OSWIADCZENIE

o stanie majqtkowym
Ja, ni2q podpirsany(a) Jacek KzysAof Czaputowicz

urodzony 30 maja 1956 r. w Warszawier

zatrudnionyw Ministerstwie SprawZagranicznych jako Minister Spraw Tagranienych
Zamieszka{ywi
Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalno6ci gospodarcze4 pzezosoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2006

p62n. zm.), zgodnie

z

r.Wz. 1584, z
art. 10 tej ustawy o5wiadczam, 2e posia<lam wchodzqce w sklad

mat2ehskiej wsp6lnoSci ustawowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
I

1. Dom o powiezchni: 167 m'polozony na dzialce o powierzchni 3,22 ha
adres;i
tytul prawny': wspohdasno5ri, udZal 7/48

2. Mieszkanie: ufrasno6ciowe
adres:/
powierzchniia calkowita : 125

rt

tytr-rl prawny: wspoludasno5c, wielko.*6 udziaft-r: S/8

3. Gospodarstwo rolne:
rcd.zarj g osprdarstrvva: rcl ne, powiezchr

n

i

a: 3.22 ha

adres:f

rodzq zabudowy: briak zabudowy
tytul prawny: wspohMasno56, udzial 7 148
Z tego tytutu nie osiqgrrqlem
4. Inne nieruchomo5ci(place,

w roku ubieglym przychodu i

dochodu.

dzialki):
I

Nieruchomo66 o powierzchni 0.313

ha,1

NieruchomoS6 o powierzchni 0.2,1 ha,l

I

nr

dziatkil

rrr

dzialkil

-,

. ' ii, nr jednostkirej.

wlasno56, wiellko66 udzialu 1/8.

NieruchomoS6 o powierzchni 645 nf wraz z domem o powierzchni 532 m2j
wielko66 udzialu 631768.

vlasno56.

5. Zasoby pieniqzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 80.000 PLN
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartroSciowe: nie posiadam

il

Nabylem (nabyl m6j mat2onek) mienie od Skarbu Paistwa, innej pahstwowej osoby
prawnej, jednostek samclzqdu terytorialnego,ichzuiqzk6w lub zt'tiqz:ku metropolitalnego, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

-takt-

nie*

Poda6 rodzal mienia, datq nahycia, od kogo

ill

1. a* Nie jesitem czlonkiem

zarzqdut, rady nadzorczej lub komisj[ rewizyjnej sp6lki prawa

handlowelgo, czlonktem zazEdu fundacji pnowadzqcejdzialalno66 gospodarczq.

Nie jestenr

-#teen-@

(wymieni6 pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6tek ifundacji)

Z tego tytufu osiqgnqlemr(qtam) w roku ubieglym doch6d wwysoko5ci: .......

2.

a* Nie jestem zatrudniony(a),

nier

wykonujq innych zalqe w spr6lkach prawa

handlowergo, kt6re moglyby wywola6 podejzenie o mojq stronniczo6d lub

interesownoS6.

Nie jestem

b" Wsp6lkaeh prawa handlewege vrykensjq nizej wyrnieniene zetteeia-

Ztego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku rubieglym dochod w wysoko6ci: ...............
3. a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnejspoldzielni.l)
Nie jestem

Uzsrezeiffionrisiirewizyinei€e'€idzb+nF

(podae pehirlnq funkcjq, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegilym doch6d wwysoko6ci:

4.

W nastqpujqcych spotkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje:

Nie posiadam.
(naarva sp6lki - adresy, wielko5d udzial6w, ilo6d akcji)

Ztqo

tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

R6wnocze5nie o6wiadcz am, 2e w spotrfce.
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IV

1. Nie prowadzg dzialalno6cigospodatczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami,

nie zarzqdzam takq dzialalno6ci:1, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoSci

Nie prowadzqr

2

2"

prewaAzers+nryzeF*reStonyspes@

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku r.rbiegfym doch6d w wysoko5ci: nie osiqgnqlem dochodu

V
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej

1O O0O

ztotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markq,, model i rok produkcji):
samoch6d rnarki Renault Grand scernic z2oo7 r. o wartoSci 12.ooo pLN
VI

Zobowiqzania pieniqzner

o

w tym

zaciqgniqte kredyty

ipo2ye.zki oraz warunki, na jakich :rostaly udzielone (wobec kogo,
zdazeniem, w jakiej wysoko5ci) :

w niqzku z jakim

warto6ci powy2ej 10 OOO zlotych,

Po2yczka z ziakladowego funduszu $,wiadczeh socjalnych MSZ z 13.0g.2017 r. na remont
lub modernizztilq mieszkania w wysokosci g0.000 pLN, okres splaty 6 lat.

vtl
Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

Wynagrodzenie z tytulu pracy w MSZ, dodatkowe zatrudnienie na u<zelniwy2szej (Uniwersytet
warszawski), inne zqqcian'tiqzanez dzialalnosciq naukowqoruzirrne dochody.
Z tego tytulu osiqgnqfem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 263.000 pLN (netto)

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie aft. 14 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z p62n. zm.) za podanie nieprawdy
grozi kara pozbawien ia wol no6ci.

...Warszawa, dn. 09.01 .2018 r. ...
(miejscowo66, data)

t

Nie dotyc4y rad nadzorczych sprlldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zarz4r:lu na podstawie umowy o Swiadczenie usfug zazqdzania, o l(6rej mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaftowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niekt6ryrni sp6lkami (Dz. U.

poz. 1202, z p62n. zm.\.
*

NieufaScivrie skre6lid i uzupelni6, vrpisujqc w poszczeg6lnych

punl€ch odpowialnie dane.

