
OSWIADCZENIE

o stanie majatkowym

Ja ni2ej podpisany, Marek Tadeusz Zag6rski

nazwisko panieriskie nie dotyczy

urodzony 1967-08-06 w Kamief pornorski

zatrud n io ny M inisterstwo Cyfryzaciii _ M inister

zamieszkalyi

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaclzenia

dzialalnoSci gospodarczei przezosoby pefniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216,

poz' 1584, z poin. zm'), zgodnie z art. 1-0 tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce

w skfad mat2efskiej wsp6rnosci ustawowej rub stanowiqce m6j maiqtek odrqbny:

I

1. Dom o powierzchni: 140 m2 na dz:ialce o powierzchni2l3 m2, polo2onyl

adres:l

tytuf prawny: wlasno56

2' Mieszkanie (wlasnoSciowe, sp6ldz:ielcze wlasnojciowe lub inne): wlasnosciowe

adres:.,'

powierzchnia calkowita'-33,4 m2 (dor mieszkania przypisane jest r/r5g udzialu w garaiu
wielostanowiskowym)

tytul pra wnry (wlasnosi, wsp6fwlasnoii, wie I koSi udzialu ) : wfasnosd

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam powierrzchnia nie dotyczy m2

adres: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny (wfasno56, wspdfwfasno6i, uiytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytul, podai jaki):

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w rok:u ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci (place, dziatki):

- Dziafka



powierzchnia: 10000 m2

tytul prawny wlasno5i

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubileglym przych6d i dochdd w wysoko6ci: nie dotyczy
- Dzialka

powierzchnia: 3000 m2

tytul prawny wfasno56

Z tego tytutu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
- Dziafka

powierzchnia: 2000 m2

tytul prawny wtasnosd

ztego tytufu osiqgnqfem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

5. Zasoby pieniq2ne:

- Srodkipieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 5263gtys. zl

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w w,alucie obcej: nie posiadam

- papiery wartosciowe: polisa na iycie z funduszem kapitalowym w Nationale Nederlandem

na kwotq: ok.18 tys. zf (warto56 wykupu polisy|.

ll

Nabylem (nabyt rn6j mal2onek) mienie skarbu Padstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re
podlegafo zbyciu w drodze przetargu:

ta*t nie*

Podai rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo nie dotyczy

ill

L.a* Nie jestem cztonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6fki prawa

handf owego, ani te2 czlonkiem zarzq<lufundacji prowadzqcej dziatalnoSi gospodarczq.



Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w r'ku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2'a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tr:2 nie wykonujq innych zajqt w sp6lkach prawa handlowego,

ktdre moglyby wywolai podejrzeni* o moiq stronniczosi lub interesownosi.

b'l'

Z tego tytutu osiqgnqlem w roku ub[r:grym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

3'a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.

b*
ie{ni: nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqrem w roku ubielgrym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4' w nastqpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje:

nie dotyczy

ztego tytn'rlu osiqgnqrem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

R6wnocze6nie oSwiadczam, 2e w spritce nie dotyczy

moje udziaty (lub akcje) przekraczaj;11O%. nie dotyczy

w pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10%

kapitalu. nie dotyczy

IV

1-' Nie prowadzq dzialalno6ci gospodiarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi

osobami, nie zarzqdzam r6wnie2 takil dziafalno5ciq, ani nie jestem przedstawicielem czy te2

pelnomocnikiem w prowadzeniu takilej dziafalnojci.

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubi..glym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V

skfadniki mienia ruchomego o warto:';ci powy2ej 10 o0o zlotych (w przyparJku pojazd6w

mechanicznych nale2y podai markq, model i rok produkcji):

Samoch6d Volkswagen Tiguan 2.0 rok produkcji 2010

VI



Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqgane kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):

Kredyt hipoteczny w Banku BG2 BNP Paribas : termin splaty 04.2032 r. Kwota pozostala

do spfaty ok. 120 tys. CHF

vtl

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

1. Przych6d z najmu mieszkania

2. Dieta Parlamentarna

3. Wynagrodzenie M inisterstwo Cyfnyzacji

Ztego tytulu osiqgnqfem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

ad. 1 - t3 2OO zI

ad.2-3OO62,421

ad.3 - t97tt6,6zl

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy, 2e na podstawie art. 14 ust. L ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalno6ci gospoda rczej przezosoby pelniqce

funkcje publiczne (Dz. U. z2006 r. Nr 21-6, poz. 15g4, zpoin.zm.lza podanie nieprawdygrozi

kara pozbawienia wolnoSci.

Warszawa, 17 kwietnia 2Ot8 r

(miejscowo6i, data ) (podpis)

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mie:;zkaniowych.
2 Nie dotyczy dziatalno5ci wytw6rczej w rolnictwie.

+ Niewlaiciwe skreSlii i uzupetnii, wpisujqc w poszczegdlnych punktach odpowiednie dane.


