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                  Załącznik nr 1 do regulaminu 

1. Imię i nazwisko: ............................................................................................... 
2. Adres zamieszkania: ................................................................................................ 
3. Telefon kontaktowy: ................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI 

TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR  

(wypełnić w przypadku skorzystania z usługi po raz pierwszy) 

 

Proszę o zaznaczenie w każdym z poniższych punktów właściwej odpowiedzi  

1. Mieszkam na terenie powiatu łęczyńskiego 
□ Tak 
□ Nie 

2. Mam ukończone 18 lat 
□ Tak 
□ Nie 

3. Korzystam z transportu door-to-door, ponieważ: 
a) Mam przyznany stopień niepełnosprawności: □ tak □ nie 

 (jeśli „tak” wskazać jaki) 

   □ znaczny  
□ umiarkowany 

     □ lekki 
b) Jestem osobą, której stan zdrowia uniemożliwia korzystanie 

 z transportu publicznego 
□ tak 
□ nie 

c) Jestem osobą, która ukończyła 60 rok życia 
□ tak 
□ nie 

d) Jestem osobą, mającą problem z poruszaniem się  
□ tak 
□ nie 

e) Jestem osobą wykluczoną mobilnie, która chce wejść na rynek pracy 
□ tak 
□ nie 

e) Inne (jakie? ) …………………………………………………….. 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług transportowych 
 door-to-door w ramach projektu pn. „Mobilny bez barier”. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia stosowanie do art. 75 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256). * 

 

 

……..…………………………………. 

Data i czytelny  podpis 

użytkownika/ użytkowniczki lub 

Przedstawiciela ustawowego 

(jeśli jest ustanowiony)  

 

 * Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań określonych   w art. 233 § 1 / art. 272  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz.U. z 2020 r. poz.1444). 

 

Pouczenie: 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego  – 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. 

Art. 272 Kodeksu karnego  - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza 
publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 75  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  -  Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia   
określonych   faktów   lub   stanu   prawnego   w  drodze   zaświadczenia   właściwego  organu administracji, organ administracji 
publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

 

 


