
ZAŁĄCZNIK Nr 3
OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym
........................MARIUSZ ORION JĘORYSEK ........................

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)
GŁUBCZYCACH........

Ja. niżej podpisany(a).

23.04.1962... w
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

urodzony(a)..........
zatrudniony(a) w ,

(rnieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zamieszka}y(a) we

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z 2006 r. Nr 216. poz 1584, z póżn zm ), 
zgodnie z art 10 tej ustawy oświadczam, zc posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 
ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny.
1. Dom o powierzchni: ........320 m‘ połoZon)

adres:
I

na działce o pow ok 58mź
tytuł prawny

2 Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne)
WŁAŚCICIEL (działki i domu)

36 m*adres:
Ivtui prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału):
.. . .WŁASNOŚĆ ZONY ............................................

powierzchnia całkowita:

3. Gospodarstwo rolne, 
rodzaj gospodarstwa-
adres;.........................
rodzaj zabudowy: .. .
tytut prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki):

.............. NIE DOTYCZY ....................................................
7- tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2NtE PROWADZĘ., .. powierzchnia ... ,
..........NIE DOTYCZY .....................

NIE DOTYCZY..........................

......m

NIE DOTYCZY

4 Inne nieruchomości (place, działki) 11 ŁĄKA.(w czterech częściach tworząca całość o pow ok 0,7 
ha, tj ok 7000 m*') WŁAŚCICIEL

2) DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA o 489 m2, WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane) 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL'

5. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

OK 20 TYS (ŻONA OSOBNE KONTO OK 65 TYS ZŁ)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 

ok. .500 EURO i 500 FUNTÓW BRYTYJSKICH
- papiery wartościowe:

NIE POSIADAM . na kwotę: NIE DOTYCZY
II

Nabytem(om) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państy/a, innej państwowej osoby prawnej, 
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu:

tak*
Podać rodzaj mienia date nabycia ort knno
............DZIAŁKA
02.01.2015 POW48U m2

nie"

PRZETARG Jata nabycia



Ill
a* Nie jestem członkiem zarządu ani rany nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 
ani tez członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 
czlonkiem zarzadu fundacji prowadzącej działalność oospodarcza

NIE JESTEM ......................'

i

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)

Z tego tytułu osiągnąłemjęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... NIE OSIĄGNĄŁEM .

2. a’ Nie jestem zalrudniony(a) ani tez me wykonuję innych zajęć w spółkach piawa handlowego, które 
mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość tub interesowność 
b* W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej -wymienione zajęcia

NIE JESTEM ZATRUDNIONY, NIE WYKONUJE

7 tego tytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości 
NIE OSIĄGNĄŁEM ..........

i!3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzieini 
b' Jestem członkiemzarządu rady nadzorczej-lub komisji rewizyjnaj-spółdzielni-

NIE JESTEM
podać pełnioną funkcję nazwę t adres spółdzielni)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w toku ubiegłym dochód w wysokości
NIE OSIĄGNĄŁEM ........................

4 W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały łub akcje

NIE POSIADAM
(nazwa spółki adresy wielkość udziałów, tłosć akcjn

Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym dochod w wysokości NIE OSIĄGNĄŁEM

Równocześnie oświadczam, ze w spotce NIE OSIĄGNĄŁEM

moje udziały (lub akcje) przekraczała 1Q%

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały tub akcje nie stanowią 10% kapitału

IV
Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami nie 
zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy tez pełnomocnikiem w 
prowadzeniu takiej działalności/’
NIE PROWADZĘ

I

2 Piowadzę w wyżej okieślony sposob działalność polegającą na
NIE PROWADZĘ

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości
NIE OSIĄGNĄŁEM

V



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych 
należy podać markę, model t rok produkcji);

SAMOCHÓD PEUGEOT BOXER (2009)
SAMOCHÓD DODGE MANGNUM (2005)
MOTOCYKLE; KAWASAKI 2 SZT (250 I 450 CM3), JUNAK 350, BMW 650 CROSSCOUNTRY

VI
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz 
wanmki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

OK 110 TYS ZL (pozostało tlo spłaty około 70 lys zł.) - POŻYCZKA W BANKU BGŻ NA ZAKUP 
DZIAŁKI OK 500 M:

VII
inne dodatkowo dane o stanie majątkowym
DOCHÓD Z TYTUŁU PRACY W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA - 168890,42 zl 
DOCHÓD Z TYTUŁU PRACY NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM - 93165,43 zl 
DOCHÓD Z TYTUŁU PRAW AUTORSKICH NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM - 5116,95 zł 
DOCHÓD Z TYTUŁU PRACY W SEJMIE RP:
DIETA PARLAMENTARNA - 29512,08 zl (wtym 27360- nieopodatkowane, a 2152,03 - 
opodatkowano)
DOCHÓD ŻONY Z TYTUŁU WYNAJMU MIESZKANIA - 10500 
DOCHÓD ŻONY Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 13912,83
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości 

321097,77 zl
Powyższe oświadczenie składam świsdomy(a), ze na podstawie art 14 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz U z 2006 r. Nr 216, poz 1584, z póżn zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności

"7’) > p
, --\ .

(miejscowość, data) (podpis)

! Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych 
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie.

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane


