
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

i Z O  O O "  0/0 /  z dnia 18 grudnia 2017 r (poz 2437)

OŚW IADCZENIE  
* O stanie majątkowym sędziego

Właściwy urząd skarbowy: U rzą d  S k a rb o w y  i

Ja, niżej podpisany(a) Artur Żurawik (nazwisko rodowe: Żurawik)

(im iona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn) 

urodzony(a) 10 listopada 1974 r. w Jaworznie

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach jako 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 zgrom adzone w walucie polskiej: ok. 12.000 zł

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: brak

II
Nieruchom ości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:
powierzchnia: 200 m^ (użytkowa) wraz ze standardowym wyposażeniem  
położony na działce nr 9/19 o powierzchni 2128 m^ (brak wyceny przez rzeczoznawcę) 
adres; .
tytuł prawny: współwłasność z żoną;

2. M ieszkanie: brak 
powierzchnia:  m^
a d re s : ..........................................................................................................................................................
tytuł prawny: ...........................................................................................................................................

3. Inne nieruchomości: dom 
powierzchnia: ok. 114 m^ powierzchni mieszkalnej oraz piw nica i strych, działka ok. 490 m^ 
adres:
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): 

współwłasność w ł/6  z ojcem i siostrą jako  spadek po m atce (brak wyceny nieruchomości 

przez rzeczoznawcę),

4. Gospodarstwo rolne: brak
rodzaj gospodarstw a:.............................................................................................................................
powierzchnia: ................. m^
a d re s :.........................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ...................................................................................................................................
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie w ieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać
ja k i ) : ....................................................................... .......................................................... .......................
Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości:



Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

1. Samochód osobowy Fiat 500L, rocznik 2013;
2. Samochód osobowy Fiat Punto 1,4 Fasy, rocznik 2012;
3. Gitara Gretsch 6120DC.

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

Nie posiadam 

V
Instrumenty finansowe w rozum ieniu art. 2 ustawy z dnia 29 łipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowym i (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 łub zastępcy dyrektora sądu'

1. Dochody w WSA w Gliwicach -  wg PIT;
2. Przychód (brutto) z tytułu zatrudnienia na Uniwersjhecie Jagiellońskim w Krakowie na 

stanowisku adiunkta habilitowanego -  wg PIT: 90.853,83 zł/rok;
3. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury -  patronat nad aplikantem -  wg PIT: 334,27 zł;
4. Przychód brutto z tytułu praw autorskich za publikacje naukowe -  wg PIT: 798,78 zł + 

333,23 zł (z 2 źródeł);
5. Wynagrodzenie brutto za tekst naukowy do Encyklopedii Prawa -  wg PIT 4960 zł;
6. Wynagrodzenie brutto za udział w komisji na egzaminie adwokackim -  wg PIT 8040 zł;
7. Wynagrodzenie brutto za recenzję naukową, Uniwersytet Śląski -  wg PIT 408 zł;
8. Dochody żony (radca prawny) -  brak obowiązku składnia oświadczenia majątkowego.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości; jak wyżej.

VII
M ienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego m ałżonka od Skarbu Państwa, 

innej państwowej osoby prawnej, jednostek sam orządu terytorialnego, ich związków  
lub sam orządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

Nie nabyłem

III

 ̂ 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 aibo odwołania.



VIII
W ierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zl

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 
w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

1. Kiedjd hipoteczny na zakup działki i budowę domu jak w punkcie I, j
pozostało do spłaty ok. 210.001 CHF, okres kredytowania całości 420 miesięcy, rata zmienna 
744,59 CFlF/mc; kredyt ubezpieczony;

2. Kredyt hipoteczny na budowę domu jak w punkcie I, , pozostało do spłaty ok.
75.918,19 zł, okres kredytowania całości 420 miesięcy, rata zmienna ok. 430 zł; kredyt 
ubezpieczony;

3. Pożyczka gotówkowa na cele konsumpcyjne, , okres spłaty 4 lata, pozostało do
spłaty ok. 24.000 zł, rata 716,52 zł;

4. Kredyt na zakup samochodu Fiat 500L, _ , pozostało do spłaty ok. 11.000 zł, okres
kredytowania całości 6 lat; rata 1.021,66 zł/mc;

5. Kredyt na zakup samochodu Fiat Punto 1.4,, , pozostało do spłaty ok.
8.630 zł, okres kredytowania całości 8 lat; rata ok. 517 zł/mc.

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Standardowe ubezpieczenie na życie w miejscu zatrudnienia

Jestem świadom y(a) odpow iedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(J (miejscowość, data) (podpis)


