
Wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia

wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Załącznik nr 3
 

Oświadczenie o stanie majątkowym
 

Ja, niżej podpisany, mjr ADAM ANTONI ABACKI, PESEL: 68102611111, nr dowodu

osobistego: CC11111, urodzony 1968-10-26, w LUBLIN,

zatrudniony jako SZEF SEKCJI w jw 2 SKŁADNICA MPS,

zamieszkały: 06-411 CIECHANÓW, MAZOWIECKA 88 ,  tel. do kontaktu:

888666444 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 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 art. 10 tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I
1. Domy:  
- Dom  o powierzchni: 220 M2, na działce o pow.: 1 HA, adres: 06-411 CIECHANÓW,
MAZOWIECKA 88, tytuł prawny: współwłasność małżeńska, sposób wejścia w posiadanie: nabycie,

nr aktu notarialnego: REPERTORIUM A NR 53/2017, dodatkowa informacja: 360000
2. Mieszkania:  
- Mieszkanie  o powierzchni: 51, adres: 20125 KRASNIK, KOLOROWA 16/3, tytuł prawny:

własność, sposób wejścia w posiadanie: spadek, nr aktu notarialnego: REPERTORIUM A NR 22/2019
3. Gospodarstwa rolne: Nie posiadam gospodarstwa rolnego.
4. Inne nieruchomości: Nie posiadam innych nieruchomości.
5. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne w walucie polskiej: 110 000 PLN
- środki pieniężne w walucie obcej: 33 000 EUR
- papiery wartościowe: 11 000 PLN

II
Nabyłem (nabyła moja małżonka) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
Tak. Nabyłem następujace mienie: 

- Rodzaj: DZIAŁKA REKRAACYJNA, data nabycia: 2008-11-10, od kogo: PREZYDENT
MIASTA I GMINY KRAŚNIK

III
1. Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
2. Nie jestem zatrudniony ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które
mogłoby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni (nie dotyczy rad
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nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych).
4. Nie posiadam udziałów, ani akcji w spółkach prawa handlowego.Równocześnie oświadczam, że moje

udziały lub akcje: nie przekraczają 10%.
IV

Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie
zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i

zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o

świadczenie usług zarządzania).

V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych: 

- Typ pojazdu: samochód, marka: SKODA, model: OCTAVIA, rok produkcji: 2009, cena zakupu: 33 000
PLN 

- Opis: zbiór numizmatów, cena zakupu: 38 000 PLN
VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone: 

- Nazwa wierzyciela: PKO SA, rodzaj/cel zobowiązania: kredyt hipoteczny, wysokość udzielonego kredytu:

220 000 PLN, rok zaciągnięcia: 2019-11-30, okres kredytowania: 20 w latach, wysokość raty: 1 300 PLN,

liczba zapłaconych rat w danym roku: 0, pozostało do spłaty: 290 000 PLN, w tym roku nadpłacono: 0 PLN
VII

Inne dane o stanie majatkowym: 

-Dochód z tytułu: służby wojskowej w kraju, wysokość: 95 000 PLN 

-Dochód z tytułu: zarobków współmałżonka, wysokość: 66 000 PLN 

-Dochód z tytułu: służby wojskowej poza granicami kraju, wysokość: 99 000 PLN 

-Dochód z tytułu: dodatku rozłąkowego, wysokość: 6 480 PLN 

-Dochód z tytułu: sprzedaży ruchomości, wysokość: 21 000 PLN 

-Dochód z tytułu: dodatku na dzieci, wysokość: 6 000 PLN

Powyższe oświadczenie składam świadomy, że na podstawie art. 14, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z

2006 r. poz. 1584 z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pamiętaj, aby złożyć podpis na końcu KAŻDEGO załącznika. BRAK PODPISÓW STANOWI O NIEWAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA!

(miejscowość, data) (podpis)
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Wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia

wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
 

Ja, niżej podpisany, mjr ADAM ANTONI ABACKI, nr dowodu osobistego: CC11111, urodzony 1968-
10-26, w LUBLIN,

zatrudniony jako SZEF SEKCJI w jw 2 SKŁADNICA MPS,

zamieszkały: 06-411 CIECHANÓW, MAZOWIECKA 88 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 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 art. 8 ust. 1 tej ustawy

oświadczam, że moja małżonka:

ELŻBIETA ABACKA o nazwisku rodowym: IKSIŃSKA , zamieszkała: 06-411 CIECHANÓW,
MAZOWIECKA 88
 
Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja

1. Obowiązek podania danych osobowych w oświadczeniach majątkowych wynika z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej

żołnierzy zawodowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej z

siedzibą ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.

3. Dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji art. 4 ust.1 pkt. 4a ustawy z dnia 24

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

4. Składającemu oświadczenie przysługujące prawo dostępu do jego danych i ich poprawiania.

Powyższe oświadczenie składam świadomy, że na podstawie art. 14, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z

2006 r. poz. 1584 z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pamiętaj, aby złożyć podpis na końcu KAŻDEGO załącznika. BRAK PODPISÓW STANOWI O NIEWAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA!

(miejscowość, data) (podpis)
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Wzór oświadczenia opracowano na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia

wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

o zamiarze podjęcia lub zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej
przez małżonka

 
Ja, niżej podpisany, mjr ADAM ANTONI ABACKI, nr dowodu osobistego: CC11111, urodzony 1968-
10-26, w LUBLIN,

zatrudniony jako SZEF SEKCJI w jw 2 SKŁADNICA MPS,

zamieszkały: 06-411 CIECHANÓW, MAZOWIECKA 88 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 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 art. 8 ust. 1 tej ustawy

oświadczam, że moja małżonka:

ELŻBIETA ABACKA o nazwisku rodowym: IKSIŃSKA , zamieszkała: 06-411 CIECHANÓW,
MAZOWIECKA 88
 
Nie zamierza podejmować działalności gospodarczej.
 
Nie zamierza zmieniać działalności gospodarczej.

Powyższe oświadczenie składam świadomy, że na podstawie art. 14, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z

2006 r. poz. 1584 z późn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pamiętaj, aby złożyć podpis na końcu KAŻDEGO załącznika. BRAK PODPISÓW STANOWI O NIEWAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA!

(miejscowość, data) (podpis)

ADAM ABACKI PESEL: 68102611111 Oświadczenie majątkowe za rok 2019

4


