
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób 

potrzebne dokumenty, opłaty 
 

Wniosek  + następujące załączniki: 

 

1. Oświadczenie osoby zarządzającej 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  

- roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę,  

- gwarancja bankowa,  

- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. 

 

3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu 

bazy, jeżeli adres jest inny niż adres wskazany jako adres lub siedziba przedsiębiorcy albo jego 

miejsce zamieszkania.  

4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 

5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, 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 umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

 

7. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca 

przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do licencji  zawierający następujące 

informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie tytuły 

prawnego do dysponowania pojazdem wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (pojazdy 

zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:  

a) w przypadku własności pojazdów - kopie dowodów rejestracyjnych;  

b) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dodatkowo dokumenty 

potwierdzające prawo do dysponowania nimi (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : 

przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub 

notariusza), np.:  

1. umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,  

2. umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy 

leasingowej na podnajem),  

3. umowa użyczenia,  



4. umowa dzierżawy,  

5. umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt. 

8. Oświadczenie. 

 

Opłata: 

1000 zł za wydanie zezwolenia + 110zł za każdy wypis z zezwolenia 


