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

                                                                                                                                     /miejscowość, data/ 

 
WNIOSEK 

o zmianę osoby zarządzającej transportem 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
/oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko/nazwa firmy/ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
/adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania/ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
/adres siedziby przedsiębiorcy – adres głównego miejsca wykonywania działalności/ 

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

/adres do korespondencji, numer telefonu., adres e-mail/ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…/numer identyfikacji podatkowej – NIP/ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
/numer KRS (tylko w przypadku osób prawnych/ 

 
 

ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM: 

 

Imię i nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………….... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………… 

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych: ……………………………………………………………… 

Załączniki: 

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem” 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; 

2) umowa cywilnoprawna zawarta z zarządzającym transportem. Przedmiotowa umowa powinna precyzować 

zadania zarządzającego transportem, tj.: utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów  

i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom  

i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem; 

3) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na 

podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;  

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na 

podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy  

– o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE)  

nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 



5) oświadczenie osoby zarządzającej transportem o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa                      

w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone                    

w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.  

 

 

Administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Starosta Namysłowski z siedzibą przy ul. Plac 

Wolności 12A, 46-100 Namysłów. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu wydania licencji, zgodnie ze składanym wnioskiem. Podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu ze mną*).                            

 

 

 

 

………………………………………….                       ...………………...………………………………….. 
 (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)        (czytelny podpis wnioskodawcy - pełnym imieniem i nazwiskiem) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga! Konsekwencje błędnego  wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca. 


