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O$wiadczenie o stanie majetkowym

J a nihej podpisany Mateusz Morawiecki
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podad nazwisko panieriskie)

Urodzony 20 czerwca 1968r we Wroclawiu
Zatudniony w KPRM, Wiceprezes Rady Ministr6w-MinisterRozwoju i Finans6w

(miejsce zatudnieni4 stanowisko lub funkcja)
Zamieszkatyw 

I

po zapoznaniu sig z r, odzialalno$ci. gospodarc . IJ. z,p61.2m.), zgodnie wchowsp6lno6ci ustawowej lub stano

l' Dom o powierzchni: ok. 150 m2 polo2ony 
Iou 

a"iut"u o powierzchni ok. 0.46 ria. wraz z
zabudowaniami gospodarc4ymi i zabudowaniami (domkami) lehiskowymi. Adres: i

-r gtulprawny: wlasnofC

2' Mieszkanie (wlasnosciowg sp6lflziglcze wlasnodciowe tub inne): wplata pierwszrych rat na
mieszkanie wlasnodciowe; 

pow.
nrieszkania 72.4n:furl 

"*u io}"ir" 546.121 zr. oraz miejsce garazowe. Do 3l gr.udnia 201&.
wplacono r4ty w wys,ok. 2g}.oood.. Ak notarialny przedwstgpny. Akt notarialny kofcowy po
rako{czeniu budowy w 2017.

3. Gospodarstwo rolne: Nie posirdam

todzaj gosp.odarrstwa: .................,...,.,j1.o-srierzchnia ... m2........ adres: ..,......
tJrtul prawny (wlasno66, wsp6twlasno$g,,u45/tkowanie wieczystg dne:rfasrainnytytut, poda6 jaki):.
Ztego tytufu osi4gn4lem(*o1) w roku utiegtSrn przych6di doch6d w wysoko$c1 nie dotyory

4' Iane nieruchomosci (place, daisflii): dom o powierzchli ok 100 m.kw. na dzialce o pow. ok
3100m.kw. poloiony w miejsoowodci I wlasno$6, w tym
dokupiona w 201'6 r. wsp6lwlasno$6 dzialki (z zqnnaczonq wyl4cnro6ci4 dysponowania ok. 300
rnkw.).

(adresi tytul prawny: wlairno$d wspdtwlasnosd, inny t5rtul- poclad jaki oraz inne Oane;

5. Zasoby pienigztre:
- srodki pienigine zgromadzone wwalupie polskiej: ok.2.950.000 zl
: Srodki pienigine zgromadzone w wal.ucie obcej:.__-
- papiery wartoSciowe: akcje, na kwotg: ok. 4.333.000 zlbrutto

mal2onek) mienie od Skarbu pafstwa, inuej panstwowej osoby prawnej,
rialnego, ich zwi4zk6w lub od komunarnej osoby prawnej, ttore plategail

t-akt nie'

PodaC rodzaj mieni4 datg nabycia, od kogo nie dotyczy______



(wymienid pelnione funkcje i stanowiskawrczznazwani sp6lek i fundacji)

ztego tJ.tutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ----- nie dotycry :____

ztego qrtulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d * *yrtkos"i:

(podaC pelnionq funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

4.

ztego qrrutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ----- nie dotyczy ---__

W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podan e ;uldzialy lub akcje:.

Ww w art.I punkt 5 Akcje Banku Zachodniego WBK, Rynek g/IL,50-950 Wroclaw, 13711 akcji
(nazwa spdlki - adresy, wielko$C udzial6w, iloS6 akcji)

Z tego ttltulu osi4gn4lem w roku 2016 doch6d w wysoko$ci: dywidenda ok. 144.300 zl netto.
Ta kwota zostanie ptzekazanaw caloSci na cele spoleczne.

R6wnoczeSnie o6wiadczam, Le w sp6lce ----- nie dotyczy ---

W pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane :udziafu lub akcje nie stanowi4 I0%kapitafu. ------ nie dotyczy - nie posiadam akcji ani tdzial6w w innych sp6lkach ------

im+a:
ztego tjrtutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6dw wysoko$ci: ----- nie doVpzy ----

V
Sktadniki mienia ruchomego o wartofci powy2ej i0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleLry poda6 markg, model i rok produkcji):

1 , Zabtdowakuchenna - ok. 60.000

2. Meble - ok. 50.000

3. Meble - ok. 25.000
VI

Zobowiqzania pienigZne o wartodci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty i poLryczki, oraz
warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w rwi4zklz jakimzdarzeniem, wjakiej wysoko6ci):

nie dotvczv

IV



Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

1. Segment (szereg6wka) o pow.ok 180

szeregowego.

2. Dzialka rolna w miejscowo$ci i

VII

m.kw, polo2ony na dzialce o
Posiadam 50% wlasno$ci

t
pow.ok.400m,kw.
tego wlw segmentu

o pow. ok. 2 ha.Wasno6i. Nie osi4gn4lem dochodu ztego tj4ufu w roku ubieglym.
3' Uprawnienia do akcji EZWBK w liczbie 3857. Nie osi4gn4lem dochodu z tego tjdulu w rokuubieglym ani roku bie2qcym.

4" Uprawnienia do akcji okreslone kwotowo w wysokosci do 350.00021.

5' Poiryczkadla osoby frzycnej w drugim stopniu pokrewiefstwa (siosha) wartos6 ok. 300.000 zl.
6. Dodatkowe oSwiadczenie:

ializacji uprawnief do akcji, o kt6rych
zeniao to w czasie pelnienia funkcji

aw do

1:"
zelkich posiadanych i wymienionych w niniejszym
g w czasie pefrrienia przeze mnie funkcji ministerialnych

Powy2sze o6wiadczenie skladarn I ustawy z dnia2l sierpnia
1997 r. o ograniozeniu prowadze petri4ce funkoje publiczne(Dz.U.22006 r. Nr 216, poz. 158 kara p-ozbawienia wolno$ci.

warszawa, Qt 1 
...o 

\, ), o 4 T(miejscowo$C, data) (podpis)

t) NG dotyczy r"d nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniolyych.
2) Nie dotyczy dzialalno&:i wytrv6rczej wrolnictwie.

'Niewladciwe skresli6 i uzupelnid, wpisuj4c w poszczag6lnych punktach odpowiednie dane.


