
bistęsp kazdego Z małŻonk w.
iJUNlrr
acji Niejawt{crr

j Policji w Jaro$łar'nir"'
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