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UUDDZZIIEELLEENNIIEE  LLIICCEENNCCJJII  NNAA  WWYYKKOONNYYWWAANNIIEE  KKRRAAJJOOWWEEGGOO  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  

DDRROOGGOOWWEEGGOO  OOSSÓÓBB//RRZZEECCZZYY  OORRAAZZ  PPOOŚŚRREEDDNNIICCTTWWAA  

  PPRRZZYY  PPRRZZEEWWOOZZIIEE  RRZZEECCZZYY  

  

WWYYMMAAGGAANNEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY::  

1. Wypełniony wniosek o udzielenie licencji (ZAŁĄCZNIK NR TR-1) oraz: 
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 6 miesięcy); 
3. kserokopia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON; 
4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP; 
5. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym   

w przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy certyfikat kompetencji zawodowych posiada osoba zarządzająca 
transportem drogowym w przedsiębiorstwie, należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt (np. 
pełnomocnictwo do prowadzenia spraw związanych z transportem w firmie); 

6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby 
prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osób 
prowadzących działalność gospodarczą. 

7. dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego, określoną dostępnymi środkami finansowymi lub 
majątkiem w wysokości: 

 9000 euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego; 

 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy; 

 50 000 euro przy działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 
Posiadanie wymaganej sytuacji finansowej potwierdza się: 

 rocznym sprawozdaniem finansowym; 

 dokumentami potwierdzającymi: 

 dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi 
aktywami; 

 posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych; 

 udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych; 

 własność nieruchomości. 
8. oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR TR-2) o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających wymagania określone 

w ustawie o transporcie drogowym, ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających 
wymagania w stosunku do kierowców, a także że kierowcy ci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów                      
i środowisku; 

9. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, 
tj. dowód rejestracyjny  lub pozwolenie czasowe (z ważnymi badaniami technicznymi). W przypadku, gdy 
przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi (np. umowa leasingu, użyczenia). 
ZAŁĄCZNIK NR TR-3- Wykaz pojazdów – transport rzeczy 
ZAŁĄCZNIK NR TR-4- Wykaz pojazdów – transport osób 

10.  dowód opłaty za udzielenie licencji. 
 

UUWWAAGGII::  

1. W przypadku składania wniosku o udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, nie załącza się 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8. 

2. Licencja udzielana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy, na okres czasu od 2 do 50 lat. Organem właściwym     
w sprawie udzielenia licencji jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

3. Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłosić na piśmie organowi udzielającemu licencji 
w ciągu 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca 
jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. 

 

TTEERRMMIINN  II  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAŁŁAATTWWIIEENNIIAA  SSPPRRAAWWYY::  

Udzielenie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy/osób/spedycji następuje w drodze decyzji 
administracyjnej,  po złożeniu wniosku o udzielenie licencji wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.                       
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wynosi do 30 dni,              
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  
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OOPPŁŁAATTYY::  

    Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące 
opłaty: 
 

  

  

 

 

  

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następujące 
opłaty: 
  

  

  

  

  

    
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, 

pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. 
 Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we 
wniosku o udzielenie licencji pobierana jest opłata w wysokości 1% podstawy do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.   
  

PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA::  

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 Poz. 874 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności 

administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu 
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235 Poz. 1726 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wzorów licencji na wykonywanie 
transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, Poz. 1612). 

Okres ważności w latach Kwota – podstawa 

Od 2 do 15 700,00 zł 

Powyżej 15 do 30 800,00 zł 

Powyżej 30 do 50 900,00 zł 

Okres ważności w latach Kwota – podstawa 

Od 2 do 15 800,00 zł 

Powyżej 15 do 30 900,00 zł 

Powyżej 30 do 50 1000,00 zł 


