Oswiadczenie

o stanie majatkowym

Ja nizej podpisany(a),
Elzbieta Bojanowska (Bojanowska)
(w przypadku kobiet podac nazwisko panienskie)

urodzony(a) 19 listopada 1972 r. WPlocku
zatrudniony(a)

WA1inisterstwze Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej - Podsekretarz

(Ministers~\lie Sportu z Turystyki

-

Stanu,

Radca Ministra - urlop bezplatny)

zamieszkaly(a)
po zapozmUliu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1'. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 1'.Nr 216, poz. 1584,
z pózno zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malze11skiej
wspólnosci ustawowej lub stanowiace mój majatek odrebny:

I
1. Dom o powierzchni:
adres:

2.

m2, polozony: nie posiadam domu

tytul prawny:

Mieszkanie (wlasnosciowe, spóldzielcze wlasnosciowe lub inne): wlasnosciowe

adres:
powierzchnia calkowita: 39,8 m2
tytul prawny (wlasnosc, wspólwlasnosc, wielkosc udzialu): wlasnosc
3. Gospodarstwo

rolne: nie posiadam gospodarstwa rolnego

rodzaj gospodarstwa:
adres:

powierzchnia

.rodzaj zabudowy:

m2
"..................................................................

tytul prawny (wlasnosc, wspólwlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul, podac jaki):
Z tego tytulu osiagnelam

w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci:

nie osiagnelam

dochodu
4. Inne nieruchomosci
budynkiem

(place, dzialki): nieruchomosc o pow. dzialki: 1,0500 ha; zabudowana

o pOW. ok. 1150m2 - wlasno:-,;c-

oddana w bezplatne

uzyczenie. Adres:
5. Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 17 000,00 zl.
- srodki pieniezne zgromadzone
- papiery wartosciowe:

w walucie obcej: nie posiadam srodków w walucie obcej

nie posiadam papierów wartosciowych

t~

2

II
Nabylem(am) (nabyl mój malzonek) mienie Skarbu Panstwa, innej Pal1stwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej, które
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:
. *
me

tak*

Podac rodzaj mienia, date nabycia, od kogo: nieruchomosc wymieniona w pkt. 4, nabyta od
na podstawie

ustawy

o zamówieniach

publicznych za kwote: 25 000,00 zl. (budynek byl wówczas o pow. ok. 630m2)
III
l.a'
t/"

~estem
czlonkiem zarzadu ani rady nadzorczej, komisii rewizyjnej spólki prawa handlowego,
ani tez czlonkiem zarzadu fundacii prowadzacei dzialalnosc gospodarcza.
Jestem czlonkiem zurzadu, rady nadzorczej lub komisji re\viz)jnej spólki prawa han~"B,
czlonldem zarzadu fundacji pro'Nudza.cej dzialalnosc gospoti-a:Rmt
.. .Niejestem
,
,.. ...
... ...
...
".
(wymienic pelnione funkcje i stanowiskawraz z nazwami spólek i fundacji)

Z tego tytulu osiagnalem( elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie osiagnelam dochodu
2.a'
4/

3.a*
b*

Nie iestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonuje innych zaiec w spólkach prawa handlowego. które
moglyby wywolac podeirzenie o moia stronniczosc lub interesownosc.
\\1 spólkaeh--pnw.'ahand1o',vego\vykonujc;nizej \vymienionc zaj9cia:
Nie jestem zatrudniona ani nie wykonuje innych zajec
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie osiagnelam
dochodu
Nie jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej ani komisii rewizywei spóldzielni.l)
Jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rc\viZ)jnoj spóldziolni:
.Nie jestem...

,. """"""""'"
"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(podac pelniona funkcje, nazwe i adres spóldzielni)

Z tego tytulu osiagnelam w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie osiagnelam dochodu
4.

W nastepujacych spólkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:
Nie posiadam udzialów i akcji

,

'"''''''''

"''''''''''''''''''

.............................

(nazwa spólki - adresy, wielkosc udzialów, ilosc akcji)

Z tego tytulu osiagnalem(elam)
dochodu
~TIoczesnie

oswiadczam.

w roku ubieglym dochód w wysokosci:

ze w snólce

moie llchjnlv

nie osiagnelam

(]nh fller,jR' ]W'7Rkrnr,CTfli'j 1()O,,;'

W pozostalych spólkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowia 10%
kapitalu.
IV
l. Nie prowadze dzialalnosci gospodarczei na wlasny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami, nie
zarzadzam równiez taka dzialalnoscia ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiei dzialnosci.2)
2.

J2fe\,vadze w wvzei okroslonv snosóh dzjnlnln()~c n()ICH1flin~n
na:
","""""""""'"",

.....................

Z tego tytulu osiagnalem( elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie osiagnelam dochodu

tLI

3

v
Skladniki mienia ruchomego o waliosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji): samochód Volkswagen Touran 2005 - wspólwlasno,~c z
ojcem.
VI
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki, oraz
wal'unki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
PKO BP - kredyt konsolidacyjny - 91 622,61 CHF
PKO BP - kredyty mieszkaniowe wlasny kat - 40 912,41 CHF + 28346,40
CiTi Handlowy - kredyt + kredyt do karty ok. 30400,00

CHF

VII
Inne dodatkowe dane o stanie majatkowym: zgodnie z zeznaniem podatkowym PIT 37 za rok 2015dochód bez odliczen: 134 305,55 zl.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:j. w.
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z póznozm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Warszawa, 30 marca 2016 r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..

(miejscowosc,

data)

.H

c3.~!~j

Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
2)

Nic dotyczydzialalnosci wytwórczej w rolnictwie.

*

Niewlasciwe skreslic i uzupelnic, wpisujac w poszczególnych punktach odpowiednie dane.

H..H.....

