
Stan na 31.12.2016r. - termin ustawowy

oswrADczENrE 
ZAt-{cZNlK Nr 3

o stanie majqtkowym

Ja, ni2ej podpisany(a), Jan Feliks Szyszko
(imiona i nazwisko, w pzypadku kobiet podai nazwisko panieriskie)

urodzony(a) 19 kwietnia 1944r. w StarejMilosnej

Ministerstwie Srodowiska - Minister Srodowiska
zatrudniony(a)w

zamieszkaly(a) w [ 
(miejsce zatrudnienia' stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ggraniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczejpzezosobypelniqcefunkcjepubliczne(Dz. U.22006 r. Nr216, poz. 1584,zp62n.zm.),
zgodnie 2.91. 10 tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoS6i
ustawowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

I

1. Dom o,powierzchni: 75 m2 polo2ony
adres: I

tytul priwny: spadek po rodzicach
2. Mieszkanie (wlasno5ciowe, spo{dzielcze wlasnoSciowe lub inne):

Nie posiadam

adres: powierzchnia calkowita: .. . . . .

m2................,.......
tytul prawny (w{as no56; wsp6lwlasno66, wielko66 udzialu) :

3. GospodarStwo rolne:
rodzal gospodarstwa : pola do6wiadczalne oowiezch n ia 1 70, 2708 ha
adreV
rodzal zabudowy: budynek stodoly poddany rewaloryzacji o powierzchnifunkcjonalnej 302m2
(inwestycja 2014) przystosowany do cel6w laboartoryjno - mieszkalnych
tytu{ prawny (wlasno56, wspofwlasno66, u2ytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytu{, poda6 jaki):
wsp6lnota majqtkowa z Zonq
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko6ci:
Nie osiqgnqlem

4. lnne nieruchomoSci (place, dziatki):dzialka ewidencyjna z domem powierzchnia 0,1738ha (dzialka
oraz dzialka o powierzchni 0,0016ha (dzialka 

It, 

spadek po rodzicach
(adres, tytul prawny: WlasrioS6, wsp6lwlasno6d, inny tytul - poda6 jaki oraz inne dane)

Zasoby pienig2he:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: Ok, 200ty5. Zf - wsp6lnota majqtkowa z 2onq

5



1.

3.

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcel: ok. 53ty5. Euro (w tymnaukowa od Migdzynarodowej organizacji worrd Federation os scientiserice Science for peace") - wip6l-nota mi.lqtt<ow a z zon-j- -- --papiery wartosciowe: nie posiadam papieiow wartosciowych na kwotg:

N-abylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od skarbu pafistwa, innejpa'stwowrsamozqdu terytoriarnego, ich zwiqzk6w rub oo romunarn;i;;;t;';r"wnej, kt6repzetargu:

Rolnego i

Dzialka t
Dziaka {

AWRSP
Dzialka 

,,

Dzialka /
Dzialka i

Dzialkal
Dzialka i

u ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
prowadzqcej dzialalno56 gospodarczq.

1500 euro nagroda
,,Prize Ettore Majorana -

osoby prawnej, jednostek
zbyciu w drodze

, od Agencji Rynku

, od Parafiil
29.09,1995r. od

995r. od AWRSP
12,1994r. od AWRSp

.12.1994r. od AWRSp
Uzgdu Gminyi
.12.1995r. od AWRSp

prawa handlowego, ani

handlowego, kt6re

(wymienii pelnione funkcje i stanowiska wrazznazwami sp6lek i

Z tego tytufu osiqgnqrem(gram) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie

a" Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zaiqc w spofkach
l?glyby_ yy*"ta6 podejrze n ie o mojq stron n iczo36 r uu intere'sown ose.

Z tego tytulu osiqgnqrem(gram) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci: nid

a* Nie jestem
b*

czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej



(poda6 pelnionq funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

. Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osiqgnqlem4' W-nastqpujqcych spolkach prawa handlowegb posiadam nizelpodane uoziaty'iub'akcle:
TPSA - 85 - akcji - wsp6tnie z 2onqi c6rkq

(nazwa sp6lki- adresy, wielko66 udzial6w, ilo56 akcji)

ll"go tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgnqlem
R6wnoczesnie oswiadczam, ze w sp6lce nie posiadam akcji i udzial6w
moje udzialy (lub akcje) pzekraczalqlOo/o.

W pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10% kapitalu.

Nie posiadam

IV

1' Nie prowadzq dzialalno5ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zazqdzam r6wnie2 takq dzialalnoSciq ani nie jestem pzedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2)
Nie prowadzg dzialalnoSci gospodarczej

2. 0g eziatatnese po@lecq_n€+

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
Nie osiqgnqlem

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markq, model i rok produkcji):

Samoch6d osobowy DACIA DOKKER 201S



Zobow.iqzania pienigzne o warto6ci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty t po2yczki, orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jai<mzdarzini.jr, *j"[i"iwysorto6ci;:

Nie posiadam zobowiqzan o warto6cipowyzej 1000021.

vil

lnne dodatkowe da

??klad Ubezplecze 4SS,1S _ emerytura
Ministerstwo Srodo
Kancelaria sejmu RP - uposaZenie poselskie 16g3,4g, dieta - 2ggs2,56.

Posiadam 20 udzial6w o fqcznej wartoSci 2O0zl w spoldzielczych Mediach Wnet - wsp6lnota majqtkowa z
Zonq

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

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), 2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospoda rczej przezosoby pelniqce tunXcle publiczne iDz.U' 22006 r. Nr 216, poz. 1584, z p62n. zm.) za pooanie niepriwdy grozi iaia pozbawienia wotnosci.

Warszawa, 30 marca 201Tr.
(miejscowo6c, data)

1) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,
2) N ie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w roln ictwie.

* NiewlaSciwe skreSlii i uzupelnii, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane


