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Zał. nr 21 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie  

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 
 Projekt pn. „Lubuski Biznes ma POWER” 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU/POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM/ 

USTANOWIONEJ MAŁŻEŃSKIEJ ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ* 

 
 

Ja, niżej podpisany/a: ……………………................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 
PESEL: …............................................................................................... 
 

w związku z uczestnictwem w Projekcie pn. „Lubuski Biznes ma POWER” realizowanym  

w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu, 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego1, dotyczącego 

poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne  

oświadczam, 

że pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim oraz że istnieje między małżonkami 

ustawowa wspólność majątkowa małżeńska/została zniesiona między małżonkami 

ustawowa wspólność majątkowa małżeńska*/ lub nie istnieje między małżonkami ustawowa 

wspólność majątkowa małżeńska*  

 

 

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

 (miejscowość, data)           (podpis Uczestnika Projektu/Poręczyciela) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 
1 Art.297 §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, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 

nieprawdę albo nie rzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 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. 

§2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 

wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego 

korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 

§3.Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu 

płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 


