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………… (miejscowość), ……………..(data) 

 

……………………………………………….. 
Imię i nazwisko beneficjenta 

 

……………………………………………….. 
Adres zamieszkania 

 

……………………………………………….. 
Seria i numer dokumentu tożsamości 

 

............................................................................ 
Pesel 

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim 

 

Ja niżej podpisany/a………………...………(imię i nazwisko), świadomy/a odpowiedzialności karnej 

wynikającej z: 

 art. 233 kodeksu karnego § 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 
od 6 miesięcy do lat 8. 

 art. 271 kodeksu karnego § 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do 
wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności 
mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5.  

§ 2 W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności.  
§ 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 art. 297 kodeksu karnego § 1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od 
banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi 
– kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji 
lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu 
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
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oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

oświadczam, iż na dzień podpisania umowy o dofinansowanie nr ………………...…………. (data 

podpisania umowy - .....……….) nie pozostawałem/pozostawałam 1w związku małżeńskim.  

 

                             ……………………………………………. 

podpis Uczestnika 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


