
oswtADczENtE o STANTE MAJATKOWYM

Ja, ni?ej podpisany(a), Jaroslaw Gowin
(imiona i nazwisko)

( w pzypadku kobiet poda6 nazwisko panierlskie )

urodzony(a) 04.12.1961 r. w Krakowie

zatrudniony(a) w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w, Wiceprezes Rady Ministr6w
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaly(a) 
i

dnia 21' sierpnia 19g7 r. o ograniczeniu
osoby pelniqce funkcje

zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy
wsp6lnoSci ustawowej lub stanowiace

prowadzenia
publiczne

oSwiadczam,
m6j majqtek

I

1. Dom o powierzchni: .......................... h2, polo2ony
Nie posiadam

M ieszkan ie (wlasnosciowe, sp6idzielcze wiasnosciowe lu b in ne) :

adres:1

powierzchnia calkowita: 98 m2

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno66, wiel ko56 udzialu ):Wsp6twlasno56

3. Gospodarstwo rolne: Nie posiadam

4. Inne nieruchomoSci (place, dzialki): Mieszkanie

Powierzchnia:40 m2
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Wsp6twlasnoS6

(adres, tytul prawny: wlasnoSd, wsp6lwlasno66, inny tytul - poda6 jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 40 000 pLN

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: Nie posiadam

- papiery wartoSciowe: .... Nie posiadam

tl

Na.by{em(am) (nabyt m6j matZonek) mienie od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6repodlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

tald

ill

1. a* Nie jestem cz{onkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego,
ani te2 czlon kiem zarz4du fu ndacji prowadzqcej dzialal noSC gos podarczq.

(wymieni6 pelniene funl€e i stanewiska wraz z nazwami sp6lek i fundaeji)
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2' a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujq innych zalge w sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola6 podejrzenie o moiq itronniizose lub interesownos6.

3. a" Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczq ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l

W nastgpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

Nie posiadam

(nazwa sp6lki adresy, wielkes6 udziat6w, ile66 akeji)

4.
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kapita+u-

IV

1. Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek aniwsp6lnie z innymi osobami, nie
zarzqdzam r6wniez takq dzialalnoSciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialal noSci.'

2---P+ewadz+w-wyZej ekre5le ny spes6b dziala I ne56 pele g4qeE na:

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 1O O0O zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model irok produkcji):

Nie posiadam

VI

Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powpej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zuiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Nie posiadam

vtl
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Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym: .................

Dieta poselska - 29 594, 52 PLN (opodatkowane-z 234,52 PLN, Nieopodatkowane-27 360 pLN)

Wynagrodzenie ze stosunku pracy (KPRM) - 1gS 573,96 pLN

Ztego tytu{u osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym (2016) doch6d w wysokoSci:21516g,48 pLN

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 14 ust. 1 ustavty z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzjalalnoSci gospodarczej przez osoby petniqce funkcjepubliczne (Dz. U. 2006 Nr 216, poz.1584, zp62n. zm.) zJpodanie niepiawdy grozi'karapozbawienia
wolno6ci.

Warszawa, 28.03.2017 r.

,f.rcql}'o 6o*il*\l (podpis)(miejscowoSd, data)

t Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowycn.
' Nie dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej w rolnictwie.

* Niewfasciwe skreslic i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.
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