
OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu 

Właściwy urząd skarbo-wy 

Urząd Skarbowy 

Ja, niżej podpisany Janusz Wilczyński (nazwisko rodowe Wilczyński) 

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

Urodzony 13 października 1988 r. w Poznaniu 
zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu ńa stanowisku 
referendarza sądowego 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko) 

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

(Dz. U, z 2016 r. poż. 2062, z późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego 

oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową - na dzień mianowania na stanowisko 

referendarza sądowego (18 stycznia 2023 r.) - wchodzą: 

I 

Zasoby pieniężne 

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: 8.131,94 zł w tym: 2.041,39 zł zgromadzone na 
rachunkach bankowych, 243,05 zł w gbtówce, 5.847,50 zł wartość środków zgromadzonych na 
rachunku Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). 

2. . Środki zgromadzone w walucie obcej: 1 USD w gotówce. 

\ II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 
1. Dom mieszkalny, jednorodzinny: 

Powierzchnia użytkowa 181,45 m2 

położony na dwóch działkach ewid. o łącznej powierzchni 946 m2 

adres: 

tytuł prawny: wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. 
Na nieruchomości znąiduje się także budynek gospodarczy oddany w bezpłatne użyczenie na 
rzecz ojca 
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3. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: 7.800 m2 

adres: 

tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane): 

1/6 udziału we współwłasności ułamkowej - spadek po mamie 
Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 120,20 m2 

oraz budynkami gospodarczymi i wolno stojącą altaną. Użytkowana przez ojca 

4—Gospodarstwo rolne: .... 

rodzaj gospodarstwa:.. w. :; ..;.... 

powierżohnia m3 

adres: ; •.. rv . : . :TV.. . . . . . . . •;...; 

rodzaj zabudowy: ..;•.'.......' '.........- ; ; .; : 

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieozyste, dzierżawa, inny tytuł, 

. podać jaki): •,•..•...•.......,.;... . . . > . . . . , . . . . . . . . ,,.•,, • 

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysolcośoi: 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

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

Samochód osobowy marki BMW 525D, kombi E61, rok produkcji 2006, współwłasność małżeńska. 

IV 

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego 

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

Brak. 
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Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (I)/. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV 

(rodzaj, ilość i wartość) 

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 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 

Informacje pominięte zgodnie z art. 87 § 5a w zw. z art. 15lb § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 

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) 

Brak. 

VIII 

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) 

Nie posiadam wierzytelności pieniężnych powyżej 10.000 zł. 

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 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. 



X 

\ 
Posiadam następujące zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: 

kredyt mieszkaniowy, hipoteczny zaciągnięty umową z 31 sierpnia 2015 jr. na okres 305 miesięcy 
przeze mtiie oraź małżonkę . w Euro Bank SĄ (obecnie: Bank Millenium SĄ) w 
wysokości 184.435,51 żł, oprocentowanie zmienne (w styczniu 2023 r. wakacje kredytowe, 

' 8.33%,), pozostały kapitał do spłaty 146.017,48 zł - dotyczy 
nitiruchpmośći wskazanej W pkt. II. 1 oświadczenia; 
karta kredytowa Visa w Banku Millenium SA, limit kredytowy w kwocie 2.000,00 zł, wysokość 
pozostałego zadłużenia 1.227,40 zł; 
kredyt mieszkaniowy, hipoteczny zaciągnięty umową z 18 kwietnia 2011 r. na okres 364 miesięcy 
pr?eż w PKO BP SA w wysokości 372.020,73 zł, 
oprocentowanie zmienne (w styczniu 2023 r. wakacje kredytowe, aktualne oprocentowanie 8,31%,), 
pozostały kapitał do spłaty 147.671,36 zł - spadek po mamie ' dotyczy 
nieruchomości rolnej wskazanej w pkt, II.3 oświadczenia;, 
kredyty/ pożyczki na zakup towarów/ usług w Alior Bank SA na łączną kwotę 11.367,98 zł, 
oprocentowanie 0,00%, wysokość łącznego pozostałego zadłużenia 3.285,38 zł, w tym: a) umowa o 
kredyt na zakup towarów/ usług z 8 listopada 2020 r. na okres 36 miesięcy, całkowita kwota 
kredytu 4.99?,99 zł, wysokość pozostałego zadłużenia 666,83 zł; b) umowa o kredyt na zakup 
towarów/ usług z 2 grudnia 2020 r. na okres 60 miesięcy, całkowita kwota kredytu 2.399,00 zł, 
wygokość pozostałego zadłużenia 1.399,66 zł; c) umowa o kredyt na zakup towarów/ usług z, 3. 
listopada 2021 r. na okres 15 miesięcy (10 rat), całkowita kwota kredytu 2.599,00 zł, wysokość 
pozostałego zadłużenia 259,90 zł; d) umowa o pożyczkę na zakup towarów z 29 czerwca 2022 r. na 
okres 20 miesięcy, całkowita kwota pożyczki 1.369,99 zł, wysokość pozostałego zadłużenia 958,99 

pożyczką od ojca . przekazana 8 stycznia 2020 r. w wysokości 40.000,00 zł, 
nieoprocentowana, wysokość pozostałego zadłużenia 40.000,00 zł; 
pożyczka małżonki udzielona 18 sierpnia 2020 r. w Banku Millenium SA w 
wysokości 11.740,00 zł, oprocentowanie 7,15%, wysokość pozostałego zadłużenia 6.618,89 zł. 

IX 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 
Brak. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(miejscowość, data) |podpis) 
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