
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy  
o czasie pracy kierowców 

 
(druk nr 306) 

 
 
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21) 

Art. 4. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

pkt 1-19 pominięte 
[19a) formularz jazdy - dokument wydawany na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad 
międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. UE L 74 z 
20.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, 
str. 306, z późn. zm.) oraz na podstawie umowy w sprawie międzynarodowych 
okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa 
INTERBUS), sporządzonej w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
114, poz. 1076);] 

<19a) formularz jazdy – dokument wydawany na podstawie art. 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 
2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług 
autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.) oraz na 
podstawie umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów 
pasażerów autokarami i autobusami (Umowa Interbus), sporządzonej w 
Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 114, poz. 1076);> 

20) certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

21) (uchylony); 
<21a) baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i 

urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w 
sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z 
następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku 
lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;> 

22) obowiązki lub warunki przewozu drogowego - obowiązki lub warunki wynikające z 
przepisów ustawy oraz: 
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a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 370 z 
31.12.1985, str. 21), 

[b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie 
wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, 

c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie 
dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z 
terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej 
Państw Członkowskich (Dz. Urz. L 95 z 09.04.1992, str. 1-7), 

d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. 
ustanawiającego warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług 
krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających 
siedziby w tym państwie członkowskim (Dz. Urz. L 279 z 12.11.1993, str. 1-16), 

e) rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego 
warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie 
Członkowskim do transportu drogowego osób w Państwie Członkowskim (Dz. 
Urz. L 4 z 08.01.1998, str. 10-14), 

f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i 
autobusem (Dz. Urz. L 268 z 03.10.1998, str. 10-26),] 

g) rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz 
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44), 

h) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, 
i) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 
12.07.2006, str. 1-98), 

j) 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. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71), 

k) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 
72-87), 

[l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 
października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego 
rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 561/2006 (Dz. Urz. L 48 z 23.02.2011, str. 19),] 

<l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 
dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do 
międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006,> 
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m) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, 
n) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), 
o) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
p) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002, z późn. zm.), 
r) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1155), 
s) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 

180, poz. 1494, z późn. zm.), 
t) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), 
u) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. Nr 
106, poz. 622), 

w) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 
2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368), 

<wa) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, 
poz. 151, z późn. zm.),> 

x) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 
Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454), 

y) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie 
przewozu drogowego. 

 
[Art. 5. 

1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji 
na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją". 

2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, 
uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. 

3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6, jeżeli: 
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną 

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej 
reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli: 

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne 
skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub 
warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania 
zawodu, 

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 
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2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba 
zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem 
kompetencji zawodowych; 

3) posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami 
finansowymi lub majątkiem w wysokości: 

a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu 
drogowego, 

b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy, 
c) 50.000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie, o którym 

mowa w art. 4 pkt 3 lit. b; 
4)  przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę 

kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące 
osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach 
ustawy, przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz w innych przepisach określających wymagania w 
stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
wiarygodności dokumentów lub środowisku; 

5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi 
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu 
drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 

4. Wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, nie stosuje się wobec przedsiębiorcy 
wykonującego transport drogowy wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. 
b. 

5. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się: 

1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 
2) dokumentami potwierdzającymi: 

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

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

6. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, stosuje się kurs średni 
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku 
poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.] 

<Art. 5. 
1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 1 i 2, 

wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady 
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym 
dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”. 
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2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się 
przedsiębiorcy, jeżeli: 

1) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;  
2) w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych 

osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście 
przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

3. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas 
nieoznaczony.> 

 
<Art. 5a. 

1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga 
uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 

1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem 
(WE) nr 1072/2009”, lub 

2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 
października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego 
rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 

2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  

Art. 5b. 
1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób:  
1) samochodem osobowym, 
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 

7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,  
3) taksówką  

– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 
2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 
3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 

lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. 
Art. 5c. 

1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką 

jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby 
prowadzące działalność gospodarczą: 

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne 
skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności 
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dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające 
związek z wykonywaniem zawodu, 

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba 
zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się 
certyfikatem kompetencji zawodowych; 

3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej 
dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 

a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu 
drogowego, 

b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do 
transportu drogowego; 

4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób 
niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście 
przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 

5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami 
samochodowymi  spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami 
prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 

2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 
1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej 
dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro. 

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 
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. 

4. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, stosuje 
się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim 
dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.> 

 
Art. 6. 

1. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, 
jeżeli: 

[1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;] 
<1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5;> 
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2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący 
przewozy: 

[a) spełniają wymagania określone w przepisach ustawy i w przepisach ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,] 

[b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto 
za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności,] 

<b) nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im 
prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,> 

c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu 
drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co 
najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w 
wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 
miesięcy z przyczyn zależnych od nich, 

d) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4. 
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzają komisje egzaminacyjne 

powołane przez starostę. 
2a. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie 60 dni od dnia złożenia 

wniosku o jego przeprowadzenie. 
2b. W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką. 
3. Minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii organizacji o zasięgu 

ogólnokrajowym zrzeszających taksówkarzy, określi, w drodze rozporządzenia, program 
szkolenia oraz wzór zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na 
uwadze zakres i obszar działalności, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 
topografii miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić 
działalność gospodarczą, oraz znajomości przepisów porządkowych, a także określi 
składniki kosztów szkolenia i egzaminowania oraz wysokość opłat z tego tytułu 
wynikających. 

4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący: 
1) gminę; 
2) gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia; 
3) miasto stołeczne Warszawę. 

5. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, 
lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej 
licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku 
złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru. 

6. (uchylony). 
7. (uchylony). 
 

[Art. 7. 
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 



- 8 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia 
licencji w zakresie transportu drogowego jest: 

1) w krajowym transporcie drogowym - starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, z 
zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w przewozach taksówkowych: 
a) na obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 - wójt, burmistrz lub prezydent 

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

miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
c) na obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 - Prezydent m.st. Warszawy; 

3) w międzynarodowym transporcie drogowym - Główny Inspektor Transportu 
Drogowego.] 

<Art. 7. 
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, 
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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.> 

 
<Art. 7a. 

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji 
wspólnotowej udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci 
dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), po uiszczeniu 
opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 11. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 
2) adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) 

nr 1071/2009; 
3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
5) określenie rodzaju transportu drogowego; 
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca 

będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego; 
7) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji 

zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

8) określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub z licencji wspólnotowej; 

9) w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona 
udzielona. 

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego dołącza się: 

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” 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; 
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3) 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; 

4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o 
których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, 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  
– albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w 
dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

4. Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się: 
1) kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 
2) zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których 
został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;  

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej 
licencji. 

