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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. 7a ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam 
że:    
nie zostałem (-am) skazany (-a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w 
dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków 
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE 
(Dz.U.UE.L.2009.300.51 ze zm.), w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji, które znamionami 
odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 
 

 
POUCZENIE 

Art. 233 Kodeksu karnego(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., tj. 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 najbliższy, 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 spraw, 

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/zarządzającego transportem 

 
*Stosownie do art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym,  przedsiębiorca składa oświadczenie o niekaralności pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. 
 

Za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania 
wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w: 
1) art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;  
2)art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;  
3)art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 
4) art. 54-61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 
5) art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne; 
6) art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1-4, art. 65 § 1-2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c 
§1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. 
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