
O$wiadczenie o stanie maj4tkowym

Ja niZej podpisany(a), Radoslaw Sikorski

urodzony(a) 23,02.1963 r. w Bydgoszcry

zatrudniony(a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Zagranicznych

zamieszkaty(u) w\

po z,apozrnniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 199"/ r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczre (Dz. U, 22006 r, Nr 216, proz, 1584,
zpbin. zm.), zgodnie z art. l0 tej ustawy o$wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeirskiej
wsp6lno$ci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

I

l. Dom o powierzchni: E00 m2

Polo2ony: na terenie o powierzchni ok. 14 ht z parkiem, stawem, le5nicz6wk4 i lamusetn

adres:i 
,,

tytul prawny: wlasno$d hipoteczna 
",.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekufczymo dom przed odbudow4 i grunfy r

nabyte przed zawarciem zrwiqzku malierflskiego, nale2q do mojego majqtku osobistego;

pozostale wymienione w o5wiadczeniu skladniki majqtkowe (w pr4rpadku kt6rych

nie okreslono wlasno$ci) naletq do majqtku wsp6lnego.

Z. Mieszkanie (wlasno$ciowe, sp6ldzielcze wlasno$ciowe lub inne):wlasno6d hipoteczna zi'onq

nowierzchnia calkowita: 170 m2

Qrtul prawny (wtasnoSd, wsp6twlasno$i, wielko5d udziafu): wlasno5d hipoteczna z ircnq

3, Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstwa',,,',,

pow ie rzchn ia  . . , . . . . , , . . , ' , '  m '

a d r e s : . . . . , ,

rodzaj zabudowy:

grtul prawny (wlasno$C, wsp6twtasno$6, uZykowanie wieczyste, dzierinwa, inny tyful, podaC jaki:" ' '

ZtegotJrtutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko$ci: """

4. Inne nieruchomo$ci (place, dziatki): udzial w czgsci wsp6lnej nieruchomoSci oraz dzialce,

na kt6rej stoi budynekz mieszkaniem, okre6lonym w pkt.2.,powierzchnia: ' """' m'

I
I

5. ZasobypienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: PLN 17.224111 + jednostki

udzialowe w funduszach inwestycyjnyt

-'/

aOrrs' \



2

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: USD 68,107125 w funduszach
indeksowych + usD 265,13 w got6wce; GBP 6s6,08 w got6wce; EUR l4l3,g4
w got6wce

ircnaz USD 30.000 + GBP 30.000

- papiery warto$ciowe:

ING otwarty fundusz emerytalny na kwotg: PLN 8l.965,26

Fundusz emerytalny TIAA-CREF na kwotg: USD 98.423,88

Fundusz emerytalny E*TRADE IRA na kwotg: USD 27,375,89

II

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej,
jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zvtiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu" 

+flk* nie,

Podai rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo:

II

La* Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
anite2 czlonkiem zarzqdl fundacji prowadzqcej dzialalnoSi gospodarczq. Nie jestem.

b* andlow%e

_ Z tegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .....
2.a Nie jestem zatrudniony(a) ani teZ.nie wykonujg innych zajgd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re

mogtyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczoSi lub interesownoSi, Nie jestem.

b* ra+

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3.a Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej anikomisji rewizyjnej sp6ldzielni.r)Nie jestem.

b* tornlsjirewizyjnd +

Z tego tlrtufu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: , , . . .

4 .

Nie posiadam udzial6w ani akcji.

Z tego tytuiu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: , , . . .

R6wnoczeSnie o$wiadczam, 2e w sp6lce

.. moje udziaNy (lub akcje) przel<raczajql0o/o.

W pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10%
kapitafu.
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IV

Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wspolnie z innymi osobani,
nie zarzqdzam r6wniez tak4 dzialalnoSci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocttikiem
w prowadzeniu takiej dzialnoSci.' ' Nie prowadzp.

Prolvadzq n' r"')'zej olffedIen)' spos6b dzialalne$epelegftjqeft na:

Z tego tytuiu osi4gn4lem(Elanr) w roku ubieglym doch6d w wysokof ci: . . . . ,

2.

Sktadniki mienia ruchomego o warto$ci powyZej
nale'ry podac markE, model i rok produkcji):

Volliswagen Golf 2001

Motocykl MW-550 (z lat 70.)

Nissan Quashquai 2010

\ /

l0 000 zlotych (w przypadku pojazddw mecheLnicznych

VI

Zobowiqzania pieniEzne o warto$ci powyZej 10 000 zlotych, w tyni zaciqgniEte laedyty i poZyczki, oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Nie posiadam

VII

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowynr:

Uposa2enie Ministra Spraw Zagranicznych - PLN 160.444,92 (doch6d)

Dieta parlamentarna - PLN 2 9429,64 (kwota wyplacona)o PLN 2.123,88 (kwota po odliczeniu
kwot wolnych od podatku)

Tantiemy za ksiqikg 'Prochy Swigtych' - PLN 799,23 (doch6d)

Dzieriawa grunt6w - PLN 6.000

Z tego tytulu osi4gnqlem w okesie 1 .0 I -3 | .122012 doch6d w wysokoSci: FLN 196 673,79

Dochody nralZonki - ok. GBP 215.000, ol<. USD 200.000

Powyzsze o$wiadczenie skladanr $wiadomy(a), ze na podstawie aft. 14 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz. U. 22006 r. Nr 216, poz. 1584, zp62n. zn.) za podanie nieprawdy glozi kara pozbawienia wolno$ci,

ff{*',["
(mieiscowodi, data) (podpis)

) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzieini mieszlcaniowych.
')Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6Lczej w rolnictwie,

" Niewla6ciwe skesli6 i uzupelnii, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


