
OSWIADCZENIE
o stanie marEtkowym

Ja nizej podpisany(a), Konstanty Radziwifl

nazwisko rodowe nie dotyczy

urodzony(a) 1g5B-01-09 w Wroctaw

zatrudniony(a) M inisterstwo zdrowia- Minister zdrowia

zamieszkaly(a) 
|

I

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 19g7 r: o ograniczeniu prowa dzenia

dzialalno6ci gospodarczei przezosoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2e06r. Nr 216,

poz' 1584, z p62n. zm-), zgodnie z air.1 0 tej ustawy o6wiadcza m, 2e posiadam wchodzqce

w sklad malzer{skiej wsp6lno6ci ustawowej lub stanowiEce m6j majqtek odrqbny:

I

1. Dom o powierzchni: 209 m2, polozony
adres:l
tytul prawny: wsp6lwlasno66 mat2eris ka

ili 2'.Mieszkanie(wlasno6ciowe,sp6ldzielczewlasno6ciowe[#inne):wlasnoSciowe
,.' adres:t'

powierzchnia calkowita: 106,7 m2
tytul prawny (wlasno56, wspolwlasno6i, wielko6c udzialu):wsp6lwtasno66 mal2eriska 1/g
mieszkania

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia nie dotyczy m2
adres: nie dotyczy
rodzaj zabudoWy: nie dotyczy
tytul prqwny (wlasno6c, wsp6lwlasno66, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul, poda6 jaki):
nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci (place, dzialki): lokal u2ytkowy
powierzchnia: 64 mz
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wsp6lwlasno6c mal2eri ska nie dotyczy

5. Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w warucie porskiej: 2g3.287,60
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w warucie obcej: iqszg,67 Euro
- papiery wartosciowe:nie posiadarn
na kwotq: nie posiadam

tl

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
tl.jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

tald nie*

il'rPodai rodzal mienia, datq nabycia, od kogo nie dotyczy

ill

1.a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego, ani tez czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzqcej dziatalnosd-gospod arczaL.

tti,

l{.:

- nie dotyczy

ztego tytulu osiqgn4lem(qlarn) w roku ubiegtym doch6d w qyysokosci: nie dotyczy

2.a. Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujq innych <njg6 w sp6ikach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczos6 tuu inieresownos6.

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku

yq

ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

3.a' Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej ani kornisji rewizyjnejsp6ldzielnil.

Ztego tytulu osiEgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
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4. W nastqpujEcych spolkach prawa handtowego posiadamtpizej podane udziaty lub akcje:

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w 
lvvsoko6ci: 

nie dotyczy

R6wnocze6nie o6wiadczam, ze w sp6lce nie dotyczy . i

moje udzialy (tub akqje) przekraczajqlO%.

w pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadan e udzialy lub akcje nie stanow iq10"/"

kapitalu.

lv 1' Nie pr ospodarczej na wlasny r,"Jhrn"t , ani wsp6lnie z innymiosobami' ni takq dzialalno6ci4, aninie.iirestem przedstawicielem czy te2pelnomocni akiej dzialno6ci2.

nie+s+yezy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 
=rot]grl (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac markq, model i rok produXc1iljl

samochody osobowe Honda FRV 2005 (25.000 zt) i To,y'gta Avensis Verso 2oo2 (12.000zl), motocykl Kawasaki Vulcan 1gg7 (14.000 zl)

vl 
;l

Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 1o 000 zlotych, w tym zaciqgane kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, * rorJiarr,, z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):

nie dotyczy

VII

lnne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

umowy o pracQ' umowy o dzielo, pelnienie obowiqzk6w spolecznych (Senat), umowy
zlecenia, inne, najem
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7J"go tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko$ci: 3.450,1 S zt + 2.g50 zt +29.121,16 zl + 384 zl + 2"149,17 zI + 2.400 zt = 40"354 ,4g zl

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a),2e na podsta.wie art. 14 usl. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenra dzialalnosci gospodar czej przezosoby petni4ce

funkcje publiczne (Dz' U' z 2006 r. Nr 21 6, poz. 1584, z po2n. zm.) zapodanie nieprawdy grozi

kara pozbawienia wolno6ci.

t)-er.tna,"o 
, 
eg.[ ?n t+

(miejscowo56, data) (podpis)

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6rdzierni mieszkaniowych.

2 Nie dotyczy dzialalno5ciwytw6rczejw rolnictwie. rr

.,u,"L

" Niewlasciwe skre6lic i uzupelni6, wpisujqc w poszczegotnyctr punktach odpowiednie dane.
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