
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 grudnia 2017 r. (poz. 2437)

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

Właściwy urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Ja, niżej podpisany(a) Paweł Janusz Lewkowicz, nazwisko rodowe Lewkowicz

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

urodzony(a) 12 czerwca 1971 r. w Białymstoku

zatrudniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 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, 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: 1400 (twój skarb i dobry zysk -  subkonta PeKaO) -  
ustawowa wspólność majątkowa małżeńska

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:
powierzchnia: 157,59 m2
położony na działce o powierzchni: 367 m2
adres: \

.  tytuł prawny: umowa kupna-sprzedaży w formie: tytuł prawny: własność, umowa kupna-sprzedaży 

w formie: akt notarialny rep. A Nr -  ustawowa wspólność majątkowa małżeńska”.

2.

powierzchnia:.......m
adres : ............. .....................................................................................................................
tytuł prawny: . ■ ................... ...................................................................
Inne nieruchomości: 
powierzchnia: 63,42 m2
adres: droga dojazdowa do posesji, udział 1/12 i 1/24 (współwłasność drogi) 
tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł -  podać jaki oraz inne dane): własność, 
umowa kupna-sprzedaży w formie: akt notarialny Rep A Nr -  współwłasność
(ustawowa wspólność majątkowa małżeńska)

rodzaj gospodarstwa:- .-. 
powierzchnia: m2
adres : ..................... ..........
rodzaj zabudowy:

jaki):..... . ....... ............................................. • • • •................ -  ....................
Z togo tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku doehód-w-wysokości:- 

nie osiągnąłem
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Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

nie posiadam rzeczy ruchomych o wartości powyżej 10.000 zł

III

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 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)

ubezpieczenie na życie Generali ProFamilia -  wartość wykupu -  1900 (ustawowa wspólność majątkowa 
małżeńska)

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

§5565,48 zł -  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, umowa o pracę, zgodnie z PIT-11
(poz.31) -  ustawowa wspólność majątkowa małżeńska

VII

1 Zgodnie z art. 87 § 5a ustaw y -  Prawo o ustro ju sądów powszechnych oświadczenie składane w  związku z ob jęc iem  urzędu sędziego 

a lbo pow ołan iem  na stanow isko dyrektora sądu lub zastępcy dyrekto ra  sądu nie zawiera inform acji, o których m ow a w  art. 87 § 1 pkt 

6 ustaw y -  Prawo o ustro ju sądów powszechnych. Oświadczenie składane w  związku z opuszczeniem urzędu sędziego albo 

odw o łan iem  ze stanowiska dyrektora sądu lub zastępcy dyrekto ra  sądu zawiera inform acje, o których m ow a w  art. 87 § 1 pk t 6 

ustaw y -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzędu albo odw ołania 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 nabyłem, żona nie nabyła

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)

Kredyt hipoteczny w Pekao SA na zakup domu -  465.000 zł (pozostało 148200 zł) ' f ó  D&- 
Pożyczka gotówkowa na 6 lat Pekao SA -  170.000 zł -  w 2018 r. dobrano 20.000 - (pozostało 77000 
zł) l O - O i - 2 0 i *
Pożyczka gotówkowa na 5 lat Citi Handlowy -  90.000 zł (pozostało 37800) U 
Pożyczka z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na częściową spłatę ‘
kredytu hipotecznego -  240.000 zł (pozostało 185000 zł.) dz*
Pożyczka mieszkaniowa z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego -  15.000 (pozostało 9000) J L o  lć) 2 $ 
karta kredytowa PeKaO S.A. limit 15.000 zł -  wykorzystane 8000 zł
wszystkie kredyty i pożyczki oraz karta we wspólności majątkowej małżeńskiej (ustawowej)

IX
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

dochody ze stosunku pracy w WSA w Białymstoku -  zgodnie z deklaracją PIT-37

świadczenie wychowawcze z programu 500+: zł 12.000 zł 
jednorazowe świadczenie tzw. 300+ na wyprawkę dwójki dzieci -  600 zł

dochody i świadczenie wychowawcze i rodzinne -  ustawowa wspólność majątkowa małżeńska

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

Białystok, 28 kwietnia 2022 r. 
(miejscowość, data)
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