
OSWIAECZENIE
o shnie maj4tkowym

Ja, nizel podpisany, Konstenty Radzlwill

urodzony ,,,,9 srycznla 1gse r, we Wrocrawiu '. -li-- . ''--.-':"",- ::

(mlona lnazwlsko,w przypadku koblet podaC nazwisko pa nlenski€)

zatrudnlony w Mlnlsterstwie Zdrolvia _ Minister Zdrowla

zamieszkaly(e) w
(mlejsce zatrudnlenla, stanowisko lub funkcla)

adrssi

anru 
'iq 

z ra 21 srorpnla 1gg7 r, o ogranr'zenru prowadzenia dzrarernoscl,r1n*.,^rr pubticzn6 pz, 
-i.i 

z zilo6' r.. tr'lio, trr,l-ie+','i piii , .1,
, Ze posladem wchodzqce w sklad malzerist<ie1 

,wiiofnosci
lub stano bnyt '

1 
P:m:lowlozghnit208,59, m2 potozony w
fyt!t prawny: wlasnosd2, Mleszkanle (wlasnoSclowe, spoldzlelczo wtasnosctowe lub Inne):

powezcnnla
hrtut prawny rwhsnosc, wsp6twE6;aETl;ildffi izt;i;ji

ca{kowita: .,,,,,,,., , ,,m2

3

4, Inno nleruchomo6cl (placo,dzlalki)t lokal u4dkowy, powerzchnia;64 m?

roozaj gospode rstwa i %powie zch nla :,--',-,"-r-l-.'r.'--.;'--,- lTt2
adrsgl
roozaj
tytut pr

::r-r.=:': i -l.ll.i,-..-ir

v*a sno 5c.

5 Zasoby pienlqzne

' Irq! pientqzne zgromadzone w waluclo potskreji 100,852,06 zt- srooKl pronlqzne zgromadzone w walucie obcsj i4,301 36 ELtro. papiery wertosclowei nlo dotyczy

tl

Tl?nl? gd. Skarbu paistwa, Inner panstwowe]
tch zrylqzk6w lub od komunalnel oioby prawnej,

osoby prawnej,
kt6re podlegalo

n ie'Podad rodzej mlenla, datg nabycla, od kogo _ nle dotyczy

ill

I I tt^:-:* 
TlT,-1 :f Ed,u f ,r n d'a c1 I p ro wad'zqcei

n0l0wego,



O" ,il,i?,1:""i"#"a 2o1s r. bytem pzewodniczqcym Rady Nadzorczej Cm'Zetaznd, Sp. Z o.o. w

Z tego Mulu osiqgnalem w roku ubieglym dochdd w wysokos ci:23.403.31 z+

a. Nie jestem zatfudniony(a) ani 
llz._nrg 

wykonule. ilr{.! zajgc w sp.rkach prawa handrowego, kt6remoglyby wywola6 podejzenie o mojq stronniczoSi lubint"r""twno"".

;--=i-i-;---i--.ill-_

tv

1 c' g-0,:P_o-o,"t9r"j la, wlasly rachunek ani wsp6lnie z innymi osobamr, nre

,dzia+alnosciq ani nie jestem pzedstawicierem ..v Gz p6rnoro.nir,,",n *
Inoscr.z'

Do dnia 16 listopada 20.1S r,, prowadzilem jednoosobowq dzialalnose gospodarczq_
p zychod ni g/pra ktykq le ka rskq.
Z tego Mulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci S2.333,64 zl

V

skhdniki mienia ruchomego o wa rtosci p^owyzej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznychnalezy podad markQ, model i rok produkcji):
samoch6d osobowy Honda FRV 2OO5
samoch6d osobowy Toyota Avensis Verso 2002
motocykl Kawasakj Vn 800 1997

VI

zobowiqzania pieniQzne o wartosci powyzej 10.000 zrotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki, orazwarunki, na jakich zostary udzierone (wobec kogo, w zwiq2ku'z ia(im zoaz'Jniem, wli(i,l *i""ft"!i r,-nie dotyczy

vll

Inne dodatkowe dane o stanie
W2015 r wynagrodzenia na p b, umowy zlecenia, z gtulu
pelnlenia mandatu i funkcjj (Senat
w spadku w wysokosci %, o wartoi, Oieniezna) m st' warszawy' udzial

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 278.104,74 zl

l; y:l^"*T-=t:-rkiem zaaqdu,. rady nadzorczejani komisjj rewizyjnej sp6ldzietni i)



) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowch.4 Nte dotyczy dzialalnosci wytwdrczej w rolnictwie,

- Niewlasciwe skre6ri. i uzuperni., wpisuiqc w poszczeg6rnych punktach odpowiednie dane


