
OSwiadczenie o stanie maj4tko*am

ja ni2ej podpisany(a), JAROSLAW ADAM GOWIN
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podaC nazwisko panieiskie)

urodzony(a) w Krakowie 04.12.1961

zatrudniony(a) w MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO, MINISTER.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

zamieszkaly(a) w

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeoiu prowad,zenia
dzia.lalno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. I-). z 2006 r. Nr 216, poz. 1584,
zp62n. zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzefrskiej
wsp6tnoSci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m) polozony

2. Mieszkanie (w{asnodciowe, sp6ldzielcze wlasnoiciowe lub inne):

aOres: I powierzchnia calkowita: 98 m2

ty.tu* prawny (wlasno56, wsp6tw.lasnodi, wielkoSi udziaiu): WSPOLWLASCICIEL

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY powierzchnia m2

tn..l.ai."h"n^*^,

tltul prawny (w{asno6i, wsp6lwlasnoCC, u44kowanie wieczyste, dzier1awa, inny [4u1, podaijaki):.

4.

5.

Z tego q4utu osiqgn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: .,.,,..

Inne nieruchomoSci (place, dzialki): MIESZKANIE powierzchnia: 40m'?

WSP6LWLASCICIEL
(adres, t)'tul pfawnyi wlasnoSC, wsp6lwlasnoSC, inny t)4ut - podad jaki oraz inn€ dane)

Wartodi 200tyS PLN, adres:

Zasoby p ienig2ne:

- $rodki pienigZne zgromadzone w waiucie polskiej: 12,000 PLN

- $rodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: NItr DOTYCZY

- papiery wartoiciowe: NIE DOTYCZY

na kwotq; ,.,

II
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du teqrtorialnego, ich zr,vi4zk6w lub od

zbycru w drodze przetargu:
tak'

Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo

n ie'



Poda6 rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo

ilI
1 .a' Nie jestem czlonkiem zarz4du ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego,

t.

(wymieniC pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z tego t5rtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: . . . . . . ... . . . . . . . . .

2.a' Nie jestem zatrudniony(a) ani te2 nie wykonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
c.

Z tego tytulu osi4gn4tem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

3,a- misjirewizyjnej sp6trdzielni.r)
t')

(podaC pelnion4 funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego tgulu osi4gn4.lem(9{am) w roku ubiegiym doch6d w wysokodci: ... ..,... .... , , ..

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udziaty lub akcje:....... ., .....

(nazwa sp6lki - adresy, wielko$d udzialdw, iloSC akcji)

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

R6wnocze6nie o6wiadczam, 2e w sp6*ce



; ;;;"; ;,;;";; ;;"-; ;"J";;*; ;;;:. Hilt il:il;,".'J,:'.x'ff 

"';;

kaoitahr.

IV

1. Nie prowadzg dziatralno$ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarz4dzam r6wnie2 tak4 dzialalno6ci4 ani nie jestem przedstawicielem czy teZ petnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialno$ci.'/

? ' Prowsdzg \Y rrlzej o jqeq*ai

Z tego f4ufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v

Sktradniki mienia ruohomego o wartodci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2ry podai markg, model i rok produkcj i):

NIE ODTYCZY

VI

Zobowi4zania pienig2ne o warto3ci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredl,ty i poiryozki, oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):

NIE DOTYCZY

VII

Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

Uposa2enie poselskie: 97 150,02 (rok 2015 od 01-11)

Dieta poselska: 24 565,92 (rok 2015 od 01-11)

Z tego tfiufu osi4gn4{em(9.lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: 121715,92 PLN

PowyZsze oSwiadczenie skladam 6wiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia
199'7 r. o ograniozeniu prowadzenia dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz. U , 22006 r, Nr 216, poz. \584, z p6Ln. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

(miejscowoSd, data)
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nadzorczych spoldzlelni mieszkaniowych
2) Nie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie.

'Niewlasciwe skre6li6 iuzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


