
WOJEWÓDZKI SĄD A.OMIMfSTJiACYJHy
w G l i w i c a c h

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

 ....-    O Ś W IA D C Z E N IE
o stanie majątkowym sędziego 
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

W la.-M.'i\s> iir/iid skarbowy:

l:i. ni/cj ptHipisany(a) Artur Żurawik (nazwisko rodowe: Żurawik)

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

iirod/tin_\ (a) 10 lislopada 1974 r, w Jaworznie

/:itriidnion)(a) \s Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach jako sędzia

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

/uodnic / arl. H7 iislaNvy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
20 16 r. poz. 2062. z późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego
mal/cnsk:i \sspólno.ścią majątkową wchodzą:

I
Zasoby pieniężne

1. Środki /gromadzone w walucie polskiej: ok, 13.000 zł

2. Środki /gromadzone w walucie obcej: brak

I I
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

I. Dom:
poss icr/.chnia: 200 n r (użytkowa) wraz ze standardowym wyposażeniem
polo/on> na d/.ialce nr 9/19 o powierzchni 2128 m^(brak wyceny przez rzeczoznawcę)
adres: .
tylul |)rawny: współwłasność z żoną; 

ł. Mies/.kiinic: brak
po\s icr/.chnia:  n r
itdres: .............................................................................................................................................
I) tul prawny: ......................................................................................................

>. Inne nieruchomości: dom
po\̂  icr/.chnia: ok. 114 n r powierzchni mieszkalnej oraz piwnica i strych, działka ok. 490 m- 
adrcs:
iMiiI praw 11}' (własność, współwłasność, inny tytu ł-podać jak i oraz inne dane): 

współwłasność w 1/6 z ojcem i siostrą jako spadek po matce (brak w yceny nieruchomości 

pr/.c/. rzeczoznawcę),

(iospodarstwo rolne: brak
rodzaj go.spodarst\va:...................................................................................................................
powierzchnia:................
adres:.............................................................................................................................................
rodzaj zabudow y:.........................................................................................................................
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 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 pr/.\'padku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

I  .Samochód osobowy Fiat 500L, rocznik 2013;
Samochód osobowy Fiat Punto 1,4 Easy, rocznik 2012;
(iitara (ircl.sch 6120 DC;

I. I.iilnia.

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

N ie posiadam

V
la.strumcnly finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
inslrimiLMiliimi finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)

N ie  posiadam 

V I
Dodiody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie 
loku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10.000 zł, i 

icli żródla, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku 
sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu'

1. Dochod)’ w W SA w Gliwicach - wg PIT;
2. Pr/\'chód (brutto) z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na

stanowisku adiunkta habilitowanego - wg PIT; 99.754,42 zł/rok;
.1 , Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - patronat nad aplikantem - wg PIT: 219,97 zł;
4, Prz\'diód (brutto) z tytułu praw autorskich za publikacje naukowe - wg PIT: 1380,68 zł + 

205.89 zt (z 2 źródeł);
,ś. \\'}’nagrodzonic za udział w komisji na egzaminie adwokackim - wg PIT  przychód 6600 zł;
6. Dochods' żony (radca prawny) - brak obowiązku składnia oświadczenia majątkowego.

/ tego l_\'iLilu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości; jak wyżej.

V I I
Mienie luibylc przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 

innej pań-stwowcj osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków 
lub samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

N ie  nabyłem

III

' Zgodnie z art. 87 § 5a u staw y-  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 
5 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 § l  pkt 6 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzędu albo odwołania do dnia opuszczenia

urzędu albo odwołania.



V I I I
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)

Kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu jak w punkcie I, i
pozostało do spłaty ok. 206.610 CHF, oicres kredytowania całości 420 miesięcy, rata zmienna 
ok. 783 CHF/mc; kredyt ubezpieczony;
Krcd\'f hipoteczny na budowę domu jak w punkcie I , t ,  pozostało do spłaty ok.
7.V 712 /I. okres kredytowania całości 420 miesięcy, rata zmienna ok. 340 zł; kredyt 
iibe/piec/oii)';
l\)/> c/ka gotówkowa na cele konsumpcyjne, i , okres spłaty 4 lata, pozostało do
splal}' ok, 18.335 zi. rata ok, 704 zł;
KreJ) l na zakup samochodu Fiat Punto 1,4, :, pozostało do spłaty ok.
2285 zl. okres kredytowania całości 8 lat; rata ok. 517 zł/mc.

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

Standardowe ubezpieczenie na życie w miejscu zatrudnienia

.Ic.sicin .świ;ulomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................
(„mkcowoićcIaB)


