
Oswi4dozeDie o ltanie maiqtko\rym

Ja nizej podpisany Mateusz Morawieoki
(jrniona inazwisko, w przypadku kobjet PodaC nMwisko Panieiskle)

Urcdzony 20 ezetwca 1968r we Wroolawiu

Zahudniony ly Ministerstwie Rozvr'oju RP, Wioeprezes Rady Ministr6w Minister RozwojLr
(miejsce zatrudnienie, stmolvisko lub nrnkcia)

Zamioszka! wl

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia t99? r' o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosoi gospodarozej przez osoby pelni4oe funkoje publiozne (Dz, I z 2006 r ' Nf 216, poz. I 5 84,

z p62A, zm), zgodnie z aft, l0 tej ustawy o{\aiadozam, ze posiadam \rychodzqce w sktad malzeriskiej

wspolno6ci ustawowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

I
L Dom o povierzchnit ok, 150 m'? polozony na dzialca o powlerzchni ok 046 ha wraz z

zabudowaniami lerniskowymi i gospodarczymi

adresrl

lthrl plewnyi wlasn0$6

Meszkanie (wlasnosoiowe, sp6ldzielcze w'lasnofoiowe lub inne)l Nie posiadam

adres: ..,,,,,,...,.,,, .powierzchnia calkowila: , m'

t,4ul prawny (wlasnogC, wsp6lwlasno66, wielkosi udziafu )l

Gospodarstwo rolne; Nie posiadam

rodzaj gospodalsnvar . Powierzchnia ,, . m2

adresr .,,.

rodzaj zabudowyl

fytul prawny (wlasnodd, wspdlwlasnosd, u44kowanie wieczyste, dzierzawa, inny O4ul, PodaCjaki)r'

Z tego t tulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoscir nie dotyczy

4. Inne nigruohomosci (piaoe, dzialki): dom o powierzchni ok 100 m kw na dzialce o pow ok

2800m.kw, polozony wl

\YlasnoS6.

(adres, Daul prawny: wtasnosd, wsp6lwlasnosd' imv IIul'podacjali oraz inne dane)

5. Zasoby pienigznel
- lrodkipienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 3 158 000 z'l

. drodki pienigrne zgromadzone w walucie obqej --.-
- papiery \yarlosciowet akcje, na kwotgl 0k 3,839 000 zt brut1o

2.

l,

Neby'lem(am) (nabyt m6j malzonek) mienie od Skarbu

.jgdnostek samorzqdu tor)4orialnego, ich zwiqzk6w lub od
Paisf'va, innej p4nstlYowej osoby prawnej,

komunalnel osoby prawnej, kt6re Podlegalo

nte
zbyciu w drodze przetargu i

Podad rodzaj mioni&, datg nabyoia, od kogo -.-"'-- nre dotyczy---''-



(wynienia pelnione tunkcje istanowiska wraz z nazwamL spnlek i inndaclr)

Z tego t)'tulu osi4gn4len(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScii --- nie dotyczy.-- -

+'
Z tego t)4u.h.r osiqgn4iem(9lam) w foku ubieglym doch6d w wysokoicir ---- nie dotycT\ ' -

-+, 
lli

(podac petnion4 tunkcj9, oazw9 | adres sP6ldzielnr)

Z tego q4ulu osi4gn4tern(glarn) w roku ubiegtym doch6d w \tysokosci: --- nre dotyczy --

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzia+y lub akcjel

w/wwad.lpunkt5AkojeBankuZachodniegoWBK,Rynek9/11,50-950Wfoclaw'llTllakcji
(nazwasp6tkj - adrcsy. wielkoft udzial6w. losdakcji)

Z Iega r|$r osi4gn4lem w foku ubieglym doch6d w wysokoscir dywidenda 18432 zl brutlo'

podatek 7.301, nefto: 31 01621

R6wnoczesnie o(wiadczam, ze w sp6ice ---_ nie dotyczy --.'-
ffiq,€+dzia+:t{lub+kd€)"rzd(r6€zqiq_+e!/fi

W pozostalych spd'lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcle nie stanowiq l0%

kapitalLr. --"- nie doryczy - nie posiadam 4koji ani udzial6w w innych spotkach -"''-

N

Z tego tltuh osiqgn4lem w roku ubiegfym doch6d w wysoko(ci: ---- nie dolyczy ----

Sktadniki mienia ruchomego o wafiosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nale4 podac mar^e. model ' rok pfodu\cjir:

L Zabudowa kuclrenna ok 60 000

2. Moble - ok 50.000



VI

Zobowiqzania pienrgzne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w rym zaci4gnigte kred\ay I pa4czki' ataz

warunki, najakioh zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem' w jal(iej wlsokogci)l

l, Itued)'t mieszkaniowy, hipoteozny, w wys ok. 681 0002t, (na dzieir L6.ll 2015) zaciqgnigtv w

zwiqzk' z zak:upem dzialki fekfeacyjnej oraz domku letniskowego w
oprocentowanie zmienrle, l(redyt zostal zac qgllgtJ w

BZWBK, dnia 24.10.2013 r w wysokodci ok I l00 000, nB okres 5 lal, z mozliwosciq

wcze6niejszel sPtary'

VII

lnne dodatkowe dane o stanie maJqtkowymi

I Segment (szereg6wka) o Pow.ok 180 mkw. polozony na dzralce o powok400mkw we

Posiadam 50% wlasnosci tego w/w segmelltll

sz9regowego.

2, Dzialka rolna w o pow ok 2 ha

Szacunkorva wadosc dzla{Krr ok 110.0002} Wlasnosd Nie osi4gnqiern dochodu z tego t}'tuhl w

roku ubiegf/m.

I Upra\anionia do akcji BZWBK w liczbie 3857 Nie osi4gnqlem dochodu z tego t)'tub w roku

ubiegi/m

4 Uprawnienia do akcji okreslone kwotowo w wysoko6ci do 350 0002'1

5. Prawo do polisyj AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeh na Zycie S A o wa(oscr ok'

590.000 zl, cesja zostanie przeProwadzona wkrdtce

6. Prawo do polisy AVIVA Towarzystwo Ubezpreczen na Zycie S A o wartosci ok

20.000 zl, cesja zostanie przeProwadzona wkrotoe

'1. PaLyazka dla osoby fizycmoj w drugim stopniu pokrewieristtva (siostra).

wartosd ok 300,000 zl.

Powlzsze oiwiadczenie sk'ladam iwiadomy(a), ze na podstawie art l4 usi I ustawy z dnia 2l sierpnra

l99i r. o ograniczeniu Prowadzenia dzialalnoScr gospodarczej Pfzez osoby pelniqce funkcje publiczne

Oz tJ z2i06 t Nr2l6,poz. l584,zp6zn zm.)zapodanieniepfawdygLozi kara pozbawieria wolnosci

Warszawa, 16 listopada 2015
(miejscowoid, daLa)

O" .Uv,," / M-44'eJ"^
(podpis)

DNi" d-ty"ry ,aa nadrorcrych sp6ldzielni mieszkaniowych
2) Nie doryczy dziatalnosci wltw6rczej w rolnicNvle

'Niervlasciwe skfesli6 i uzupelnia, wpisuj4c w poszczeg6lnych punklach odpowiednie dane


