
 

WNIOSEK 

o udzielenie licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób: 

 samochodem osobowym 

 pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 

do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób 

 
Oznaczenie przedsiębiorcy : Imię i  Nazwisko/ Nazwa przedsiębiorcy ………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba przedsiębiorcy  : kod, miejscowość - ……………………….......……………………....…...…     

ulica, numer - ……….…………………..……….….…….……….…………      

Wpis do:        Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  
                       Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ...................................................................................   

Imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem: ………………………….….….…………. 

Ilość zgłoszonych pojazdów: ………………………………………….…………………………. 

Ilość wypisów  z licencji  :………………………………….…………………………………….. 

Czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat): ……………………………………… 

 
W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: 

oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z kserokopią certyfikatu kompetencji 
zawodowych  

oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku 
innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

 
 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dot. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem, o których 
mowa w art. 5c ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (w wysokości :9.000 euro na  pierwszy pojazd, 5.000 
euro na każdy następny pojazd) tj.:              

1) roczne sprawozdanie finansowe 
2) dokumenty potwierdzające : 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
d ) własność nieruchomości. 

oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego 
kierowców. 

dowody rejestracyjne _______ pojazdów wymienionych w wykazie którymi będą wykonywane przewozy rzeczy/osób oraz dokument 
stwierdzający prawo do dysponowania tymi pojazdami 

dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów w wysokości: ___________ zł 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski . Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na 
adres siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-45,fax: 56 688-27-59. Do 
kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się 
kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl . 
Więcej informacji możesz uzyskać na:  

https://www.wabrzezno.pl/5752,1-klauzula-informacyjna-obsluga-uprawnien-transportowych 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT DROGOWY OSÓB  

 

DATOWNIK 

mailto:starostwo@wabrzezno.pl
mailto:iod@wabrzezno.pl
https://www.wabrzezno.pl/5752,1-klauzula-informacyjna-obsluga-uprawnien-transportowych


 

 

Wąbrzeźno, dnia ……………………………………………,   ……………………………………………………………… 

                  podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU 

1. Wydano licencję nr .....................seria i nr druku …………….............  

2. Wydano wypis/y: 
 

NUMER SERIA I NUMER DRUKU 

1  

2  

3  

4  

5  

 
Potwierdzam odbiór w/w licencji oraz wypisu/ów: 

 
 

 

...........................................                                                     .................................................... 
   (pieczęć i podpis osoby wydającej)                                                                                                (data i podpis osoby odbierającej) 

 
 

 



 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM 

 

Ja niżej podpisany(-a) 

  

Numer certyfikatu 

 

 
(imię i nazwisko) 

  

PESEL _____________________________ . 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2*  ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. 

 

*licencji udziela się przedsiębiorcy jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca 
w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych 

 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 
 

Wąbrzeźno, dnia 
   

   
czytelny podpis osoby zarządzającej transportem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

Ja niżej podpisany(-a)  nazwisko rodowe  

 
(imię i nazwisko) 

  

zamieszkały(-a)  

 (adres zamieszkania) 

Miejsce urodzenia:  Imię ojca:  

Imię matki:  Nazwisko rodowe matki:  

 

 

PESEL 

               

 

 

 

Oświadczam, że : 

a) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub 

przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo 

innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,  

b) nie wydano wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b ustawy o transporcie drogowym )  

 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

 

 

 

Wąbrzeźno, dnia 
   

   podpis wnioskodawcy 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM 

 

Ja niżej podpisany(-a) 

  

Numer certyfikatu 

 

 
(imię i nazwisko) 

  

PESEL _____________________________ . 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2*  ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. 

 

*licencji udziela się przedsiębiorcy jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca 
w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych 

 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 
 

Wąbrzeźno, dnia 
   

   
czytelny podpis osoby zarządzającej transportem 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany(-a) 

  

Numer certyfikatu 

 

 
(imię i nazwisko) 

  

PESEL _____________________________ . 

 

 

Oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam (lub zamierzam zatrudnić) oraz inne osoby 

niezatrudnione przeze mnie, lecz wykonujące osobiście przewozy na moją rzecz, spełniają 

(będą spełniać) wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym oraz nie wydano wobec nich prawomocnego orzeczenia 

zakazującego wykonywania zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). 

 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

 

Wąbrzeźno, dnia 

   

   czytelny podpis przedsiębiorcy 



 

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRYMI BĘDZIE WYKONYWANY TRANSPORT DROGOWY OSÓB 
 

Lp. MARKA POJAZDU RODZAJ POJAZDU/ 

PRZEZNACZENIE 

NR 

REJESTRACYJNY 

NR VIN RODZAJ TYTUŁU PRAWNEGO DO 

DYSPONOWANIA POJAZDEM 

 
DOPUSZCZALNA MASA 

CAŁKOWITA 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

     
 

 

 
 

     

 
 

 
 

Sporządzono dn.    ................................................ 
 

 
................................................ 
     podpis przedsiębiorcy 



 

Do wniosku  ( w załączeniu) o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego przewozu 

osób  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą należy dołączyć: 

 
1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że 

zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" (w 
załączeniu) oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; 

 
2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką 

jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c 

ust. 1 pkt 1 (w załączeniu) ; 
 
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3  

Wymóg posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami 

finansowymi lub majątkiem  potwierdza się zgodnie z art. 5c ust. 3: 

1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 
2) dokumentami potwierdzającymi: 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub 
dostępnymi aktywami, 

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
d) własność nieruchomości. 

Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank 
Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest 
dokonywana. 

 
4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa 

w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z 
osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na 

jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (w 
załączeniu) ; 

 

5) wykaz pojazdów ( w załączeniu) zawierający następujące informacje: 

a) markę, typ, 
b) rodzaj/przeznaczenie, 
c) numer rejestracyjny, 
d) numer VIN, 
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 
 

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji  
    W  zależności od deklarowanego okresu ważności licencji opłata  za wydanie 

licencji wynosi :  
- dla licencji ważnej od 2 do 15 lat : 700 zł 
- dla licencji ważnej powyżej 15 lat do 30 lat : 800 zł 
- dla licencji ważnej powyżej 30 lat do 50 lat : 900 zł 
Za wydanie jednego wypisu z licencji opłata wynosi  11% opłaty za wydanie 

licencji.   



 

Ustawa o transporcie drogowym 

 

Art.  7. [Organy właściwe]  

1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia 

lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest: 

1) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009; 

2) Główny Inspektor Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się o licencję 

wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o którym mowa w pkt 1. 

3. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji wspólnotowej oraz licencji, o 

której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub 

cofnięcia: 

1) licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego; 

2) licencji na 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 lub licencji na 

wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest 

starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy; 

3) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką: 

a) na obszarze, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

b) na obszarze, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 

c) na obszarze, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, jest Prezydent miasta stołecznego 

Warszawy. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800#art(5)lit(a)

