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(niniejsze oświadczenie wypełnia osobno każdy ze wspólników/partnerów spółki będącej 

wnioskodawcą; należy przeczytać uważnie wzór oświadczenia i wypełnić wszystkie miejsca 

wskazane pogrubioną czcionką; oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności 

karnej)   

 

Załącznik do wniosku spółki…………………………………… (należy wpisać nazwę spółki) 

z dnia ………………….. (należy wpisać datę) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu 

aptecznego zlokalizowanego …………………………………………………………. (należy 

wpisać adres punktu aptecznego)      

 

OŚWIADCZENIE 

 

I. Niniejszym wymieniam wszystkie podmioty kontrolowane przeze mnie w sposób 

bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

(należy podać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej 

imię, nazwisko oraz adres; w przypadku braku podmiotów kontrolowanych należy 

wpisać „nie dotyczy”) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny.  

 

 

 

II. Niniejszym wymieniam wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której jestem członkiem: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

(należy podać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej 

imię, nazwisko oraz adres; w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej, 

należy wpisać „nie dotyczy”) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny.  

 

 

III. Niniejszym oświadczam, że na podstawie udzielonych zezwoleń prowadzę 

………………. (należy podać liczbę aptek) aptek 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny. 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                               ---------------------------------------------------------- 

           miejscowość, data                                                                                    imię, nazwisko i podpis 


