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Wpłynęłodnia

ośWADczENlE ,,

o stanie majątkowym

Ja, niżejpodpisany(a), Sebastian

Skuza

a

l: /Bu/rI

Roczne

lEBąĄĘ-lOpt'sŻcZĺĺí-

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podai nazwisko panieńskie)

urodzony(a) 08 kwietnia 1973 r' w Skaľżysku-Kamiennej
zatrudniony(a) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisku Podsekretarza Stanu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub íunkcja)

zamieszkały(a) w Szydłowcu, ul.

*,t

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. z 2006 r. poz. 1584,, z późn' zm'), zgodnie
z ar1' 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I

1.

Dom o powierzchni: nie posiadam m2 położony ---adres:

..--

tytuł prawny:

2.

_--

Mieszkanĺe (własnościowe,spiłdzĺelcze własnoŚciowe lub inne): spółdziełcze własnościowe

adres:ul.;Drffi,!DWarszawapowierzchniacałkowita:ok'59'5m2
tytuł prawny (własność,współwłasnośĆ,wielkośl udziału): własnośé(wraz z
gospodarczym oraz miejscem postojowym w budynku)

pomieszczeniem

Mieszkanie (własnoŚciowe, spółdzĺelcze własnoŚciowe lub inne): spółdzielcze własnościowe

adres:ul.ffiSzydłowiecpowierzchniacałkowita:ok.58,7m2
tytuł prawny (własność,współwłasność,
wielkośi udziału): współwłasność%udziałuwspadku po zmarłym
tacie, czyli % udziałuw nieruchomości

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia: ------ m2
adres: -..-rodzaj zabudowy: ----tytuł prawny (własność,wspÓlwłasnośl' użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podai jaki):

--*-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośei: -_--

4'

lnne nieruchomości (place, działki): garaż powierzchnia: ok. 18 m2
garaż położonyna gruncie w wieczystym użytkowaniu w Szydłowcu przy
udziału w spadku po zmarłym tacie, czyli Tł udziału w nieruchomości

Yz

ul.ID,

współwłasność,

(adres, tytuł prawny: własność'współwłasnoŚć, inny tytuł _ podaĆ jaki oraz inne dane)

lnne nieruchomoŚci (place' działki): dzĺałkabudowlana powierzchnia: ok.3.066 m2

działka budowlana (w.wyniku zmiany przeznaczenia gruntów oraz wywłaszczenia pod budowę trasy
szybkĺego ruchu oraz drogę komunalną); własnośé,spadek po żmaľłymtacie oraz darowizna od
mamy; położona w Szy'dłowcu przy ul. l!|l
znajduje się na niej murowany budynek gospodarczy
(altanka) oraz drzewa i'krzewy owocowe

(adres, tytÚł prawny: własność,współwłasność,inhy tytuł - podać jaki oraz inne dane)'

5.

Zasoby pieniężne:

-

'

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskĺej: ok' 2'072 tys. zł; ponadto posiadam jednostki
ľozrachunkowe w otwańym funduszu emerytalnym ok' 90 tys. zł oraz jednostki uczestnictwa
w otwartym funduszu inwestycyjnym ok' 180 tys. zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ok. 1,4 tys. EUR, ok' 0,5 tys' USD
papiery wartościowe: poza akcjami wymienionymi w pkt lll.4 posiadam obligacje skarbowe na kwotę:

łącznie ok. 654 tys. zł

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samoľządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego, które pôolegaĺo' zbyciu w orooze

przetargu:

tak!

nie"

Podać rodzajmienĺa, datę nabycia, od kogo nie dotyczy
ill

1.

a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego'
członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą'

b{estem-€zlonkiem zarządu; rady nadzorezej lub kemisji rewizyjnei spéłkiprawa handlewege, ezłgnkie,m
ĺaĺządüJunda€ii_pfowadząeej działalngśégos pgdare-ą,
(wymienil pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i ŕundacji)

2'

3.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
a* Nie jestem zatľudniony(a), nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego,
które mogłyby
wywołać podejrzenie o moją stronniczośćlub interesowność.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
a* Nĺe jestem

członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1)

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

4.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: nĺe dotyczy

W następujących spółkach prawa handlowego'posiadam niżej podane udziały lub akcje:

!d'l9"ĺ, Ę

,ĺ",*

t

L.p.
I
2.
3.

