
................................................. 

miejscowość, data 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Ja niżej podpisany(-a):   
    ……...…………………………………………………………………………………...………, 
       (imię i nazwisko) 

 
zamieszkały(-a)  ……...………………………………………………………………………………….…..……, 
       (adres zamieszkania) 

                             ……...………………………………………………………………………………….…..……, 
       (numer PESEL) 
 

Na podstawie art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
oświadczam że:    

a) nie zostałem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne 
skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i 
płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, 

 
b) nie zostało wydane w stosunku do mnie prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 
 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, 
który udzielił licencji wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia 
ich powstania. 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym  o 
udzielenie: 

• licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym*, 

• licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,* 

• licencji  na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 
rzeczy.* 

Oświadczam, że jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**. 
POUCZENIE 

Art. 233 Kodeksu karnego(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.): 
§ 1 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub 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 5 lat. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie działając w zakresie swych 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. 
§5.  Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzania, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących 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 do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

.......................................................... 
        Czytelny podpis  przedsiębiorcy 

*(niepotrzebne skreślić) 
** Stosownie do art. 5c ust. 1 pkt 1  i art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym,  przedsiębiorca składa 
oświadczenie o posiadaniu wymogu dobrej reputacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. 


