
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA 

DROGOWEGO 
                                                                                                                                                                                                                                                               
…............................................................................. 

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

 

oznaczenie przedsiębiorcy 

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

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

 

adres siedziby przedsiębiorcy 

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

numer identyfikacji podatkowej 

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

informacja o wpisie do CEIDG lub numer KRS  

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

telefon kontaktowy 

Starosta Żyrardowski 

ul. Limanowskiego 45 

96-300 Żyrardów 

 

 Zwracam się z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:  

 

                                                   osób                                        rzeczy      
 

1) Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu 

drogowego: 

Rodzaj przejazdu  Liczba 

pojazdów  

Liczba 

wypisów  

Pojazd przeznaczony do przewozu powyżej 9 osób  łącznie z 

kierowcą (autobus) 

  

Pojazd (zespół pojazdów) o DMC* powyżej 3,5 tony przeznaczony 

do przewozy rzeczy  

  

Pojazd (zespół pojazdów) o DMC** powyżej 2,5 tony do 3,5 tony 

przeznaczony do przewozy rzeczy  

  

* wnioskując o udzielenie zezwolenia, nie można zgłosić jedynie (tylko) pojazdów (zespołu pojazdów) o DMC powyżej 2,5 tony do 3,5 tony 

** DMC- Dopuszczalna masa całkowita  

2) Dane osoby zarządzającej transportem: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer certyfikatu kompetencji zawodowych) 



 

Do wniosku o udzielenie zezwolenia załączam: 

 
Lp. Nazwa dokumentu Ilość  
1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej 

na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem 

 

2. oświadczenie  osoby zarządzającej o nieskazaniu poza terytorium  

Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE)) nr 1071/2009 

 

3.  kopię certyfikatu kompetencji zawodowych  

4.  dokument potwierdzający spełnianie wymogu zdolności finansowej, o którym 

mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, to jest dysponowanie 

co roku kapitałem i rezerwami w wartości co najmniej równej: 9.000,00 Euro 

na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego 

i 5.000,00 Euro na każdy następny pojazd samochodowy 

 

5.  oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną  

6.  Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej za 

przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

(WE)) nr 1071/2009 

 

7.  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 

- 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; 

 

 

8.  oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne 

naruszenie, o którym 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 

 

9.  wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:  

1) markę, typ 

2) rodzaj/przeznaczenie 

3) numer rejestracyjny 

4) kraj rejestracji  

5) numer VIN 

6) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem 

7)DMC 

 

10.  dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego oraz wypisów z zezwolenia 

 

11.  pełnomocnictwo  

 
 

 

              

…………………………………………………………………… 

                                                                                                     (data  i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 



 

Załącznik nr 1 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(wypełnia zarządzający transportem) 

 

□ A. dotyczy osoby mającej rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem: właściciela, pracownika, dyrektora, udziałowca 

lub osoby zarządzającej 

Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam, że zgodnie z 

art. 4 ust. 1 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 (Dz. U. L 300/51 z 14.11.2009) będę pełnić rolę zarządzającego transportem w 

przedsiębiorstwie :  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba)  

  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                                 .......................................................................  
                                                                                          (czytelny podpis zarządzającego transportem)  

 

□ B. dotyczy osoby uprawnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w imieniu przedsiębiorcy 

Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam, że zgodnie z 

art. 4 ust. 2 lit. c 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 (Dz. U. L 300/51 z 14.11.2009), jestem osobą uprawniona na podstawie umowy do 

wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba) 
 

Umowa wiążąca mnie z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które będę wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, jak 

również określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Mocą zawartej umowy, do 

podstawowych obowiązków wynikających z funkcji zarządzającego transportem należą: utrzymanie i konserwacje 

pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub 

usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem. 

Jednocześnie oświadczam, iż kieruje operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych 

przedsiębiorstw, realizowanych za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                           

                                                                          .......................................................................  
                                                                                  (czytelny podpis zarządzającego transportem) 

□ zakreślić właściwe 

…………………………………  

 

 

 

 

 



   Załącznik nr 2 
 

 

       NUMER PESEL ................................................. 
miejscowość, data 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(wypełnia zarządzający transportem) 

 

Ja niżej podpisany(-a)  ……...…………………………………………………………….., 

       (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały(-a)  ……...…………………………………………………………….., 

       (adres zamieszkania) 

 

 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

 

nie byłem(-am) skazany(-a) 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 o transporcie drogowym. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – dobrej reputacji zarządzającego transportem lub 

przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje 

za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach: 

(i) prawo handlowe; 

(ii) prawo upadłościowe; 

(iii) płace i warunki zatrudnienia w zawodzie; 

(iv) prawo o ruchu drogowym; 

(v) odpowiedzialność zawodowa; 

(vi) handel ludźmi lub narkotykami;  

(vii) prawo podatkowe. 