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci 
dokumentu elektronicznego załączniki, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się 
również w postaci elektronicznej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 4 i 6, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 

7. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
przedsiębiorca przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wykaz 
pojazdów zawierający następujące informacje: 

1) markę, typ; 
2) rodzaj/przeznaczenie; 
3) numer rejestracyjny; 
4) numer VIN; 
5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 



- 11 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 7b. 
1. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją 
zdolność finansową, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.  

2. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły 
rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 

3. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań 
finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest 
członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki 
jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub 
przedsiębiorca będący osobą fizyczną.  

4. Wymóg prowadzenia dokumentów księgowych w siedzibie, o którym mowa w art. 5 
lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli 
przedsiębiorca powierzył prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o 
którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa 
członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 
świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z 
późn. zm.).  

Art. 7c. 
Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i z 2012 r. Nr 855) może, 
bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę 
fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego 
imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009. 

Art. 7d. 
1. Wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy, 
zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c: 

1) orzeczono: 
a) prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach 

określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,  
b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary 

pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009, lub  

c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w 
załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz 

2) wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną 
reakcję za nałożone sankcje, o których mowa w pkt 1. 
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2. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, po stwierdzeniu, że na przedsiębiorcę, 
zarządzającego transportem lub osobę fizyczną, o której mowa w art. 7c, nałożono 
sankcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie wszczyna postępowania 
administracyjne określone w art. 6 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

3. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ, o którym mowa w art. 
7 ust. 2, wydaje decyzję o uznaniu, że: 

1) dobra reputacja pozostaje nienaruszona, albo 
2) utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1. 
4. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, stwierdza, że utrata dobrej reputacji będzie 

stanowiła nieproporcjonalną reakcję za naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 
wydaje decyzję o uznaniu, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, jeżeli w 
wyniku postępowania administracyjnego ustalono, iż: 

1) liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do skali 
prowadzonych operacji transportowych; 

2) istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w szczególności jeżeli 
przedsiębiorca podjął działania mające na celu wdrożenie prawidłowej 
dyscypliny pracy lub wdrożył procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń 
obowiązków lub warunków przewozu drogowego, lub 

3) istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego: 

a) spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w 
miejscowości, gminie lub regionie, lub 

b) w poważny sposób utrudniłoby zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Art. 7e. 
Przez środki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, należy rozumieć: 

1) zatarcie skazania za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

2) zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia obowiązujących 
przepisów krajowych w zakresie określonym w załączniku nr IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

3) uznanie nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia obowiązujących 
przepisów krajowych w zakresie określonym w załączniku nr IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 za niebyłe.> 

 
[Art. 8. 

1. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej; 
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2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także 

obszaru; 
4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca 

ubiegający się o udzielenie licencji; 
5) czas, na jaki licencja ma być udzielona. 

3. Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć: 
1) (uchylony); 
2) (uchylony); 
3) (uchylony); 
4) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie; 
5) zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 

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

3; 
7) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2; 
8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów 

dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 
właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi. 

3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji nie dołącza się dokumentów, o których 
mowa: 

1) w ust. 3 pkt 4 i 6 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką; 

2) w ust. 3 pkt 7 i 8 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu 
drogowego wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.] 

<Art. 8. 
1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy 

złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 
2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane; 
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3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu 

drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu; 
5) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona; 
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca 

będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku 
wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 
pkt 1 i 2; 

7) określenie liczby wypisów z licencji – w przypadku wykonywania transportu 
drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, dołącza się: 
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” 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; 

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 
1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 2;” 

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; 

5) wykaz pojazdów 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. 
4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci dokumentu 

elektronicznego załączniki, o których mowa w ust. 3, składa się również w postaci 
elektronicznej. 

5. Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dołącza się dokumentów, o 
których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 i 3 – gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 

2) pkt 4 i 5 – gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego 
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 
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6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.> 

 
[Art. 9. 

1. Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie transportu 
drogowego może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia licencji, zwane dalej "promesą". 

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
udzielenia licencji, z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3 pkt 8. 

Art. 10. 
1. Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia. 
2. W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 5 lub art. 6, 

odmawia się udzielenia licencji. 
3. (uchylony). 
3a. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. (uchylony).] 
 

[Art. 11. 
1. W licencji określa się w szczególności: 

1) numer ewidencyjny licencji; 
2) organ, który udzielił licencji; 
3) datę udzielenia licencji; 
4) podstawę prawną; 
5) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres; 
6) zakres transportu drogowego; 
7) rodzaj przewozów; 
8) oznaczenie obszaru przewozów w krajowym transporcie drogowym taksówką; 
9) czas, na jaki udzielono licencji. 

2. (uchylony). 
3. Organ udzielający licencji wydaje jej wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie 

pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji. 
4. (uchylony). 
5. (uchylony).] 

<Art. 11. 
1. W zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz w licencji 

określa się w szczególności: 
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1) numer ewidencyjny zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencji; 

2) organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencji; 

3) datę udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
lub licencji; 

4) podstawę prawną; 
5) przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 
6) rodzaj i zakres transportu drogowego; 
7) oznaczenie obszaru przewozów – w przypadku licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 
8) termin ważności. 

2. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w 
liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o 
udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności 
finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

3. Organ udzielający licencji wspólnotowej, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1, 
wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów 
samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został 
udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009, z zastrzeżeniem art. 11a. 

4. Organ udzielający licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, wydaje wypis lub 
wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych 
określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których zostało udokumentowane 
spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 lit. a i b.> 

 
<Art. 11a. 

1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie 
przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg 
zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je 
wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę 
pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.> 

 
[Art. 12. 

1. Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

1a. Licencja na krajowy transport drogowy rzeczy uprawnia do wykonywania transportu 
drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b, o ile przedsiębiorca posiada 
zabezpieczenie finansowe w wysokości określonej w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. c. 
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1b. Licencja na krajowy transport drogowy osób nie uprawnia do wykonywania transportu 
drogowego taksówką. 

2. Licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z 
przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rodzajem przewozów w niej 
określonym. 

2a. Licencja, o której mowa w ust. 2, uprawnia również do wykonywania przewozów w 
krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonych. 

3. Licencja nie zastępuje zezwoleń wymaganych przepisami ustawy lub umów 
międzynarodowych. 

Art. 13. 
1. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej 

wynikających na osobę trzecią, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Organ, który udzielił licencji, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z 

niej wynikające w razie: 
1) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce 

spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności 
spółki jawnej lub spółki komandytowej, 

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
przedsiębiorcy posiadającego licencję, 

3) (uchylony) 
- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę, przejmującego uprawnienia 
wynikające z licencji, wymagań określonych w art. 5 ust. 3. 

3. Postępowanie, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek. 
4. Główny Inspektor Transportu Drogowego może, w drodze decyzji administracyjnej, 

wyrazić zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne, 
spółki komandytowe lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka 
posiadająca licencję posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub 
dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia 
działalności objętej licencją, pod warunkiem spełnienia przez te spółki wymagań 
określonych w art. 5 ust. 3. 

Art. 14. 
1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, 

wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia ich powstania. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca 
jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. 

3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, 

przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji.] 
<Art. 12. 

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja, o której 
mowa w art. 5b ust. 1, uprawniają do wykonywania przewozu wyłącznie na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
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2. Licencja, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, nie uprawnia do wykonywania 
transportu drogowego taksówką. 

3. Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania międzynarodowego transportu 
drogowego zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym. Licencja ta uprawnia 
również do wykonywania krajowego transportu drogowego, zgodnie z rodzajem 
przewozów w niej określonym. 

Art. 13. 
1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można 

odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę 
trzecią. 

2. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
lub licencji, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich 
wynikające w razie: 

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w 
tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej 
lub komandytowej, 

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.), przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego lub licencję 

– pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia 
wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
wymagań określonych w art. 5a lub pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę 
przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań odpowiednio 
określonych w art. 5a ust. 1 lub art. 5c ust. 1. 

3. Postępowanie, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy 
przejmującego uprawnienia. 

Art. 14. 
1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu 

elektronicznego organowi, który udzielił: 
1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji 

wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a,  
2) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w 

art. 8  
– nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest 
obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegają na zwiększeniu liczby 
pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla 
każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji. 
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4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2, polegają na zwiększeniu liczby 
pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować sytuację finansową dla 
każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 3, i może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji.> 

 
Art. 15. 

1. [Licencję cofa się:] <Licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, cofa się:> 
1) w przypadku gdy: 

a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 
działalności gospodarczej objętej licencją, 

b) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od 
dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia; 

2) jeżeli jej posiadacz: 
a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie 

transportu drogowego, 
b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania 

działalności objętej licencją określone przepisami prawa, 
c) odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej, 
d) zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w 

szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, 
transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy, 

e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji 
kierowców; 

3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych 
w pojeździe; 

4) (uchylony). 
2. Cofnięcie licencji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e 

poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego 
stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia 
licencji. [Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a.] <Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz 
licencji przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a.> 

2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się, jeżeli przewoźnik zawiadomił organ, który 
udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w trybie i na 
zasadach określonych w art. 14a. 

3. [Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:] <Licencja, o której mowa w art. 5b 
ust. 1 i 2, może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:> 

[1) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83;] 

<1) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83;> 
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2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków 
osi lub wymiaru pojazdu; 

3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym 
orzeczeniem, zobowiązań: 

a) celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, 

b) wobec kontrahenta; 
4) samowolnie: 

a) zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów 
cyfrowych zainstalowanych w pojeździe, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3, 

b) zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie 
kierowcy i karcie przedsiębiorstwa. 

4. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dokumenty, o których mowa w art. 11, organowi, 
który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w 
którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna. 

5. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po 
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna. 

 
[Art. 16. 

1. Licencja wygasa w razie: 
1) upływu okresu, na który została udzielona; 
2) zrzeczenia się jej, z zastrzeżeniem ust. 3; 
3) śmierci posiadacza licencji, z zastrzeżeniem ust. 4; 
4) likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została 

udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2. 
2. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o 

cofnięcie licencji. 
4. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek 

osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze 
decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres 
nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej licencji. 

Art. 16a. 
1. W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma obowiązek 

przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki 
informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, przez okres jednego 
roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 
1) przedsiębiorcy, na którego przeniesione zostały uprawnienia z licencji w trybie, o 

którym mowa w art. 13 ust. 2; 
2) przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, którzy posiadali licencję i zaprzestali 

wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego.] 
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<Art. 16. 
1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wygasa w razie: 

1) zrzeczenia się go;  
2) śmierci posiadacza zezwolenia; 
3) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 

majątku przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone, chyba że zachodzą 
okoliczności określone w art. 13 ust. 2; 

4) wydania wobec przedsiębiorcy prawomocnego orzeczenia zakazującego 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego lub 
orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  

2. Licencja wygasa w razie: 
1) upływu okresu, na który została udzielona; 
2) zrzeczenia się jej; 
3) śmierci posiadacza licencji; 
4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 

majątku przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą 
okoliczności określone w art. 13 ust. 2; 

5) wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w 
przypadku licencji wspólnotowej. 

3. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
4. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji w przypadku wszczęcia postępowania o ich cofnięcie. 
5. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencję organ, który ich udzielił, na wniosek osoby, 
która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze 
decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia 
lub licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza 
zezwolenia lub licencji. 

Art. 16a. 
1. W razie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 

licencji albo ich wygaśnięcia przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i 
udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji 
wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, przez okres jednego roku, 
począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 
1) przedsiębiorcy, na którego zostały przeniesione uprawnienia wynikające z 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w 
trybie, o którym mowa w art. 13 ust. 2; 

2) przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, którzy posiadali zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i zaprzestali 
wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu 
drogowego.> 
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<Art. 16b. 
1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, niezdolność zarządzającego 
transportem do kierowania operacjami transportowymi, jeżeli: 

1) zarządzający transportem utracił dobrą reputację, zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

2) wobec zarządzającego transportem wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 
kierowania operacjami transportowymi. 

2. W przypadku stwierdzenia niezdolności zarządzającego transportem do kierowania 
operacjami transportowymi, zarządzający jest obowiązany zwrócić, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni, certyfikat kompetencji zawodowych organowi, o którym mowa 
w ust. 1.  

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia niezwłocznie jednostkę określoną w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 o 
zatrzymaniu certyfikatu kompetencji zawodowych. 

4. Zarządzającemu transportem uznanemu za niezdolnego do kierowania operacjami 
transportowymi przywraca się na jego wniosek zdolność do kierowania operacjami 
transportowymi, w drodze decyzji administracyjnej, po ustaniu przesłanek 
będących podstawą do stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami 
transportowymi. 

5. W przypadku przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania 
operacjami transportowymi, organ, o którym mowa w ust. 1, zwraca z urzędu 
certyfikat kompetencji zawodowych zarządzającemu, zawiadamiając o tym 
jednostkę określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt 1.> 

 
Art. 17. 

[1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory licencji 
i wypisu z licencji, uwzględniając zakres niezbędnych danych.] 

