
OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy: URZĄD SKARBOWY           

Ja, niżej podpisany(a) ANDRZEJ BRZUZY
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)

urodzony(a) 10 kwietnia 1970 roku w Ostródzie

zatrudniony(a) w WSA w Olsztynie, Sędzia
(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późno zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego

oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I
Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej:

• zgodnie z informacją z dnia 4 maja 2021 r. przesłaną drogą e-mailową przez Bank Pekao
S.A. (wg. stanu na dzień 26 kwietnia 2021 r., czyli dzień powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego) - stan środków na rachunku bieżącym wynosił - 15.922,16 PLN
(piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 16 gr.),

2. Środki zgromadzone w walucie obcej:

• zgodnie z danymi z rachunku bankowego (wg. stanu na dzień 26 kwietnia 2021 r., czyli

dzień powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego) stan wynosił - 2200,04

CHF (dwa tysiące dwieście franków szwajcarskich i 4 centy).

II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom: ~ części domu Rodzice                       ~ części domu Andrzej Brzuzy

powierzchnia: powierzchnia użytkowa 175,40 m2

położony na działce o powierzchni: 0,1087 h (współwłasność do 'l2części)

adres:  

tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie: NIE DOTYCZY
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· hni 2powterze nta: m

adres: .

tytuł prawny: .

3. lnne nieruchomości: NIE DOTYCZY

· hni 2powrerzc ma: m

adres: .

tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane):

4. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: .

· hni 2powterze ma: m

adres: .

rodzaj zabudowy: .

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł,

podać jaki): .

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

III
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

• Mitsubishi Outlander - rok 2007 - własność;
• Suzuki SX 4 - rok 2006 - współwłasność z Rodzicami               

        

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

1) środki pieniężne dostępne do zleceń zgromadzone na rachunku maklerskim (zgodnie ze
stanem rachunku przesłanym przez PKO BP BM na dzień 26 kwietnia 2021r., czyli dzień
powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego):
• 1013,37 PLN (tysiąc trzynaście złotych i 37 gr.),

2) instrumenty finansowe - akcje (zgodnie ze stanem rachunku przesłanym przez PKO BP
BM na dzień 26 kwietnia 2021 r., czyli dzień powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego):
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• ACTION S.A. - (80 akcji) na kwotę 880,00 PLN (osiemset osiemdziesiąt złotych),
• BIOMED Lublin S.A. - (260 akcji) na kwotę 2758,60 PLN (dwa tysiące siedemset

pięćdziesiąt osiem złotych i 60 gr.),
• CELON Pharma S.A. - (130 akcji) na kwotę 6311,50 PLN (sześć tysiące trzysta

jedenaście złotych i 50 gr.),
• FAMUR SA - (370 akcji) na kwotę 865,80 PLN (osiemset sześćdziesiąt pięć złotych

i 80 gr.),
• INNOGENE S.A. - (85 akcji) na kwotę 1802,00 PLN (tysiąc osiemset dwa złote),
• KINOPOL S.A. - (80 akcji) na kwotę 1144,00 PLN (tysiąc sto czterdzieści cztery

złote),
• MABION S.A. - (I 10 akcj i) na kwotę 7040,00 PLN (siedem tysięcy czterdzieści

złotych),
• Petrolin Oil - (l akcja) na kwotę: 1,94 PLN (jeden złoty i 94 gr.),
• PGS Software S.A. - (115 akcji) na kwotę 1552,50 PLN (tysiąc pięćset pięćdziesiąt

dwa złote i 50 gr.),
• PKO BP S.A. - (80 akcji) na kwotę 2620,80 PLN (dwa tysiące sześćset dwadzieścia

złotych i 80 gr.),
• QUERCUS TFl S.A. - (200 akcji) na kwotę 1004,00 PLN (tysiąc cztery złote),
• R22 S.A. - (150 akcji) na kwotę 8700,00 PLN (osiem tysięcy siedemset złotych),
• RYVU Therapeutics S.A. - (122 akcje) na kwotę 6100, 00 PLN (sześć tysięcy sto

złotych),
• SELVITA S.A. - (10 akcji) na kwotę 752,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt dwa złote),
• SUNEX S.A. - (1650 akcji) na kwotę 11385,00 PLN (jedenaście tysięcy trzysta

osiemdziesiąt pięć złotych),
• TOYA S.A. - (220 akcji) na kwotę 1720,40 PLN (tysiąc siedemset dwadzieścia

złotych i 40 gr.).

V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)

l) zgodnie z informacją przesłaną przez Biuro Maklerskie PKO BP (stan rachunku
maklerskiego na dzień 26 kwietnia 2021 r., czyli dzień powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego) ogółem w obligacjach wynosił - 173.487,10 PLN (sto
siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i 10 gr.), w tym:

• obligacje GPW0122 - (726 szt.) - wycena 73.217,10 PLN (siedemdziesiąt trzy tysiące
dwieście siedemnaście złotych i 10 gr.),

• obligacje KRI062 1 - (1000 szt.) - wycena 100.270,00 PLN (sto tysięcy dwieście
siedemdziesiąt złotych);

2) zgodnie z informacją z rachunku internetowego w Banku Pekao S.A. i danych tam
zawartych, według stanu na dzień 26 kwietnia 2021 r. (czyli dzień powołania do pełnienia
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urzędu na stanowisku sędziego) stan środków ogółem na funduszach inwestycyjnych
wynosił - 614.764,30 PLN (sześćset czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery
złote i 30 gr.), w tym:
• PEKAO FlO SUBF. PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 (I) - na

kwotę 298.487,43 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta
osiemdziesiąt siedem złotych i 43 gr.),

• PEKAO FIO SUBF. PEKAO OBLIGACJI PLUS (A) - na kwotę 99.419,98 PLN
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i 98 gr.);

• Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (A) - na kwotę 28.209,55 PLN
(dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięć złotych i 55 gr.),

• PSF SFIO SUBF. PEKAO KOMPAS (A) - na kwotę 188.647,34 PLN (sto
osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem i 34 gr.);

VI
Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich

łączna wartość przekracza 10.000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych

w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na

stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu'!

NIE DOTYCZY - zgodnie z art. 87 par. Sa ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 2072).

I) Zgodnie z art. 87 § Sa ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku
z objęciem urzędu sędziego albo powołaniem na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu nie
zawiera informacji, o których mowa wart. 87 § l pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Oświadczenie składane w związku z opuszczeniem urzędu sędziego albo odwołaniem ze stanowiska dyrektora
sądu lub zastępcy dyrektora sądu zawiera informacje, o których mowa wart. 87 § l pkt 6 ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych, za okres od l stycznia roku opuszczenia urzędu albo odwołania do dnia
opuszczenia urzędu albo odwołania.

VII
Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

• działka nr       o powierzchni 0,1087 h, nabyta w dniu 22 stycznia 2003 roku (po
wcześniejszych dwóch przetargach, z których nikt nie skorzystał) od Powiatu
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            (akt notarialny Rep. "A" Nr        Położona w                     
                 Na działce zlokalizowany jest dom, o którym jest mowa w pkt II.I
oświadczenia.

VIII
Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo,

w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

• kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.), na
zakup mieszkania. Stan zadłużenia (według ostatniego zawiadomienia PKO BP S.A.) na
dzień 28 kwietnia 2021 r. wynosi 36.821,48 CHF (trzydzieści sześć tysięcy osiemset
dwadzieścia jeden CHF i 48 centów).

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

NIE DOTYCZY

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

        DN. 21 maja 2021r.

(miejscowość, data)
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