
Odwiadczenie o etanie maj4tkowym

Ja ni2ej podpisany Mateusz Morawiecki
(rfntona i nazwisko, w przypadku kobiet podai nazwLsKo paxtehskje)

Urodzony 20 czerwca l96gr we Wroclawiu

Zatrudnrony u Mrrristerstuie Rozwo.lu M. Wrceprezes Rady Ministrow_ Mrnister Ronvoiu
, n eJsce zalrLdn.ettla- s,anowtsko .,ro funkcla)

Za m reszka ly

l, Dom o powierzchnij ok, 150 m2

zabudowaniami gospodarczymi i

I

po+ozony na dzia*ce o powierzchni ok, 0,46 ha, \Nraz 
z.

letniskowymi, Adres:
., 

$4ul prawny: wlasnodC

2, Mieszkanie (wlasnodciowe, sp..ldzieloze wlasnodciowe lub inne)r Nie posiadarn
adres: ,,,, r,,,, ,, .powietzchnia calkowita: . ,.,, fi,
ty'tu.l prawny (w.lasnod6, wsp6hvtrasno6c, wielko6C udzialu):

3, Gospodarshvo rolnet Nje posladam

rodzaj gospodarstwat ,,,,,,,,, powrerzchnia ,.,.,, ,,.,,... n1,

rod zn I zeh".l^',^,

t54ul prawny (w.lasnorii, wspoh.v.lasnorii,, uilkowanie wieczyste, dzieritawa,inny tytu.l, podai jaki)
Z tego ty4ulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubiegrym przych6d i doch6d w wysokodci: nie doflczy

4 lrure nieruchomodci (place, dziarki): dom o powierzchni ok 100 m.kw, na dzialce o pow, ok,
2800m,kw, po.lo2ony w miejscowodci

wlasnosc.

(adfes, Mur prawny; wlasnoSc, wspdhr.lasno$c, rnry tylul . podsd jakl oraz inne dare)

5, Zasoby pien igzne I

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 3,161,000 zl
. Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcejt ___-

- paprery warto6ciowe; akcje, na kwotg: ok 3,g93,000 z.l bruno

II
Nabylem(am) (naby.l moj mal2onek) mienie od Skarbu
Jednostek sanrorz4du teqdorialnego, ich zwi4zk6w lub od
zbyciu w drodze przetargu: 

tal"

Panshva, imej pansuowej osoby prawney.
KomunatneJ osoby prawnej. krore podlegaro

n ie'

PodaC rodzaj mienia, datg nabycia, oc l(ogo -_-----_ nte dotvczv-_-____-



Z tego ly,1u*u osi4gn4{em(9lam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: _-_-_ nie dofyczy ______-

Ztegoq,tulrros14gn41emffict'.----niedotvczv-------

Z tego \nu*u osiqgnq{em(9{am) w roku ubieg}ym doch6d w wysokoSci; ___-_ nie dotyczy _-."---
4.

):T::iTi::.1ll"*:*:, handrowego posiadam ni2ej podane udziary rub akcje:w/wwaft'lpunkt5Akc1eBankuZachodnjegoWBK,nvn"is)r',;,;fi;;,l;;,;

(nazwa spdlkl , ad.esy, wielkosd udzialdw, ilodC akcji)

i$i:,,*:"r::;r,-#iem w roku 20r4 dochdd w wysokodci: dyr,videnda 38.432 ztbruilo, podatek

Rownoczednie o6wiadczam, Ze w spo{ce ____- nie dotyczy ___-__

czy - nie posiadam akcji ani ud

ztegot}4u*u osi4gn4lem * "ir;bi.;iy;ffitrffi:f;i: ..___ nre dorvczv _-_-__-

V

I Zabudowa kuchenna _ ok, 60.000
2, Mebie - ok. 50,000

VI

wczeSniejsze.l sp{aty,wczedniejsze.l sp1aly, 
w wyr--"-"-r w^ 1 I uv uuu, 11



vlt
I-nne dodatkowe dane o stanje maJ4lKo\tymi

t S.gr.n!ligt.r.go_t\.) 
"_SS1:!-[L . kw. polozony na dzia}ce

Posradam 500/o u lasnosszereg0wego,

pow.ok.400m,kw.
tego w/w segm en tu

' '"i}rl;*'' do akcji BZWBK w liczbie 3857 Nie osr4gn4iem dochodu z tego rytufu w rokLr

4, Uprawnienia do akcji okreSlone kwotowo w wysokoSci do 350,0002{,

8 DodaLkowe oSwiadczen ie I

v,
enione w pkt, Vll polisy
w caloSci zaci4gnigfy kredy,t,
ia, Zostanie to odzwiercieJlone w

powstrzymam sig z
fapodach rocznych Ban ku

nego z dniem 16 iistopada

2 Dztatka rolna w miejscowodcr
Szacunkowa wartoic dzialkl ok
roku ubieglym,

I 10 0002tr. WlasnoSc, Nie osi4gn4lem o".l..or"ro,".!. 
tl'lrni

kara pozbawien ia wo lnoSc i

PowyZsze oSwiadczenje sk{adam 6wiadom y(a), Ze na podstawie art, t4 ust,

Warszawa, a4'oi, Za46
(miejscowoSi, data)

a\^ O^- t) uu^-: Jr^-
(podpis)

'Niewla.ciwe 
sraedrii i uzupelnrc, wprsuJ4c w poszczeg6rnych punktach odpowiednie darre.


