
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM SĘDZIEGO

Właściwy urząd skarbowy:
Urząd Skarbowy  
Ja, niżej podpisany: Przemysław Krzykowski
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)
urodzony: 27 października 1976 r. w Olsztynie
zatrudniony: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, Sędzia WSA
(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: około 45 000 zł
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

II.
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom o powierzchni: 151 m2 wraz z drewutnią
położony na działce o powierzchni: 873 m2

adres:  
tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska

2. Mieszkanie: Nie dotyczy. Nie posiadam.
powie rzch nia: --------------------------------------------
ad res: ------------------------------------------------------
tyt uł prawn y: _

3. Inne nieruchomości:

a) działka niezabudowana o powierzchni 3083 m2 (przeznaczona w m.p.z.p.
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
adres:         gmina          nr ewidencyjny       

b) działka niezabudowana o powierzchni 3153 m2 (przeznaczona w m.p.z.p.
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
adres:         gmina         nr ewidencyjny       
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Wyżej wymienione nieruchomości stanowią współwłasność majątkową
małżeńską.

4. Gospodarstwo rolne: Nie dotyczy. Nie posiadam.
rodzaj gospod arstwa: -----------------------------------------
powie rzch nia: ---------------------------------------------------
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: -------------------------------------------------------

III.
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

- samochód osobowy marki VW Touran 1,8 TSI, 2016 r.
- samochód osobowy marki VW Polo 1,2 TSI, 2017 r.

IV.
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego (nazwa spółki, siedziba, wielkość
udziałów, ilość akcji)

Nie dotyczy. Nie posiadam.

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)

Indywidualne Konto Zaopatrzenia Emerytalnego PZU - wartość zgromadzonych
środków na dzień 31.12.2021 r.: 6 013 zł

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 żródła, z
wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na
stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub
zastępcy dyrektora sądu
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W 2021 r., poza dochodem uzyskanym w związku z pełnieniem
stanowisku sędziego WSA w Olsztynie, uzyskałem do majątku
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
następujące dochody:

urzędu na
wspólnego
fizycznych

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - ze stosunku pracy z tytułu
zatrudnienia na stanowisku profesora UWM na Wydziale Prawa i
Administracji, w tym za udział w komisji habilitacyjnej (powołanie przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów z                , Nr
                przychód brutto w wysokości: 116 351,42 zł (PIT-11);

- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - z tytułu sprawowania
patronatu nad aplikantami przychód brutto w wysokości: 125,62 zł (PIT-
11);

- Wolters Kluwer Polska sp. z 0.0. - z tytułu praw autorskich: przychód brutto
w wysokości: 1 400 zł (PIT-11).

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)

Nie dotyczy. Nie posiadam.

VIII.
Wierzytelności piemęzne i zobowiązania piemęzne o wartości powyzej

10.000 zł (w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały
udzielone, wobec kogo, w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

Brak. Nie posiadam zobowiązań pieniężnych.

IX.

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

1) W roku 2021 r. uzyskałem dochód niepodlegający opodatkowaniu z tytułu
świadczenia wychowawczego na dzieci, które zostało przyznane w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Oz.U. z 2019 r., poz. 2407 - t.j.).
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2) W roku 2021 r. uzyskałem jednorazowe świadczenie na dziecko
niepodlegające opodatkowaniu przyznane na podstawie art. 187a ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Oz.U. z 2020 r., poz. 821 - t.j.).

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

C),,?~!-qc2,?Ql.'Lo t.<.
(miJscowość, data)

      ~       
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