
………………………………………………………… 
            (miejscowość i data) 

Zarządzający:  

……………………………………………..…………………………..……………. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………..……………………..…………………. 
(adres zarządzającego) 

 

……………………………………………..……………………..…………………. 
(numer certyfikatu kompetencji zawodowych) 

 

Przedsiębiorstwo, w którym w/w osoba będzie zarządzała transportem: 

……………………………………………..…………………………..……………. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

……………………………………………..…………………………..……………. 
(NIP) 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM 

 

Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. oświadczam, że (zaznaczyć właściwy 
wariant A lub B):  
 
 

A. zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę osoby 
zarządzającej transportem* w w/w przedsiębiorstwie. 

*zarządzający transportem:  

• w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa, 

• ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający np. na tym, że jest jego pracownikiem, 
dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą 
fizyczną, jest tą właśnie osobą,  

• posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty 

 

B. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 jestem osobą uprawnioną na 
mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu w/w 
przedsiębiorcy,  

w związku z tym:  

• kieruję operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, 
realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów, 

• posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, 

• cieszę się dobrą reputacją i posiadam odpowiednie kompetencje zawodowe, 

• umowa wiążąca mnie z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które mam wykonywać w sposób 
rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego 
transportem, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1071/2009. 

 

……………………………………………..………………………. 
(podpis osoby zarządzającej transportem) 



 

 

Podstawa prawna: 

Art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Do wniosku o udzielenie zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się: oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści 
„Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” oraz 
kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do 
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 
2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; 
 
Art. 4 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę 
Rady 96/26/WE - Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – 
zarządzającego transportem – która spełnia warunki przewidziane w art. 3 ust. 1 lit b i d rozporządzenia i która: 

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; 
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, 

właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą;  
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty 

 
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), właściwy 
organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem że:  

a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi 
przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego 
transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;  

b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą, o której mowa w lit. a), precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób 
rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które 
należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów 
przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie 
procedur związanych z bezpieczeństwem;  

c) w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której mowa w lit. a), może kierować operacjami transportowymi 
nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej 
niż 50 pojazdów. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości 
floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba; oraz  

d) osoba, o której mowa w lit. a), wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są 
wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.  

 


