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BOI-63 
……………………………………………………… 

  (miejscowość, data) 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu wymogów ustawowych 

 

Imię i nazwisko……………………………………………..……..………..…..…… PESEL ………………………………. 

zamieszkały(-a)  ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Ja niżej podpisany(-a) w oparciu o treść art. 6 ust. 1* i art. 8 ust. 3 pkt. 2 i ust. 6 ustawy 

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oświadczam że:    
 

a) nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, 

środowisku lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym 
wykonywania zawodu, 

b) nie zostało wydane w stosunku do mnie prawomocne orzeczenie zakazujące 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, 
 

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

 
        ……………………………………………………………… 

             (czytelny podpis przedsiębiorcy) 
 
 

Ponadto oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ pojazdami 
samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o 

ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany, a pojazdy te są 
zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

          …….…………………………………………………… 
                  (czytelny podpis przedsiębiorcy) 
 
(* treść artykułu 6 ust. 1 dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką 
 

Spełnienie dodatkowych warunków wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 

 DOT. LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE 

PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ – art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.  

  Ja, niżej podpisany, osobiście wykonujący przewóz, oświadczam, że: 

 nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa 

w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec mnie zakazu wykonywania 

zawodu kierowcy, 

 spełniam wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym  



  

  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam/będę zatrudniał: 

 nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 

852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu 

kierowcy, 

 spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym dotyczące kierowców. 

 

 DOT. LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB  

W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM – art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o 

transporcie drogowym. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wobec kierowców, których zatrudniam/będę zatrudniał,  

a także innych osób niezatrudnionych, lecz będących osobiście wykonywać na moją rzecz 

przewozy, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

 

 DOT. LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJ. TRANSPORTU DROG. OSÓB W ZAKRESIE PRZEWOZU 

OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 

POWYŻEJ 7 DO 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ - art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie 

drogowym. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wobec kierowców, których zatrudniam/będę zatrudniał,  

a także innych osób niezatrudnionych, lecz będących osobiście wykonywać na moją rzecz 

przewozy, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

 

 

 

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

           (czytelny podpis przedsiębiorcy) 


