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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2 4 3 7 ^  O >,%

OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy 

Urząd

Ja, niżej podpisany(a) Tadeusz Piotr Kiełkowski, Kiełkowski

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn) 

urodzony(a) 18 stycznia 1971 r. w Knurowie

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie na stanowisku sędziego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 365 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: ok. 67.000,00 PLN
2. Środki zgromadzone w walucie obcej:

ok.: 83.000,00 USD; 49.000,00 EUR; 21.500,00 CHF; 20.000,00 GBP

II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom: nie dotyczy
powierzchnia: m2
położony na działce o powierzchni:..............t m2
adres:........... ..........................................................................................................................
tytuł prawny:..........................................................................................................................

2. Mieszkanie:
powierzchnia: 63,49m2 (powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego)
adres:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, objęty , wraz z
udziałem we własności działki 311/5 objętej (o powierzchni 41a 52m2)
oraz we współwłasności niewydzielonych części wspomycn ouaynku, z którego lokal został 
wydzielony, w 63/2210 częściach, nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 
2003 r., Rep. ; w ramach podziału quoad usum nieruchomości wspólnej -
prawo do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego wraz z komórką lokatorską 
oznaczoną symbolem oraz prawo wyłącznego korzystania z dwóch tarasów o pow. 15,96m2 
i 6,56m2 przyległych do lokalu nr 21 od strony zachodniej i południowej 
tytuł prawny: własność (w zakresie lokalu mieszkalnego), współwłasność (w pozostałym 
zakresie -  w udziałach wyżej wskazanych)

Mieszkanie:
powierzchnia: 56,72 m2 (powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego)
adres:
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lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, objęty (z
przynależnym tarasem o powierzchni użytkowej 39,24m2) wraz z udziałem wynoszącym 
56773/1000000 części w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą

(o powierzchni 0,0989 ha) i tym samym udziałem w częściach wspólnych 
budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, 
nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 maja 2016 r., na
przedmiotowym lokalu mieszkalnym i prawach związanych z jego własnością ustanowione jest 
prawo bezpłatnego i dożywotniego użytkowania na rzecz innej osoby.
tytuł prawny: własność (w zakresie lokalu mieszkalnego), współwłasność (w pozostałym 
zakresie -  w udziałach wyżej wskazanych)

3. Inne nieruchomości:
l 2

powierzchnia:......tt m
adres: ......- ...... ................................................................... ..............................................
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane):

a) udział wynoszący 63/2210 części we własności działki 311/5 objętej
o powierzchni 41a 52m2, położonej w . _ (prawo
związane z własnością pierwszego lokalu mieszkalnego opisanego wyżej w pkt 2;

b) udział wynoszący 56773/1000000 części w prawie własności nieruchomości objętej księgą
wieczystą , o powierzchni 0,0989 ha, (prawo związane z własnością
drugiego lokalu mieszkalnego opisanego wyżej w pkt 2;

c) udział wynoszący 2/7 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garażu),
stanowiącego odrębną nieruchomość, obieteso położonego na
parterze budynku w „ o łącznej powierzchni użytkowej
110,31m2, wraz z udziałem wynoszącym 110414/1000000 części w prawie własności 
nieruchomości objętej ) łącznej powierzchni 0,0989ha, nabyty na
podstawie aktu notarialnego z dnia 10 maja 2016 r., Rep. ; na
przedmiotowym udziale ustanowione jest prawo bezpłatnego i dożywotniego użytkowania 
na rzecz innej osoby.

4. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:................................. ........:■........- ....... - ..............................................

2
powierzchnia:............... m
adres:   ......- .......................... r. ...... ... —..............................................................................-
rodzaj zabudowy:.................. :tt............................................................................................
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać
jak i): ..................................................................................................................................................................• .................- ................................. - ............. . . . . . . t t

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)

nie dotyczy

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

nie dotyczy 

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)
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obligacje skarbowe: czteroletnie, w ilości 7500 szt., o łącznej wartości nominalnej 750.000,00 PLN 
(COI0923 -  500 szt., COI1123 -  2000 szt., COI0224 -  1000 szt., COI0625 -  500 szt, COI0825 -  2500 
szt., COI1125 -  500 szt., COI1225 -  500 szt). Z tytułu posiadanych obligacji otrzymałem odsetki 
wynikające z ustalonego oprocentowania. Stan na rachunku rejestrowym ok. 757.165,00 PLN.

