
oSWADczENIE

o stanie majqtkowym

Ja, ni2ej podpisany MARTUSZ BTASZCZAK

Urodzony 1g.og.1969 l" .* LEGIfi;#Jisko' 
w przvpadku kobiet poda6 nazwisko panieriskie)

zatrudniony w MON, MINISTER

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Zamieszkaty w 
i

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia lgg1 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczq pzezosoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z20o6 r. poz. 15&., zpo2n' zm')' zgodnie z art- 1o tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
ma2eriskiej wsp6rnosci ustawowej rub stanowiqce m6j maiqtek odrgbny:

I

1. Dom o powiezchni: 155,7g m2polozonyl
adres:j

tytul prawny: WTASNOSC
2. Mieszkanie (vrdasno6ciowe, 

: ............."..adres:l powiezchnia calkowita: 4g,23trt
tyturtprawny (vr,{asnoS6, wsp6hnfiasnoSc, wielko6 cudzialu):WSp6t_WtASNOSC
MATZENSKA

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:,, N I E DOTyC A/, pv,aezchn ia : . . . . . . . nF
adrec'

rodzq zabudowy:

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno66, uzytkowanie wieczyst e, dzier2awa, inny tytul,
poda6 jaki):..



a)
b)

ztego tytulu osiqgnqrem(gram) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci:

4. lnne nieruchomosci (prace, dzialki): a) DZT\TLKAZ DOMEM wsKAZANyM w poz. 
I

o Pow. 643 m2; b) %D)MU o pow. 58 mzna dziarce powiezchni a: 576 rrt
(adres'q dprawny:wlasnosd,wsp6lwlasnosi,innytytul-poda6jakiorazInnedane)

WI-ASNOSC - DAROWIZNA PRZEKAZANA PRZEZ OJCA
WSPOT-WI-ASTVOSC _ SPADEK PO ZMARLYM OJCU

5. Zasoby pienigzne:
- Srodkipienigzne zgromadzone wwalucie polskiej: ok. 450.000,- WTyM 160.ooo.-
MAJATEK OSOBtSry Zoruy pocHoDzA}y ZESPADKU
- Srodki pieniqzne zgromiadzone w walucie obcej: ok. 300,_ euro
- papierywartosciowe: polrsA NA zycrE zrJBEzptEczENrowyM FUNDUSZEM
KAPITALOWYM na larvotg: ok. 40.000,_

ll

od Skarbu Pahstwa, innej pafistwowej osoby
ich zuiqzkow lub niqzku m etropo I ita I neg o, kt6re

tak* nie*
Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo MIESZKANIE o pow. 4g,23m2NAByTE oD

; PRZETARG W DN|U 19.12.1997 r., pODptSANtE AKT{.J
NOTARIALNEGO W DN|U 22.12.1997 r.

ill
1' a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa

handlowego, czfonkiem zazqdufundacji prowadzqcej dzialalnosi gospodarczq.

(wym ien id pef n ione tun kcje i JI 5P""Jy,t :Jl m i s p6rer i ru n dacy i)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko6ci: ,,NtE Doryczy'

Nabylem(am) (nabyt m6j ma2onek) mienie
prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego,
podlegalo zbyciu w drodze pzetargu:



2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych za1g6w sp6lkach prawa handtowego,
ktore moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczoS6 lub interesownoSc.

,,NIE DOTYCZY'

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ,,NlE Doryczy"
3' a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

lpooae pernionqT,i :rn#:il 
"poro.i.r 

nrr

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,,NtE DorycZy,
4' w nastqpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

,,NIE DOTYCZY'

(nazwa sp6tki _ adresy, wielkos6 udzial6w, ilo56 akcji)

ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:,,NtE DowcZy,

R6wnoczeSnie oswiadczam,2ew spotce ,,NlE DOryCZY" moje udziaty lub akcje pzekraczajq
1Oo/o.

W pozostalych spolkach prawa handlowego posiadan e udzialy lub akcje nie stanow iq 10%
kapitalu.

IV

1' Nie prowadzq dzialalnoScigospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami,
nie zarzqdzam takq dzialalno6ciq, nie jestem przedstawicielem czy petnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalno6ci.2

2. Prowadzq w wyzej okresrony spos6b dziararnos6 poregajqcq na:

,,NIE DOTYCZY'

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:,,NtE Doryczy,
V

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 ooo zlotych(w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

FIAT 5001. 2013 r.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci

ipo2yczki oraz warunki, na jakich

zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

VI

powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
zostaly udzielone (wobec kogo, w auiqzku z jakim

,,NIE DOTYCZY'

vil

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

wyNAG RODZEN I E (ZA RO K 2017 ) _ 258.605, 17 ( B R UTTO)



Dl ETA posELSt(A zA ROK 20 17 _ 30.062,40 (BRUTTO)

DIETA POSELSKA ZAO1.2018_ 2.505, 20 (BRUTTO)

ztego tytulu osiqgnqrem(g{am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:......



Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), 2e na podst'awie

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia{alnosci
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 t. poz. 15g4, z po2n.
grozi kara pozbawien ia wol no6ci.

art' 14 ust. 1 ustawy z dnia

gospodarczej pzez osoby

zm.) za podanie nieprawdy

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwiezqcej, w formie izakresie gospodarstwa

rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zazQdu na podstawie umowy o Swiadczenie usfug zazqdzania, o kt6rej mowa w art. 5

ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia g czeruca 2016 r. o zasadach ksztaftowania wynagrodzefi os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U.
poz. '1202, z p62n. zm.).

" Niewlasciwe skre6li6 iuzupelni6, wpisuiqcw poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