<1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego 
zezwolenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji, licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i 
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji, licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 
oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy, a także rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej, mając na 
uwadze ujednolicenie wzorów dokumentów i ich zabezpieczenie przed 
fałszowaniem.> 

2. (uchylony). 
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Art. 19. 
1. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podmiot: 
1) mający siedzibę w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub 

2) wykorzystujący do przewozu pojazd zarejestrowany w państwie innym niż państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

- wymaga uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy, które wydaje, w drodze decyzji 
administracyjnej, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przepisy art. 22 ust. 1 
stosuje się odpowiednio. 

[2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego, 
pod warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o 
zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.] 

<2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika 
drogowego złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, pod 
warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji 
o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.> 

<3. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
wydaje zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dla przewoźnika niemającego tu siedziby, jeżeli 
przewoźnik podczas przewozu kabotażowego wielokrotnie naruszył przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 lub inne wspólnotowe albo krajowe przepisy w 
zakresie transportu drogowego.  

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przez okres 2 lat od dnia 
uprawomocnienia się decyzji o jego wydaniu.> 

 
Art. 20. 

1. W zezwoleniu określa się w szczególności: 
1) warunki wykonywania przewozów; 
2) przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca 

początkowe i docelowe przewozów; 
3) miejscowości, w których znajdują się przystanki - przy przewozach regularnych 

osób. 
1a. Załącznikiem do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązujący rozkład jazdy. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
zezwolenia, o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwolenia i wypisu z zezwolenia, o 
którym mowa w art. 18, uwzględniając zakres niezbędnych danych, a także mając na 
uwadze przepisy rozporządzenia nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. 
określającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń nr 684/92/EWG i nr 
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12/98/WE, w sprawie dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie osób 
wykonywanym autobusami i autokarami (Dz. Urz. WE L 268 z 03.10.1998).] 

<2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
zezwolenia, o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwolenia i wypisu z zezwolenia, 
o którym mowa w art. 18, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących 
realizacji usług transportowych.> 

Art. 21. 
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie 

dłuższy niż: 
1)  5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych 

specjalnych; 
2) rok - na wykonywanie przewozów wahadłowych lub przewozów okazjonalnych. 

[2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kserokopię licencji i dokumenty, o 
których mowa w art. 22.] 

<2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji i dokumenty, o których 
mowa w art. 22.> 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie przedłuża się, na wniosek 
przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o 
których mowa w art. 23 pkt 2 i art. 24 ust. 4. 

 
Art. 22. 

1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 
krajowym transporcie drogowym dołącza się: 

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków 
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości 
między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania 
codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy; 

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i 
przystankami; 

3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i 
przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi; 

4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach 
przystankowych na przystankach; 

5) cennik; 
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi 

wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. 
1.  (uchylony). 
1a. (uchylony). 
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 

międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, 
dołącza się: 
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1) rozkład jazdy uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym 
przewidzianym do prowadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, 
uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, przejścia graniczne oraz 
długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 

2) kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu 
linii regularnej; 

3) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców; 
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i 

przystankami; 
5) cennik. 

[2a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 
międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
dołącza się dokumenty i informacje, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad 
międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, zwanego dalej 
"rozporządzeniem Rady (EWG) nr 684/92".] 

<2a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 
międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. 
b, dołącza się dokumenty i informacje, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 1073/2009.> 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i 
okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się: 

1) przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe 
i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia 
graniczne; 

2) wykaz terminów przewozów; 
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu; 
4) kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym; 
5) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców. 

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych 
w krajowym transporcie drogowym dołącza się: 

1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z 
przewozu; 

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i 
przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w 
kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do 
wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy; 

3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i 
przystankami; 

4)  potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w 
granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich 
właścicielami lub zarządzającymi. 
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5. Do wniosku w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, dołącza się informację 
potwierdzającą przekazanie marszałkom właściwych województw schematu połączeń 
komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu. 

6. Do warunków i zasad korzystania z przystanków i obiektów dworcowych, o których 
mowa w ust. 4 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 3 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

 
Art. 22a. 

1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1: 
1) odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z 
pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji; 

2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 

a) zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie 
dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są 
obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę 
przewoźników, 

b) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność 
porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą 
usług drogowych, 

c) (uchylona), 
d) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już 

zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. 
2. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą odmówić udzielenia zezwolenia lub 

zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i d. 

3. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie 
komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia 
pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z 
poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w 
zakresie regularnego przewozu osób. 

4. (uchylony). 
5. Analizę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza organ właściwy do spraw zezwoleń co 

najmniej raz w roku, z uwzględnieniem: 
1) istniejącej komunikacji, w tym rodzaju pojazdów, godzin ich odjazdów lub 

częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych; 
2) dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z 

realizacji przewozów i stosowanych taryf; 
3) przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych; 
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4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

[6. Organ przeprowadzający analizę, o której mowa w ust. 3, zasięga opinii w sprawie 
proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od organizacji 
konsumentów.] 

7. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą realizować zadania, o których mowa 
w ust. 3, przez własne jednostki lub inne wyspecjalizowane podmioty. 

8. (uchylony). 
 

Art. 23. 
1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 
międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. 
a, gdy: 

a) wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem 
wniosku, korzystając ze sprzętu pozostającego w jego bezpośredniej dyspozycji, 

b) projektowana linia regularna będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla 
istnienia już zatwierdzonych linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie 
te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę 
przewoźników, 

c) zostanie wykazane, iż wydanie zezwolenia poważnie wpłynęłoby na rentowność 
porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą 
usług drogowych, 

d) można wywnioskować, że usługi wymienione we wniosku są nastawione tylko 
na najbardziej dochodowe spośród usług istniejących na danych trasach; 

2) może odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie w międzynarodowym 
transporcie drogowym przewozów, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, 
zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych lub zezwolenia na 
wykonywanie przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 ust. 2, gdy 
przedsiębiorca: 

a) nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu, 
b) nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów 

regularnych co najmniej przez 3 miesiące, 
c) wykonuje przewozy bez wymaganego zezwolenia. 

[2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia 
udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów w międzynarodowym transporcie 
drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, na zasadach określonych w art. 7 i 
8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92.] 

<2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów w międzynarodowym 
transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, na zasadach 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009.> 
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Art. 24. 
1. [Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:]<Zezwolenie 

zmienia się na wniosek jego posiadacza, złożony na piśmie lub w postaci dokumentu 
elektronicznego, w razie zmiany:> 

1) oznaczenia przedsiębiorcy; 
2) siedziby i adresu przedsiębiorcy. 

2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: 
1) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, 

częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych 
przystanków; 

2) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym 
prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym. 

3. Zezwolenie wygasa w razie: 
1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6; 
2) upływu terminu określonego w zezwoleniu; 
3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1. 

