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

......................................................
(miejscowość i data)

.......................................................................
.......................................................................
(imię, nazwisko i adres)

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że:
Ja...........................................................syn/córka................................................
urodzony (a) .................................................... w ...........................................................
(data)

(miejsce)

zameldowany (a) ...............................................................................................................
(adres zameldowania wraz z kodem pocztowym)

legitymujący (ca) się .......................................................................................................
(nazwa, seria, numer dokumentu i organ wydający)

przebywałem (am) w ............................................ od dnia.....................................roku:
mój pobyt zakończył się w dniu .................................... roku.
Z dniem .................................... przeniosłem do Polski swoje centrum interesów
życiowych. Rzeczy ujęte na załączonej liście mienia przesiedlenia służyły mi przez co
najmniej sześć miesięcy przed datą zakończenia pobytu za granicą i będą przeznaczone
do użytku w tych samych celach w nowym miejscu zamieszkania w Polsce.
Ze zwolnienia z tytułu przesiedlenia nie korzystałem/korzystałem * dnia:
........................................................… roku.

*Niepotrzebne skreślić

...........................................................
(podpis składającego (ej) oświadczenie z
podaniem imienia i nazwiska oraz rodzaj nr i
seria dokumentu potwierdzającego tożsamość)

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w
zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na
pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą
jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 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 odstąpić od
jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących
mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje 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 możliwość odebrania oświadczenia
pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Z treścią art. 233 kk zapoznałem (am) się .

........................................................…
(podpis oświadczającego)

