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OSWIADCZENIE
0 stanie maj^tkowym sfdziego, dyrektora s^du oraz zast?p«|f^j]|^^ig^j;mdmlnlstracyjny
Wiasciwy urz^ skarbowy;

IV dydgoszczy

Urzqd Skarbowy w'

SEKRETARIAT PREZESA

Ja, nizej podpisany(a) Agnieszka Anna Olesinska (nazwisko rodowe: 01 s^^ka)
dnia

?n?n

27

iirodzony(a) 24 marca 1968 r. w Kutnie
zatradmony(a) w Wojewodzkitn S^ie Administracyjnym w Bydgoszc; ^j^^^anowisku s^^pgo
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s^dow powszechnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2062, z pozn. zm.) oswiadczam, ze w sklad mojego maj^ku osobistego oraz obj^tego
raalzensk^ wspotnosciq maj^tkowq wchodz^:
1
Zasoby pienifzne
1.

Srodki zgroraadzone w walucie polskiej: 40.000,- zi

2.

Srodki zgromadzone w walucie obcej: ok. 830 USD; ok. 2.870 EUR; ok. 3020 HKD; ok. 200 GBP
U
NieruchomoSci i tytuly prawne do ich posiadania

1.

Dom;
powierzchnia: 96
pcrfozony na dzialce o powierzchni; 714
adres:
tytul prawny: wlasnosi

2.

Mieszkanie;
powierzchnia: 69,49
adres: ul.
tytul prawny: spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu

3.

Inne nieruchomosci:
1) powierzchnia: grunt 4097
(w tym grunt lesny 0,09 ha) wraz z domkiem rekreacyjnoletniskowym o pow. 34 m kw;
adres: ul.
tytul prawny: wlasnosd;
2) powierzchnia: grunt 614,00
wraz z domkiem rekreacyjno-letniskowyin (niezwi^nym
trwale z gruntem) o pow. ok. 10
,
adres:
tytul prawny: wlasnosc

4.

Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzaj gospodarstwa:

1

powierzchnia:
adres: ...Trrrr
rodzaj zabudowy: rTTr, nie dotyczy.......................................
tytul prawny (wlasnosc, wspohvtasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierMwa, iimy tytuJ, podac
jaki); .rrrrTTr.......................................................................................................................
Z tego tytulu osi^^em (osi^gn^lam) w ubie^ym roku dochbd w wysokosci;

III
Rzeczy ruchome o wartosci jednostkowej powyzej 10.000 zl
(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji)

samochod osobowy Nissan Qasbqai rok prod. 2014

IV
Udzialy i akcje w spolkach prawa handlowego
(nazwa spolki, siedziba, wielkosc udzialow, ilosc akcji)
Nie posiadam

V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instnuneatami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niz wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilosc i warto^c)
- jednostki uczestaictwa w otwartych fiinduszach inwestycyjnych;
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzqcych PLN - 150,8815 jednostek (l^czna wartosd
7151.78 zl wg wyceny z 1.04.2020r.)
Rockbridge Subfimdusz Stabilnego Wzrostu - 1889,9255 jednostek (Iqczna wartosc 28292,18 zl wg
wyceny z 1.04.2020r.)
VI
Dochody podlegajqce opodatkowaoiu podatkiem dochodowym od osob flzycznych, uzyskaae w okresie
roku przed dniem, na ktory sldadane jest oswiadczcnie, o lie ich Iqczna wartosc przekracza 10.000 zl, i
ich zrOdla, z wylqczeDiem dochodow uzyskanycb w zwiqzku z peinieoiem urz^du na stanowisku
s^dztowskim aJbo zatnidnieniem na stanowisku dyrektora s%du lub zast^pcy dyrektora sqdu'
W 2019 r. osiqgn^lam nast^pujqce przychody:
- z tytulu zatrudnienia na Uniwersytecie Mikolaja Kopemika w Toruniu - przychod 90.247,89,- zl;
- z dzialalnosci wykonywanej osobiscie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych
od Naczelnego S^du Administracyjnego w Warszawie - przychod 1680,00 zl;
- z praw autorskich od Akademii Leona Kozmihskiego w Warszawie - przychod 1078,00 zl
- z dzialalnosci wykonywanej osobiscie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych
od TNOIK Dorn Organizatora Toruii - przychod 810,00 zl
- zpraw autorskich od wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - przychod 1300,- zl.

* Zgodnie z art. 87 § 5a ustawy - Prawo o ustroju sqd6w powszechnydi oswiadczenie skladane w zwiqzku z obj^dem urz^du s^dztego
albo powolaniem na stanowisko dyrektora s^du lub zast^pcy dyrektora sqdu nie zawiera informacji, o ktbrych tnowa w art. 87 § 1 pkt
6 ustawy — Prawo o ustroju s^dow powszechnych. Oswiadczenie sktadane w zwiqzku z opuszczeniem urz^du s^dziego albo
odwotaniem ze stanowlska dyrektora sqdu lub zast^pcy dyrektora sqdu zawiera informacje, o ktorych mowa w art. 87 § 1 pkt 6
ustawy-Prawo o ustroju sqdow powszechnych, za okres od 1 styania roku opuszczenia urz^du albo odwolania do dnia opuszczenia
urz^u albo odwolania.

2

vu
Mienie nabyte przez skladaj^cego oswiadczenic albo jego mationka od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, icb zwi^zkbw
lub samorz^dowej osoby prawnej, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
(podac rodzaj mienia, dat? nabycia, od kogo)
Nie nabylam takiego mienia.

VIII
WierzytelnoSci pieni^zne i zobowi^zania pieni^zne o wartoSci powyzej 10.000 zl
(w tym zaci^gnifte kredyty i pozyczki, warunki na jakich zostaiy udzielone, wobec kogo,
w jakiej wysokosci, wysokosc pozostaiego zadluzenia)
Nie mam wierzytelnosci ani zobowi^an o wartosci powyzej 10.000,- zl.
IX
lane dodatkowe dane o stanie maj^tkowym
Darowizna w kwocie 62.500,- zl otrzymana 2 kwietnia 2020 r. od

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialnosd kamej za zlozenie fahzywego oswiadczenia.

;7 kwietnia 2020 r.

(podpis)
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