4. Zezwolenie cofa się w razie: 
[1)cofnięcia licencji;] 
<1) cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 

licencji;> 
2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz 

określonych w zezwoleniu; 
3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, 

przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące; 
4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia 

powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być 
rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała 
się ostateczna. 

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o 
cofnięcie zezwolenia. 

6a. Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b. 
[7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, przedłuża 

wydane przez siebie zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, zmienia 
warunki ich wykonywania, stwierdza utratę ich ważności albo cofa je, na zasadach 
określonych odpowiednio w art. 8, 9 i 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92.] 

<7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
przedłuża wydane przez siebie zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. 
b, zmienia warunki ich wykonywania, stwierdza utratę ich ważności albo cofa je, na 
zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009.> 
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Art. 25. 
[1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogowemu zezwolenie 

zagraniczne na przewóz osób pod warunkiem posiadania przez niego licencji na 
wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób.] 

<1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogowemu 
zezwolenie zagraniczne na przewóz osób pod warunkiem posiadania przez niego 
licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania międzynarodowego 
autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.> 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 
1) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego w razie braku możliwości zapewnienia 

wystarczającej liczby zezwoleń; 
2) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego w przypadkach, o których mowa w art. 

15 ust. 1; 
3) może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego w przypadkach, o których mowa 

w art. 15 ust. 3. 
3. Wydanie i odmowa wydania w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zezwolenia 

zagranicznego na przewóz osób są czynnościami niestanowiącymi decyzji 
administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 
1) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego na przewóz osób, w drodze decyzji 

administracyjnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 
2) może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego na przewóz osób, w drodze 

decyzji administracyjnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 
5. Skargi i wnioski związane z wydawaniem zezwoleń zagranicznych na przewóz osób, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1, rozpatruje minister właściwy do spraw transportu. 
 

Art. 25a. 
[1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot wymaga zezwolenia ministra 
właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.] 

<1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot niemający siedziby w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymaga zezwolenia ministra 
właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią 
inaczej.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na okres nieprzekraczający 
danego roku kalendarzowego. 

3. Wysokość kontyngentu zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i w art. 25 ust. 1, ustala, w 
drodze porozumienia z odpowiednimi władzami innych państw, minister właściwy do 
spraw transportu. 
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4. Blankiety zezwoleń na wykonywanie przewozów wahadłowych lub zezwoleń na 
wykonywanie przewozów okazjonalnych, których posiadanie jest wymagane od 
zagranicznego przewoźnika, wytwarza i przekazuje za granicę, w imieniu ministra 
właściwego do spraw transportu, Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

5. Blankiety zezwoleń, o których mowa w art. 25 ust. 1, przyjmuje z zagranicy Główny 
Inspektor Transportu Drogowego. 

 
Art. 28. 

[1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot wymaga zezwolenia ministra 
właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.] 

<1. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot niemający siedziby w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymaga zezwolenia ministra 
właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią 
inaczej.> 

<1a. Do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym stosuje się przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1072/2009, z tym że w przypadku wykonywania przewozu do lub z państwa 
trzeciego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane, jeżeli umowy 
międzynarodowe tak stanowią.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na okres nieprzekraczający 
danego roku kalendarzowego. 

[3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się również w przypadku przejazdu pojazdu 
samochodowego bez ładunku.] 

<3. Przepisy ust. 1–2 stosuje się również w przypadku przejazdu pojazdu 
samochodowego bez ładunku.> 

Art. 29. 
1. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podmiot: 
1) mający siedzibę w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub 

2) wykorzystujący do przewozu pojazd zarejestrowany w państwie innym niż państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

- wymaga uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy, które wydaje w drodze decyzji 
administracyjnej Główny Inspektor Transportu Drogowego. 
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2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego, 
pod warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o 
zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych. 

<3. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
wydaje zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dla przewoźnika niemającego tu siedziby, jeżeli 
przewoźnik podczas przewozu kabotażowego wielokrotnie naruszył przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 lub inne wspólnotowe albo krajowe przepisy w 
zakresie transportu drogowego.  

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3 obowiązuje przez okres 2 lat, od dnia 
uprawomocnienia się decyzji o jego wydaniu.> 

Art. 30. 
[1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogowemu zezwolenie 

zagraniczne na przewóz rzeczy pod warunkiem posiadania przez niego licencji na 
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.] 

<1. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogowemu 
zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy pod warunkiem posiadania przez niego 
licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania międzynarodowego 
zarobkowego przewozu rzeczy.> 

2. Przepis art. 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
3. Wydanie i odmowa wydania w przypadku, o którym mowa w art. 25 w ust. 2 pkt 1, 

zezwolenia zagranicznego na przewóz rzeczy są czynnościami niestanowiącymi decyzji 
administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 
1) odmawia wydania zezwolenia zagranicznego na przewóz rzeczy, w drodze decyzji 

administracyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 25 w ust. 2 pkt 2; 
2) może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego na przewóz rzeczy, w drodze 

decyzji administracyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 25 w ust. 2 pkt 3. 
5. Podziału zezwoleń zagranicznych między przewoźnikami drogowymi, o których mowa w 

ust. 1, dokonuje komisja społeczna powołana przez ministra właściwego do spraw 
transportu. 

6. Komisja, o której mowa w ust. 5, składa się z 7 osób. 
7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania 

składu oraz tryb działania komisji społecznej, o której mowa w ust. 5, mając na uwadze 
usprawnienie sposobu podziału zezwoleń zagranicznych oraz zapewnienie w pracach 
komisji przedstawicieli polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających 
międzynarodowych przewoźników drogowych. 

8. Skargi i wnioski związane z wydawaniem zezwoleń zagranicznych, o których mowa w 
ust. 3, rozpatruje minister właściwy do spraw transportu. 

9. Przepisy ustawy dotyczące zezwoleń zagranicznych stosuje się do ekopunktów 
wydawanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2327/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. ustanawiającym w ramach stałej polityki transportowej 
system punktów tranzytowych mający zastosowanie w 2004 r. do samochodów 
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ciężarowych przejeżdżających przez Austrię (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003, str. 30; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 706, z późn. zm.). 

10. W przypadku zezwoleń zagranicznych, których wykorzystanie jest uzależnione od 
spełnienia przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków 
dopuszczenia do ruchu, odpowiedni certyfikat potwierdzający ich spełnienie wydają: 

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego; 
2) wojewódzki inspektor transportu drogowego. 

 
Art. 32b. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, 
odmawia wydania, zmienia albo cofa świadectwo kierowcy. 

[2. Świadectwo kierowcy wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy posiadającego 
licencję na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.] 

