
OSWIADCZENIE
o stanie maj4tkowym

Ja, ni2ej podpisany(a) Jaroslaw Gowin
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podai nazwisko panieriskie)

urodzony(a) 04.12.1961 r. w Krakowie

zatrudniony(a) w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w, wiceprezes Rady Ministr6w

(nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaty(a) 
1

stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
e funkcjr: publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1594, z p62n. zm.), zgodnie
2e posiadam wchodzqce w sktad mal2eriskiej wsp6lnoSci ustawowll tub

I

1. Dom o powiezchni: ...... fit2 pob2ony .........Nie posiadarn....
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%- ffi

2' Mieszkanie (wlasno5ciowe, spoldzielcze wfasno6ciowe lub inne): wlasno5ciowe

aores: 
I , powiezchnia calkowita: ok. 98 m2

tytul prawny (wlasn o66, wsp6lwla snrosi, wie lkos6 udzi alu ): ws p6lwlas no66

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .Nie posiadam.........,........r.i!iir...r.. powierzchnia: ..................,. ........... m2
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@ ffi

@eCer -peAaeja*i;--
ffi,

s€i:-
4. Inne nieruchomosci (place, dzialki): ......,... mieszkanie................... powiezchnia: 40 m2

wsp61w1asno56..........................
(adres, tytul prawny: vrdasnosc, wsp6hdasnos6, inny tytul - podadjakioraz inne dane)

5. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 80 000 PLN (wsp6lnota majqtkowa)

- 6rodki pienig2ne zgromadzone v/ wa[ucie obcej: brak

- papiery warto6ciowe: .............briak.

na kwotrT:



Nabylem(am) (nabyl m6j ma2onek) mienier od
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
przetargu:

takr

il

Skarbu Paristwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek
zwiqzku metropolitalnego, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

nie*

eg€-

ill

1. a* Nie jestem czlonkiem. zazqd'u, rildy nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
czlo n ki em zarzqdu fu ndacji prowadzqcerj dziata I noS6 g os poda rczq.

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych zajq6, w sp6lkach prawa handlowego, kt6re moglyby
wywola6 podejaenie o mojq stronniczor!6 lub interesownoSd.

@

3' a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady rradzorczejani komisji rewizyjnej spoldzielni.l)
naaz

(podac pelnionq funkcjq, nantq i adres spoldzielni)

Ztego \[ulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

w nastgpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje:

Nie posiadam

(nazwa s;p6lki - adresy, wielkoSc udzial6w, ilo66 akcji)



Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

R6wnocze6nie oSwiadczam, ze w r;p6lce

;;;;;;;;;,"^;;;,;;;-;;;,;;;";;;;";;;;;;r;"*J::'J:"_T',;"':^:::;::""
IV

1' Nie prowadzg dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami, nie zarzqdzamtakq dzialalnosciq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzialalnoSci.2)

2. @t*Axiatatnese+degajq€e+€;

Ztego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .._

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda6 markg, model i rok produkcji):

.......Nie posiadam....

VI

Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki, oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w aniqzku z jakim zdarzeniem, w.;ai<ie; wyso(osii;: '

Nie posiadam.



vil

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkorarym:

Dieta poselska - 29 897,52 PLN (Opodatkowane-2 537,52 PLN, Nieopodatkowane-27 360 pLN)

Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM) - 190 91S,49 pLN

Nagroda Prezesa RM - 62 452,89 pLN

Ztego \ftulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 223 165,9 pLN

Powy2sze o5wiadczenie sftalam Swiadomy(a), ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSc;i gospo iqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.poz. 1584, z p62n. zm.) za podanie nieprawcly g InoSci.

Warszawa,29.03.201 8 r.
(miejscowo56, data)

il-/1
Km.qiltc.. k.o*r-*..
| (podpis)

'l) 
Nie dotyczy

2) Nie dotyczy dukcji ro6linnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego, awie umowy o'swiadczenie uslugzazqdzania, o ktbrey mowa
w art' 5 ust ch ksztaftowania wynagrodzerios6b i<ierulqcych nie'kt6rymi
sp6lkami (Dz.U. poz. 1202, z p62n. zm.).

* Niewla5ciwe skreSli6 i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpoWednie dane


