
OŚWIADCZENIE  
o niekaralności 

 

Imię: …...................................................................................................................... ............ 
   
Nazwisko: ….......................................................................................................................... 
  
Nr Pesel:  ........................................................................................................................ ...... 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem karany/a za poważne naruszenie o którym 

mowa  w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. 

Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51), w tym najpoważniejsze naruszenie określone w 

załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

  „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

Pouczenie  
 Starosta  wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, jeżeli wobec: 
1) członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub 
komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub 
osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c ustawy, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w 
dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a 
ustawy; 
2) przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c: 
a) wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary 
pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 
18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 
w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty 
dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji 
(UE) 2016/403”, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, 
wymaga oceny dobrej reputacji,  
b) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za 
wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, 
jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej, 
c) wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie 
określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub  
d) orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące  
najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

 
…....................................................                                                               …................................... 
              Miejscowość, Data                                                                                     Czytelny podpis* 
 
Objaśnienie:  
*) - dotyczy przedsiębiorcy: członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką 
jawną lub komandytową lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby 
zarządzającej transportem, osoby wyznaczonej na podstawie umowy do zarządzania transportem. 

 


