
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE 
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

 

 
 

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

                                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data) 

 

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

(oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

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

(siedziba przedsiębiorcy określona w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określony  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) 
 

 

 
 

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

(adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009*) 

 

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

(numer identyfikacji podatkowej – NIP) 
 
 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………...   
(informacja o wpisie do CEIDG lub numer KRS - tylko w przypadku osób prawnych) 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………...  
(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem) 

 

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

(numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem) 
 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………...  
(liczba wypisów z zezwolenia)   

 

Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (zakreślić właściwy kwadrat) 

□  osób                                                                         □  rzeczy 

 

który będzie wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów 

poszczególnych rodzajów). 

 

Rodzaj pojazdu samochodowego 
Liczba pojazdów 

Przewóz osób Przewóz rzeczy 

1. Autobus   

2. Samochód ciężarowy lub zespół pojazdów o d.m.c. powyżej 2,5 tony do 3,5 tony   

3. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 3,5 t do 12 t włącznie   

4. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 12 t do 20 t włącznie   

5. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 20 t   

6. Ciągnik siodłowy lub balastowy   

 



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) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej                    

na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;  

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia                              

(WE) nr 1071/2009 (posiadanie zabezpieczenia finansowego) 

− 9000 euro – na pierwszy pojazd silnikowy lub zespół pojazdów,  

− 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa 

całkowita przekracza 3,5 tony, 

− 900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których 

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

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów 

silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony,                               

ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co najmniej: 

− 1 800 euro – na pierwszy wykorzystywany pojazd, 

− 900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

4) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli 

adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;  

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby: 

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną                        

lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 ustawy z dnia                                

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,  

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,  

c) 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; 

6) oświadczenie osób, o których mowa wyżej, o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                    

za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009                         

w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom 

wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;  

7) oświadczenie osób, o których mowa wyżej, o niekaralności za poważne naruszenia, o których 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; 

8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego                           

i wypisów z tego zezwolenia. 

 

 

UWAGA! 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada: 

• wykaz pojazdów zawierający następujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj 

rejestracji, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem zgłoszonym do zezwolenia, 

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. W takiej sytuacji, nie wydaje się wypisu 

lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 zezwolenia, zgodnie ze składanym wnioskiem. Podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 

dnia 21 października 2009r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.                        

o transporcie drogowym. 
 

  

 

 

 

 

 

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

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

W dniu ……………......…… wydano zezwolenie nr ……………….….……. seria i nr druku ……………………….. 

 

oraz wypis(-y) z zezwolenia od nr ..……………………………….… do nr ………………………………………. 

zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 

 

Data, podpis i pieczątka pracownika:  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

Potwierdzam odbiór zezwolenia i wypisu(-ów)  w dniu …………………………….…………………………………. 

                                                                                                      

……………….………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 
*)  lokale, w których przedsiębiorca ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności - w formie elektronicznej 

lub w dowolnej innej formie - w szczególności do umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi dysponuje 

przedsiębiorca, dokumentów księgowych, akt dotyczących pracowników, umów o pracę, dokumentów dotyczących zabezpieczenia 

społecznego, dokumentów zawierających dane na temat przydziału zleceń dla kierowców i ich delegowania, dokumentów 

zawierających dane na temat kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz do wszelkich innych dokumentów,                 

do których właściwy organ musi mieć dostęp, w celu weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków przewidzianych                            

w niniejszym rozporządzeniu (art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009). 

 

UWAGA! KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO  WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA 
 


