
OŚWIADCZENIE 
o stanie majątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), 	Sławomir Mazurek 	  
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet poda ć  nazwisko panie ńskie) 

urodzony(a) 	1.10.1979 r 	w 	Zamościu 	  

zatrudniony(a) w Ministerstwie Środowiska, Podsekretarz Stanu 	  
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) 

po zapoznaniu się  z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia łalności 
gospodarczej przez osoby pe łniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pó źn. zm .), 
zgodnie z a rt .  10 tej ustawy o świadczam, że posiadam wchodz ące w skład małżeńskiej wspólno ści 
ustawowej lub stanowi ące mój majątek odrębny: 

1. Dom o powierzchni: 	180 	 m2 •ołożon 
adres: 
tytu ł  prawny 	własność  wspólna 	 

2. Mieszkanie (w łasnościowe, spó łdzielcze własnościowe lub inne): 
	 NIE POSIADAM 	  

adres: 	 . powierzchnia ca łkowita: 
	  m2 
tytuł  prawny (własność , współwłasność , wielkość  udziału): 

3. Gospodarstwo rolne: 

	

rodzaj gospodarstwa: 	NIE POSIADAM 			powierzchnia• 	 
	  m2 
adres: 

rodzaj zabudowy: 

tytu ł  prawny (własność , współwłasność , użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytu ł , podać  jaki): 

Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym przychód i dochód w wysoko ści: 

4. Inne nieruchomo ści (place, dzia łki): 	NIE POSIADAM 	powierzchnia: 	 m2  

(adres, tytu ł  prawny: własność , współwłasność , inny tytu ł  - podać  jaki oraz inne dane) 

5. Zasoby pieniężne: 



- ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 
	 ME POSIADAM 	  

- ś rodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 

	 NIE POSIADAM 	  

- papiery warto ściowe: 

	 NIE POSIADAM 	  	
na kwotę : 	  

I I  
Nabyłem(am) (nabył  mój małżonek) mienie od Skarbu Pa ństwa, innej pa ństwowej osoby prawnej, 
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlega ło 
zbyciu w drodze przetargu: 

tak* 
	

nie* 
Podać  rodzaj mienia, datę  nabycia, od kogo 

III 

1. a* Nie jestem cz łonkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spó łki prawa handlowego, 
ani też  członkiem zarządu fundacji prowadzącej dzia łalność  gospodarczą . 
b* 	- - 	 - - 

ee 

(wymienić  pe łnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spó łek i fundacji) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani te ż  nie wykonuję  innych zajęć  w spółkach prawa handlowego, które 
mogłyby wywo łać  podejrzenie o moj ą  stronniczość  lub interesowno ść . 
b* 

Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

3. a* Nie jestem cz łonkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spó łdzielni.') 
b* Jcctcm cz łonkiem zarządu, rady nadzorczej Iuh komicji rcwizyjncj spó łdziclni: 



(podać  pełnioną  funkcję , nazwę  i adres spółdzielni) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysoko ści: 

4. W następujących spó łkach prawa handlowego posiadam ni żej podane udzia ły lub akcje: 
	 NIE POSIADAM 	  

(nazwa spó łki - adresy, wielkość  udziałów, ilość  akcji) 
Z tego tytu łu osiągn ąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 

Równocześnie oświadczam, że w spó łce 

	 moje udzia ły (lub akcje) 
przekraczaj ą  10%. 
W pozosta łych spółkach prawa handlowego posiadane udzia ły lub akcje nie stanowi ą  10% kapita łu. 

IV 

1. Nie prowadzę  działalności gospodarczej na w łasny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, 
nie zarzadzam również  taka działalnością  ani nie jestem przedstawicielem czy te ż  
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia łalności.2) 

2. Prowadzę  w wyżej okreś lony sposób działalność  polegającą  na: 
	 NIE POSIADAM 	  

Z tego tytu łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg łym dochód w wysoko ści: 

V 

Składniki mienia ruchomego o warto ści powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych 
należy podać  markę , model i rok produkcji): 

	 Mazda 2, 2008r., Peugeot 407, 2008r 	 

VI 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaci ągnięte kredyty i pożyczki, oraz 
warunki, na jakich zosta ły udzielone (wobec kogo, w zwi ązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko ści): 

	 Kredyt mieszkaniowy W łasny Kąt hipoteczny na zakup domu. Kwota udzielonego kredytu 
547 560 zł 	  

	Kredyt na zakup samochodu 21 500 z ł 	  



)i0 A , ~ ,~. o 2(,)// 
(miejscowość , data) 

VII 

Inne dodatkowe dane o stanie maj ątkowym: 
1. Własna działalność  gospodarcza do dn. 19.11.2015 r. - zawieszona 	126 152,96 	 

2. Ze stosunku pracy — dochód 14 578, 25 	  

Z tego tytu łu osiągnąłem(g łam) w roku ubieg łym dochód w wysoko ści: 	 140 731,21 	 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie a rt .  14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia łalności gospodarczej przez osoby pe łniące funkcje publiczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z p62n. zm .) za podanie nieprawdy grozi kard p z awienia w9lno ści. 

1) Nie dotyczy rad nadzorczych spó łdzielni mieszkaniowych. 
2) Nie dotyczy dzia łalności wytwórczej w rolnictwie. 

* Niewłaściwe skreś lić  i uzupe łnić , wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane 
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