__________________________________________

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego
Ja niżej podpisany(-a) _____________________________________________________________________________
PESEL ____________________________________
oświadczam, że:
1. posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty Europejskiej pod adresem
____________________________________________________________________________________________________

2. nie byłem karany za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009, gdyż nie zostałem w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazany za poważne
przestępstwo ani nie nałożono na mnie sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych
dotyczących w szczególności:
a) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania
urządzeń kontrolnych
b) maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym
c) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców
d) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych
badań technicznych pojazdów silnikowych
e) dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim
przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób
f) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych
g) instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów
h) praw jazdy
i) dostępu do zawodu
j) transportu zwierząt
k) delegowania pracowników w transporcie drogowym
l) prawa właściwego dla zobowiązań umownych
m) kabotażu
oraz nie byłem karany za najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia
(WE) nr 1071/2009, gdyż nie zostałem w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazany lub nie
nałożono na mnie sankcji za:
a) przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu
o co najmniej 25 %,
b) przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu
o co najmniej 50 %,
c) brak tachografu lub ogranicznika prędkości, lub posiadanie w pojeździe lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku
prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy,
d) kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego,
jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia,
które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące
do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu,
e) transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone
w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim
stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu,
f) przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada
ważnej licencji wspólnotowej,
g) posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem
lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów,
h) przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej - w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.
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Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę

3.

zarządzającego transportem i posiadam certyfikat kompetencji zawodowych nr ________________
3.1.

Wyznaczyłem zarządzającego transportem ________________________________________
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

_______________________________________________________________________________________________

który ma rzeczywisty związek z moim przedsiębiorstwem, gdyż jest jego: pracownikiem/
dyrektorem / właścicielem / udziałowcem *
3.2.

zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uprawniony do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w moim imieniu jest ____________________________________
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

_______________________________________________________________________________________________

na podstawie umowy cywilno-prawnej z dnia ____________________ , zawartej na czas określony
/ nieokreślony* do dnia ______________________. Umowa precyzuje zadania i obowiązki które
zarządzający transportem ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły.
4. siedziba mojego przedsiębiorstwa znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W siedzibie przechowuję w szczególności: dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników
oraz dokumenty zawierające dane dotyczące czasu pracy kierowców; adres siedziby:
_________________________________________________________________________________________________

5. dysponuję bazą eksploatacyjną mieszczącą się pod adresem: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Baza wyposażona jest w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające
prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi
co najmniej jeden z następujących elementów:
miejsce postojowe
miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków
miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

**

_____________________________________________________

(podpis osoby składającej oświadczenie)

_____________________________________________________

(data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej oświadczenie)
________________________

niepotrzebne skreślić
** art. 233 § 1 Kodeksu karnego – Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
art. 272 Kodeksu karnego – Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd
funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

*
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