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dot. Certyfikatów kompetencji zawodowych

INFORMACJA 57/2018
Mając na uwadze docierające do organu informacje o praktyce „użyczania" certyfikatów kompetencji zawodowych
przypominamy, że zgodnie z art. 4 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 przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę
fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych 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; oraz
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, organ może zezwolić na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi
posiadania dobrej reputacji i kompetencji zawodowych oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem
w imieniu tego przedsiębiorcy;
b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą 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 może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych
przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (…) oraz
d) osoba wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od
przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.
Mając na uwadze powyższe przypominamy o konieczności bieżącego czuwania nad właściwym spełnianiem
przedmiotowego warunku.

