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Ja, niż ej podpisany, Świadomy odpowiedzialnoś ci karnej za skł adanie fał sął vych
zeznań (art. 233 $ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks l{ urny,, opublikowany
w Dz. lJ. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź n. zm.) oŚwia dczam, ż e:

1) znane mi są i speł niam warunki do uzyskania kwalifikacji, okreś lone w art. 39b
i 39b'Ż ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie drogowyn (tekst jednolity:
Dz.U. z2013 r. poz.1414 zpóź n. zm.)i

2) w dniu z| oż enia niniejszego oś wiadczenia speł niam warunki' o których mowa
w pkt 1.

POUCZENIE

,,Art. Ż33 $ 1 k.k. ,,Kto, skł adając Zeznanle mające sł uŻyc za dowód w postępowaniu

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, Zeznąe nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karzę pozbawienia wolnoś ci do lat 3.''

,,Art' 39b ust. 1 ustawy o transporcie drogowyllt Do uzyskania kwalifikacji moze przystąpić
osoba:

1) która na ter1torium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub

zawodowe, albo

:  b) studiuje od co najmniej sześ ciu miesięcy i przedstawi zaś wiadczenie
potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca obywatelem państwa czł onkowskiego Unii Europejskiej mająca ZamtaT

wykonywae ptzewozy na tzęlz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ;

3) która nie ma przeciwwskazan zdrowotnych i psychologtcznych do wykonywania placy
na stanowisku kierowcy".

,,Art. 39b ust. 3 Kwalifikacja obejmuje zi1ęcta teoretyczne i praktyczne oraz testy
kwalifikacyjne".

,'Art. 39b' Kierowca, który uzyskał  kwalifikację w zakresie okreś lonego bloku
proglamowego' o którym mowa w art. 39b ust. 2 t zamtęrza wykonywać przewozy innymi
pojazdami samochodo\ \Ymi niŻ tę, dla których wymagane jest prawo 1azdy odpowiadające

zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację
uzupeł niającą lub kwalifikację uzupeł niającą plzyspieszoną. Przepis art.39a ust. 1 i art. 39b'

stosui e się odpowiednio'''
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