
OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym sędziego 

Właściwy urząd skarbowy: Urząd Skarbowy 
Ja, niżej podpisany(a) Małgorzata Bejgerowska, zd. Biernat 
(imiona i nazwiska, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn) 
Urodzony(a) w dniu 16 maja 1973 r., w Płocku 
Zatrudniony(a) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, na stanowisku sędziego 
(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 ze zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz 
objętego wspólnotą majątkową wchodzą: 

I 
Zasoby pieniężne 

1. środki zgromadzone w walucie polskiej: 54.860,- zł - na rachunku bankowym i 801,- zł 
- na lokacie. 
2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 100 Euro. 

II 
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: budowa zakończona w 2019 r. 
Powierzchnia: użytkowa 162,66 m2 + garaż w bryle budynku 
Położony na działce o powierzchni: 971 m2 . 
Adres: ul., i, gm. , woj.1 

Tytuł prawny: współwłasność małżeńska - grunt nabyty w 2001 r. 

2. Mieszkanie: posiadam. 
Powierzchnia: 52,8 m2 

Adres: ul. 
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 
(5280/905855) nabyte do majątku odrębnego w 2010 r., na rynku wtórnym. 

3. Inne nieruchomości: nie posiadam. 
Powierzchnia: nie dotyczy. 
Adres: nie dotyczy. 
Tytuł prawny: nie dotyczy. 

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam. 
Rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy. 
Powierzchnia: nie dotyczy. 
Adres: nie dotyczy. 
Rodzaj zabudowy: nie dotyczy. 
Tytuł prawny: nie dotyczy. 
Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości: 
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III 
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

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

samochód m-kl Audi Q7, rok prod. 2007, nabyty 1 października 2013 r., który stanowi 
środek trwały (zamortyzowany) w działalności gospodarczej małżonka 

IV 
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

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

Nie dotyczy, nie 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) 

Kapitałowe ubezpieczenie na życie i dożycie w NN TU na Życie S.A., gwarantowana 
suma ubezpieczenia 73.419,03 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 sądu1 

1. Tytułem wynajmu mieszkania z pkt II ppkt 2 uzyskałam przychód 24.000,- zł, dochód 
opodatkowany w formie ryczałtu - 8,5% (PIT-28). 

2. Z tytułu umowy zlecenia z KIDP wynagrodzenie brutto wyniosło 3.759,- zł. 

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 dotyczy, nie posiadam. 

VIII 
Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł 

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

1 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 lub 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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1. Pożyczka w WSA w Poznaniu zaciągnięta w 2009 r. w wysokości 350.000,- zł na okres 
15 lat w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych sędziego. 
Na koniec 2019 r. pozostała do spłaty kwota: 114.696,- zł. 

2. Kredyt mieszkaniowy, umowa zawarta w 2017 r. z bankiem Credit Agricole Bank 
Polska S.A.; na budowę domu opisanego w pkt II ppkt 1. 
Kwota kredytu 677.500,- zł, wypłacona w pięciu transzach, RRSO 4,19%. Kredyt 
zabezpieczony hipoteką umowną na nieruchomości w budowie oraz umowa 
ubezpieczenia z cesją na rzecz banku. 
Saldo kapitału do spłaty na koniec 2019 r. pozostało 547.018,48 zł. 

Darowizna w wysoko'ści 50.000,- zł, w ramach I grupy podatkowej, zwolniona z 
podatku od darowizn, zgłoszona w terminie 6 miesięcy (SD-Z2). 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności Karnej za złożenie fałszywego pświadczenia. 

IX 
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 
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