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WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA 

DROGOWEGO 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 2201, t.j.).  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 

poz. 2000, ze zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat  

za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz  

za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 poz. 1220, 

t.j.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 2142, ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  

lub rzeczy.  

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy 

do wykonywania zadań zarządzającego transportem. 

3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej: 

• roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę), 

w drodze odstępstwa: 

• gwarancja bankowa, 

• polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,  

z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw 

ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo, 

• inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę. 

w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji 

przedsiębiorcy w drodze odstępstwa, spełnianie wymogu zdolności finansowej można 

potwierdzić za pomocą poświadczenia, takiego jak: 

• gwarancja bankowa, 

• dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję 

finansową 
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Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 

odpowiednio:  

• 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy; 

• 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, 

których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; 

• 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, 

których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony. 

Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, 

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia  

1 stycznia następnego roku kalendarzowego. 

5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną. 

6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego  i wypisów z zezwolenia. 

7. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, 

numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego  

do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą, oświadczenie 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. Wykaz pojazdów 

przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka(ów) organu zarządzającego osoby 

prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, 

dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej na podstawie umowy  

do wykonywania zadań zarządzającego transportem. 

9. Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, dyrektora wykonawczego, o którym 

mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby 

fizycznej uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem o niekaralności za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. 

10. Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa  

w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a 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, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które 
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znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a Ustawy o transporcie 

drogowym. 

11. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje 

pełnomocnik. 

 

OPŁATY:  

1. 1000 zł – opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 

10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia 

opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis, Prezydent m.st. Warszawy nie 

wydaje wypisów na pojazdy (zespoły pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

2,5 t do 3,5 t przeznaczone do przewozu rzeczy. 

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie 

zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie 

zezwolenia, Prezydent m.st. Warszawy nie wydaje wypisów na pojazdy (zespoły pojazdów) 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t przeznaczone do przewozu rzeczy 

(pobierana jest opłata za zgłoszenie takiego pojazdu/zespołu pojazdów w wysokości 10% 

opłaty jak za udzielenie zezwolenia). 

4. Za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie 

zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany 

zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 5%. 

OPŁATA SKARBOWA: 

1. 17 zł - za upoważnienie. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

1. Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.  

2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.  

3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane. 

TRYB ODWOŁAWCZY:  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  
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UWAGI: 

1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje 

w drodze decyzji administracyjnej, 

2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas 

nieoznaczony, 

3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania 

przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw 

na osobę trzecią, 

5. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca 

przedkłada corocznie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku 

następnego: 

− oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 

31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia, 

− informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę 

zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek 

złożenia informacji. 
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