
OŚWIADCZENIE
o stanic majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu

Właściwy urząd skarbowy: II US w Białymstoku
Ja, niżej podpisany(a) Dariusz Marian Zalewski, rodowe Zalewski

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe -  również w przypadku mężczyzn) 
urodzony(a) 08.12.1969 w Białymstoku
zatrudniony(a) w WSA w Białymstoku, sędzia (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: 68.900 zł - małżeńska wspólność 
majątkowa;

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: 141 CHF i 456 euro - małżeńska 
wspólność majątkowa;

3. Obligacje Skarbu Państwa - 100 sztuk (kod papieru ROD0732/2451) - wartość 
10.500 zł - małżeńska wspólność majątkowa;

II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:
powierzchnia: 170 m
położony na działce o powierzchni: 400 m2 
adres:
tytuł prawny: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie:
powierzchnia: 57,09 m oraz przynależna piwnica - powierz. 6,04m z lokalem
związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego nr
adres:
tytuł prawny: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa

3. Inne nieruchomości: 
powierzchnia: 3007 m2
adres: ■ ■ — j, g ■ n u * ^
tytuł prawny (własność, współwłasność, mny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): 
działka rekreacyjna o statusie działki rolnej, wykorzystywana rekreacyjnie, na * 
działce domek typu mobilnego (na zgłoszenie) o powierzchni 35 m kw. - 
współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa,

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzaj gospodarstwa:..................................... powierzchnia:................ m



adres: .... rodzaj zabudowy:........................................ .......................
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, 
inny tytuł, podać jaki):

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

III
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

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

KIA, Ceed z 2021 r. - małżeńska wspólność majątkowa
KIA, Picanto z 2019 r. (zakupiona w 2020 r.) - małżeńska wspólność majątkowa

IV
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

nie posiadam

V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 łipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż 
wskazane w pkt IV (rodzaj, ilość i wartość)

nie posiadam ...............................................................

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) wydawnictwo Wolters Kluwer - dochód z praw autorskich z tytułu umów 
wydawniczych (działalność publicystyczna) - dochód: 5844,86 zł;
2) wydawnictwo CH Beck - dochód z praw autorskich z tytułu umów wydawniczych 
(działalność publicystyczna) - dochód: 898, 87 zł;
3) Okręgowa Izba Radców Prawnych Białystok (umowy zlecenia) - dochód: 6284,05 zł
4) Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Wrocław (umowy zlecenia) - dochód: 645 zł
5) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (patronat) -  dochód: 336,16 zł 6) 
Stowarzyszenie Kopipol - prawa autorskie z tytułu repartycji - przychód: 6154,12 zł;

Powyższe dochody: pkt VI, ppkt 1-6 stanowią małżeńską wspólność majątkową.

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.
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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 nabyto.....................................

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)

1) Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Kredyt Banku (KB) 16.05.2006 r . , który to bank 
został przejęty później przez WBK, a następnie bank ten został kupiony przez Santander 
Bank. Kredyt w wysokości 39.939 CHF, Zaciągnięty wspólnie z żoną, na okres 25 lat 
Nadzień 31.12.2021 r. do spłaty pozostało -  16 072,61 CHF.
2) Kredyt mieszkaniowy w Pekao SA w wysokości 125 tys. zł, zaciągnięty w lutym 2018 
r. wspólnie z żoną, na okres 15 lat, oprocentowanie 4,67 % (zmienne), z 
dofinansowaniem wkładu własnego przez Państwo (BGK) w wysokości 69.384, 29 zł (w 
ramach programu MdM), Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało -  105.053,20 zł.
3) Pożyczka z WSA w Białymstoku na cele mieszkaniowe z XII 2021 r. w kwocie 15.000 
zł, do spłaty na koniec roku pozostało 15.231,15 zł (z odsetkami), spłata rozłożona na 36 
rat miesięcznych od stycznia 2022.
4) Kredyt na zakup auta KIA Ceed z IV 2021 r. w wysokości 59.160 zł zaciągnięty w 
KIA Finance BNP Paribas na okres od IV d 2021 do X 2023 r., oprocentowanie 6,26% 
stałe, spłata: 24 raty, I rata płatna od X I2021 r., do spłaty pozostało 53.852,32 zł

VII

IX
 ̂ w _ Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym „ rr / T ~  / /

Otrzymałem na dziecko świadczenie wychowawcze 500+ (6.000 zł za 2021 r.) oraz 
300+ (300 zł tzw. Dobry start na wyprawkę szkolną) - małżeńska wspólność 
majątkowa; Pozostałe dane i dochody zgodnie z zeznaniem PIT-37

n^^'ąH pc>u o t

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

Białystok, 2022-04-29........................  .....................:...............
(miejscowość, data) (podpis)
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