
OSWIADCZENIE

o stanie majqtkowym

Ja, ni2q podpisany Joachim Stanisfaw Brudzihski
(imiona i nazwisko, w pzypadku kobiet podae nazwisko panieiskie)

urodzony 4lutego 1969 roku w Swierklaricu
zatrudniony(a) w MSW|A - Minister spraw wewngtznych i Administracji

(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

ZamieszkatywI

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2006 f . poz. 15u, z
p62n' zm'), zgodnie z arl- 1o tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
mat2efiskiej wsp6rnosci ustawowej rub stanowiqce m6j maiqtek odrgbny:

I

Dom o powiezchni: 120 rrfpolozonyi
adres:i

tytul prawny: wlasnoS6, warto66 ok. 230 tys. zl.
2. Mieszl...nie (wlasnosciowe, sp6rdzieree udasnosciowe rub inne): nie dotyczyadres: powiezchnia calkowita: _...,........... "...nF

Mut prawny (w{asnoS6, r,vsp6hn{asno56, wielko66 udziafu): _

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa: nie dotycaT . powiezchnia:- ......................... nf
adres:-

rodzaj zabudowy:

tytul prawny (wlasnosi, wsp6lwlasnos6, uzytkowanie wieczyst e, dzier2awa, inny tytul,
poda6 jaki): -



ztego tytulu osiqgnqlem(gram) w roku ubiegrym przychod i doch6d wwysokosci:

rrt

(adres, tytul prawny: wlasn056, wsp6lwlasno5i, inny tytul _ podac jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:" . .. ok. 206 76g zl
-Srodki pienigzne zgromadzonewwalucie obcej:. ......niedotyczy...
- papiery wartoSciowe: polisa na zycie w pZl)

1. warto66 wykupu ok. 17,7 tys. zl

2. warto66 rrrykupu ok.24,4tys. zl.

na kwotq: suma wykupienia: ok. 26,4 tys. zl
suma wykupienia: ok.32,4 tys. zl

ll
Nabylem(am) (nabyl m6j maf2onek) mienie od Skarbu pahstwa, innej paristwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zuiqzkowlubzuiqzkumetropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pzetargu:

tak*
Poda6 rodzal mienia, datq nabycia, od kogo

nie"

nie dotyczy

(wym i en i c petn i o n e ru n kcje, -* J,?rd;,:n".?zwam i s p6lek i ru n d acj i)

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy



Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku

a" Ni

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci

i po2yczki oraz warunki, na jakich

zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

nie dotyczy

ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

VI

powyzej 10 000 ztotych,

zostaly udzielone (wobec

nie dotyczy

w tym zaciqgnigte kredyty

kogo, w zwiqzkuz jakim

nie dotyczy

(poda6pernionqruft:i:jJ:iJrresspordzierni)

ztego tytuhr osiqgnqrem(qtam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4' w nastqpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

(nazwa sporki 
".,"!J1:,?jy,",?iar6w, iros6 akcji)

ztego tyt'tu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci: nie dotyczy
R6wnoczesnie oswiadcz am,2e w spolce nie dotyczy moje udzialy lub akcje
pzekraczalql0%. W pozostalych sp6tkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje
nie stanowiq 10o/o kapitalu.

dzi

m

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V
skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 1o ooo zlotych (w pzypadkur pojazdow
mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produkcji):
Samoch6d Volvo XC 90, rok produkcji 2012, wartoSd ok. 75 tys. zl

lub

vll

Inne dodatkowe dane o stanie maiqtkowym: dochody osiqgnigte w 2018 r.

1 . Dieta parlamentarna 2505, 20 zl, w tym dieta nieopodatkow ana 2505, 20 zt

Ztego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: -



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),2e na podstawie ari. 14ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci gospodarczej pzez osoby
pefniqce funkcje publiczne (Dz. u. z 2006 r. poz. 1s84, z po2n. zm.) za podanie nieprawdy
grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Warszawa, g stycznia 2O1g r. (

v \(-/
(miejscowoS6, data)

(podpis)

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.
" Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwiezqcej, w formie izakresie gospodarstwa

rodzinnego' a tak2e pelnienia funkQi czlonka zazildu na podstawie umowy o swiadcaenie usfug zazqdzania, o K6rej mowa w art. 5ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaftowania wynagrodzen os6b kierujqcych niekt6rymisp6lkami (Dz. u.poz. 1202, z p62n. zm.).

" Nievdasciwe skre6lid i uzupelnic, upisuiqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


