
OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dpektora sądu 

Właściwy urząd skarbowy: 

Pjerwszy Urz.ąd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42, 3S-309 Rzeszów 

Ja, niżej podpisany Maciej Syłwester Kobak 

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - równiet w przypadku mężczym) 

urodz.ony .• 1978 roku w Rzeszowie 

zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, na stanowisku sędziego 

(miejsce z.a.trudnienia, stanowisko) 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) oiwiadcz.am, że w skład mojego majątku osobistego 

oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą: 

I 

Zuoby pienięine 

1. Środki zgromadzone w wałucie polskiej: 12.000 zł. 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej:--------------------------------------------------------·---

II 

Nieruchomo6ci i tytuły prawne do ich posiadania 

1. Dom: 

powierzchnia: 128 m2 

położony na działce o powierzchni: 405 ml 

adres: 35-604 Rz.eu.ów, ul. · . 

tytuł prawny: udział 1/6 w prawie własności 

2. Mieszkanie: 

powierzchnia: ......... ml 

adres: .............................................................................................................................................. . 

'tytuł prawny: .................................................................................................................................... . 



3. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: 1313m2 

adres:Rzeszów 

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

małżeńska wspólność ustawowa 

4. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ..................... ................................................................................................. . 

powier7.Chnia: ......... m2 

adres: .................................................................................................................... ............... ............ . 

rodzaj zabudc,wy: ............................................................................................................................ . 

tytuł prawny (własność, współwłasność, uzytk.owanie wieczyste, dziert.awa, inny tytuł, 

podać jaki): .................................... .-...................................................................................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągn~) w ubiegłym roku dochód w wysokości: 

m 

.Rr.eczy ruchome o wartoicl jedno1tkowej powył.ej 10.000 d 

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

1. Samochód osobowy AUDi rok produkcji - 2015 

2. Samochód osobowy AUDI , rok produkcji - 2013 

IV 

Udziały i akcje w 1p61kacb pnwa handlowego 

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

V 

lmtrumenty ftnamowe w rozumieniu art. 2 uuawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finamowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne iw: w1kuane w pkt IV 

(rodmj, ilość i wartość) 
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VI 



Dochody podlegaj11ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest ołwiadc.zenie, o ile ich 

łączna wartośii przekracza 10.000 zł, i icb źródła, z wylęczeniem dochodów uzyskanych 

w związku z pełnieniem urzędu na 1tanowisku 1ędzfowskim albo zatrudnieniem 

na 1tanowiaku dyrektora qdu lub zutępcy dyrektora 1ądu 1> 

1. Przez cały rok 2018 pozostawałem na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Rzeszowie; 

2. Przez cały rok 2018 pracowałem jako nauczyciel akademicki - adiunkt- w WSPiA Rzeszowska 

Szkoła Wyższa w R2:esmwie; 

3. Na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Olaygową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie 

w roku 2018 prowadziłem szkolenia dla aplikantów radcowskich 3 roku; 

4. W 2018 roku sprawowałem pa1ronat nad aplikantami prokuratorskimi skierowanymi do WSA 

w Rzeszowie z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

~ z tytułów wymienionych w punktach 1 do 4, w roku 2018, osiągnąłem łącmy dochód w wysoko§ci 

240 4S2, 58 zł. 

1> Zgodnie z art. 87 § Sa ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oświadczenie składane w związku 
z objęciem lJJZędu sędziego albo powołaniem na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu nic 
zawiera informacji, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
O§wiadczenie składane w związku z opuszczeniem urądu ~ego 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 powsm:hnych, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzędu albo odwołania do 
dnia opuszczenia urzędu albo odwołania. 



VD 

Mienie nabyte przez 1kladaj11cego oświadczenie albo Jego m.alłonka od Skarbu Pańltwa, 

innej pamtwowej osoby prawnej, jednoatek 1aD1orzędu terytorialnego, ich zwi11Zków lub 

aamorądowej 010by prawnej, które podlegało zbyciu w drodr.e pn.etargu 

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo) 

vm 

Wierzytelności pieniężne i zobowiąunia plenięine o wartołci powył.ej 10.000 zł 

(w tym 2'.BCiągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 

w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłut.enia) 

1. Kredyt hipoteczny w wysokości 300 OOO zł. Kwota pozostała do spłaty na dzień spol'7.ąd7.enia 

oświadC7.Cilia ~ 225.103,42 zł. Kredyt zaciągnięty w Banku: ' 

IX 

Inne dodatkowe dane o ńanie m•J•tkawym 

Je1tem hriadomy(a) odpowiedzialno6ci karnej za złoł.enie fałuywego ołwlapnl• ' 
/ 

Rzesrow, 12 kwietnia 2019 roku 

(miejscowość, data) 
.. 

-· . 


