
WÓjEWODZKTsĄDADMINISTRACYJNY 
w e W r o c f a w l u 

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
Egz. Nr 

OŚWIADCZENIE 

sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu 

Vtóaśdwy urząd skarbowy - Urząd Skarbowy' 

Ja, rażej podpisany(a) Jarosław Horobiowski z domu Horobiowski, 

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

urodzony(a) 08.04.1972 r. 

zatmdniony(a) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu jako 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: 

- wspólny rachunek z żoną w (do obsługi kredytu hipotecznego) konto 

osobiste (+ lokaty/środki na koncie oszczędnościowym): 2.440,13 PLN (ponadto 55.303,35 PLN na 

powiązanych z kontem osobistym dwóch kontach oszczędnościowych), 

- mój rachunek osobisty w 1.207,56 PLN, 

- rachunek osobisty żony w : 3.614,98 PLN, 

- rachunek inwestycyjny w r : ok. 600,00 PLN, 

- wkład oszczędnościowy w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy Sądzie 

Okręgowym we Wrocławiu: 31.718,00 PLN, 

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: na walutowym rachunku osobistym żony w 

36.496,36 EUR. 

II 

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania 

l. Dom: nie posiadam 



powierzchnia: m , 2 

położony na działce o powierzchni: ...m2 

adres: 

tytuł prawny: 

2. Mieszkanie: 

powierzchnia: 126 m2 + garaż i komórka 

adres: ul. 

tytuł prawny: własność (majątek objęty wspólnością małżeńską) 

3. Inne nieruchomości: nie posiadam 

powierzchnia:.... m2 

adres: 

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

4. Gospodarstwo rolne: nie posiadam 

rodzaj gospodarstwa: 

powierzchnia: m2 

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: 

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł 

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

1) samochód osobowy marki CHEVROLET ORLANDO, rok produkcji 2013 (wykup w r a m a c h ^ 

umowy leasingowej w związku z ówczesną działalnością gospodarczą małżonki), 

2) samochód osobowy marki CITROEN DS4, rok produkcji 2014 (wykup w ramach umowy 

leasingowej w związku z ówczesną działalnością gospodarczą małżonki), 

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) 

obligacje Skarbu Państwa na kwotę 100,00 PLN 

III 
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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 

Z tytułu wykładów (dzieł) autorskich dla szkół wyższych, korporacji prawniczych, organizacji 

zawodowych doradców restrukturyzacyjnych (syndyków), artykułów/książek, w związku z 

przeniesieniem na zamawiające je podmioty praw autorskich, osiągnąłem w 2021 r. dochód 

w wysokości 3.276,50 PLN. Z tytułu szkolenia aplikantów radcowskich w 2021 r. osiągnąłem 

dochód w łącznej kwocie: 4.441,60 PLN (działalność osobista w ramach umów o dzieło lub 

zleceń zrealizowanych na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu). 

Ponadto pełniłem funkcję członka Komisji Egzaminacyjnej na Licencję Doradcy 

Restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości i z tego tytułu osiągnąłem w 2021 r. 

dochód w wysokości: 16.651,06 PLN. 

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) 

nie nabyłem 

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) 

Posiadam roszczenie z tytułu wykupu wygasłej 10-letniej polisy w T.U. Na Życie 

na sumę około 5.000,00 PLN. 

Zobowiązanie (solidarnie z żoną) z tytułu kredytu hipotecznego w wysokości 405.000,00 

PLN, denominowanego w CHF (frank szwajcarski) na zakup i wykończenie lokalu 

mieszkalnego przy ul. (nabytego na rynku pierwotnym u 

dewelopera). Lokal ten stanowi przedmiot zabezpieczenia hipotecznego spłaty kredytu w 

(umowa z dnia 25.04.2006 r.). Okres kredytowania wynosi 30 lat z 



równymi ratami kapitałowo-odsetkowymi. Transza na zakup mieszkania wynosiła 

349.600,00 PLN, a na wykończenie lokalu: 55.400,00 PLN. W ramach oprocentowania 1,1 

% stanowi marża banku. Stosownie do aktualnego na dzień 31.12.2021 r. średniego kursu 

CHF w tymże banku, wartość kredytu do spłaty wynosiła ok. 190.000,00 PLN (równowartość 

44.039,24 CHF). 

!X 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 

Ponadto posiadamy z żoną (bezterminowe) polisy na życie w T.U. 

podstawową sumą ubezpieczenia: 123.678,00 PLN (moja -

wystawiona w X 2002 r. o wartości wykupu około 10.340,00 PLN) i 212.932,00 PLN 

(mojej żony - wystawiona w maju 2014 r., o wartości wykupu około 2.700,00 zł), a także 

wystawione w maju 2014 r. 15-letnie polisy na życie w w ^ 

Warszawie z podstawową sumą ubezpieczenia: ok. 160.000,00 PLN (moja) i 225.000,00 

PLN (mojej żony) oraz wystawione w maju i czerwcu 2020 r. bezterminowe polisy na 

życie w ' z podstawową sumą ubezpieczenia: 

200.000,00 PLN (mojej żony) i 100.000,00 PLN (moja). 

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

/ 
/ l / i -

Wrocław, 25.04.2022 r. i 

(miejscowość, data) (podpis) | 

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. 

Wykonano w 2 egzemplarzach: 
Egz. Nr 1. - a/a 
Egz. Nr 2. - Urząd Skarbowy 
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