OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres)

świadomy(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i § 2 *) Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań, wnoszę o dołączenie niniejszego oświadczenia jako dowodu do
akt sprawy dot. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Stosownie do art. 75 KPA oświadczam, że jestem świadomy (a) przysługującego mnie prawa
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań na
podstawie art. 10 § 1 KPA.
Na podstawie art. 10 § 2 KPA wnoszę o odstąpienie od zasady określonej w § 1- pisemnego
zawiadomienia z uwagi na niepowetowaną szkodę materialną ( ważny interes strony )
…………………….., dnia ……………….
( miejscowość)

(data)

………………………………………………….
( czytelny podpis )

nr dowodu osobistego ………………………….
______________________________________________________________________________
Wyciąg z Kodeksu karnego
*) Art. 233
§ 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.
______________________________________________________________________________
Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. z 2013 roku, poz.267, ze zmianami )
Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie
sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia
od zasady określonej w §1.
Art. 75. § 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 świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie 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.

