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Zafqcznik do ustawy z dnia 9 maja 1996 r.

Uwaga!
1. Osoba skladajqca oswiadczenie o stanie majqtkowym obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego

i zupefnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac Mnie dotyczy".
3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)....

Oswiadczenie o stanie majatkowym

.̂ lllfl.̂ .
(imiona i nazwtsko; w przypadku kobiet nalezy podac rowniez nazwisko panieriskie)

zamieszkaly(a) ...

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posta i senators (Dz. U.
z 2011 r. Nr 7, poz. 29), zgodnie z art. 35 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad malzeiiskiej
wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: m2, adres: .

.......: 6 wartosci:

tytul prawny: -...
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2. Mieszkanie o powierzchni: .Ŝ ..1̂ . m2, adres: ..i

,ytu. prawny: Ĵ M:S.!iQ .̂.4£UP^̂ ^

3. Gospodarstwo rolne:

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

adres:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Ztego tytufu osia.gnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci

powierzchnia:

adres: ..

o wartosci:

tytut prawny:

III.

UczestniczQ w spoice cywilnej lub w osobowej spoice handlowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, koman-
dytowo-akcyjnej) — nalezy podac wysokosc wniesionych wkladow:

2 tego tytulu osiggnqlem(elam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

IV.

LPosiadam udzialy w spoice handlowej z udzialem pahstwowych lub komunalnych osob prawnych
lub przedsî biorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
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udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Ztegotytulu osia.gna.lem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb<? i emitenta udzialow:

($$&,(. d.p£/£.?L*4-/

Ztegotytulu osia.gna_lem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem panstwowych lub komunalnych osob prawnych
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

L

akcje te stanowia. pakiet wi§kszy niz 10% akcji w spofce:

Ztegotytulu osia.gnajem(§fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Z tego tytulu osia.gnajem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VI.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.-
du terytorialnego, ich zwiqzkow lub komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:
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VII.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

; i/..
— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia.gnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza.dzam dziafalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

1; V_
osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia.gnajem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

1. W spolce handlowej (nazwa, siedziba spolki):

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji.rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia.gna.lem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysok6sci:
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2. Wfundacjach i stowarzyszeniach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: ...................................................

dcrtycAlj.ST. «;.*.*. ..*•• .TV • ••tw.fc »•*.••••*.... .••••..••**••.... .*.»..*•.... . . . . . . . . . . * . , ... ... ... ... ... ... ....

— jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osia.gnajem{elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IX

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

X.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, model i rok produkcji):

vM
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XI.

Zobowigzania pienî zne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

f̂l.<^^

^ V '

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podpis)

MA
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RS2ALKA SEJMU
WPtYN^tO

29, 04. 2011
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