
OŚWIADCZENIE 

o stanic majątkowym sędziego 

Właściwy urząd skarbowy: 

Ja, niżej podpisany(a) 

Tomasz Świstak, nazwisko rodowe Świstak 

urodzony(a) 14.03.1973 w Zielonej Górze 

zatrudniony(a) w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

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. 100 000 zł 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej : ok. 3500 euro, ok. 1500 USD, 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: r 

Powierzchnia użytkowa: 120 m2 

położony na działce o powierzchni: 540 m2 

adres: 

tytuł prawny: wspólność majątkowa małżeńska 

2.Mieszkanie: nie posiadam 

3.Inne nieruchomości: nie posiadam 

4.Gospodarstwo rolne: nie posiadam 
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tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości: nie osiągnąłem 

II 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł: 

- samochód osobowy Opel Astra Sedan rok prod. 2015, 

- samochód osobowy Kia Sportage rok prod. 2020 

IV 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego: me 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 sądu: 

nie uzyskałem wskazanych wyżej dochodów 

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 nabyłem zarówno ja jak i małżonka 

VIII 

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł 



% tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 

s wjakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia) 

- pożyczka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziego zaciągnięta w WSA w 
Poznaniu w listopadzie 2014 r. w wys. 422 000 zł, okres spłaty 25 lat, na dzień 31 grudnia 
2021 r. zadłużenie pozostałe do spłaty wynosiło 303 696 zł, 

- kredyt na zakup samochodu KIA SPORTAGE z pkt III tiret drugie oświadczenia w 
wysokości 55 850 zł w Banku BNP Paribas Bank S.A., termin jednorazowej spłaty całości 
zadłużenia 4 marzec 2022 r., 

- zadłużenie na kartach kredytowych wystawionych przez Bank Handlowy S. A. - na dzień 31 
grudnia 2021 ok. 11 300 zł 

IX 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

Ubezpieczenie na życie w AVIVA S.A. zgromadzone środki ok. 34 400 zł 

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

o j .02.2022 r. 

(miejscowość, data)(podnis) 


