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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2437)

OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy

Urząd Skarbowy ] ......................................

Ja, niżej podpisany(a) Waldemar Grzegorz Michaldo z domu Michaldo...............................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)

urodzony(a) 25 maja 1975r. w Krakowie...............

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie jako Sędzia, 
Z-ca Przewodniczącego Wydziału I ...........................................................................................

(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: ok. 575000 zł

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 5183,94 USD

3. Środki zgromadzone w walucie obcej: ok. 375 Euro

n

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1 . Dom :

powierzchnia: ok. 180 m2
położony na działce o powierzchni: (nr o pow. 4,41 ara i nr o pow.1,9 ara) łączna powierzchnia
6,31ara (631m2)
adres:
ty tu ł prawny: własność

2. Mieszkanie:
powierzchnia: powierzchnia całkowita ok.35,90 m2, ponadto do mieszkania przypisana jest przynależność 
w postaci piwnicy (pow.2,35 m2). 
adres::
ty tu ł prawny: własność
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Mieszkanie składa się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział w  działce wspólnej {n I, na której wybudowany jest 
blok nr (wielkość udziału we współwłasności 3825/485035).

3. Inne nieruchomości:

Działka powierzchnia: ok.1200 m2 (12 arów) adres: , nr działki , wraz z
budynkiem mieszkalnym o powierzchni ok.l77m 2, nr domu
Tytuł prawny współwłasność z mamą oraz bratem I -przysługującymi

udział we współwłasności 1/6.

Dom o powierzchni ok.220 m2 w I położony na działce nr
o powierzchni ok.900 m2 (9 arów), współwłasność z mamą oraz bratem

-  przysługujący mi udział we współwłasności 1/6.

Mieszkanie przy o powierzchni 51,80 m2'. Do mieszkania przypisane są

ponadto przynależności: garaż o powierzchni 14,10m2 oraz dwie komórki lokatorskie o powierzchni: 5,70 
m2 oraz .4,20 m2. - współwłasność z mamą „ oraz bratem I
przysługujący mi udział we współwłasności 1/6. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przedpokoju. Z mieszkaniem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest 
blok nr tj. działkach nr i nr (wielkość udziału we współwłasności 758/9837). Ponadto 
współwłasność w powiązanych funkcjonalnie z blokiem przy działkach: nr

(powierzchnia 0,0507ha, według księgi wieczystej 0,0517 ha ) -  przysługujący mi udział we 
współwłasności 1/72, oraz nr (powierzchnia: 0,0066 ha) -  przysługujący mi udział we

współwłasności 1/120.

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstwa:..............................................................................................................
2

powierzchnia:................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:

m

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

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

Samochód osobowy Volkswagen Passat (wersja Kombi) rok. prod. 2014 

Samochód osobowy Volkswagen Passat rok. prod. 2014

- oba samochody wchodzą w skład majątku wspólnego mojego oraz mojej żony
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IV

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

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)

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*

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji patrona nad aplikantami z  Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury w 2021 r. -  przychód 585,45 zł.
Umowa wynajmu mieszkania przy, -pobrany czynsz z wynajmu w 2021 r.
w  wysokości 15500 zł,

11 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 których 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.
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vn
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 nabyłem ani ja, ani też moja żona

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)

Poręczenie Starszemu Referendarzowi W SA w Krakowie pożyczki
zaciągniętej przez niego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, -  umowa z dnia 19 września 2019r, pożyczka w wysokości 10.000 zł 
przeznaczona na remont mieszkania, okres spłaty 3 lata, oprocentowanie 4 % w stosunku rocznym, 
rozpoczęcie spłat od października 2019r. Na koniec 2021 r. pozostała do spłaty kwota 2610 zł.

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Z tytułu zatrudnienia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie uzyskałem w 2021 r. 
dochód w  wysokości 237867,13 zł.
Jednocześnie informuję, iż moja żona . . z tytułu zatrudnienia w charakterze
Sędziego w uzyskała w 2021 r. dochód w
wysokości 141607,90 zł.
Ponadto moja . . .  z tytułu sprawowania funkcji patrona nad aplikantami z
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uzyskała w 2021 r. przychód 1220,57 zł.

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

Kraków, 21 kwietnia 2022r.

(miejscowość, data) (podpis)


