
oSwIADCZENIE

o stanie maj4tkowym

Ia, ni2ej podpisany Mateusz Morawir:cki
Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wroclawiu
zatrudniony w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w, Prezes Rady Ministr6w, Minister Rozwoju i
Finans6w
Zamieszkaly w'

po zapoz&aniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczre (Dz. U. z 2006 r. poz. 15g4,
zp6in' zm'), zgodnie z art. l0 tej ustrlwy o6wiadczam, 2e posiad,am wchodzqce w sklad mal2eriskiej
wsp6lnoSci ustawowej lub stanowi4co m6j maj4tek odrgbny:

I
1' Dom o powierzchni: ok 150 nr2 poloZony na dzialce o powierzcbni ok 0.46 ha. Wraz z

zabudowaniami go spod ar cryni i zabudowaniami (domkami) I etniskowymi,
adres:

tytul prawny: wlasno66

2' Mieszkanie (wlasnosciowe, sytlldnercze wlasnoSciowe rub

i pow. Mi,eszk:ania72,4 m 2'cena lokalu 546.12l
Wplaconq wszystkie raty zakupu:

3. Gospodar-stwo rolne: Nie posiildarn
rodzajgo-spodarstwa:..... . powierzchnia:........,.....m2'adres:
\rrr':l nlqlrqpy iwlasnosc,.vrsp0lwlasnodf , 

.*i'rJ':' *anie wiegzyste, dziu2awa, inny [ztut,podaijaki): .........
ztego tytufu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
nie dotyczy

4. Inne nieruchomo$ci (place, dzi.alkt): dom o powierzchni okolo 100 m2 na dziaLce o powierzcbni
ok. 3100 m2 polozony w miejscorvoScii
tym dokupiona w 2016 r. wsp6lw,tasno6i
300 m2). Zabudowania gospodarcz;e.

2

in na\'

zJt otllz miejsce gara2owe

wlasnoSi, w
dzialki (z zaznaczon4 wyl4cmo$ci4 dysponowania ok

5, Zasoby pieniEzre:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 6.536.400 pLN
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartoSciowe: nie posiiadam

II
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej,
jednostek sambrzqdu terytorialnego, ich rwiqzk6w lub zwi4zku metropolitalnego, kJ6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

fak* nie+
PodaC rodzaj mienia, datg nabycia, od 1<ogo: nie dotyczy _______



Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) rv roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: -----nie dotyczy -----.--

2' a* Nie jestem zatrudnionlr(a),-u:i: w.vkonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa handlowego. kt6re
mogi-vby w)rwolai podejrzenie o moi4 stronniczosd lub interesowno6i.

z tego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ----- nie dotyczy -------

aey zi€lft+

Z tego brtufu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ----- nie dotyczy ------

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa b andlowego posiadam ni2ej podan e udzialy lub akcje:
---- nie posiadam ---

R6wnoczeSnie o5wiadczam,2e w spi,lce ---- nie dotycz5r

#M"
W pozostalych sp6lkach prawa hand)owego posiadane udziaty lub akcje nie stanowi4 l0% kapitafu.
+_niedotyczy,rrieposiadamakcjianiudzial6wwinnychsp6&ach------

IV
1. Nie piowadzg dzialalnoSci ebspo(larczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami.

nte zat24ClZam tak4 dziahdlpojici4; nie jestem przedstawicielem cz.v pellomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialaln<l6ci,]

spor@jqeq-na+
ztego tJrtufu osi4gn4lem w roku ul>ieglym doch6d w wysokosci: ----- nie dotyczy

v
Skladniki mienia ruchomego o wartolici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechaniczny ch naleLy poda6 markg, rnodel i rok produkcji) :

L Zabudowa kuchenna - ok. 60.00Cr

2. Meble (1) - ok. 62.000
3. Meble (2) - ok 39.000

VI
Zobowi}zanta pienig2ne o warto$cipowy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gntgtekredyty ipoLryczkt
oraz warunki; na jakich zostaly urlzielone (wobec kogo, w ztryiqrfctr z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):

nie dotvczv

VII

Inne dodatkowe dane o stanie maj4tklwyrrr:

L Segrnent (szereg6wka) o pow.ok. 180 m2, polo2ony na dzialce o pow, ok. 400 m2,l

Posiadam 50oZ wiasno6ci tego w/w segrnentu szeregowego.
2. Dzialka rolna w miejscowo6cii o pow. ok. 2 ha,

WasnoS6. Nie osi4gam dochodu :ztego tyfufu,
3. Uprawnienia do akcji BZWBK vi, liczbie 3857. Nie osi4gn4lem dochodu ztego tytufu w roku

ubieglym ani w roku bie2qcyrn, Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mog4 zaistniei
w praktyce.

4. Uprawnienia do akcji okreSlone kwotowo w wysokoSci do 350,00021. Nie posiadam wiedzy,



czy te uprawnienia mogq zaistniei w praktyce.
5' PoLyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewiet'rstwa (siostra) wartosi ok. 300.000 zl.6. Dodatkowe oSwiadczenie:

Je6li zaistnieje niezaleLna ode rnnie decyzjaco do materializacjiuprawnien do akcji, o kt6rych
mowa w pkt. VII ppkt 3 i/lub ppkt 4 niniejszego oSwiadczenia, to w czasie pelnienia funkcji
rz4dowycvmini sterialnych p ows trzymam s i g z r ealizaci 4tych uprawni en,
W czasie pelnienia przez mnie lunkcji rzildowych/ministerialnych powstrzymam siE z rca]izacj4
praw do odroczonych w czasie premii, kt6re zostaly ujgte w raportach rocznych Banku
Zachodniego WBK, nale:Znych na podstawie stosunku pracy zakohczonego z dniem
l6 listopada 2015 r.

Powyasze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), 2e na podstawie art. 14 ust. I ustawy z d111a 2l
sierpnia 1997 r. o ograriczeniu pt'owadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce
funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 t'. poz. 1584, z p62n. zm) za podanie nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.

f\ , 04,,u//4-Warszawa, dnia26 marca 2018 r.
(miejscowo56, data).. (podpis)

I Nie dotyczy rudnadzorczych sp6ldziehi mieszkaniowych.
" Nie dotyczy dzialalno6ci wyhv6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiengcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zarzqdu na podstawie umowy o
6wiadczenieusfugzarz4dzania,okt6rejmowawart.5ust. lpktlustawyzdniagczerwca20l6r.o
zasadach ksztattowania wynagrodzefr os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6tkami (Dz. U. poz. 1202, z p6Ln.
zm.).

* Niewla6ciwe skre6lid i uzupelnii, rvpisrLrjqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


