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…………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE NR 2 

(wypełnia przedsiębiorca)  

 

Ja niżej podpisany(-a)  …………………………………………………………………..………………………………………… 
             (imię i nazwisko) 

 

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

 

legitymujący (-a) się dowodem osobistym serii …....……………….. nr ……………………………………..…… 

 

wydanym przez  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

numer PESEL    

 

 

oświadczam, że:  
 

a)  Zostałem (-am) / Nie zostałem (-am)* skazany (-a) prawomocnym wyrokiem 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) Zostało wydane / Nie zostało wydano* w stosunku do mnie prawomocne orzeczenie 
zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia 
(art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - 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) 

 

………………………………………………………                  …………………………………………………………… 

   (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)               (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Podstawa prawna: 

Art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa 
w art. 5 b ust. 1 i 2, dołącza się: oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką 
jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia 
wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1; 
 
Art. 5c ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: osoby, o 
których mowa powyżej  

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem 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 wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego; 

 

 


