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OŚWIADCZENIE 
o stanie maj ątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), .Andrzej Przybycin 	  
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet poda ć  nazwisko panie ńskie) 

urodzony(a) .09.04.1969 	w Inowrocławiu 

zatrudniony(a) w Państwowa Agencja Atomistyki, pe łniący obowi ązki Prezesa Pa ństwowej Agencji 
Atomistyki 	(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszka ły(a) w 

po zapoznaniu się  z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia łalności 
gospodarczej przez osoby pe ł niące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pó źn. zm .), 
zgodnie z art. 10 tej ustawy o świadczam, że posiadam wchodz ące w skład małżeń skiej wspólności 
ustawowej lub stanowi ące mój majątek odrębny: 

1. Dom o powierzchni: 178,70 m 2  położony 
na działce o powierzchni 490 m2. 	  

adres: 

tytu ł  prawny: 
własność 	  

2. 
2.1 Mieszkanie (własnościowe, spó łdzielcze własno ściowe lub inne): 

spółdzielcze własnościowe 	  
adres: 	 	 powierzchnia ca łkowita: 32,50 m2 
tytu ł  prawny (własność , współwłasność , wielkość  udziału): 
własność 	  

2.2 Mieszkanie (własnościowe, spó łdzielcze własno ściowe lub inne): 
spółdzielcze własnościowe 	  
adres: 	 	 powierzchnia ca łkowita: 56,40 m2 
tytu ł  prawny (własność , współwłasność , wielkość  udzia łu): 
współwłasność , udział  25% 	  

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: ..nie posiadam 	 powierzchnia: 
	  m2  
adres: 

rodzaj zabudowy: 

tytuł  prawny (własność , współwłasność , użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł , podać  jaki): 

Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym przychód i dochód w wysoko ści: 

~ł  ~~~ 



4. 
4.1 Inne nieruchomości (place, dzia łki): działka 	 .  powierzchnia: 4100 m2 

~wspó łwłasność , udzia ł  1/8 - Magdalena Jolanta Przybycin, dzia łka 
nr 

(adres, tytu ł  prawny: w łasność , współwłasność , inny tytul - poda ć  jaki oraz inne dane) 

4.2 Inne nieruchomo ści (place, dzia łki): działka rekreacyjna z domem letniskowym 50 m2, 
owierzchnia: 682 m2 

działkomwłasność , droga dojazdowa działkas 
wspó łwłasność , udział  1/9. 

(adres, tytu ł  prawny: w łasność , współwłasność , inny tytul - podać  jaki oraz inne dane) 

5. Zasoby pieniężne: 
- ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 

około 20.000,00 zł 	  

- ś rodki pieni ężne zgromadzone w walucie obcej: 
około 2.000,00 Euro 	  

- papiery wartościowe: 
nie posiadam 	  
	 na kwotę : 

II 

Nabyłem(am) (naby ł  mój małżonek) mienie od Skarbu Pa ństwa, innej pa ństwowej osoby prawnej, 
jednostek samorz ądu terytorialnego, ich zwi ązków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlega ło 
zbyciu w drodze przetargu: 

tak* 
	

nie* 
Podać  rodzaj mienia, dat ę  nabycia, od kogo 

Ili 

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spó łki prawa handlowego, 
ani też  członkiem zarz ądu fundacji prowadz ącej dzia łalność  gospodarczą . 

(wymienić  pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spó łek i fundacji) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani te ż  nie wykonuję  innych zajęć  w spółkach prawa handlowego, które 
mog łyby wywo łać  podejrzenie o moją  stronniczość  lub interesowność . 



Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysoko ści: 

3. a* Nie jestem cz łonkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spó łdzielni.1) 
b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni: 

(podać  pełnioną  funkcję , nazwę  i adres spó łdzielni) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysoko ści: 

3. W następujących spó łkach prawa handlowego posiadam ni żej podane udzia ły lub akcje: 
nie posiadam 	  

(nazwa spó łki - adresy, wielkość  udziałów, ilość  akcji) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

Równocześnie oświadczam, że w spółce 

	  moje udzia ły (lub akcje) 
przekraczają  10%. 
W pozostałych spó łkach prawa handlowego posiadane udzia ły lub akcje nie stanowi ą  10% kapita łu. 

IV 

1. Nie prowadzę  działalności gospodarczej na w łasny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie 
zarządzam również  taką  działalnością  ani nie jestem przedstawicielem czy te ż  pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej dzia łalnoś ci.2> 

2. 

Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

V 

Składniki mienia ruchomego o warto ści powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych 
należy podać  markę , model i rok produkcji): 
Toyota Yaris 2005 WI7029C 	  



VI 

Zobowiązania pieniężne o warto ści powyźej 10.000 z łotych, w tym zaci ągnięte kredyty i pożyczki, oraz 
warunki, na jakich zosta ły udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko ści): 

1) Kredyt hipoteczny - 250.000,00 z ł, BGZ BNP Paribas -kupno domu will.11.11V 2013 r. 
2) Kredyt konsolidacyjny - 35.766,60 z ł , BGŻ  BNP Paribas - konsolidacja zobowi ąza ń  (2015 r.) 

VII 

Inne dodatkowe dane o stanie maj ątkowym: 
1) Polisa ubezpieczeniowa PZU Zycie - 65.770,00 z ł , 
2) Polisa ubezpieczeniowa METLIFE - 72.798,00 z ł , 
3) Polisa - fundusz emerytalny SKANDIA - oko ło 23.000,00 z ł  

Z tego tytu łu osiągn ąłem( ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 
nie osiągn ąłem 	  

Powyższe oświadczenie sk ładam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia łalności gospodarczej przez osoby pe łniące funkcje publiczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pó źn. zm .) za podanie nieprawdy grozi kara pozbavyi4ia wolno ś ci. 

042-(1#"- 70,0 f  2,246 
(miejscowość , data) 	 (podpis) 

I) Nie dotyczy rad nadzorczych spó łdzielni mieszkaniowych. 
2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie. 

* Niewłaściwe skreś lić  i uzupełnić , wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane 
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