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

.........................................................   

        imię i nazwisko   

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań lub za zatajenie prawdy (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  8 lat) oświadczam, że: 

I. nie prowadzę / prowadzę * działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Cudzoziemcem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 116 pkt 3 ustawy  

o cudzoziemcach jest cudzoziemiec, który: 

a) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w tym również prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki 

cywilnej (strona umowy spółki cywilnej) na podstawie takiego wpisu; 

b) jest wspólnikiem  w spółce jawnej, który nie został wyłączony od prowadzenia spraw tej spółki na skutek 

powierzenia tego prowadzenia innemu lub innym wspólnikom na mocy umowy spółki, bądź na podstawie 

późniejszej uchwały wspólników (art. 39 § 1 w zw. z art. 40 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1467/);  

c) jest wspólnikiem (partnerem) w spółce partnerskiej, który nie został wyłączony od prowadzenia spraw 

tej spółki na skutek powierzenia tego prowadzenia innemu lub innym partnerom na mocy umowy spółki, 

bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników (partnerów) /art. 39 § 1 w zw. z art. 40 § 1 w zw.  

z art. 89 K.s.h./, a jeżeli w spółce partnerskiej został powołany zarząd – jest dodatkowo członkiem tego 

zarządu (art. 97 § 1 K.s.h.);  

d) jest wspólnikiem (komplementariuszem) w spółce komandytowej, który nie został wyłączony od 

prowadzenia spraw tej spółki na skutek powierzenia tego prowadzenia innemu lub innym 

komplementariuszom na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników (art. 

39 § 1 w zw. z art. 40 § 1 w zw. z art. 103 § 1 K.s.h.) albo jest wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce 

komandytowej, któremu na mocy umowy spółki powierzono prowadzenie spraw spółki (art. 121 § 1 

K.s.h.);  

e) jest wspólnikiem (komplementariuszem) w spółce komandytowo-akcyjnej, który nie został wyłączony 

od prowadzenia spraw tej spółki na skutek powierzenia tego prowadzenia innemu lub innym 

komplementariuszom na mocy statutu spółki komandytowo-akcyjnej (art. 140 § 1 i 2 K.s.h.);  

f) jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikiem (akcjonariuszem)  

w spółce akcyjnej, i jest jednocześnie członkiem zarządu tej spółki; 

 

* - ODPOWIEDNIE ZAZNACZYĆ 

 

II. nie jestem pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony 

czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
 

III. nie przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy sezonowej 
 

IV. nie przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w 

umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii 

osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami 

 

    

                

............................................................. 

           (podpis składającego oświadczenie) 


