Mielec, dnia …………………….……………………..
……………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)
……………………………………………………………………………..
(Numer PESEL)

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 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 uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE , będę pełnić rolę zarządzającego transportem w firmie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… .

Załączam kopię certyfikatu kompetencji zawodowych nr …………………………………………………………………………… .

………………………..…….……………………
Czytelny podpis składającego
oświadczenie



Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę
fizyczną – zarządzającego transportem, który cieszy się dobrą reputacją i posiada wymagane kompetencje zawodowe oraz w sposób rzeczywisty i ciągły
zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa, 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 oraz posiada
miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Mielec, dnia …………………….……………………..
……………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)
……………………………………………………………………………..
(Numer PESEL)

Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Oświadczam, że jako osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem w imieniu przedsiębiorcy ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………,
spełniam warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c 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 uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE .
Załączam kopię certyfikatu kompetencji zawodowych nr …………………………………………………………………………… .

………………………..…….……………………
Czytelny podpis składającego
oświadczenie



Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, osoba zarządzająca transportem w imieniu przedsiębiorcy, może kierować operacjami
transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.
Zarządzający transportem musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, cieszyć się dobra reputacją oraz posiadać wymagane kompetencje
zawodowe.

