
o$wt*ncznNrn *rAJ4TKowE

osoby rvydrjtcej decyzjc rduinistrucyjne
w imieniu strrostyl

Lubart6w, dnis 06.06.2022 r.
(micjscowo$d)

Uwrga:
t. Osobc skladrjqca o$wlrdczenie obowiqznnr jtst tlo zgodnego z prrwd4,

starannego i zupelnego wypelnlenia ketdej z rubrylc
2. Je*eli poszczcg6lne rubryki nie enrjdujq w konkretnym przypadku zartcsowrnla,

ualcty wpicrd "nic dotyczS/".
3. Osoht rkladlj4cr o*wiadczenio ohowiqzana jeot okreflid praynaldno$d

po*eczeg6lnych sklndnikfw mrjqtkowych, dochod6*v i zobowiqerfi do majqtku
odrpbnego i mrjqtku objgtego malier[rkq wrp6lno$cQ mrjqtkowq.

4. OSwladczenie mrjqtkowe dotyczy majrltku w krtju i za grrnlcq.
5. O$wiadczenle majqtkowe obcJmuje rdwrid wierzytelno$ci pienigtne"
6. r# czgfci A o$wiadczenia zawrrte rq informrcJe J*wne, w czj$ci B zr$ informacje

niejawne dotyczlcc rdreru zamieszkania skladaj{cego o$wiadczenie oraz miejrca
polo*enia nieruchomo$ci.

czq$f l
Ja, nitcj podpiumy(u), Pawel Polqlt"

(imiona I naewirko oraz nsauisko rodowo)

urodzony(a) 29.10.1983 r. w Lublinie

Powiatowy Urz4d Pracy w Lubartowic
podrcdnik pracy

(micjscc zarudnicnia stanowlcko lub funkcja)

p zapoznmiu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnin 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialclno$ci gospodorczej przezosoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r.poz. 1393)

oraa ustewy z dnia 5 czenuco 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z ?017 r. poz. 1868),
egodnic z srt. 25c tej ustawy o$wiadczarn, te posiodam wchodzqce w sklad maltcriskiej
@ub
I.
Zasoby pienigtnc:

- $rodki pienigtne zgromadzone w walucie polskiej:
* $rodki pienigtne zgromadaone w walucie obcej:
* papicry warto$ciowe: nie dotycry
na kwotg: nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

il.
l. Dom o powierzchnir nie dotyc?y ffi!, o wafio$ci: nie dotyczy grtul pravmy: nie dotyczy
2. Mieszk&nie o powicruchni: nie dotycry m2, o wartofci: nie dotyczy ftul prawny: nie
dotycry

I
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3. Gospodanctwo rclnc:
rodzaj gospodarstrva: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotycuy
o warto$ci: nie dotycry
rodzqi zabudowy: nic dotyczy

ryffrl prawny: nic dotyczy
Z tcgo $ulu osiqgnqler{Slsm) w roku ubicgfum przych6d i doch6d w wysoko*ci: nic
dotycry
4. lnne nieruchomoCoi:
powierechnia: nie dotyczy
o wnrtoCci: nie dotyczy
tytul prawny: nic dotyczy

IIL
Posiadaill udzialy w spdlkach handlorarych - nalcty podad liczbq i cmitcnta udzial6w;
nie dotycly
udzisly te stanowiq pakict wigkscy nit l0% ndzialdw w spolce:

nie dotycry
Z tego tytulu osiqgnqlem(dam) w rpku ubieglym doch6d w wysoko{ci:
nie dotyczy
tv.
Pcsiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalety podad liczbq i smitenta akcji:
nie dotycry
akcje te stanowiq pakiet wigkszy nit lWo akcji w sp6lce:
nie dotycay

