
OSWIADCZENIE
o stanie majqtkowym

Ja. ni2el podpisany(a), Grzegorz Juliusz Scheryna

Ufodzofy 18,02.1963 r, w Opolu
zarflrdn ony \v zwi4zku z obigciem z dniem 22,0g.2014 r. sfrnowisk. Minisrf"r sprr\rZagraniczn h RP w Ministersfwie Spraw Zagranicznych

( n eJsce zar udnienia, srarrow s<o ub nrft.ral
zamreszkaly(a) w

e moJ maj4tel( odrQbny

I

i. Dom o powierzchni: 240 m'?, polo2ony na dzialce o powi€rzchni g7g m2
adfes

lytul pfawny wsp6twlasnosd malrefsKa
2. Mieszkanie (wtasno!ciowe. sp6ldzielcze wlasnosctowc lub nne)t spolclziclcze $,tasnosciowc

a0resl
powiefzchnia call(owitai 34,4 m2

- 
tytul pfawfy (wlasnoSi, wsp6twtasnoSi, wielkoSi udzialu) wsp6lwlBsno{i malzenska

3 Cospodarstwo folnei nie posiadam gospodarsfwa rolnego
roqzal gospooafstwai ..... .powierzclna nladfesi .,
fodzaj zabudowy:
tytul pfawny (wlasnoSC, wspdiwlasnodi, uzytl<owanie w eczysre, dzieDawa, inny r)trl. podai

Z tego rytulu osiqgnqlem(Elam) w rol<Ll ubieglym ptzycll6d I doch6cj w wysokoscii

4. mosci (ptace, dzialkj)l
t) 54 m"2) 98 m,

l) , wsp6twlasnosi mal2eirska2) , wsp6fwlasnosi malzeiska
(adrcs, rlrul prawny:wtasnoSC, wspolwtasnos6, tnny lyrut -podaijak orazinredane)

5 Zasoby p ien pTfe:
- Srodl(i pienipzng zgromadzore w
- Srodki piefiFzne zgfomadzone

\Yalucie obcej

walucie po s(iej:350,000,00 zl
w walucie obcajt nie posiadam irodk6w pienipznych w

^.- 
paprely wadosc.iowe..l) polisa ubezpieczeniowar Metlife Amplico_ skladka m c 3S4,2g zlrl Lyrerr-fre Amplrco- sktadkq m_c Zlj,42 zl 3) Metl,ife Amplico, skladka n_c l5:,,4Z zl

4)u bezpieczen ie emeryta Ine w III til^rze 59,239,12 zl na dzien )6.03,2014 |
II



Nabylem(am) (nabyl ln6j ma{2onel<) mrenie od Sl(afbll
pfawnej, jednostek sanrofzqdu tgrytof ialnego, ich zwl4zk6w
l(16fe podlegalo zbycru w drodze pfzetargul

Paristwa, innej patistwowel osoby
llrb od <omunalnej osoby p|awnej,

sp6ll<i prawa
gospodafczq

sp6l(i prawa

,>(-

Podai fodzaj mienia, date nabycia, od l(ogo

III

l.(g!.IJie jestem czlorl<iem zafzqdu afi rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
handlowego, ani tez czlonkiem zarzqdu ftrndacji prowadzqcej dzialalnojc

nie nabylem mienia w drodle pr/ctarg-

(wymienid peinione funkcle slanowis(a wruz z nazwami sp{i}ek i fu.dacji)

Z tego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w rol<u ubieglym doch6d w wysolco(ci: nie osiagnalem
dochodu

2 qlAie jestem zal.Ldl'or')(ar an. rei r;e !\Jl'onujl '11)cl lajei
handlowego, ktdre moglyby wywolai podeJrzenre o mojq stronniczoSd lub
igstgm zarrudnion! ani nie wvkonuie inn)ch zajfc"\-,r',,. ... "

AW spolkach orawa handlowego \,\.)konuig n:Zeiwym en ore /ajecial

(podai pelnionq funkcje, nazw9 adres sp6ldzielni)
Z tego tyLulu osiqgn4lem(plam) w roku ubieg+ym doch6d w wysol(o5ci. nie osiqgnqlem

dochodu

Z tego tytr+r osiqgnqlem(Qlarn) w rol(u ubieg{ym doch6d w wyso)<oSci nie osiqgnq}em
dochodu

3QrNie j ani l(omisJi lewizyjnej sp6tdzielni.r nie
jestern czto ji rewizyjnej sp6ldzielni.')f.lestem 

isllrewizylnil ip6ldzielni:

w spoilGch pfawa
interesownosi. Nie



4, W nastgpujacych sp6ll(ach pra\?a handlowego posjadam nizej podane lldzialy lLlb al(cje ni€
posiadam udzial6w ani akcji

frazwa sp6tki adresy, wietkosi udzialow, itojc akcji)

Z tego tytufur osiqgnq]em(Qlam) w roku ubieg+ym doch6d w wysokosci nie osiqgnqlem
dochodu

R6wnoczeinie os\riadczam, Ze w sp6lce w Zadnej sp6lce moje udziaty lub al(cje nie
przekraczaje l07o liapitalu

noje udzialy (llrb akcj e) pnel<taczaiqtAok
W pozostaiych sp6{kach plawa handlowego posiadane udzialy lub al<cje nie slanowiq l0%

kapitaiu.

.," \ 
TV

(_rIlie prowadzg dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunel( arri wsp6lnie z innymi osobamj,

pqnomocniklem w ej dzi

,XRfowadzQ w wy2 Ob dz oSi polegajqcq nar/ \ie prowadze dzia rczej
Z tego tltulu osl4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysol<oScij nie osi4gnqlem dochodu

Skladnikj mienia fLrchomego o wartoscl powy2ej 10.000 zlotych (w pEypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok prodLrkcji):
l)Volvo S60-2011 r.
2) Seat Ibiza - 2003 r.

VI

Zoboytt4z lia pienrQzne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w rym zaci4gniete krcdyry i

pozyczki ofaz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec l<ogo, w zwi4zku zjakirn zdane err ,
w jakiej wysoko6ci)l
Nie posiadam zobowiqzai o wartosci powyiej 10 000 zl

YII

Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowyml

30.453,50 zl - dieta poselska za 2013 r.

141,114,12 zl - wyll.agrodzenie ze stosunku pracy (posel na Sejm) za Z0l3 r,

Ok, 17.450,00 zl-w fym wynajpcie nieruchomosci nr 1 - I 725 zl

i nieruchomosci nr 2 - 6 850 zl za rok 2013



Pqwyzsze odwiadczenie skladam Swiadomy(a), ze na podstaltie ad, 14 ust, I ustawy z dnia 2l
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci gqspodarczej przez osoby pelni4ce

lt .\ ^O .\4Nc*'^a ) .01 t|lq
(miejscowo6d, date)

I Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowch,
'Nie dotyczy dzialalno3ci w)4w6rczej w rolniotwie.

ifriewladciwe skreslid i uzupelnii, wpisujqc w poszczegdlnych punl(tach odpowiednie dane,


