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Oświadczenie o stanie majątkowym

Ja, niżej podpisany(a), Jacek Zieliński,
urodzony(a) 7 lutego 1956 r. w Suliszewie,
zatrudniony(a) na stanowisku prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi deI. do
wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Generalnej,
zamieszkały(a) adres: ul. ~

{' po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr
106, poz. 679, z późno zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

1. Dom o powierzchni: 1/4 100 m2, położony na działce o pow. 763 m2 •

. Tytuł prawny: dziedziczenie ustawowe na mocy postanowienia sądu .
2. Mieśzkanie (własneśsiewe, spółdzielcze własnościowe lub inne): .

Stanowiące współwłasność wspólnie z spadkobiercą po zmarłej żonie, z córką Martą
Zielińską, adres' • j • l , powierzchnia całkowita: 63 m2,

tyluł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału):
oraz mieszkanie spółdzielcze własnościowe stanowiące współwłasność małżeńską,
adres' ul. powierzchnia całkowita: 63 m2.

3. GespeeaFSlwe Ferne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam xxxxxxxxx powierzchnia m2

adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
rodzaj zabudowy:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tyluł,
podać jaki): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Z lege lytułu esiągnąłem(ęłam) w mku ubiegłym pFZyshee i eeshee w'łl'jsekeśsi:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Inne nieFushemeśsi (place, działki):
powierzch nia: nie posiadam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx m2 •..•....•....

(adres, tyluł prawny: własność, współwłasność, inny tyluł
- podać jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 403.000 zł (czterysta trzy tysiące zł),
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2300 euro i 1300 $,
- papiery wartościowe:

238,53 jednostek tj. ok. 43.800 zł,
465,109 jednostek tj. ok. 8626 zł,
80.832 jednostek tj. ok. 8575 zł,
144.084 jednostek tj. ok. 15.287 zł,

na kwotę ok. 44.400 zł. .



NaByłem(am) (naBył mój małżenek) mienie od SI<arBu Państwa, innej państwowej OSOBY
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ish związków lUB od komunalnej OSOBY
prawnej, które podlegało zBysiu w drodze przetargu:

tak nie* '
Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani, rady nadzorc;zej, rewizyjnej, spółki prawa
handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadz'ącej działalność gospodarczą.
b* Jeslem szłonkiem zarządu, rady nadzorsżej lub komisji rewizyjnej spółl<i pra'••••a

handlo' ••••ego, szłonkiem zarządu fundasji prowadząsej działalność gospodarszą:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami
spółek i fundacji)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doshód w
wysokości: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
b* 'iV spółl<ash prawa hand/owegow'lkonuję niżej w'lmienione zajęsia:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doshód w
w'jsokośsi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1
b* Jestem szłonkiem zarządu, rady nadzorszej lub komisji re'••••izyjnej spółdzielni:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym doshód wwysokośsi:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje:
935 jednostek na kwotę ok. 2.402 zł,

I=:? 1125 jednostek na kwotę ok. 885.25 zł,
I 75 jednostek na kwotę ok. 826 zł.

(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)
Z tego ty1ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem

dochodu.

Równocześnie oświadczam, że w spółce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

moje udziały (lUB aksje) przekraszają 10%.
W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią

10% kapitału.

IV
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi
osobami, nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Pro•••••adzę w wyżej określony sposól:J działalność polegająsą na:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ul:Jiegłymdoshód IN wysokośsi:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):



Samochód osobowy m-ki Toyota Avensis -Combi rok produkcji 2009. Samochód osobowy
m-ki Toyota Yaris rok produkcji 2012.

VI
Zobowiązania pieniężne o wartośsi powyżej 1Q.QQQzłotysh, w tym zasią~nięte kreElyty i
pożyszki oraz wanml(i, na jakish zostały lJElzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): Nie posiadam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: nie posiadam xxxxxxxxxxxx .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
Z te~o tytlJłlJ osią~nąłem(ęłam) w roklJ lJbie~łym EloshóElw wysokośsi: xxxxxxxxxx .

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

Warszawa ... .?:.~,J?2..::?0.:-/.6 ..-:....
(miejscowość, dala)

1 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie .

• Niewlaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych
punktach odpowiednie dane.
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