 

.......................................................... 
        (czytelny podpis zarządzającego transportem) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(wypełnia przedsiębiorca) 

 

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................... 
       (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a  ............................................................................................................................... 

                                (adres zamieszkania) 

 

legitymujący się dowodem osobistym ......................................................................................... 

wydanym przez ............................................................................................................................. 

numer PESEL ............................................................................................................................... 

 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

nie byłem(-am) skazany(-a) 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 o transporcie drogowym. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – dobrej reputacji zarządzającego transportem lub 

przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje 

za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach: 

(i) prawo handlowe; 

(ii) prawo upadłościowe; 

(iii) płace i warunki zatrudnienia w zawodzie; 

(iv) prawo o ruchu drogowym; 

(v) odpowiedzialność zawodowa; 

(vi) handel ludźmi lub narkotykami;  

(vii) prawo podatkowe. 

 

         …………………………… 

                       (podpis) 

 

 

 

 

 



 

                                                      
 …………………………….                                                             Żyrardów dnia, …………… 

                NUMER NIP 

 

 

 

Oświadczenie 

(wypełnia przedsiębiorca) 

   

 

        Ja niżej podpisany(-a)  
 

 

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

Imię                                                         Nazwisko 

 

Oświadczam, iż dysponuję odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów 

wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych 

do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

adres bazy eksploatacyjnej:  ……………………………………………………………………  

  

□ - miejsce postojowe 

□ - miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków 

□ -miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów  

□  

liczba miejsc postojowych - ………….. 

Art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym - Baza eksploatacyjna - miejsce będące  

w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i 

ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów 

wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku 

lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także 

centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia 

(WE) nr 561/2006. 

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby 

pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego. 

 Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

        

         

        ……………………………………. 
                                                                                          Czytelny podpis przedsiębiorcy* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 8 

          

                                                                    
 …………………………….                                                             Żyrardów dnia, …………… 

                NUMER PESEL 

 

 

 

Oświadczenie 

(wypełnia zarządzający) 

   

 

        Ja niżej podpisany(-a)  

 

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

Imię                                                         Nazwisko 

 

 

Numer certyfikatu kompetencje zawodowych ……………………………….. 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

nie byłem(-am) karany(-a) za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące 

warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE 

(Dz.U.UE.L.2009.300.51), w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do tego rozporządzenia; 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie 

zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich 

sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności: 

(i) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń 

kontrolnych; 

(ii) maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym; 

(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców; 

(iv) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym 

obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; 

(v) dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu 

do rynku przewozu drogowego osób; 

(vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; 

(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów; 

(viii) praw jazdy; 

(ix) dostępu do zawodu; 

(x) transportu zwierząt; 

(xi) delegowania pracowników w transporcie drogowym; 

(xii) prawa właściwego dla zobowiązań umownych; 

(xiii) kabotażu.                                                                               

 

…………..……………….. 

                                                                                                          (czytelny podpis zarządzającego) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 8  

O Ś W I A D C Z E N I E 
(wypełnia przedsiębiorca) 

 

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................... 
       (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a  ............................................................................................................................... 

                                (adres zamieszkania) 

 

legitymujący się dowodem osobistym ......................................................................................... 

wydanym przez ............................................................................................................................. 

numer PESEL ............................................................................................................................... 

 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

nie byłem(-am) skazany(-a) 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 o transporcie drogowym. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – dobrej reputacji zarządzającego transportem lub 

przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje 

za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach: 

(i) prawo handlowe; 

(ii) prawo upadłościowe; 

(iii) płace i warunki zatrudnienia w zawodzie; 

(iv) prawo o ruchu drogowym; 

(v) odpowiedzialność zawodowa; 

(vi) handel ludźmi lub narkotykami;  

(vii) prawo podatkowe. 

 

         …………………………… 

                       (podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 


