
OSWIADCZENIE
o stanie maigtkowym

Ja nizej podpisany(a), Witold Jerzy Bafika

nazwisko panieriskie nie dotyczy

urodzony(a) 1984-10-03 w Tychy

zatrudniony(a) Ministerstwo sportu i rurystyki / Minister

zamieszkaly(a) 
i'

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1gg7 r.o ograniczeniu prowa dzenia

dzialalno5ci gospodarczei przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2e06 r. Nr 216,

poz' 1584, z p62n. zm-), zgodnie z art. 10 tej ustawy o6wiadcza m,2e posiadam wchodz4ee

w sklad malzefiskiej wsp6rnosci us[awowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I

1. Dorn o powierzchni: '180 m2, polozony 
Iadres: f '- -

tytul prawny: wlasno66

2.Mieszkanie (wlasno6ciowe,'sp6ldzielcze wlasno6ciowe lub inne): nie posiadam
adres: nie dotyczy
powierzchnia calkowita: nie dotyczy m2
tytul prawny (wlasnos6, wsp6lwrasnos6, wielkos6 udzialu): nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia nie dotyczy m2
adres: nie dotyczy
rodzal zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno66, uzytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytul, poda6 jaki):
nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci (place, dzialki): dzialka
powierzchnia:4049 m2

i wlasno66 nie dotyczy 
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5. Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 91g00
- srodki pieniq2ne zgromadzone w warucie obcej: ni" po"i"a",
- papiery warto6ciowe:nie posiadam
na kwotq:nie posiadam

ll

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie skarbu pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej,

jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

takl nie*

Podac rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo nie dotyczy

lil

1'a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spolki prawa

llTlT* ::,,:i?1*:!,:- Tuir4du 
fundacjy qrgwao=acej dziararnos6 gospod arczq.

- nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2'a" Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujq innych zajqcw sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola6, podejrzenie o mo.lqitron niizoielub interesowno6i.

nie dotyczy

ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3'a" Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzo rczej ani komisji rewizyjnej spoldzielnil.

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy
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4' W nastqpuj4cych sp6tkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

R6wnocze6nie o6wiadczam, ze w sp6lce nie dotyczy

moje udzialy (lub akcje) przekraczajql0%.

W pozostalych spolkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowi4lo%

kapitalu.

lV 1 . Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarczej nawtasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi
osobami, nie zarzqdzam r6wnie2takqdzialalno6ciq, aninie jestem przedsiawicielem czy te2
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialno6ci2.

Ztego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku r-rbieglym do-ch5d w wysokosci: nie dotyczy

V

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markq, model i rok produkcji):

Wsp6lwlasno66 Dacia Sandero Stepway 2009

VI

Zobowiqzania pieniqzne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gane kredyty i po2yczki

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

wysoko6ci):

1) Karta Kredytowa w wysoko6ci do g200 zl pKO Bp
2) Leasing poiazdu Toyota Corolla 2014 (5lat) rata ok 886 zllmc Raiffeisen polbank

vtl

Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

Doch6d z tytulu pracy w MS|T za rok2016
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Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokos ci:171386,76 zl

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),2ena podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoscigospodar czejprzezosoby pelni4ce

funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z p62n. zm.) zapodanie nieprawdy grozi

kara pozbawienia wolno6ci.

(miejscowo56, data) (

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych,

2 Nie dolyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie.

* Niewlasciwe skresli6 i uzupelnid, wpisuj4c w.poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.
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