
OŚ WIA DC/JON S E 

o stanic majątliowym sędziego, dyrektora sądu ora/ zastępcy dyrektora sądu 

Właściwy urząd skarbowy 

URZĄD SKARBOWY . 

Ja, niżej podpisana BARBARA RENNERT, z domu ROMANIK., 

urodzona 15 czerwca 1961 r. w Słupsku, 

zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu na stanowisku sędziego, 

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zra.) oświadczam, że w sktad mojego majątku osobistego 

oraz objętego wspólnotą majątkową wchodzą: 

I. 

Zasoby pieniężne 

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: 11.464,80 zl - kwota zgromadzona na 
rachunku osobistym; 14.154,00 zł - kwota zgromadzona na polisie na życie w Alians. 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 3.261,65 EUR. 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: 
Powierzchnia: 213 m 
położony na działce o powierzchni: 964 m2 

adres: 
tytuł prawny: własność. 

2. Mieszkanie: 
powierzchnia: 45,9 m2 

adres: 
tytuł prawny: własność. 

3. Inne nieruchomości: brak. 
4. Gospodarstwo rolne: brak. 

III 
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł: 

samochód osobowy NISSAN QASHQAI, rok produkcji 2011. 

IV 
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego: 

brak. 
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: 



brak. 

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 z.l, 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: 
brak. 

VII 
Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków łub 
samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: 
brak. 

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): 
pożyczka w kwocie 250.000 zł, udzielona na 15 lat przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
określanego corocznie w ustawie budżetowej - umowa zawarta 25 listopada 2013 r., do spłaty 
pozostało 133.333,40 zł. 

IX 
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: 

brak. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Poznań, 28 kwietnia 2021 r. 
(podpis) 


