
Dziennik Ustaw

WOłEWÓDZKi SĄD A DMiNISTRACYJNY
w Krakowie

31-5 U  Kraków, ul. Rakowicka 10

2  0 . 0 3 . 2 018  
-2- Poz. 2437

P r e z ......... ...........................................
Z aiączn ik  do rozporządzen ia M in istra  Spraw iedliw ości 
z  dnia 18 g rudn ia  2017  r. (poz. 2437)

OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy

Ja, niżej podpisany(a) Hanna Judyta Knysiak-Sudyka, Knysiak 
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)

urodzony(a)15 maja 1971 r. w Częstochowie

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, 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 późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I

Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: 9.100,33 zł

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: brak

n

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

l.Dom:

powierzchnia: 312,60 m.kw.

położony na działce nr o powierzchni: 0,4116 ha 

adres:

tytuł prawny: własność
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2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 88,50 m2 

adres:

tytuł prawny: własność lokalu wraz z udziałem w 855/170242 w prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości nr i częściach wspólnych budynku oraz własność 3 miejsc 

postojowych w garażu (udziały w 1/212 części powyższej nieruchomości)

3. Inne nieruchomości:

1. powierzchnia: 1093 m2

adres: , działka niezabudowana: __

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

własność

2. działka niezabudowana nr powierzchnia 0,41 ha 

adres: *

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

własność

4. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam 

powierzchnia:................m2

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:

m

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

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

Nie posiadam..................................................... .....................................................



Dziennik Ustaw

rv

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

— 3— Poz. 2437

Nie posiadam
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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)

Nie posiadam

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 sądu1*

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej (wykład) 550 zł

Avenhansen Sp. z o.o. (wykład) 2.080 zł
Naczelny Sąd Administracyjny (szkolenie) 2.688 zł
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (recenzja) 1.347,50 zł

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (recenzja) 916,30 zł

Izba Komornicza w Krakowie (wykład) 3.000 zł
Wolters Kluwer S.A. (tantiemy za publikacje) 9.232,41 zł
Uniwersytet Jagielloński (stanowisko - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym) 114.945,58 zł 

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 1 1 (recenzja) 375 zł

Dane na podstawie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 

2017-PIT-l 1.
Publikowanie różnego rodzaju opracowań naukowych oraz sporządzanie recenzji należy do 

obowiązków samodzielnego pracownika naukowego.

1 ’ Zgodnie z art. 87 § 5a 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 któiych mowa w art. 87 § 1 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 w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, za okres od 1 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)

Nie posiadam

vm
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)

1. Pożyczka hipoteczna w wysokości 400.000 zł w na rozbudowę i remont

domu położonego w ł _ , o którym mowa w punkcie II. 1. Do spłaty na

dzień 31.12.2017 r. pozostała kwota kapitału 304.661,97 zł

2. Pożyczka hipoteczna w wysokości 165.744,73 zł w na rozbudowę

i remont domu położonego w , o którym mowa w punkcie II. 1. Do

spłaty na dzień 31.12.2017 r. pozostała kwota kapitału 99.493,93 zł

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Jestem osobą rozwiedzioną, wszystkie wskazane składniki majątku stanowią moją wyłączną 

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

Kraków, 20 marca 2018 roku 

(miejscowość, data) ^podpis)


