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OŚWIADCZENIE

o stanie m ajątkowym  sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu 

(w związku z objęciem stanowiska sędziego)

Właściwy urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź

Ja, niżej podpisany(a) Paweł Dańczak, nazwisko rodowe: Dańczak

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn)

urodzony(a) 3 marca 1982 r. w Łęczycy.

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi na stanowisku sędziego 

fod dnia 4 marca 2022 r.).

(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. 250 000 PLN

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: ok. 1700 EUR

n



2. Mieszkanie:

1)

powierzchnia: 33,50 m2 

adres: - —

tytuł prawny: własność 

2)

powierzchnia: 72,11 m2

adres: ___-

tytuł prawny: własność

3. łnae-nieruchomości: 

powierzchnia: 

adres:

tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki lane):

4.

ir i

Rzeczy ruchom e o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

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

- samochód osobowy Renault Scenie, rokprod. 2019

- samochód osobowy Renault Captur, rok prod. 2016

IV

Udziały i akcje w spółkach praw a handlowego

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

BBI Development, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, 500 akcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, 25 akcji 
Bioton, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, 500 akcji 
PGE SA, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 200 akcji



Triton Development SA, ul. Grójecka 194, 02-930 Warszawa, 125 akcji
Mostostal Zabrze SA, ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice, 1500 akcji
Reino Capital SA, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, 50 akcji
Imperio SA, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, 500 akcje

V

Instrum enty’ finansowe w rozum ieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrum entam i finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pk t IV

(rodzaj, ilość i wartość)

1) BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych [TYP B]

- 12.61904 jednostek - wartość rejestru 1245,88 zł

2) BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych [TYP B]

- 33.166944 - wartość rejestru 3206,91 zł

3) BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych [TYP B]

- 25.437883 - wartość rejestru 2484,26 zł

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’)

Uniwersytet Łódzki - 78 639 42 zł

!i 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 łub 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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Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 

innej państwowej osoby praw nej, jednostek sam orządu terytorialnego, ich związków lub 

samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

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)

- kredyt hipoteczny w BNP Paribas udzielony w kwocie 210 000,00 zł, na 20 lat, na zakup mieszkania.

Pozostało do spłaty: ok. 98 000,00 zł.

IX

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

(miejscowość, data) (podpis)


