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OK

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(-a):

oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy 
o_transporcie drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi 
osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

NazwiskoImię

datamiejscowość

Podstawa prawna: 
Art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz.1414 z późn. zm):

„Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli(…) 
w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych 
przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu 
wykonywania zawodu kierowcy”.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

Czytelny podpis przedsiębiorcy*
..................................................................................................

* Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie 
z_zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
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