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Oświadczenie majątkowe posłów
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM I DO REGULAMINU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZĄCYM

KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

SKŁADANE PRZEWODNICZĄCEMU PRZED KOŃCEM PIERWSZEJ SESJI MIESIĘCZNEJ PO ZAKOŃCZONYCH WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO LUB W TRAKCIE KADENCJI PARLAMENTARNEJ W TERMINIE 30 DNI OD

CHWILI ROZPOCZĘCIA PEŁNIENIA MANDATU W PARLAMENCIE I W TERMINIE 30 DNI PO ZAISTNIENIU ZMIANY

Nazwisko : Krasnodębski

Imię : Zdzisław Marek

Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z Regulaminem i załączonym do niego kodeksem
postępowania posłów,

oświadczam uroczyście, co następuje:

(A)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) kodeksu postępowania deklaruję działalność zawodową,
jaką prowadziłem/am w okresie 3 lat poprzedzających mój wybór do Parlamentu, oraz moje
członkostwo w tym okresie w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń lub innych organów posiadających osobowość prawną:

Kategorie dochodu 2Działalność zawodowa lub członkostwo 1

1 2 3 4

1. Profesor Uniwersytetu w Bremie (DE) X

2. Profesor Akademii Ignatianum w
Krakowie

X

3.     

4.     

5.     

1 Działalność zawodowa lub członkostwo w okresie trzech lat poprzedzających obecną kadencję Posłowie wybrani
na kilka następujących po sobie kadencji powinni oświadczyć, że w trakcie tych trzech lat byli posłami.
2 Regularne dochody, jakie posłowie otrzymują w ramach każdej z zadeklarowanych pozycji, przypisywane są do
jednej z następujących kategorii:
1. od 500 EUR do 1000 EUR brutto miesięcznie,
2. od 1001 EUR do 5000 EUR brutto miesięcznie,
3. od 5001 EUR do 10 000 EUR brutto miesięcznie,
4. ponad 10 000 EUR brutto miesięcznie.
Dochody w walucie innej niż euro powinny być przeliczone na EUR i podane w tej walucie zgodnie z kursem wymiany
obowiązującym w dniu złożenia oświadczenia Wszelkie inne dochody, jakie posłowie otrzymują w ramach każdej z
zadeklarowanych pozycji, oblicza się w skali roku, dzieli przez dwanaście i przypisuje do jednej z ww. kategorii. Nie
ma potrzeby wskazywania kategorii, jeżeli kwota regularnych lub innych dochodów nie przekracza progu kategorii 1,
tj. 500 EUR brutto miesięcznie, lub jeżeli poseł nie otrzymuje wynagrodzenia za deklarowaną działalność zawodową,
członkostwo, inną działalność lub udział w przedsięwzięciu lub partnerstwie.
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(B) Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) kodeksu postępowania i art. 2 Przepisów wykonawczych do
Statutu posła deklaruję wynagrodzenie, które otrzymuję z tytułu sprawowania mandatu w innym
parlamencie3

Mandat Kwota wynagrodzenia

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c) kodeksu postępowania deklaruję moją regularną działalność, którą
prowadzę równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą otrzymuję wynagrodzenie, niezależnie
od tego czy wykonuję ją jako pracownik zatrudniony na umowę czy też jako osoba prowadząca
działalność na własny rachunek:

Kategorie dochodu 2Działalność

1 2 3 4

1. Profesor / wykładowca Uniwersytetu w
Bremie

X

2. Profesor / wykładowca Akademii
Ignatianum w Krakowie

X

3.     

4.     

5.     

3 Zgodnie z art. 2 Przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C159 z 13.7.2009,
rozdz. 1), należy podać dokładną kwotę wynagrodzenia.
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(D) Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) kodeksu postępowania deklaruję moje członkostwo w
radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub
innych organów posiadających osobowość prawną lub prowadzenie przeze mnie wszelkiej innej
działalności zewnętrznej, zarówno tej, za którą otrzymuję wynagrodzenie, jak i tej, którą wykonuję
nieodpłatnie:

Kategorie dochodu 2Członkostwo lub działalność

1 2 3 4

1. Członek Rady Fundatorów Fundacji
'Dyplomacja i Polityka'

    

2. Prezes Stowarzyszenia 'Twórcy dla
Rzeczpospolitej'

    

3.     

4.     

5.     

(E)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) kodeksu postępowania deklaruję moją wynagradzaną okazjonalną
działalność zewnętrzną (w tym działalność pisarską, działalność w charakterze wykładowcy lub
w charakterze eksperta), jeżeli w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie przekracza kwotę
5 000 EUR:

Kategorie dochodu 2Okazjonalna działalność, za którą całkowite
wynagrodzenie przekracza 5 000 EUR w roku
kalendarzowym 1 2 3 4

1. Publicystyka prasowa, książki i publikacje
naukowe

X

2.     

3.     

4.     

5.     



4/6 PL

(F)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) kodeksu postępowania deklaruję mój udział w przedsięwzięciu lub
partnerstwie, który może mieć potencjalne skutki w zakresie polityki publicznej lub który umożliwia
mi wywieranie istotnego wpływu na działanie tego przedsięwzięcia lub partnerstwa:

Kategorie dochodu 2Udział w
przedsięwzięciu lub
partnerstwie mający
potencjalne skutki
w zakresie polityki
publicznej

Udział umożliwiający
wywieranie istotnego
wpływu 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Deklaruję wszelkie wsparcie finansowe lub w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu,
niezależne od środków przyznanych przez Parlament, udzielone mi w ramach mojej działalności
politycznej przez osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób:

1. finansowe:

(*) przyznane przez:

2. kadrowe:

(*) przyznane przez:

3. w formie sprzętu:

(*) przyznane przez:

(*) W przypadku wsparcia udzielonego przez osoby trzecie, proszę podać ich dane.

(H)  Deklaruję wszelkie inne interesy finansowe, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie przeze
mnie obowiązków:

Interesy finansowe:

1.

2.
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3.

(I)  Dodatkowe informacje:

Data: 11/06/2014 Podpis:
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INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU PODAJE SIĘ NA
WYŁĄCZNĄ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSŁA I NALEŻY JE AKTUALIZOWAĆ

KAŻDORAZOWO PO ZAISTNIENIU ZMIANY W SYTUACJI POSŁA, ZGODNIE Z
ART. 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Niniejsze oświadczenie będzie opublikowane na stronie internetowej Parlamentu.

FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: Administration-
Deputes@europarl.europa.eu

PODPISANY ORYGINAŁ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Informacja prawna: Dział obsługi administracyjnej posłów jest kontrolerem danych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (Dz.U. L8 z 12.1.2001, s. 1) i decyzji Prezydium z dnia 22 czerwca 2005 r.
zawierającej przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia (Dz.U. C308 z 6.12.2005, s. 1).