Z tego tytulu osiq$1ql*m(elam) w roku ubicgtyrn dochdd w wysoko$ci:
nie dotyczy
v.
Nabylem(am) (nabyl mdj melzonelc. z uylqczeniem mienia przynalernego do jcgo majqtku
odrgbnego)od SkaSu Pafrstwa, innej pa$str*'o.x,cj osoby prawnej, jednostck samorz4du
terytorialnego, ich z,riqzk6w, komunslnej osoby prawnej lub nri4zku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6rc podlegalo zbyciu w drodze praetargu - nalety podaf opis mienia i
datg nabyciq od kogo: nie dotyczy

vl.
l. PmwadzV ddatalnodd gospodarcz42 (naleiy podsd formg pramq i przcdmior

dzialalnoCci):
nie doryczy
osobi6cie
nie dotyczy
wsp6lnie z innymi ombnmi
nie doryczry

Zl*go tytulu osiqgn4lcm(qlarn) w rcku ubieglym przychdd i dach6cl w wysokofui:
nie dotyczy

2, Lalr$zarn dsialslno$ciq gospdarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikicm
takiej dzialelno$ei (naldy pod&C formt pr&lvnq i prr*dmiot dzialalno$ci):
nie dotyczy
osobi$cie

?
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nic dotyczy
wspdlnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tyflrlu osiqgrr$sm{dam) w rcku ubicgtym dochdd w uysokofui:
nie dotyczy

uI.
l. W sp6lkach handlowych {nazwa, siedeiba sp6lki):

nie dotycry
jestem crJonkiem zan4du (od kiedy):
nie dotycry
jcstsm czlonkism rady nadzorczej (od kicdy):
nie dotyczy
jcstem czlonkiem komisji rowrryjnej (od kicdy):
nic dotycry
Ztego q/iltu osiqgn4lem(ttarn) w roku ubieglym dochdd w wysokofui:
nic dotyczy

2. W sp6ldzielniach:
nic dotyczy
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
nie dotyczy
jcstcm czlonkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy):
nie dotyczy
jestem celonktem komisji rewiryjnej (od kiedy):
nie dorycry

Z tego tytutu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch$d w wysoko$ci:
nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno$C gospodarczq:
nie dotycry
jestcm czlonkiem zarz{du (od kiedy):
nie dotycry
jestern czJonkicm rady nadzorczej (od kicdy):
nie dotyczy
jestcm celonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn{em($am) w roku ubirgtym doch$d w wysoko$ci:
nie dotycry

vIIt,
lnne dochody osiqgane z t),tulu zatnrdnienia lub innej dzialelno$ci znrobkawej lub zajgd,
z podanicm ku,ot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
Zutrudnlenle w Powlrtowyrn Unylzie Prrcy zr okru sd 0t.01.2021 do 3I.12.2021 w
kwocie 50 448,45 zl ar*z za okres od 01.01.2022 do 3f .05.2022 w kwocie 24 16132 il
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Skladniki mienia ruchomego o warto$ci po*yf.ej l0 000 zJotych (w przypadku pojazddw
mechanicznych nalety podae markg, model i rok produkcji):
Semoch6d Subsru Forrrtsr 2003 r,

}L
Zobowiqeenia pieniqtnc o wartodci powyr"cj l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i poeycaki ornz wanmki, na jakich zostflly udaielor* (wobcc kogo, w ar',iqzku z jr&im
zdarzenier& w jakiej u,ysokofui):
nie dotyczy

czqsc B

Powytsze o$wiadczenie skladam $wiadomy{a}, i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub aatajenie prawdy grori kara pozbawienia w'olnofui.

Lubartdw, 06.06.2022 r.

(miejscoxo$d, data) (podpis)

rNicwhkiwc gkrutlid.
lNie dotyczry dzialalno$ci rqrtwdrczej w ralnictrvie w zakrcsie produkcji rdlinnej i zwicr4cej, r'; formie
i zakrcaic gospodrrstwa rodrinncgo.
rNic dotyczy rad ndzorczych qpdldaiclni micsrlaniowych.
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