
dzialalnosci gospodarczej pzez osioby, pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22006 '. poz. 15M, z

OSW|ADCZENIE

o rstanie majqtkowym

Ja, nizej podpisany(a) Zbigniew Taderusz Ziobro
(imtona i nazwisko, w przypadku kobiet podad nazwisko panie6skie)

urodzony(a) 18 sierpnia 1920 r. w Krakowie
zatrudniony(a) Minister sprawiedliworsci, prokurator Generalny, posel na

(rniejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja)

Zamieszka{y(a) wl

pozapoznaniu sig z pzepisamiustarny zdnia 21 sierpnia 1g97 r. o

p62n. zm.), zgodnie z art. 10 terj uritawy o6wiadczam, ze posiadam

malZehskiej wsp6lno6ci ustawowej I ub stanowiqce m6j m ajqtek odrgbny:

I

1. Dom o powiezchni: udzial w domru rodzinnym (i/3) odpowiada 85,6 m2

uiytkowej wrazz udzialem w rlzialce o powierzchni 22 ary na kt6rej
dom

polozony wl
adres:i

tytr-d prawny: WlasnoS6 hipotelczlra

2. Mieszkanie (radasno6ciowe, sp6klzielcze u/asno6ciowe lub inne):

adres:f powiezchnia calkowita: 125 nt
tytul prawny (ufasno56, wsp6hndasno66, wielko66 udziahr): Wlas n o56

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalgospodarstwa: dzialka rolna poWezchnia: 73 ary
adres:,

rodzaj zabudowy: n iezabudowana

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasnoS6, uzytkowanie wieczyste,
poda6 jaki): Wasno66 hipoteczn:r

prowadzenia

w sklad

, inny tytul,



Ztego tytulu osiqgnqtem(g{am) w roku ubiegtym pzych6d i dochod wwysokosci:
Nie dotyczy

4. lnne nieruchomo6ci (place, dzii$ki):

- dzialka le6no-rolna powiezc,hnkr: dclJ Hfu4
- dziatka le6no-rolna powiezchnia: ok. 1,4 hektara,,

hipoteczna

wlasno66 hipoteczna

(adres, Mul prawny: wlas,noS6, wsp6lwlasnosd, inny qftul _ podai jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone wwalucie porskiej: 220.51J,4s21
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w w'alucie obcej: i8SO,O0 €
- papiery warto5ciowe: nie dotycry

tl

Nabylem(am) (nabyt m6j maZonek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej paistwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terrytorialnego, ich anviryklw lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetarg;u:

tak! nie*
Poda6 rodzaj mienia, datg nabyciia, cd kogo: nie dotyczy

ilr

1. a" Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa
handlowego, czlonkiem zazEdufundacji prowadzqcej dzialatno6d gospodarczq.

wlasnoS6

b"

(wymienid pelnione funkqe i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z tego tytufu osiqgnqtem(glam) w rokur ubiegtym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy



2" a* Nie jestem zatrudniony(a), ni,e wykonujg innych zajqcw sp6lkach prawa handlowego,
ktore moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczo66 lub interesownosc.

Ztqotytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod wwysokosci: Nie dotyczy
3. a" Nie jestem czlonkiem zarzEtCu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

(podaC pelnionE funkcje, nazwg i adres s'p6tdzielni)

ztego tytufu osiqgnqlem(qlam) w ncku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

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

(nazwa spr*ki - adresy, wielko56 udzial6w, ilo56 akcji)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.

R6wnocze6n ie oSwiadcz am, 2e vr sp 6lce.

;o;,;.il;;;;;;;;;il;;;;.;;o;.;;;;HJ:,::,iffi :[:T",i'.T'.iii]i;"
kapitalu.

IV

1. Nie prowadzq dzialalno6cigospoderrczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami,
nie zarzqdzam takq dziafalnoSciq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem

w prowadzeniu takiej dzialalno6ci.2

2.@rpr@



ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 OOO zlotych (w pzypadku pojazdow

mechanicznych nalezy poda6 markq, model i rok produkcji): Nie dotyczy

VI

Zobowi%ania pienigzne o warto6ci powyZej 10 0OO zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo|yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z7r7iqzku z jakim
zdazeniem, w jakiejwysokoSci): Nie dotyczy

vil

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

Doch6d z gltulu pelnienia urzgdu Ministra sprawiedliwosci - 236 660,34 pLN

Doch6d z tytulu dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego - 60 419,47 pLN

Dieta poselska - 30 062,40 PLN

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w noku ubieglym doch6d w wysokosci:jw.



Powyzsze o6wiadczenie skladanr Swiadomy(a), 2e na podstawie

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaNalnosci

pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 15g4, z po2n.

grozi kara pozbawienia wolno6ci.

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

gospodarczq pzez osoby

zm) za podanie nieprawdy

Warszawa, 27 matca2018 r.
(miejscowoSC, data)

t 
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

" Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonkazarzqdu na podstawie umowy o Swiadczenie usfug za zqdzania, o K6rej mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaftowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U.
poz. '1202, z p62n. zm.).

- Nieu,{ascirrve skreslid i uzupelni6, wpisujqcw povczeg6lnych punKach odpowiednie dane.


