










Rejestr korzysci 
uzyskiwanych przez posiow lub ich maiZonkow 

Ja pose! Da Sejm YfI "del!~ ~-L 
.....................I~~.......~....................................... 


imiona, nazwisko 

zachowujllc najwi~kszll starannosc i kierujllc si~ swojll najJepszll wiecizll, 
stosownie do art. 35a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 0 wykonywaniu mandatu 
posla i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z p6zn. zm.) zglaszam do 
Rejestru Korzysci nast~pujllce informacje 0: 

5) innych uzyskanych korzysciach 0 wartosciach wi~kszych niz wskazane 

w pkt 3, niezwil:JZaDych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem 

zaj¢ albo pracy zawodowej, 0 kt6rym mowa w pkt 1: 
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6) 	 udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni, 
nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń 
pieniężnych: 

···~f·1~1.1~ .............. 

data 	 podpis 

Uwaga: 
1) Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później 

niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia (art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676). 

2) Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności 

przewidzianej w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, za 
niedopełnienie określonych w niej obowiązków (art. 35a ust. 9 ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ~ której mowa w pkt 1). 

') Rejestr jest jawny i będzie dostępny w formie elektronicznej (w Systemie Informacyjnym Sejmu) oraz 
w odrębnej publikacji - raz w roku (art. 35a ust. 7 i 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora). 

") Jest to kwota 380 zł (50% kwoty 760 zł) - w związku z art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późno zm.), który stanowi, że: 

ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "naj niższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez 
odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako 
zobowiązanego do ustalenia takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu 
pracy, oznacza to kwotę 760 zł. . 




