oŚwIADCzENIE o sTANIE MAJĄTKowYM
a, niŻej podpisany, Woj ciech Piotľ Mu rd zek........
uľodzony..,.,..'.......,..,.... 1 3.tŻ.t957 r. ......'........'., w
w zwiqzku z objęciem funkcji sekľelarza slanu lł Ministerstwie Edukacji i Nauki
l

Zamieszkały ''....

Po z:poznlniu się z pzepisami ustaw1, z dnia

2l sicrpnia

l

997

r

o ograniczeniu prowaclzcnia dz.ialalnośct gospodarczej przcz osoby pelniące l'unkcje publicz'ne (Dz. U.
mój

z2Ol'7 r. poz ljgl'zpć,ż.n. rlĺ; zgóanie z art- l0 icj ustawy oświá<lczaln, że posiadaln wchodzqce w skład malż.cńskiej wsp,ólności ustawowcj lub stanowiące
lnajątek odrębny:

1.

Dom o powierzclrni

:

a) 212,0 m2, na działcę o powierzchni 2087 m2
tytuł prawny: własność
b) 139,4 m2, na działce o powierzchni4300 m2
tytuł prawny: własność

Mieszkanie (własnościowe,spółdzielcze własnościowelub inne)
powierzchnia całkowita: ...,....
adres
(własnośó,
prawny
tytuł
Współwłasność,wielkośćudziału):

Ż. Gospodaľstwo ľolne:

,, ".

.

"....nie dotycZy

m2

...nie dotyczy

...... powieľzchnĺa:...'',..'!..r........i.......:.,.''..'......"...m2
adres: .
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny (własność,współwłasnośó, użýkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł' podać jaki):

rodzaj gospodarstwa: ...............,..,.....

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: '...nie dotycął.

3.

Inne nieruchomości (place, działki)
(adľes, tytuł prawny: własnośó, współwłasność,inny tytuł - podać

4.

Zasoby pieniężne:
środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,........

-

papiery wartościowe:
konto emeľytalne 2Ż967 63
AVIVA konto zabezpieczenia emerytalnego Ż295876
AVIVA polisa 798 908
AVIVA polisa 377 827,...,.
AVIVA polisa Ż301319
AVIVA OFE nr rachunku 1213203

jaki oľaz inne dane)

,

l26 000'- zł. ...."''.......,''.."

-AV|VA

(żona)''..

...

5 550,60 zł
......waľtośćumowy.....
stan środków na rachunku ....,...,...l7 ŻŻ4,86 zł.

Kľedyt na karcie MasterCaľd
Ubezpieczenie ERGO HESTIA (do karty VIP Bank PKO S.A,) do sumy
Ubezpieczenię Allianz (do Eurokonta Bank PKo S.A.) do sumy

,25 000,00 zł.
.20 000,00 zł.

,ľ/r^/,

II.

Nabyłem (nabyła mojamałŻonka) mienie od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prarvnej, jednostek
samoľządu teľytorialnego, ich związkow lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w dľodzę

Przetargu:

ilI.

Tak*

Nie*

Podaé rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ..

1.

a* Nie jestem:
- członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji ľewizyjnej spółki prawa handlowego lub likwidatorem
takiej spółki,atakże pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w aľt. 11 ust.2 ustawy z dnia 30
sierpnia l99ó ľ. o komercjalizacjii niektórych uprawnieniach pľacowników (Dz.U. z2018 r, poz.2l70,

zpőźn. zm,),
- syndykiem.lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymIub nadzorcąl.ub zarządcąw
postępowan i u restru ktur y zacyjny m,
- członkiem zarządu fundaoji prowadzącej działalnośćgospodaľczą

b* Jestem:

_#igfTffif'ř4duĺqdy-nad*oľĺ"zej{ĺbłe'nłisjił-ľe*ł*ĺjns:i{półklŤí{"Aŕ"-htłndłoł+go-łuł}-tłffiđ&łf€Í1t-

słeľpŕ}ifil99<e

řciďizĘii_i-rłiekte r}'eh uprarvnien iaeh pľaeołťnikórYłośQioł#řł*+uMełľ.oľeąJuŁuĺaľaseąĺł

-€złonkł€m-zeřądu{ł*nďaejł

pľowaaząęej@

(wymienić pełnione funkc'je i stanowiska wrazznazvlami społek, innych poĺlmiotow lub fundacji)

Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dolyc4y

2.

a* Nie jestem zatrudniony, nie wykonuję innych zajęć: w spółkach prawa handlowego, ktÓľe mogłyby
wywołać podejľzenie o moją stľonniczośólub inteľesowność.
b*

Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:,,..''.,nie dotyczy

3.

a* Nie jestem członkiem zarządu, ľady nadzorczejlub komisjĺ ľewizyjnej spółdzielni.
b*
(podać pełnioną funkcję, nazwę i adľes spółdz.ĺelni)

Z Íego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:. . . , . , .nĺe dol.yc4y

4'

ľ : :T:::ľ:::: :::-::l

:::::

::

":iľ;::, :;:: :ľ: : :i: ::::::

::i'j:1ľ:: ::: :

(nnzrva spółki - adresy, więlkośó uclziałów, ilośćakcji)

2

l't,,,t n

Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.'.'' ...'.,,nÍe doíyczy .
Równocześllie oświadczam, że w

spółce

nĺe dolyczy

moje udziały lub akcjc ptzekracza1ą l0o/o
W pozostałych spótkach prawa halrdloivego posiadane udziały lub akcje nie stalrowi ą l0%o kapitału

"" " "

IV

1. Nie

prorvadzę działa|ĺ^lościgospodarczej na własny rachunęk lub wspólnie

z innymi osobami,

nie

z.arządzatntaką działalnością,nie jestem przedstawicielem czy pełnomocnikięm w pľowadzeniu takiej

2.

v

działalności.

Pľelrvadzę rv rvyżej ekreślen}' spesób dzłďalneśépelegajqeą na:

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... ,''nie dolvczy
Składniki mienia ľuchomego o waľtościpowyżej l0.000 zJotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać maľkę, model iľok produkcji):

FORD S-max 2014

VI
Zobowiązania pieniężne o wartości powyŻej l0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenięm' w jakiej wysokości):
nie dolyc4y.

VII.
lnne dodatkowe datte o stanie majątkowylrr w okresie od l.0l .2020 do 19.10.2020
Kunc e lari a,S

ej m

uD

ic I a

MinisÍerstwo Rozwoju
Miłl i s t e r s ĺ v, o N a u ki i Sz

łqcznie

pa

r I am

ko l n i c llv

e

ntrtrna

ą ĺľyżs z e go

22 546,80 zl,
70 258'93 zł.
250,60 zl.

8l

l74 056,33 zl.

Pows,32ę ośu,iadczenĺe skladąm ,świądonv, ĺżna podstawie art. I4 llst' ! ustawy z dnia 2I síarpnĺaI997 ľ- o ogľaniczeniu pľolładzenia
dziitolności gospodarczej przez osoby pełnĺqcefunkcje publiczne za podanie nieprawdy grĺlzi knra pozbnłieniawtllnoścĺ.

Warszawa,lT .l1.2020
(miejscorvość, data)
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(podpis;

J

