
OfflIidczeEle o statri€ Eaj4tkowym

Ja nizej podphany(a), Mqteupz SzcuUrek
(idiona inazlrisko, w przypadku kobiet podad nazwisko panienskie)

urodzony(a) 11 sierp[ia 1975 r, w Warszawle

zatnrdniony(a) w Minlsterstwie Fitrals6w na statrowisku miDistra
(miejsce zarrudnienia, stanowisko tLrb iunkcial

zarn i€szkaly(a) wi'

po. zaloznaniu si9 z przepisami ushrryy z dnia 2l sierpnia 199? r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnodci gospodarozej przoz osoby pelniqoe funkoje publiozne (Dz. \J z2dO6 t. Nr 216, poz. J584,
zp62n. zm.), zgodnia z art. 10 tej ustawy odwiadozam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzerlskiej
wsp6lnosci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek )dr9bny:

2.

adresr ,, , ,,, , ,, , ,, ,. .. ... .. . ..powielzchnia oalkowitai m2

Dom o powierzchnit 240 mz polo2ony na dzialoelo powierzchni 1274 m,

adrosrl

qdul prawnyi \yspdlwlasnoSd mdZeirka

Mieszkanie (wlasnoioio\ry0, sp6ldzioloze w.lasno$ciowe lub inne); nie poslodam

t'4ul prawny (wlasno$, wsp6fulasnosi, wielko$6 udziatu):

3. Gospodajstwo rolnel

rodzaj gospodarstwar trie posiadam powierzchnia.... .... . . . m7

adresl

4 Inne n ieruchom oici (plage, dzialki)t oieposiadam.,........,,.......powierzohniar .,.,... ... m2

rodzaj zabudowyi

ry4ul prawny (w.lasno6C, wspdhrylasnold, u44kowanie wieczyste, dzietLa\\a, inny tytul, podao jaki)l

Z tego b4ulu osiqgnqlom(9hm) w roku ubiegt,.rn prrych6d i doch6d w wysokoScil

(adres, lytut prawnyr wtasnosC, vspdh,vlasnosC, inny rytut . podaiJaki o.az inn€ dare)

5. Zasoby pieniQznei

- Srodki pionigzne zgromadzone w \,valucie poLskiej 462,6 fys. zl

$rodki pienigzne zgromadzone w walucie oboejt 45,4 tys, euro

- papiery lyartosciowei nle porlqdqm

. .... nd kqotg: .. . .

tJ^\
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II
Nabylem(an) (nabyl m6j matzonek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du teD.torialnego, ich zwiqzk6w lub od
zbyciu w drodze przetalgu:

faK

Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo nie nabylern

Paistwa, nej paristwowej osoby prawnej,
komunaln osoby prawnej, kt6re podlegalo

nle

UI
La' Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,

ani teZ czlonkiem zarz4du fundacji prowadz4cej dzralainodC gospodarci4. 
'

@espeder€z+:
niejest€m

(wymienid pelr]ione tunkcje i sranowiska wraz z nazwamisp6tek i tundacii)

Z tego D4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscil

2.a' Niejestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujQ innych zajgC w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
L,

nie jestem

Z &go q4ulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscir

misji rewizyjnej sp6ldzielnir.

niejestem

(podac petnionq funkcjQ, nazwq i adres spoldzietii)

Z tego tj4ulu osiqgr4lem(9lam) w roku ubiegb,rn doch6d w \'lysokoscii

4. W nastgpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udziaty

trie posiad4m

(nazwa sp61ki. adresy, wierkosd udzia]6w, itoSd akcji)

Z tego rytu.lu osi4gn4lem(plam) w roku ubiegbm doch6d w Bysokossi:

"). )
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kapitalu.

IV

l. Nie prowadzg dzialalnojci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wspdlnie z innymr osobami, nie
zarzqdzMt r6wntez tak4 d lno6ci4 ani nie jestem przedstawicielem czy teL pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialno

2. Prowadzg w wyzej okreslony spos6b dzialalno66 polegaj4cq na:
nie prowadzg

R6wnoczednie oiwiadczam, ze w sp6lce

nie posiadam udzial6w w iadnej sp6lce

Z tego q4uh osiqgn4iem(?iam) w roku ubiegllm dooh6d w wysokosci:

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podad markg, model i rok prcdukcji)i

tr'ord Cortina Mk1 (1966), Ford calaxy (2009),

Rower trryosobowy Thorn Trident (2008)

VI

Zobowi4zania pienigzne o wa.rtodci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kred)ty i pobyczki, oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem, w jakiqj wysoko{ci):

2s-letni kredyt hipot€czny w PKO BP z 2003 roku (orygitralna kwota kred),tu 419tys zl, zadluZenie

tra koniec sierpnia 2014, ok. 150tys zt, oprocetrtowanie zmienne, opafie na stopie WIBOR)
Karfy kr€dytowe w INc Banku Sl4skim (limit 7E00 zl) oraz Citibank (timit 20tys zt)

r)



VII
lnne dodatkowe dane o stanie majqtkowyml

Wynagrodzetrie z tytulu pelnietria funkcji miDistra finans6w w c

(112898,2E zl);

Wi€rzyteln. zrylqzane z odsprzedaZA przez iong udzialdrry

Jedoostki uczesttrictwa w PPE nc Bank Sleski SA 6J9t,4Jzl

Okolo 4tys zl niewykorrystanej zsliczki za loty w Aeroklubie Wa
Z tego ttutu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

Q)2. U.22006 t Nr2l6,poz 1584, z p6Ln. Tn,) za podanie nieprawd

Ljdo\:i::, l'] t"E 7l((....

n Niu doty""y *d nud"orczych spdtdziolni eszkanioyych.
'/ Nie dotyczy dzia{alnosci w}tw6rczej w r rcwre.

" Niewlagciwe skfesli6 iuzupelnii, wpisujqc w poszczeg6lnych pun

ie I stycznia - 22 wrzesnia 2014

(25tys zl)

ust I ustawy z dnia 2l sierpnia
osoby petniqce funkcje publiczne
gfozi kara pozbawienia wolno3ci

"J.^,,

odpowiednie dane


