
OŚWIADCZENIE – dotyczące stanu zatrudnienia, za rok poprzedni 
(składa: przedsiębiorca, członek organu zarządzającego, osoba zarządzająca sp. j lub sp. k.) 

 
 

.................................................................... pesel/data urodzenia* ................................................. 
                                        (imię i nazwisko) 
 
 

Jako członek organu zarządzającego osoby prawnej/osoba zarządzająca spółką jawną lub 
komandytową/osoba prowadząca działalność gospodarczą**,  
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………                                                                        

nazwa przedsiębiorcy 
                                                                                                                                                                                  
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………                                                        

siedziba i adres przedsiębiorcy określone w KRS lub adres stałego miejsca wykonywania działalności określony w CEIDG 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

numer identyfikacji podatkowej NIP                                                                                   

 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej                        
z przytoczonego poniżej art. 233 Kodeksu karnego,  
 
na podstawie art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowiącego że po 
uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada 
corocznie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego poniższe 
informacje, oświadczam, że: 
 
I. Na dzień 31 grudnia 2022  roku liczba osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w tym 

liczba zatrudnionych kierowców  w/w przedsiębiorstwie wynosiła ……………………………………………. 

II.  Średnia arytmetyczna liczba zatrudnionych kierowców, bez względu na formę zatrudnienia, 

wykonujących operacje transportowe w roku 2022  wynosiła ……………………...………………………… 

 

 

 
.........................................................., dnia ..............................................           ………........................................................................ 

                        (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 

 
* wpisać datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada nr pesel 
** zaznaczyć odpowiednie 
 
 
Art. 233 kk (Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny): 
§ 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. 
 
Art. 7a ust. 6 (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym): 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 4, i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 
 
Art. 7a ust. 8 (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym): 
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego: 
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez 
względu na formę zatrudnienia; 
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje 
transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. 
 
 