jednostki funduszy inwestycyjnych:
NN Akcji, liczba j.u. 8,329196, o łącznej wartości ok. 3.278,00 PLN; NN Zrównoważony, liczba j.u. 
31,550067, o łącznej wartości ok. 12.073,00 PLN; NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, liczba 
j.u. 41,932816, o łącznej wartości ok. 8.288,00 PLN; Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, 
liczba j.u. 185,529, o łącznej wartości ok. 1.924,00 PLN; Rockbridge Akcji Małych i Średnich 
Spółek, liczba j.u. 18,09272, o łącznej wartości ok. 1.030,00 PLN; Rockbridge Akcji Rynków 
Wschodzących, liczba j.u. 20,65627, o łącznej wartości ok. 1.550,00 PLN; PKO Zrównoważony, 
liczba j.u. 30,376, o łącznej wartości ok. 4.424,00 PLN; PKO Technologii i Innowacji Globalny, 
liczba j.u. 11,031, o łącznej wartości ok. 4.664,00 PLN; PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, liczba 
j.u. 20,032, o łącznej wartości ok. 6.162,00 PLN; PKO Akcji Nowa Europa, liczba j.u. 17,585, o 
łącznej wartości ok. 2.242,00 PLN; PKO Akcji Plus, liczba j.u. 53,401, o łącznej wartości ok. 
5.311,00 PLN
(wartość jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest zmienna -  orientacyjne dane o 
wartości jednostek zostały podane na podstawie informacji o bieżącej ich wycenie)

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

1) jestem zatrudniony na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i z tego tytułu otrzymuję wynagrodzenie -  dochód 
wedle PIT-11 za 2021 rok -  68.457,76 PLN
2) otrzymuję wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, publikacji naukowych i dydaktycznych oraz 
za sporządzanie recenzji publikacji naukowych -  łączny dochód z tego tytułu wedle PIT-11 za 2021 
rok-493,84 PLN
3) otrzymałem wynagrodzenie za udział w egzaminie radcowskim (Ministerstwo Sprawiedliwości) -  
dochód wedle PIT-11 za 2021 rok - 6.336,00 PLN
4) z tytułu sprawowania patronatu (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) uzyskałem 
przychód w kwocie 244,04 PLN wedle PIT-11 za 2021 rok
5) otrzymałem odsetki od obligacji skarbowych, o których mowa w pkt V, wynikające z ustalonego 
oprocentowania (łączna kwota netto ok. 12.700,00 PLN)

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

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)

1 Zgodnie  z a rt. 87  § 5a us ta w y -  P raw o o u s tro ju  sąd ów  pow szechnych ośw iadczen ie  składane w  zw iązku z ob jęc iem  urzędu sędziego 

a lbo  p o w o ła n ie m  na s tanow isko  d y re k to ra  sądu lu b  zastępcy d y re k to ra  sądu n ie  zaw iera in fo rm ac ji, o  k tó rych  m ow a w  a rt. 87 § 1 pk t 

6 u s ta w y  -  P raw o o u s tro ju  sądów  pow szechnych. O św iadczenie składane w  zw iązku z opuszczeniem  urzędu sędziego albo 

o d w o ła n ie m  ze s tanow iska  d y re k to ra  sądu lub zastępcy dy re k to ra  sądu zaw iera in fo rm ac je , o  k tó rych  m ow a w  a rt. 87 § 1 pk t 6 

us taw y -  P raw o  o  u s tro ju  sądów  pow szechnych, za okres od  1 stycznia roku  opuszczenia urzędu a lbo  od w o łan ia  do dn ia  opuszczenia 

urzędu a lbo  od w o łan ia .
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Na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 października 2021 r. udzieliłem pożyczki w kwocie 50.000,00 zł 
mojemu bratankowi Termin zwrotu pożyczki -  do dnia 12 października
2031 r. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Kwota pożyczki została przekazana 
pożyczkobiorcy przelewem bankowym w dniu 13 października 2021 r. Pożyczka nie została zwrócona 
ani w całości, ani w części.

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Środki wymienione w pkt I są w większości zdeponowane na rachunkach lub lokatach bankowych i są 
do nich doliczane odsetki zgodnie z oprocentowanym oferowanym dla tego typu depozytów przez banki.

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

Kraków, 27 kwietnia 2022 r. _____________^
(miejscowość, data) (podpis)
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