
(załącznik nr 1) 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 *) 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009  będę pełnić rolę zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie:  

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

….………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

*) Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – 

zarządzającego transportem – która cieszy się dobrą reputacją, posiada wymagane kompetencje zawodowe 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. 

 
 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
 (miejscowość) (data) 

 
 
 

……………..…………….……………....…… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM  
W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… 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 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 

zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. 

 

*) Posiadacz certyfikatu może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, 

realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.  

 
 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
 (miejscowość) (data) 

 
 
 

…………….…………………………......…… 
(podpis) 



(załącznik nr 2) 

 

OŚWIADCZENIE O BAZIE EKSPOLATACYJNEJ 

 

            NIP przedsiębiorcy 

Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną - miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, 

przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład 

którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: 
 

miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, 

miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, 

miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; 

przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa 

w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 

Adres bazy eksploatacyjnej: 

Miejscowość ..................................................................  kod pocztowy ………………………………………. 

ulica …………………………..……………………...……. 

 
Podstawa prawna: 

Art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

„Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się: 

oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten 

jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1” 

 

Art. 5 ust. 2c i 2d ustawy  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

„2c. Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, 

jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów 

wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów 

zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest 

dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. 

 

2d. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby 

pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego.” 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
 (miejscowość) (data) 

 
 
 

…………….…………………………......…… 
(podpis) 

https://sip.lex.pl/#/document/67909800?unitId=art(5)ust(1)lit(g)&cm=DOCUMENT


(załącznik nr 3) 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

osoby o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym 
 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały  …………………………………………………………………………………………...………………………. 
 

PESEL  

 

Oświadczam, że nie zostałem skazany w jednym lub kilku państwach członkowskich za poważne przestępstwo, 

ani nie nałożono na mnie sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych, o którym mowa w art. 6  

ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. 

ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające 

dyrektywę Rady 96/26/WE, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
 (miejscowość) (data) 

 

 

 
…………….…………………………......…… 

(podpis) 

 

 

 

 

 
 
 

  



(załącznik nr 4) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIESKAZANIU POZA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

osoby o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym 
 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały  …………………………………………………………………………………………...………………………. 
 

PESEL  

 

Oświadczam, o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach 

określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu 

dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. 

Za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w 

zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w: 

1) art. 173–175, art. 178–180, art. 189a, art. 218–221, art. 296–306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054);  

2)  art. 586–589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052);  

3) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 

i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140);  

4) art. 54–61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469); 

5) art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1588 i 2140);  

6) art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1–4, art. 65 § 1–2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, 

art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, 694, 2105 i 2427). 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
 (miejscowość) (data) 

 

 

 
…………….…………………………......…… 

(podpis) 

 

 

 



Wykaz pojazdów*) 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany …………………………………… oświadczam o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów  

o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

……………………………………………….., dnia ……………………….… 
    (miejscowość) (data) 

 
…………….…………………………......…… 

(podpis 

*) przedkładany w siedzibie organu, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

L.p. Marka, typ 
Rodzaj / 

przeznaczenie 
Numer 

rejestracyjny 
Kraj 

rejestracji 
Numer VIN 

Rodzaj tytułu prawnego do 
dysponowania pojazdem 

Dopuszczalna 
Masa 

Całkowita 

1.    
 

                  
 

2.    
 

                  
 

3.    
 

                  
 

4.    
 

                  
 

5.    
 

                  
 

6.    
 

                  
 

7.    
 

                  
 

8.    
 

                  
 

9.    
 

                  
 

10.    
 

                  
 


