
...................................................... 
miejscowość, data 

 

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

pieczęć przedsiębiorcy 
 

OŚWIADCZENIE 

 
B.            dotyczy przedsiębiorcy mającego zamiar współpracy z osobami niezatrudnionymi 

 
Na  podstawie  art.  8  ust.  3  pkt  4  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie  drogowym (Dz. U 
z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oświadczam, że zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi 
przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moja rzecz, którzy:  

- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu 

kierowcy,  

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego 

zdanym egzaminem, 

- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

 

 
 
 

....................................................................... 
czytelny podpis przedsiębiorcy 

 

 

zakreślić właściwe 

 

 

*  zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
 
 
 

 

...................................................... 
miejscowość, data 

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

pieczęć przedsiębiorcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
C.           dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców 

 
Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oświadczam, że zamierzam zatrudniać 

kierowców, którzy: 
 

- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu 

kierowcy,  

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego 

zdanym egzaminem, 

- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym. 

 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

 

 
 

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

czytelny podpis przedsiębiorcy 
 

 
zakreślić właściwe 

 
*  zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zez 


