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Działając na postaWie art.75g
składanie fałszywych zezna ń

ł9J}.. rok
,oł uzupełniam
urup"łniam o następującą informację:
oświadczam: że oświadczenie majątkowym za '.?Y".'J..
Wstęp do mojego ośWiadczenia
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Kodeks karny - wyciąg
Kto, składając zeznanie mające słuŹyó za dowód w postępowaniu sądowym lub
w inrrym postępowaniu prowadzonym na podstawię ustawy, zeznaje nieprawdę llb zatĄa

Art. 233. $

1.

prawdę.
podlega karze pozbawienia wolnoścido lat 3.
Ą 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przy1mttjący zeznanie, działaj ąc w zakesie
swoiclr uprawnie n, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zezlanie
Iub odebral od niego przyrzeczenie.
$ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na
pytania, składa fał szywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością kamą groŻącąjemu
salnemu lub jego najbliŻszym.
lub tłumaczer-rie
$ 4. Kto, jako bie$y, rzeczoznawca lub thlmacz, przedstawia fałszywąopinię
1,
mające służyćza dowód w postępowaniu określonym w $
podlega karze pozbawienia wolnoścido lat 3.
jej
$ 5. Sąd moŹe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpió od
wymierzenia' jeżeli:
1) fałszywe zeznutie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieó
wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąi,
chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
$ 6. Przepisy $ 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby' która składa fałszywe
oświadczerrie, j eżeli przepis ustawy przewiduje możliwośćodebrania oświadczenia pod
rygorenl odpowiedzialności karnej.
Stwierdzam własnoręcznym podpisem, Że zostałam(em) zapoznana(y') z treściąart. 233kk.

(podpis)

