
OŚWIADCZENIE

z dnia .................................

..................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................................................................................
(PESEL i numer dowodu osobistego)

..................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Na podstawie art. 75 § 1, 2 Kpa uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
karnego oświadczam co następuje: 

  Oświadczam, że jestem osobą niepracującą w Polsce i zagranicą,  nie wykonywałam/em  

  żadnej pracy zarobkowej, nie pracowałam/em na gospodarstwie rolnym, oraz nie byłam/em  

  zarejestrowana/y w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz nie  

  posiadałam/em działalności gospodarczej na terytorium RP i zagranicą do ..............................

Inne uwagi: ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Oświadczenie powyższe składam do sprawy o przyznanie stypendium szkolnego.
Art. 75 Kpa

§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W   
       szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadkow, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia   
       właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod  
       rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Art.83 Kpa
§ 1   Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa  
        strony oraz jej powinowałych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki 
        lub kurateli.
§2    Świadek może odmówic odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na 
        odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednia szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania 
        prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

Art. 86 Kpa
Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjasnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia  
sprawy,  organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy  
dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Art. 233 kk
§ 1. Kto składając zeznanie majace służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub  
       zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień uprzedził zeznającego o 
       odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenia. 
§ 3. Nie podlega karze kto wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed  
       odpowiedzialnością karną.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w  
       postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstapić od jej wymierzenia, jeśli:

a) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
b) sprawca dobrowolnie stosuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne 

rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 
       ustawy przewiduje możliwości odebrania oświadcenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wołczyn, ...........................................................................
(czytelny podpis)                      


