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UDZIELENIE I ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE 
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ORAZ WYDAWANIE 

DODATKOWYCH WYPISÓW Z ZEZWOLENIA 
 

Czynność:  Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego  oraz wydawanie dodatkowych 
wypisów z zezwolenia 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Rozporządzenie 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 92/26/WE (Dz.U. U. E. 
L.09.300.51),  

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.),  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r.  
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego i wzorów licencji na 
wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów  
z tych dokumentów (Dz.U. poz. 713),  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne 
związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz 
za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji 
zawodowych (Dz.U. poz. 916), 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).  
 

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

Udzielenie zezwolenia. 
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku:  

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" oraz kopię 
certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby 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, oraz kopię 
certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;  

2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków,  
o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE)  



nr 1071/2009 (tj. posiadanie odpowiedniej zdolności 
finansowej, wymagana kwota zabezpieczenia to:  
- 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy 
przeznaczony do transportu drogowego,  
- 5.000 euro – na każdy następny pojazd 
samochodowy);  

3. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą 
eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy; 

4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 
spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 
pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy  
z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, 
lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, 
spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 
2 pkt 2;  

5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  
i wypisów z tego zezwolenia;  

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą 
osoby:  
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby 

prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub 
komandytową,  

b) prowadzącej działalność gospodarczą -  w 
przypadku innego przedsiębiorcy,  

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na 
podstawie mowy do wykonywania zadań 
zarządzającego transportem w imieniu 
przedsiębiorcy  
- albo oświadczenie tych osób o niekaralności za 
przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych 
w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;  

7. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku 
działania przez przedstawiciela.  
 

Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca przedkłada do 
organu wykaz pojazdów zawierający następujące 
informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer 
rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu 
prawnego do dysponowania pojazdem. 
 
Zmiana zezwolenia.  
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku:  

1. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (w 
przypadku zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy);  

2. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i 
wypisów z tego zezwolenia;  

3. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania 
przez przedstawiciela; 

4. Przy odbiorze nowego zezwolenia i wypisu(ów)  
– zwrot dotychczasowych dokumentów.  



Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia.  
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku:  

1. wykaz pojazdów samochodowych zawierający 
następujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, 
numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju 
tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;  

2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej 
zdolności finansowej,  

3. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania 
przez przedstawiciela;  

Formularz/Wnioski do 
pobrania 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, 
2. Wniosek o zmianę treści zezwolenia,  
3. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia,  

Opłaty: 
 

1. Opłata za udzielenie zezwolenia. 
 podstawa: 1000 zł.  

 
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera 
się w/w opłatę powiększoną o 10% tej opłaty za każdy 
pojazd.  
 

2. Opłata za zmianę zezwolenia.  
 

 Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę  
w wysokości 10% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za 
udzielenie zezwolenia.  
 

3. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia.  
 

 Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd 
samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie 
zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o 
której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do 
obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.  

 Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd 
samochodowy niezgłoszony we wniosku  
o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę  
w wysokości 11% opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za 
udzielenie zezwolenia.  

 Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany 
zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o 
której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do 
obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.  

  Za wydanie wypisu z zezwolenia w innych przypadkach 
pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa 
wyżej (1000 zł) stanowiącej podstawę do obliczenia 
opłaty jak za udzielenie zezwolenia. 

 



4. Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia.  
- Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego 
utraty na skutek okoliczności niezależnych od 
przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% 
opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej 
podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie 
zezwolenia.  
- Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego 
utraty na skutek okoliczności zależnych od 
przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% 
opłaty, o której mowa wyżej (1000 zł) stanowiącej 
podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie 
zezwolenia.  

5. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie 
dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii 
poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony 
organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz 
pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.  

6. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim bez 
ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku 
Spółdzielczego w Więcborku. Nr konta:  
07 8162 0003 0000 0114 20000410 lub kartą płatniczą 
na stanowisku obsługi. 

7. Opłata skarbowa wnoszona w formie gotówkowej  
w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,  
ul. Kościuszki 11 lub przelewem na konta Urzędu 
Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Nr konta:  
54 8162 0003 0000 8787 2000 0010 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty 
Sępoleńskiego. 

Informacje dodatkowe Krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie  
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób  
lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w 
kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów 
składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub 
naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 
czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia 
podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego,  



z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2 ustawy o transporcie 
drogowym, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego.  
art. 5b ust. 1 i 2. Podjęcie i wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 
samochodem osobowym, pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką, oraz 
podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania 
odpowiedniej licencji. 
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:  

1. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 
1071/2009;  

2. w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę 
kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez 
przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewózna 
jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu 
kierowcy.  

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego udziela się na czas nieoznaczony.  
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy  
udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia 
zezwolenia jest - starosta właściwy dla siedziby 
przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009.  
Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy przewozu 
drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub  
zespołami pojazdów:  
- o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 
tony, 
- zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług 
transportu sanitarnego.  
Baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone 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.  
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez  
przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej są:  
- roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez  
audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,  
- gwarancja bankowa,  
- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności 
zawodowej.  
Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE 
nr 1071/2009: „W celu spełnienia wymogu określonego  
w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie  
w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje 



zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca 
wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub 
odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań 
finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami  
o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku 
wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na 
każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.[....]  
W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może 
zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją 
zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak 
gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie  
odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków 
lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw 
ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za 
przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit 
pierwszy. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) do 
sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może 
udokumentować swoją zdolność finansową gwarancją 
bankową lub ubezpieczeniem w tym ubezpieczenie 
odpowiedzialności zawodowej.  
Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, wydaje wypis lub wypisy z tego 
zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów 
samochodowych określonych we wniosku o udzielenie 
zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg 
zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009. 
Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów  
z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę 
pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg 
zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić 
ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał  
w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów 
przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został 
udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie  
z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.  
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można 
odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień  
z niego wynikających na osobę trzecią. Przewoźnik 
drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci 
dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:  
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego zmiany danych, o których mowa w art. 7a nie 
później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli 
zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w 



zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić  
z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia. Jeżeli zmiany,  
o których mowa wyżej, polegają na zwiększeniu liczby 
pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować 
zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu 
samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie 
dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego.  
 
 

 
 

 


