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Ja, niżej podpisany(a) .'....Grzegorz Wrochna
urodzony(a)

.
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o stanie majątkowym
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....

(imiona i nazwisko' w przypadku kobiet podal nazwisko panieńskie)

13.03.1962....,...w ..."".Radomiu..

zatrudniony(a) w Ministerstw|e Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Podsekretarz
Stanu,......
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w

.

z

dnia ?1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalnoŚci gospodarczej plzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.
z2017 r' poz, 1393,z pożn, zm''1, zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam

po zapoznaniu się z przepisami ustawy

wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I
1. Dom o powierzchni: ...'.'123,5 mz położony

adres:'.

Brwinów

tytuł prawny:

2.

M ies

zka

n

..,..'własnośćhipoteczna..'...

s półdzi
ie (własłeśełowe;

e

l

cze włas n ośc i owe łubjnae) :

adres:TWarszawa,

.

hnia całkowita: 63,5 mz

tytuł prawny (własnośÓ, wspÓłwłasnośc, wielkośi udziału): .....'....własnośé1 00%

M

ieszka

n

i

e (własneseiew*

adreslWarszawa,

sp

ółdzie l cze włas n oŚ ci owe łł*b-inne)

ul

:

powierzchnia całkowĺta: .''....'69,7 mz

tytuł prawny (własnośÓ, współwłasnoŚÓ' wielkoŚć udziału): ..

współwłasnośé50%.

3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzĄ gospodarstwa:'....

powierzchnia

m2

adres:
rodza) zabudowy:

tytuł prawny (własnośc,współwłasnoŚc, użytkowanie wieczyste, dzierŻawa, inny tytuł,

podai jaki):..........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokości:

4' lnne nieruchomości (place,
..

działki):

.....' powierzchnia:

h'lz

nie posiadam.......,....................

(adres' tytuł pÍawny: własnośÓ' współwłasnośó,ĺnny tytuł podac jaki oraz inne dane)
-

5. Zasoby pienĺężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucĺe polskĺej

ok270 000 PLN

- środkipieniężne zgromadzone w walucĺe obcej
..ok 1600 EUR, 200 USD, 85 GBP ....

-

papiery wartoŚciowe:'...'......... nie posiadam...,

''. na kwotę:

... ...

II

Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

tak*

nie*

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo

III
1. a* Nie jestem:

-

członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwĺdatorem takiej społki, a takŻe pełnomocnĺkiem wspólnika, o ktorym mowa W

art. 11 ust.

2

ustawy

z

dnia 30 sierpnia 1996 r.

o

komercjalizacji

i

niektórych

uprawnĺeniach pracownikow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170, z póżn' zm.),

-

syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymlub nadzorcą lub
zarządcą w postę powa n u restru ktu ryzacyj nym,
i

- członkĺemzarządu

fundacji prowadzącej działalnoŚĆ gospodarczą.
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(wymienić pelnione funkcje i stanowiska wÍaz z nazwami spółek, innych podmiotÓw lub fundacji)

eglYn deehéd w wysekgśei:
2. a* Nĺe jestem zatrudniony(a), nie wykonuję innych za)ęcw spółkach prawa handlowego,

które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośó lub interesownoŚÓ.
b" W spólkaeh prawa handlewege
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3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisjĺ rewizyjnej spółdzielni.ĺ)

b*Jesłenł

;;

(podać pełnioną funkcję' nazwę i adres spóldzielni)

)-

ł: ...,...,..,...

'
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4. W następujących spiłkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub
akcje:..,.....
......nie posiadam.

(nazwa spolki

zte

-

adresy' wĺelkośćudziałów' ilośĆakcji)
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IV
1. Nie prowadzę działalnościgospodarczej na Własny rachunek lub wspÓlnie

osobami,

nie zarządzam taką działalnością,nie jestem

pełnom ocn

ik

z

innymi

przedstawicielem czy

iem w prowadzeni u takiej działalności.2)

2. Prewadzę w

wyłe}

ł|ąeą-na:

reseł

V
Składniki mienia ruchomego o Wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podai markę, model i rok produkcji):
.

.....,..,...Skoda Octavia 2014......

VI
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty
poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,
zdarzenĺem, w jakiej wysokości):
....nie mam takich zobowiązań,.'...

w związku z

jakim

i

WI
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: "

na podstawie ań' 14 ust' 1 ustawy z
PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a),Że
prowadzenia działalnościgospodarczej przez
dnĺa 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności'
osoby pełniące funkcje publiczne za
(
,

Warszawa,2T .02.2O2O

ź'

')

..-nĺ |r"l'* .-

(podpis)

(miejscowośi, data)

1)Nie

uu'

dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'

2)Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w

i zakresie gospodarstwa
zakresie produkcji roślinneji zwierzęcej, w formie

zarządzania' o której mowa
zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług
rodzinnego, a także pełnĺenia funkcji członka

Wart5ust.1pkt1ustawyzdnĺa9czeÍwca2016r.ozasadachkształtowaniawynagrodzeńosóbkieĺującychniektórymispÓlkami
(Dz. U. z2017

ĺ. poz' 2190, z póŹn' zm')

'NiewłaŚciweskreśliliuzupelnii.wp|sującwposzczególnychpunktachodpowiedniedane.

