
O6wiadczenie o stanie maj4tkowym

I a nizej po dp is any(a ), Zbigniew T a d e u s z Ziobr o
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podac nazwisko paniefiskie)

urodzony(a) 18 sierpnia 1970 r.w Krakowie
zatrudniony(a) w Ministerstwo SprawiedliwoS.ci, Minister Sprawiedliwo6ci prokurator Generalny

(miejsce zatrudnieni r, stanowisko lub funkcja)
zamieszkaly(a) wi

sierpnia 1997
publiczne (Dz.
, Ze posiadam
ny:

I
I' Dom o powierzchni: Udzial w domu rodzinnym (1/3) odpowiada g5,6 mr powierzchni

urytkowej wraz z udzialem w dziatrce o powierzchni22:ary,:na ktdrej znajduje sig dom
poloZonyw 

I

adres: j

t54ul prawny: wlasnoS6 hipoteczna

2' Mieszkanie (wlasno6ciowe, sp6ldzielcze wlasno5ciowe lub inne): mieszkanie wlasno5ciowe
adres:l powierzchnia calkowita: l2S m2

t5rtul prawny (wlasno66, wsp6lwlasno66, wielkoS6 udziafu): wlasno36 hipoteczna

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: dzialka rolna powi erzchnia 73 ary m2

adres: 'l

rodzaj zabudowy: niezabudowana

tSrtul prawny (wlasnoSi, wsp6lwlasnodi, u4ytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tyful, podad jaki:....
wlasno56 hipoteczna

ztegot)duluosi4gn4lem(glam)wrokuubiegtymprzych6didochddwwysokofci: .........11:......
4. Inne nieruchomo$ci (place, dzialki):

1) dzialka lesno-rolna powierzchnia: ok 1,1 hektara m2 wlasnosd. adres:l

!

2) dzialka lesno-rolna powierzchnia: ok 1,4 hektara m2 wlasnos6, adres:i

l
(adres, tytul prawny: wlasnoSC, wsp6hulasno$C, inny tytul - podaC jaki oraz inne dane)5. Zasoby pienigine:

- $rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 120 84g,24 PLN (Srodki na rachunku
bankowym), ok 15 000 pLN (got6wka)

- $rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcei: ok. 1 g50 EUR
- papiery warto6ciowe: nie dotyczy

.. ... na kwotg:



m6j malZonek) mienie od
terytorialnego, ich rwi4zk6w
argu:

.-t
tftl€

II
Skarbu Paristwa, innej paristwowej
lub od komunalnej osoby p.u*n"j,

nie'

osoby prawnej,
kt6re podlegalo

Podai rcdzaj mienia, datg nabycia, od kogo

l.a

b

prawa handlowego,

2.a.

t!o

(wymieniC pelnione funkcje i stanowiska wrt"zzrrawarni sp6lek i fundacji)

z tego t'ltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym doch6d w wysokoSci: . . . _ .ll * .

Nie jestem zatrudniony(a) ani te|niewykonujg innych zajg|w sp6lkach ptawahandlowego, kt6re
mogtyby wywola6 podejrzenie o moi4 stronniizoSd iub inteiesownosi.

3.a
b'

ztego gaulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

-__
Nie jestem czlonkiem zarz4du,rudy nadzorczej anikomisji rewizyjnej sp6ldzielni.r)

(podai pelnion4 funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

z tego frtulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: . . . . * -rllr:-;::>. . ..

W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podan e udzialy lub akcje:.

nie posiadam

4.

(nazwa sp6lki - adresy, wielkoS6 udzial6w, iloSd akcji)



ztego f1^ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

R6wnocze$nie o$wiadcz am, Le w sp6lce . .. nie dotycry

ljrff*'":.*"t' 'poruu.r, 
pru*u n;";,;*"*" o*.*1""::::# r::lilf:tt: "yr::#r:t::;

ry
1' Nie prowa ej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, niezarz4dzam ani nie jestem p.r"artu*i.ie?em czy tez-petnomocnikiem wprowadzen

2. Prowadzg w wyhej okredlony spos6b dzialalno66polegaj4c4 na:Nie prowadzg ..

ztego t)4utu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: ..;;t_ll-.llr:::;-

Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyZej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w mechaniczrychnaleLy podai markg, model i rok produkcji):

nie dotycry

VI
zobowiqzania pienigine- o wartoSci powyzej-l0 000 zlotych, w t;zm zaci4gniEtekredyty i poLyczki, orczwarunki, najakich zostaly udzielone (wo-b"" kogo, w rwiiztuzliximrairZ"ii" , *-j*i"j wysoko6ci):

nie dofycry

VII



4

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

Osi4gn4lem nastgpuj4cy doch6d:

z tytulu pelnienia urzgdu Ministra sprawiedliwosci - lg7 7g7,s2pLN
z tytulu dodatku funkcyjnego dla prokuratora Generalnego - 44 627175 pLN

Dieta poselska - 29 67G,g6pLN

I,lZtego rok h6d w wysokoSci: 
,.1 | U

Powyz Swi V '

1997 r nia 
I ustawy z dnia 21 sierpnia
pelni4ce funkcje publiczne(Dz.U 4, z kara plzbawienia wolnoSci.

/Y otr't\t\a)4 t/ A

Q*n.-.,o 340\.ZO4TI, lJ#
(miejscowoCC, data) (podpig

') Nie dotyc4r rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniolvych.
'/ Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie.

'NiewlaSciwe skre$li6 i uzupelnii, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


