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

Oświadczenie
o posiadaniu przez Cudzoziemca uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy, o których
mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2016r. poz. 1907)

Ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą (nazwa i adres przedsiębiorstwa): ….........................................................................
................................................................................................................................................................
oświadczam, iż Cudzoziemiec (imię i nazwisko) …………………….....................................................
legitymujący się dokumentem podróży o nr serii ….............................................. zatrudniony jest na
podstawie umowy o pracę/ zlecenia* na stanowisku …………………..........................................
oraz posiada następujące uprawnienia:
1. prawo jazdy kategorii ………………………………………………........................................
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
kierowcy kategorii ……………...……...…. wydane w dniu ……………...…...…………
ważne do dnia…………………..,
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
zawodu kierowcy kategorii …………..………… wydane w dniu…………….……….
ważne do dnia …………………………,
4. świadectwo kwalifikacji zawodowej nr ………………….. wydane w dniu ……………….
ważne do dnia …………………,
5. świadectwo kierowcy
……………………..,

**

wydane w dniu …………………….... ważne do dnia

6. do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) tak/nie***
Ja niżej podpisany świadomy jestem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
Kodeks Karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137), oświadczam, że dane wskazane powyżej są prawdziwe. Ponadto świadomy
jestem, iż zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016r., poz.
1190) złożenie nieprawdziwych informacji jest podstawą do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

………………………………..
(podpis i data)
Podstawa prawna:

*
**



art. 115 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016r., poz. 1190),



art. 32a, 39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1907),



art. 20 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1834)

niepotrzebne skreślić
dotyczy kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy
*** niepotrzebne skreślić

