
stawy z dnig 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci
funkcje publiczne (Dz.lJ. z2O06r. Nr116, poz.1,ig4, zpt6ht. *r)1, rgo,ani"
2e posiadam wchodz4ce w sklad maleef,skiej *rp6nos"i urtu*o*?i r"u

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym

laniznjpodpisanv(a) AnnaMaria Stre4,trska 
iil;;;;;#;.....Bajorek 'i;'r;;'ilil;;;il;;,,**;;;;;;ffi;;

urodzony(a) 71.05.L967 r. w Warszawie .........

zatrudniony(a) w Ministerstwie Cyfryzacji, minister
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

zamieszkaly(a) w\

I.

1. Dom o powierzchni I44 m2,polo2ony na dzialce 1259 m2

adres: I

t5rtul prawny: wsp6hvlasnoSd malZefska

2. Mieszkanie (wlasnoSciowe, sp6ldzislcze wlasno$ciowe lub inne): wlasno$ciowe /
adres: 'l

powierzchnia calkowita: 71,1-9 m2, oraz kom6rka rokatorska o powierzchn i 6,53 m2

tytul prawny (wlasnoSd, wsp6hvlasno$C, wielko$C udziatu):

wsp6hvlasnoCd malZef ska.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: odlogowane, powierzchnia L72000.m2 (7L,2 ha)
adres: 

I

rodzaj zabudowy: siedliskowa, miszczona w poZarze.

t$ui prawny (wlasno66, wsp6lwlasnoSd, u4rtkowanie wieczyste, dzieriawa,inny tSrtul, podad jaki): wlasnosd w
maj4tku odrgbnym

z tego tytufu osi4gnalem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie osi4gnglam

4' Inne nieruchomo5ci (place, dzialki): udzial w spadku po ojcu, u4rtki rolne, powierzchaia: 650 m2
wsp6lwlasnoSt wraz z innymi spadkobiercami, 

I

(adres, t5rtul prawny: wlasno$C, wsp6fu{asnodi, inny tjrtul - podad jaki oraz inne dane)



5. Zasoby pienigtre:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: IO0 7OO zl

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartoSciowe: nie posiadam na kwotg:.....

il.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarbu Parlstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek
samorz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6rej podlegalb zbyciu w drodze
przetargu:

tak* 
"ie*

Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

Nabylam od Agencji NieruchomoSci Rolnych Skarbu Pafstwa, 2O04 r.,3,5 ha u2ytk6w rolnych (wchodz4cych w

sklad gospodarstwa, o kt6rym mowa w punkcie I.3)

ilr.

1 . a* Nie jestem czlonkiem zarzqdt ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani tel
czlonkiem zarzqda fundacji prowadz4cej dzialalno6C gospodarcz4.

b* Jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, czlonkiem
zarzqdu fundacji prowadz4cej dzialalnoSC gospodarcz4:

niejestem czlonkiem

(wymienii petnione funkcje i stanowiska wazznanxami sp6lek i fundacji)

Ztego t5rtulu osi4gnqlem (glarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie osiqgnglam

2. a* Niejestemzatrudniony(a) anitezniewykonujginnych zajg(,w sp6lkachprawahandlowego, kt6re
mogtyby wywolaC podejrzenie o moj4 stronniczoSi lub interesownoS6.

b* W sp6lkach prawa handlowego wykonujg niZej wymienione zajgcia:.

nie jestem zatrudniona

Ztego gnht osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gnglam

3, a* Nie jestem czlonkiemzarzqdu,rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l
b* Jestem czlonkiem zarz4du,rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni:

niejestem czlonkiem .

(podai pelnion4 funkcjg, nazwg i adres spoldzielni)

Ztego t5rfutu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie osiqgnglam

4. W nastgpuj4cych sp6ikach prawa handlowego posiadam niZej podane udziaNy lub akcje:

Nie posiadam

(nazwa sp6lki-adresy, wielkodi udzial6w, ilo66 akcji)

Z tego tltulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie osi4gnglam



RdwnoczeSnie oSwiadczam, 2e w sp6lce

....... ............. ......moje udziaty (lub akcje) przelvaczaj4l}yo.

W pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadan e udzialy lub akcje nie stanowiq l0% kapitafu.

IV.

l ' Nie prowadzp ddalalngdci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lrrie z innymi osobami, nie zarzqdzam
rdwnie2 take dzialalnoSci4 ani nie jestem przedstawicielem cry te2 pelnomo"oiLi"- w prowadzeniu takiej
dzialalnoSci.2
2.Prowadzg w wy2ej olceslony spos6b dzialalnoSd polegaj4c4 na:

Ne prowadzg dzialalnoSci gospodarczej

ztegotytulu osi4gn4lem (glamJ w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osi4pglam

v.

Skladniki mienia ruclopqgo Q rvartosci poryyzej 10.000 zlovch(w pr.zypadku pojazd6w mechapicaych nalely
po{4d markg, model i rokpfo.rtukcji):

Peugeot Partn er 7999 r.

Citroen Xsara Picasso 2OO3 i.

\/I.

-ZoppwiLqlaqia 
pi .,powyzej 10,000 zlolych w tym zaciqgnigte kred.yty .i.poaczlci oraz warunki,

na jakioh zostaly kogo, w zwi+ku zjakim zAarzente{wjuu".;,."y;oklsrij'

W'zwi4zku z nabyciem kt6rym mowa w pkt I.2., zaciqgnglam wruzz.,
w dniu 20; dyt hipoteczry w PKO tsP w wysoko6ci 520 824,57 zl. na olires 24lat (do

07.72.2040).

VII.

Inne dodatkowe dane o stanib naj4tkowym: brak

ztego tlrtulu osi4gnelem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie osiqgnglam

I sierpnia 1997 r.o
Dz. U. z20O6r.

13.03.2017 r.
(miejscowoS6, data)

I Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
'zNie dotyczy dzialalnoCci wytw6rczej w rolnictwie.

ii, wpisujqc w poszczegdlnych punktach odpowiednie dane.


