
                                 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIANIA KIEROWCÓW 
     

 
……………………………………........................................r.  

(miejscowość, data) 
…………………………………………………………………………….… 
(oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa/imię i nazwisko) 
 
……………………………………………………………………………... 
(adres siedziby) 
 
…………………………………………………………..…………….…… 

 
 

 

 
 Oświadczam, że osobiście wykonuję przewozy i  nie byłem skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwskazaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono wobec mnie zakazu wykonywania zawodu 

kierowcy. Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy.  

 Oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców, którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu  

i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwskazaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono wobec nich zakazu wykonywania zawodu 

kierowcy. Jednocześnie oświadczam, że będą spełniać wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy.  

 
 

........................................................................... 
                       (czytelny podpis przedsiębiorcy*)  

 
 
 
 
 
 
 
*   osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji 
określonej w K.R.S) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą 
 
 
Art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwskazaniu narkomanii 
ust. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia 

użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
ust. 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie 

albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
ust. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
Art. 39a ust.1 pkt1 -4 ustawy o transporcie drogowym 
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: 

1) ukończyła: 
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: 

– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 

b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: 
– D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną, 
– D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,  
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną, 

c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o  ile uzyskał on odpowiednią 
kwalifikację wstępną przyśpieszoną; 

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;  
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 