4.
5.
6.

7

Nazwa
BIOTON

11

PGNIG

12.

PKNORLEN
PKOBP
PZU
QUERCUS
TAURONPE
ORANGE

13
'14.

í5.
16
17

I
30
600

45

KGHM
LOTOS

10

9.

800

MBANK
SANPL
ENERGOPLD
JSW

PBG
PGE
PEKAO

8.

Adľes spółki

Sztuk

50

170
20
315

45
3.600

210
900
600
1.260
1.585
100

ul. Starościńska 5' 02-516 Warszawa

ul. Senatorska í8' 00-950 Waľszawa
Al. Jana Pawła ll 17' 00-854 Warszaw
ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice
Al' Jana Pawła ll 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. M' Skłodowskiej-Curie 48' 59-301 Lubin
ul. Elbląska 135' 80-718 Gdańsk
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Paeźmierowo

ul. Mysia 2,00-496 Warszawa
ul. Gľzybowska 53/57' 00-950 Warszawa
ul. Maľcina Kasprzaka 25,01-224 Warszawa
ul' Chemików 7' 09-411 Płock

ul' Puławska 15' 02-515 Warszawa
Jana Pawła ll 24, 00-133 Warszawa
Nowy Swiat 6/12, 00-400 Warszawa
Lwowska 23,40-389 Katowice
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Al.
ul.
ul.
Al.

(nazwa spółki

_

ilośĆakcji)

adresy,

Wańośérynkowa ww. pakietu akcji na 31.12.2018

- ok. 165 tys. zł. Akcje ww' spółek (z wyjątkiem akcji
wymienionych w tabeli w pkt 4 - podmiot w upadłości)są pzedmiotem obrotu na rynku regulowanym
na Giełdzie Papieľów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:ok. 3,5 zł z tytułu dywidend
Równocześnie oświadczam, że w spÓłce nie dotyczy, w żadnej
zaangażowanie nie jest istotne

z

wyżej wymienionych spółek moje

moje udziały lub akcje przekracza1ą10/ó'

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub 'akcje nie stanowią 10% kapitału'
IV

1..

Nie pľowadzę działalnościgospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, nie

zarządzam taką działalnością,nie jestem przedstawicĺelem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności.2)
e----e+ewaazę-łnnły j-ekreďony-spesób4ziłałalnoséęeĘaiąeą'nał
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

V
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

Samochód BMW X1 sDRlVE 18D rok produkcji 2011

r.

Należności(paeterminowane) od osób fizycznych (umowa pożyczki) ok. 31 tys' żł(należnośćgłówna wraz
z poniesionymi kosztami, bez odsetek)
VI

Zobowiazania pieniężne o wartoŚci powyżej 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki, oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Nie posiadam takich zobowiązań

4ĺ^,-

vil
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym:
1l do 22 czerwca 2017

.r' lyłem zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie urlop bezpłatny

na okres pełnienia funkcji Podsekľetarza Stanu);
2/

jestem zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniweľsytetu Waľszawskiego (koaystam

3/

uzyskiwałem dochody

również ze środków z plzyznanego grantu na badania statutowe);

cywilnoprawnych:

z

prowadzonej działalnościnaukowo-dydaktycznej na podstawie umów

a/ Akademia im. Leona Koźmińskiego,

b/ Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
c/ Szkoła Główna Handlowa,
d/ Uniwersytet Gdański;

4l od23 czerwca 2o17 r.jestem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkotnictwa Wyższego.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ok' 247 tys' zł.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia21 sierpnĺa 1997r.
o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' Ú. z2006r.
poz. 1584, z póżn' zm') za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

Warszawa, 20í9-03-08

(miejscowoŚl, data)

'ilÄ*
(podpis)

1) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni
mieszkaniowych'

2) Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie

w zakresie produkcji roŚlinne.j i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinn-ego, a także pełnĺenia funkcji członka zarządu na podstawie umowy oświadczěnie usług zarządzania, ó które; mowa
w art 5 ust' 1 pkt'1ustawy z dnia 9 czeruca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującycrr nie'którymi
spółkami (Dz'U' poz' 1202, z pőżn' zm.).

-

NiewłaŚciwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane

