
oSwrauczENrE
o stanie maj4tkowym

J a, nt2ej podpisany(a) Marek J 6zef Gr6barczyk
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podai nazwisko panieriskie)

urodzony(a) 13 marca 1968 r. w hlowvm Saczu

zatrudniony(a) w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srridl4dowej - Minister
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

zamieszkaty(a) w
po zapoznatiu siq z przepisami ustaury z dria2l sierpnia 1997 r. o ograriczeniu prowad zenia
dziaNalnofici gospodarczej przezosoby pelni4ce funkCje publiczne (Dz. U, 22006 r. poz. 75g4,
z p6in. zm'), zgodrie z art. 10 tej ustawy o5wiadczam , ie posiadam wchodz4ce w silad
malZeriskiej wsp6lno6ci ustawowrj lub stanowi4ce m6j -u34t"t odrgbny:

I
1. Dom o powierzchni: 145 m2 prcloi:onyi
adresj/
tyful prawny: wlasno5d

-2. Mieszkanie-(wlasnoSciowe, sp6ldz:ielcze wlasnoSciowe lub inne): wlasnoSciowe- -

--qdreqi' rwierzchnia calko#ta:72 m2p(
t5rtul prawny (wlasno 56, wsp6lwlasno 56, wielko Si udzialu) : wlasnoS 6

Mieszkanie (wlasnoSciowe, sp6ld:zieloze wlasnoSciowe lub inne): wlasnoScioweadres:,/ powierzchnia calkowita:37 rrt
t5rtul prawny (wlasnosi, wsp6hrulasno s6, wielkosi udzialu) : wlasnosd

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: uZytki
4d1es:1
rodzaj zabudowy: domek gospodarc zry ..............
t)rtul prawny (wlasnoS6, wsp6lwlasnor56, u44kowanie wieczyste, dzierLawa,inny tyhrl, poda6
jaki): wlasno6d..

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci:
doplata unijna ok. 1000 PLN.........

4. Inne nieruchomoSci (place, dzialki';: dzierL,awa dzialki powierzcbnia: 0,5 ha.......... m?dziertawa,i .

(adres, tytul prawny: wlasno66, wsp6l'wlasnoS6, inny tytul - podad jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pienigZne:
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ok 249 000 pLN



- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: . ok.228 700 Euro.

:::::::T1i:::::: lll illlllill ::: :: :;;il;;;
il

Nabylem(am) (nabyl m6j mallonek) rnienie od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby
prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkSw lub zwiqzkn metropolitalnego,
kt6re podlega\o zbycin w drodze ltrzetargu:
tek* nie*
Podad rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo nie nabylem..............

III
1. a+ Nie jestem czlonkiem zarzqdu,lra;dy nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego, czlonkiemzarzqdufimdacji prowadz4cej dzialalnoSi gospodarcz4,

F-ft ifrat#a
lndlej+

nie jestem czlonkiem zarz1du, rarly nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego, czlonkiem zn.rz4du fundacji prowadz4cej dzialalnoSd- gospodafcZQ..-.............................-......;................

(wymienii pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gn4lem

2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola(, podejrzenie o moj4 stronniczo6i lub interesownoSi,

er+ykenqig-ni*qi-rl*1mienk>nezajgeia:

nie jestem zatrudniony, nie wykonujg innych zajg( w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
mogtyby wywola6 podejrzenie o mcj4 stronniczoSd lub interesowno5d.

Ztego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gn4lem

3. a* Nie jestem czlonkiem zarzzpdu,rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni.I)
ty-+ i+

nie jestem czlonkiem zarz4da, racly nadzorczej lub komisji rewizyjnej spt6ldzielni.

(poda6 pehrion4 funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gn4lem

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:
Nie posiadam............

(nanra sp6ll:i - adresy, wielkoSi udzial6w, ilo$d akcji)

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gn4lem



R6wnoczeSnie oSwiad czam, 2e w sp6rloe nie dotyczy

w;;;;i;;;p;**h;;;h;"ai.,*"*"p;;ifflli,1',"ir}ttii^f d"T,7"y;::#fr'rt(;
kapitalu.

IV
1. Nie prowadzg dzialalnoSci gospodzrczej nawlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi

o sobami, rie zarz4dzam tak4 dzial alno Sci 4, nie j estem przedstawic i elem czy
pelnomocnikiem w prowadzeniu trlkiej dzialalnoSci.2)

2. Prowadzg w wylej okreSlony spos(rb dzialalnoS(, polegai4c4 na:

nie prowadzg dzialalno5ci gosprodarczej nawlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi
osobami, nie zarz1dzam takq d:zialalno5ci4, nie jestem przedstawicietem czy
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnoSci............,...

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: : nie osi4gn4lem

v
suaanru mieniaruchomego o waribs,jipowyzej 10 000 zl.oty:Ci(wpriypaam pojazd6w
mechaticznych naleZy podad markg, ntodel i rok produkcji):
samoch6d osobowy Honda cRV -2013 r. wartosd ok. 60 000 pLN

VI
Zobowi4zania pienigZne o wartoScipoviryzej 10 000 zlotych,w tym zaciqgrttgte kredy'ty
ipo?yczki oraz warunki, najakich zosLaly udzielone (wobec kogo, wzwi[zku z jakim
zdarzeriem, w j akiej wysokoSci) :

nie posiadam

Inne dodatkowe dane o
247 350PLN

YII
stanie maj4tko'rrrym: doch6d z tytulu stosunku pracy ok.

ztego tytulu osi4gn4lem(Elu*) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:



Powy?sze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowrdzenia dziaLalnoSci gospodarcz ej przez oso,b,y pel
funkcje publiczne (Dz. U. 22006 r. poz. 1584, zp64n. zm) zapodanie niepra
pozbawienia wolnoSci. - ,/

ll /)n -./7vu * n'5'? u- \.rt \...'./,.../..,e 9, 1 O / b"'frfr:r."*"rd, 
O""l

r)

2)
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6litzielni mieszkani
Nie dotyczy dzialalnoSci wyfw6rczej w rcIntctwi%/zakresie produkcji roslinnej
i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a takhe pelnienia funkcii
czlonka zarzTdrt na podstawie umowy o Swiadczenie uslug zaruqdzaria, o kt6rej mowa
w art' 5 ust. 1 pkt I ustawy zdrua9 czerwca20l6 r. o zasadachksztaltowania
wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6lkami (Dz.U. poz.1202, zpohn. zm.).

* NiewlaSciwe skreSlid i uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


