OSWIADCZENIE
o stanie maj4tkowym
Ja, nihej podpisany Mateusz

Morawiecki

Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wroclawiu
zatrudniony w Kancelaria Prezesa Fiady Ministr6w, Prezes Rady Mini:;tr6w, Minister Rozwoiu
Finans6w
Zamieszkaly

w

i

\

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 15g4,
z p62n. zm.), zgodnie z art. 10 tej ur;tawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej
wsp6lnoSci ustawowej lub stanowi4ce rn6j maj4tek odrgbny:

I
150 m2 poloZony na dzialce o powierzchni ok 0.46 ha. Wraz z
zabudowaniarni gospod arczy mi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi.

1. Dom o powierzchni: ok
adres:

i

tgul prawny:

2'

wtasno$6

Mieszkanie (wlasno$ciowe, sp6ldzielcze wlasnoriciowe lub inne): Wplata pierwszych rat na
mieszkanie wlasno$ciowe.
osiedle w budowie pvy t
pow.
Mieszkania 72,4 m2.cena lokalu 546.121 zl orazmiejsce garahowe
Wplacono wszystkie raty zakupu.
I

3.

Gospodarstwo rolne: Nie posiadlam

.-*-.-, o--r-darstwa:......

powie-zcl-.ia:
-2'adres:
tlrtul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno$i, uzytkowanie wieczyste, dzierLawa, inny fytul,
podai jaki):

Z tego tytulu osi4gn4lern(Elarn) w roku ubiegtym przych6d
nie dotyczy

i

doch6d w wysokoSci:

4.

Inne nieruchomo6ci (place, dzialki): dom o powierzchni okolo 100

5.

Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: ok.2.554.000 zt.
- $rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartoSciowe: akcje na kwotg ok. 4.950.000 zl brutto

m2 na dzialce o powierzchni
ok. 3100 m2 poloZony w miejsoowoSci
wlasnoSd, w
tym dokupiona w 2016 r. wsp6lwlasnoS6 dziatki (z zaznaczon4 wyl4czno6ci4 dysponowania ok
300 m2). Zabudowania gospodarcze.

II
Nabylem(am) (nabyt rn6j malzonek) mienie od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du terytorialnego,, ich zwi4zkow lub zwi4zku metropolitalnego, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

tak*

nie*
nie dotyczy

Podai rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo:

III

1. a+
handlowego. czlonkiern zarzAilu fundacji prowadz4cej dzialalno66 gospodarcz4.

Z tegct ty'tutu osi4gn4lern(glarn) w roku ubieglyn doch6d w
wysokorici: -----nie dotyczy ------_

@e-r#yk€nqi@
z

tego t14ulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci: ----- nie dotyczy

_______

ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegrym doch6d w wysokodci: ----nie dotyczy -----4' W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podarn
e udzialy lub akcje:
w/w w art' I punkt 5 Akcje Banku z,achodniego wBK, Rynek glll,5a-g50
wroclaw, 13711 akcji
Uwaga: wszystkie akcje, po odwolie.niu z funkcji Ministra Rozwoju
i Finans6w, przeznaczylem do
sprzedairy, celem pozbycia sig ich zgodnie z wcze$niejs zym
zobowi4z'niem.

ztego tlrtulu osi4gn4lem w roku 2017 doch6d w wysokosci: dywidenda
ok
Ta kwota zostanie przekazanaw caloSci na cele spoleczne.
R6wnoczeSnie oSwiadczam, Le w sp6lce ---- nie dotyczy

59.g72

zl

neno.

__-____

meje-udziary+U-at<ejeprzekraezajq-l€%

W pozostatych sp6lkach prawa han<llowego posiadane udzialy lub akcje nie
stanowi4 l0% kapitatru.
--nie dotyczy, nie posiadam akcji ani udzial6w w innych sp6lkach -------

Ztego tjrtulu osi4gn4lem w roku urbiegrym doch6d w wysoko$ci: ----- nie dotyczy

V
skladniki mienia ruchomego o waftorici powyzej l0 000 ziotych (w prz;ypadku pojazd6w
mechanicznychnale\r poda6 markg, model i rok produkcji):
l. Zabudowa kuchenna - ok. 60.000
2. Meble (1) - ok. 62,000
3. Meble (2) - ok 39.000

VI
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tyrn zaci4gnigte
kredyry i polyczkt
oraz warunki, na jakich zostaly udzir:lone (wobec kogo, w zwipzku z jakim zdarzeniem,w jakiej
wysokori;ci):

nie dotyczy

VII
Inne dodatkowe dane o stanie rnaj4tkowyrn:

l.

Segment (szereg6wka)

o pow.ok, r80 m2, polozony tta dzialce o pow. ok.400

m2,

2.
3'
4'
5'
6.

Dziatka rolna w rniejscowo$ci

j

posiadam 50% wlasnoSci tego,w/w segmentu szeregowego.

, o pow. ok. 2 ha.
wlasnosi. Nie osi4gn4rern docrrod u ztego tyturu w roku ubiegtym.
Uprawnienia do akcji BZWBK w liczbie 3857. Nie osi4gn4lem dochodu'
ztegofrtulu w roku
ubieglym ani w roku bieZ4c:ym. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia
mog4 zaistnie6
w praktyce.
Uprawnienia do akcji okre6lorre kwotowo w wysoko6ci do 350 00021.
Nie posiadam wiedzy,
czy te uprawnienia mog4 zaistnied w praktyce.
Pozyczka dla osoby fizycznej vr drugim stopniu pokrewieristwa (siostra)
wartoSd ok. 300.000 zl.
Dodatkowe oSwiadczenie:
Jefli zaistnieje niezaleLna ode mnie decyzja co do mateializacji uprawnieri
do akcji, o kt6rych
mowa w pkt' VII ppkt 3 i/lub ppkt 4 niniejszego o(wiadczenia, to
w czasie pelnienia funkcji
r zTd owy chlm inisterialnych p owstrzymam
s i g z r e alizaci
4tych uprawni eri.
W czasie pelnienia przezmnie.funkcji rz4dowychlministerialnych powstrzymam
sig zrealizacj4
praw do odroczonych w czasie premii, kt6re zostaly ujgte w raportach
rocznych Banku
Zachodniego WBK, naleznych na podstawie stosunku pracy zakonczonego
z dniem

16 listopada 2015 r.

Dywidendy, kt6re otrzymalem

z tfiulu

wyrnienionych w niniejszym oswiadczeniu akcji, w

calo6ci przeznaczam na cele spoleczne lub charltatywne.

PowyLsze oSwiadczenie skladam Srviadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. 1
ustawy z dnia2l
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci gospodar.czej przez osoby pelni4ce

funkcje publiczne (Dz' U. 22006 r. pol.7584, zp62n. zm.) za poclanie nieprawdy grozikara
pozbawienia wolnoSci.

Warszawa, dnia l lgrudnia
(miejscowoSi, data)

20ll

r.

(podpis)

I Nie dotyczy
rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego, a takze pelnienia funkcji czlonka zarz4du na podstawie
umowy o
Swiadczenie ushtgzarzqdzania,o kt6rej mowa w art.5 ust. I pkt I ustarvy zdniag czerwca20l6 r.
o
zasadach ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6lkami (Dz.
U. poz. 1202, zp6Ln.
zm.r.

* Niewla5ciwe skreslii i uzupelnii,
wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odp6wiednie dane.

