
Staf na 31 12,201Sr - term/n ustawowy

oSWIADczENIE
o Btanie majqtkowym

Ja, nizel podplsany(a), Jan Feliks Szyszko

ZALAczNtK Nr 3

(imlona i nazwlsko, w pzypadku kobiet pooac nazwisko panielrskle)

urodzony(a) 1 9 kwietnia 1944r, w Starel Ml{osnel

l\4inrsterstwie $rodowrska - Mrnrster $rodowlska
zarru0n rony(a) w

zamjeszkaly(a) w
(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

po zap.znaniq sie z sierpnla 1997 r,-o- ogranlczenlu prowadzenia dziaialnosci:$ffi['f;?:ff,, tczne ye7. u ' 2b0d ; N;i;q !",,',*0, z p6zn. zm),
ustawowej iub stanc posiadam wchodzqce w sklad mal2eiskiej wsp6lno6ci

1, Dom o powierzchnlt 75 m2 po{ozonv
adres.

- ryIu.t prEwnyi spaoeK po rodztcach2 Mieszkanie (wrasnoSciowe sp6ldziercze wlasnoscrowe rub inne):

Nie posiadam

,,, , powielzchnia ca+kowtrai ,,,...
m2,,,,,,,,,,,,
rytui prawny (wfasnosd wsp6fwlasnosd, wlelkosc udzialu):

s oo'i'Joi'rrnru;;;l;;,
ro.za, gogp0darstwar pora do6wiadczalne powiezchnia 170270 m2

o powierzch nl funkcJonalnej 302m2
mieszkalnych

zyste, dzierzawa inny tytut, podadJaki)l

iegiym p|zych6d i doch6d w wysokoscil

4 lnno nieruchomo$ci (prace' dzlarki)l dziarka ewidencylns z domem powiezchnia 1738 m,

ladres, rvtur prawnvi wrasn06c, wsp6rwrasno$c, r..v,v,ril11?i:3i#x'.iill^" 0".",

5, Zasoby pieniq2ner
- srodki pieni*zne zgromadzone w warucie porskiel: ok, '170tys zl - wsp6lnota malqtkowa z zonq- srodki pien Qzne zgromadzone w waruclo ;bc;j ;k. 53tys, truro (w tym 5.1500 euro naqroda



naukowa od lvliqdzyn World Federati(erice science for pea j,l"jj:"Ti::1t tt 0s Scientists ,,Prize Ettore t\,iajorana -' P;;ttffi;i;;ffi ?ll?Y-:.:3q,'e0w wartosciowych na kwotg:

tl

Nabyiem(am) (nabyrrndj matzon?k) mienie od skarb.r padstwa, inne, padstwowej osoby prawnej, reonosre(;illJrJft 
terytorialnego icn zwrqzkow lub oa ,."rr." .iti"i"ty or"*nu,, xrore podregalo zbyciu.w drodze

tak*

l:-:l: raor radzorczer, kornjsjr rewjzyjnej sp6lki prawa hanolowego, anitez
b_ I. prowadzqcej dztalalnodd gospodarclq, -

2

z tego tytulu osiqgnq{em(9iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgnqlem
a" Nie Jestem zatrudnjony(a) ani i

ffi:H#ry9:.c^p:d:{:?lb " 
J:ffiyJ'{:l:i:ily'"?.i:"-"'##r"ikach prawa handroweso, kt6re

z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgnqlem

Ini r)



IV

achunek ani. wsp6lnie z innymi osobam j, nieprzedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w

V

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10,000 zrotych (w pzypadku pojazd.w mechanicznychnatezy podad mark?, model I rok produkcji):

Samoch6d osobowy DACTA DOKKER 2015

VI

Zobowiqzania pieniezne o *"n:S^": 
l?:{._"i 

j_0.000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki, orazwarunki' na jakich zostary udzierone (wobec kogo, w zwiq2xu' z jaiimzoazenrem, w jakiej wysokoscr):
Nle posiadam zobowjqzafi o wartosci powy2ej 100002i,



vtl

,90 _ emerytura
e _ doch6d _ SSB9,61 _naleznosi ze stosunku
a osobiScie,

,89, dieta _ 29429,64,
Posiadam 20 udzial6w o lacznei ,zonq - " v ,1v{' 

'vJ wartosci 20021 w sp6ldzielczych l,,lediach Wnet _ wspdlnota majqtkowa z

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie osjqgnqlem

is}'il!U''"Xi::ffi.if."'i:X'.T:wj-adomv(a) ze na podstawie art 
-14 

ust 
,l,ustawy z dnia 21 sierpnia

u .zoo.oir.r,)-16';"i:\";A;:i";Z: 1fli:fl8::'ffffi:j$fft,::??:g"i::j*llf:"*lllgl",",

Warszawa, 30 marca 2016r.
(miejscowosC, data)

rr 
N le dotyczy tad nadzo,czych spdldz jeln i m ieszkaniowych.') Nie dotyczy dzialainosci wytw6rczej w rotntctwie.

* Niewlasciwe skfe6li( i uzupelnic, wpisuiqc poszczeg6rnych punktach odpowiednie dane


