Załącznik nr 3 do „Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów
na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020”
WZÓR

Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw
publicznych, zdolności do czynności prawnych, o niepozostawaniu w stosunku pracy
z UMWP, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa
Podkarpackiego lub IP RPO WP oraz o prawdziwości
i aktualności złożonych dokumentów

Ja niżej podpisany/a

..............................................................................................
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a

..............................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………….
(nr i seria)

wydanym przez

……………………………………………………………………….

pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2018.1600)1,
oświadczam, że:
1)

korzystam z pełni praw publicznych;

2)

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
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POUCZENIE:
Art. 233 [Fałszywe zeznania] 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.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 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 za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy
zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające
służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
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, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu
na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę 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.
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3)

nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)

nie pozostaję w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Województwa

Podkarpackiego

lub

Instytucją

Pośredniczącą

w

realizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020;
5)

dokumenty złożone przeze mnie na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których
mowa w § 2 pkt 4-5 Zasad są prawdziwe i aktualne;

6)

posiadam wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia
w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie zadań związanych z udziałem
w wyborze projektów do dofinansowania lub zadań związanych z realizacją praw
i obowiązków Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2014-2020

wynikających

z

umów

o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych
lub wydanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jednocześnie, zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełniania wymagań, o których
mowa w niniejszym oświadczeniu.
Powyższe pouczenie zrozumiałem/am i przyjąłem/am do wiadomości i stosowania,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.......................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(czytelny podpis kandydata na eksperta)

2