<2. Świadectwo kierowcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, posiadającego licencję 
wspólnotową, złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego.> 

3. Świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy wydaje się 
przedsiębiorcy na okres do 5 lat. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 
2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 
[1)kserokopię licencji;] 
<1) kopię licencji wspólnotowej;> 
2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o 

których mowa w art. 39a; 
3) kserokopię dokumentu tożsamości; 
4) kserokopię prawa jazdy; 
5) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy. 

<5a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w postaci 
dokumentu elektronicznego, załączniki, o których mowa w ust. 5, składa się również 
w postaci elektronicznej.> 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, oraz danych zawartych w 
dokumentach, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepis art. 14 ust. 1. 

7. Do wygaśnięcia świadectwa kierowcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
wygaśnięcia licencji. 

 
Art. 33. 

1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu 
zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia 
przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej 
działalności gospodarczej. 
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2. Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów 
drogowych wykonywanych: 

1) w ramach powszechnych usług pocztowych; 
2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z 

tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych 
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.); 

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu 
drogowego. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, 
jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywania przewozów 
drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych. 

4. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania 
przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do 
wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu 
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w 
nim określonych. 

[6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać 
informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3 pkt 7 i 8.] 

<6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje i 
dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1−4 i 6 oraz ust. 3 pkt 4 i 5.> 

7. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z 

zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas 
nieokreślony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz 
wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na 
okres do 5 lat. 

9. W przypadku wykonywania międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego 
niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Główny Inspektor Transportu Drogowego 
odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności 
posiadanego zaświadczenia. 

9a. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie 
z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność 
zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia 
stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia. 

10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wypisu z tego zaświadczenia, mając na 
uwadze przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 20 ust. 2. 

11. (uchylony). 
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[Art. 37. 
1. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub 

praktyką niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Osoby legitymujące się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy wykonującego 
działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub zarządzania 
przedsiębiorstwem wykonującym taką działalność otrzymują certyfikat kompetencji 
zawodowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z wiedzy potwierdzającego 
kompetencje zawodowe. 

3. Do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wymagane jest ponadto 
wykazanie się znajomością zagadnień w zakresie obowiązujących międzynarodowych 
umów i przepisów transportowych, przepisów celnych oraz warunków i dokumentów 
wymaganych do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. 

4. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób 
jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie 
drogowym osób. 

5. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy 
jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie 
drogowym rzeczy.] 

<Art. 37. 
1. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie wymaga 

wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie transportu drogowego, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009, oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed 
komisją egzaminacyjną działającą przy jednostce określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1. 

2. Egzamin składa się z dwóch części: 
1) pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru; 
2) pisemnego zadania egzaminacyjnego. 

3. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 
50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów. 

4. Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, określa 
regulamin opracowany przez jednostkę określoną w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i zatwierdzony przez ministra 
właściwego do spraw transportu.> 

Art. 38. 
[1. Sprawdzianem znajomości zagadnień, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 3, jest 

egzamin pisemny zdany przed komisją egzaminacyjną.] 
2. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza jednostki, przy których działają komisje 

egzaminacyjne. 
3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, wydają certyfikaty kompetencji zawodowych i 

przekazują informacje o ich wydaniu do centralnego rejestru tych certyfikatów 
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. 
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[Art. 38a. 
1. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których 
program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 
38 ust. 1. 

2. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia 
studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, zwolnione są z części egzaminu 
pisemnego, o którym mowa w art. 38 ust. 1, w zakresie dziedzin objętych programem 
studiów. 

 
Art. 39. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 
1) zakres zagadnień objętych egzaminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1, oraz jego 

formę; 
2) jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3; 
3) wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i jej skład; 
4) wzory certyfikatów kompetencji zawodowych w: 

a) krajowym transporcie drogowym osób, 
b) międzynarodowym transporcie drogowym osób, 
c) krajowym transporcie drogowym rzeczy, 
d) międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się odrębnie zakres oraz formę testu z 
wiedzy dla osób, o których mowa w art. 37 ust. 2.] 

<Art. 38a. 
1. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, 
których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o którym 
mowa w art. 37. 

2. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia 
studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których 
mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części 
egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37, w zakresie dziedzin objętych 
programem studiów. 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią zwolnienia w rozumieniu art. 8 ust. 
7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

4. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje jednostka określona w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1. 
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Art. 39. 
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) jednostki, o których mowa w art. 38 ust. 2; 
2) wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb 

ustalania jej składu; 
3) rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych; 
4) tryb zwalniania z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 
1) potrzebę zapewnienia należytych warunków organizacyjno-technicznych do 

przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie 
drogowym; 

2) konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji 
egzaminacyjnej, a także ich liczbę, która zapewni obiektywne przeprowadzenie 
egzaminu pisemnego; 

3) konieczność prawidłowego zabezpieczenia certyfikatów kompetencji zawodowych 
przed fałszowaniem; 

4) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur zwalniania z egzaminu pisemnego.> 
 

Art. 40. 
Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący transport drogowy jest obowiązany do ponoszenia 
opłat za: 

1) czynności administracyjne określone w ustawie; 
[2)przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1;] 
<2) przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 37;> 
3) wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 38 ust. 3. 

 
Art. 41. 

1. Opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu: 
[1) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania 

wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień wynikających z 
licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;] 

<1) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania 
wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji oraz przeniesienia uprawnień 
wynikających z licencji;> 

2)  wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, 
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie 
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego 
lub przewozu okazjonalnego; 

3) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy; 
4) wydania zezwolenia zagranicznego; 
5) wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia 

o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne; 
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6) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 
osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą; 

7) wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa 
kierowcy; 

8) wydania formularza jazdy; 
9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 10, lub jego zmiany oraz wydania 

wtórnika certyfikatu; 
10) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2[.]<,> 
<11) udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanie 
wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydania 
wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 
przeniesienia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego.> 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobierają organy dokonujące tych czynności. 
3. Opłaty, o których mowa w art. 40 pkt 2 i pkt 3, pobiera jednostka, o której mowa w art. 

38 ust. 2 i ust. 3. 
4. Minister właściwy do spraw transportu w celu usprawnienia procedur pobierania opłat 

może, w drodze rozporządzenia, upoważnić, na określonych warunkach, do pobierania 
opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym, 
o których mowa w ust. 1, polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające 
międzynarodowych przewoźników drogowych. 

5. (uchylony). 
Art. 46. 

1. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43, oraz wpływy 
z opłat z tytułu: 

1) w międzynarodowym transporcie drogowym: 
[a) udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania 

wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji, przeniesienia uprawnień 
wynikających z licencji oraz wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień 
wynikających z licencji,] 

<a) udzielenia licencji wspólnotowej, zmiany licencji wspólnotowej, 
przedłużenia ważności licencji wspólnotowej, wydania wypisu z licencji 
wspólnotowej, wydania wtórnika licencji wspólnotowej oraz przeniesienia 
uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej,> 

b)  wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, 
wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie 
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu 
wahadłowego lub przewozu okazjonalnego, 

c) wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, 
d) wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy, 
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e) wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1, 
f) wydania zaświadczenia, zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z 

zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego 
przewozu na potrzeby własne, 

2) wydania wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe 
Forum Transportu (International Transport Forum), 

3) wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 
osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

- są przekazywane w całości na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

1a. Wpływy uzyskane z opłat, za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie 
międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób, są przekazywane, z 
zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2: 

1) na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad - 50% wpływów; 

2) do budżetu państwa - 50% wpływów. 
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad realizacją 

wpływów z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43. 
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o 

których mowa w ust. 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu 
tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z 
przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia 
danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak 
również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad. 

3a. (uchylony). 
4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. 
 

Art. 47. 
1. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wysokość opłat za czynności administracyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, 

mając na uwadze w szczególności rodzaj udzielanych uprawnień i okres, na jaki 
zostaną wydane; 

2) wysokość opłat za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji 
zawodowych. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wysokość opłat zostanie określona: 
1) w przypadku licencji, w zależności od: 

a) okresu ważności licencji, 
b) liczby pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji, 
c) zakresu transportu drogowego, 
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d) rodzaju przewozów, 
e) rodzaju pojazdów - w międzynarodowym transporcie drogowym osób; 

<1a) w przypadku zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w 
zależności od liczby pojazdów, na które wydaje się wypisy z zezwolenia;> 

2) w przypadku zezwolenia, w zależności od: 
a) okresu ważności zezwolenia, 
b) rodzaju zezwolenia; 

3) w przypadku zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę 
prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do 
jego podstawowej działalności gospodarczej, w zależności od: 

a) zakresu przewozów, 
b) rodzajów przewozów; 

4) w przypadku certyfikatu kompetencji zawodowych, w zależności od: 
a) zakresu i formy testu z wiedzy z uwzględnieniem kosztów jego 

przeprowadzenia, 
b) rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych z uwzględnieniem kosztów jego 

wydania; 
5) w przypadku świadectwa kierowcy, w zależności od okresu ważności. 

3. Wysokość opłaty z tytułu: 
1) udzielenia licencji - nie może być wyższa niż równowartość 1.000.000 euro; 
2) udzielenia zezwolenia na transport drogowy osób - nie może być wyższa niż 

równowartość 800 euro; 
3) udzielenia zezwolenia na przewóz kabotażowy - nie może być wyższa niż 

równowartość 800 euro za przewóz jednorazowy; 
4) wydania zezwolenia zagranicznego - nie może być wyższa niż równowartość: 

a) 500 euro za wielokrotne zezwolenie roczne, 
b) 15 euro za zezwolenie jednorazowe; 

5) wydania świadectwa kierowcy - nie może być wyższa niż równowartość 10 euro; 
6) wydania formularza jazdy - nie może być wyższa niż równowartość 30 euro; 
7) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30 ust. 10 - nie może być wyższa niż 

równowartość: 
a) 70 euro dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu, 
b) 50 euro dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu, 
c) 30 euro dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu, 
d) 15 euro dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu[.] <,> 

<8) wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, nie 
może być wyższa niż równowartość 300 euro.> 
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< Art. 47a. 
Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 
pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 16b ust. 1 i 4, art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 33 ust. 8 i 9a, 
są wykonywane jako zadania własne.> 

 
Art. 50. 

Do zadań Inspekcji należy:  
1) kontrola: 

a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których 
mowa w art. 4 pkt 22, 

b) (uchylona), 
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
d) (uchylona), 
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 
f) (uchylona), 
g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod 

względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i 
prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 

h) rodzaju używanego paliwa, 
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych[;] <,> 
< k) przestrzegania czasu pracy: 

– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących 

przewozy drogowe na jego rzecz;> 
2) prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie 
innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach: 

[a) licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,] 
< a) licencji wspólnotowej,> 
b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz 

kabotażowy, 
c) formularzy jazdy, 
d) zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, 
e) świadectw kierowcy, 
f) certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10 [;] <,> 

<g) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, 
o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;> 
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3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 
właściwego do spraw transportu. 

 
Art. 68. 

[1. Kontroli, o której mowa w art. 50 i art. 87, z zastrzeżeniem ust. 2, podlegają: 
1) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: 

a) niniejszej ustawie, 
b) art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
c) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

2) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, 
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 

- zwani dalej "kontrolowanymi".] 
<1. Kontroli, o której mowa: 

1) w art. 50 pkt 1 lit. a–j i art. 87 podlegają: 
a) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: 

– przepisach ustawy, 
– art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
– ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, 
c) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

2) w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają: 
a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe, 
b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące 

przewozy drogowe na jego rzecz  
– zwani dalej „kontrolowanymi”.> 

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlegają pojazdy przewożące wartości pieniężne w 
rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia. 

 
Art. 76a. 

1. Uprawnienia inspektorów Inspekcji określone w ustawie, w art. 129a ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych przysługują również pracownikom Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1. 

[2. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 50, do pracowników Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 
55 ust. 1-1b i ust. 2 pkt 1, art. 56-61, art. 69 ust. 1-3a, art. 70-74, art. 89 ust. 1 i art. 93 
ust. 1 i 9.] 

<2. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 50, do pracowników 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy art. 55 ust. 1–1b i ust. 2 pkt 1, art. 56–61, art. 69 ust. 1–3a, art. 70–74, 
art. 89 ust. 1 i art. 93 ust. 1.> 
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3. Decyzję o skierowaniu pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na 
egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 6, podejmuje Główny 
Inspektor Transportu Drogowego. W takim przypadku skierowanie na egzamin 
kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 6, nie wymaga odbycia przez 
pracownika kursu specjalistycznego oraz praktyki w ramach tego kursu. 

 
Art. 83. 

[1. Organ, który udzielił licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika drogowego 
obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów 
potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub 
zezwoleniu. 

2. Na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach 
licencji lub zezwoleń przewoźnik drogowy obowiązany jest przekazywać informacje 
związane z działalnością transportową dotyczące stosowanych cen i taryf oraz liczby 
przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy. 

3. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 8, są 
obowiązane przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa 
razy w roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, informacje dotyczące 
liczby i zakresu udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe na 
potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w 
zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.] 

<1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek 
przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, 
że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w licencji lub zezwoleniu. 

2. Na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w 
sprawach zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub 
zezwoleń przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać informacje związane z 
działalnością transportową dotyczące stosowanych cen i taryf oraz liczby 
przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy. 

3. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 33 
ust. 8, są obowiązane przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co 
najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, 
informacje dotyczące liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na 
przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a 
także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do jednostki uprawnionej do egzaminowania w 
zakresie wymaganym do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i 
informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, sposób i terminy ich przedstawiania, mając 
na względzie konieczność monitorowania rynku przewozów drogowych. 
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Art. 84. 
[1. Organy udzielające licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów 

na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania 
wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.] 

<1. Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na 
potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania 
wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.> 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. 
3. (uchylony). 
 

Art. 86. 
[1. Organ udzielający licencji lub zezwolenia może powierzyć, w drodze porozumienia, 

czynności kontrolne organowi administracji publicznej lub innemu organowi 
państwowemu. 

2. Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także 
zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne, sprawuje wojewódzki inspektor 
transportu drogowego.] 

<1. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
licencji lub zezwolenia może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności 
kontrolne organowi administracji publicznej. 

2. Nadzór nad wydawaniem: 
1) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, 
2) licencji i zezwoleń – w krajowym transporcie drogowym,  
3) zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy 
– sprawuje wojewódzki inspektor transportu drogowego.> 

3. Rada Ministrów, kierując się zasadą skuteczności nadzoru, o którym mowa w ust. 2, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności 
związanych z nadzorem oraz stosowanych dokumentów, a także ich wzory. 

 
Art. 87. 

1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z 
zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie 
uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego 
samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas 
odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o czasie pracy kierowców, a ponadto: 

[1) wykonując transport drogowy - wypis z licencji;] 
<1) wykonując transport drogowy – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;> 
2) wykonując przewóz drogowy osób: 
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a)  przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - 
odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym 
rozkładem jazdy, 

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub 
okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy, 

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - 
formularz jazdy, 

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę 
kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana, 

e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na 
okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez 
podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w 
przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce 
zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie 
lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo 
wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy 
okazjonalne, 

f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym, 
g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 

4b w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz; 
3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym 

ładunkiem, a także: 
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie 

drogowym, 
b) (uchylona), 
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach 

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach 
transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie 
dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254), 

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, 
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych 
przepisach, 

e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, 
f)  dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do 

transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie 
posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), o ile wpis do rejestru jest 
wymagany, 

g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 
bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany, 
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h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych; 

4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest 
wymagane. 

5) urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, jeżeli jest wymagane. 

1a. (uchylony). 
1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego 

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy 
sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o 
której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana. 

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest 
obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, 
oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w 
ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10. 

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na 
potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport 
drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty. 

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki 
jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję. 

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 
przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez 
organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego 
terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego 
rzecz. 

 
[Art. 90. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej uchybienia organ udzielający licencji lub 
zezwolenia: 

1) wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym 
terminie; 

2) cofa licencję lub zezwolenie, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 i 
art. 24 ust. 4-6.] 

< Art. 90. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej 
niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych 
dokumentów, organ ten: 

1) wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie; 
2) zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009; 
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3) cofa licencję wspólnotową, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 lub art. 21 rozporządzenia (WE) nr 
1073/2009; 

4) cofa licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, lub zezwolenie, z zachowaniem 
warunków, o których mowa w art. 15 i art. 24 ust. 4–6.> 

 
Art. 92. 

1. Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych. 

2. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości grzywien za poszczególne 
naruszenia określa załącznik nr 1 do ustawy. 

[3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w 
przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu 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, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z 
przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo 
dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny 
w wysokości do 2.000 złotych.] 

<3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w 
przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1071/2009, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane 
z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu 
drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, 
podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych.> 

4. Wykaz naruszeń, o których mowa w ust. 3, oraz wysokości grzywien za poszczególne 
naruszenia określa załącznik nr 2 do ustawy. 

5. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3, następuje w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również w przypadku ujawnienia naruszenia obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego popełnionego za granicą, chyba że sprawca wykaże, 
iż za naruszenie została już nałożona kara. 

 
Art. 92c. 

1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w 
art. 92a ust. 1, na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z 
tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli: 

1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przewozy lub inne 
czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a 
naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł 
przewidzieć, lub 

[2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została nałożona 
kara przez inny uprawniony organ.] 
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<2) za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewozy została 
nałożona kara przez inny uprawniony organ, lub> 

<3) od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat.> 
2. Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nałożenia kary przez 

uprawniony zagraniczny organ. 
 

Art. 94. 
1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 
2. Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Koszty związane z jej przekazaniem 
pokrywa zobowiązany podmiot. 

3. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub 
warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, 
z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o 
współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji 
należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego 
państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej 
przewidywanej karze pieniężnej. 

4. Kaucję pobiera się w formie: 
1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 
2) przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy czym koszty przelewu ponosi 
zobowiązany podmiot. 

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 
możliwe jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. 
Koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachunek bankowy, o 
którym mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany podmiot. 

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym 
mowa w ust. 4 pkt 2. 

7. Kaucję przekazuje się: 
1) na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się wykonalna; 
2) na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu 
kary pieniężnej albo doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego o uchyleniu lub 
stwierdzeniu nieważności takiej decyzji. 

8. W przypadku, gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, 
do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 7 pkt 2. 

9. Do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa. 

< Art. 94a. 
Nałożoną karę pieniężną uważa się za niebyłą po upływie 2 lat od dnia wykonania 
decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.> 
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[Art. 95a. 
1. Kto, będąc przedsiębiorcą: 

1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o 
których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, 

2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 
14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł. 
2. Kary, o których mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ 

właściwy w sprawach udzielenia licencji. 
3. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do 

organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę nałożył, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia przedsiębiorcy tej decyzji. 

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód organu właściwego w 
sprawach udzielenia licencji.] 

<Art. 95a. 
1. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, 
który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia 
lub licencji stała się ostateczna 

– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł. 
2. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w 

transporcie drogowym, nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję 
administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania 
operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna 

– podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 
3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ 

właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencji. 

4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód organu właściwego w sprawach 
udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.> 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość grzywny 
w złotych

1  2  3 
1. 
 

[Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego 
wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym 
mowa w art. 87] 
<Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, wypisu z licencji lub innego 
wymaganego w związku z przewozem drogowym 
dokumentu, o którym mowa w art. 87> 

 500 
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2. 
 

 Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego 
w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia 
 

 800 
 

3. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem 
zasad dotyczących czasów podróży i postoju 
 

 do 2 godzin 200, 
powyżej 2 godzin 500

 
4. 
 

 Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, 
obowiązujących przerwach i odpoczynku 
 

4.1. 
 

 Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu 
o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 
 

 100 
 

4.2. 
 

 Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 
przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne 
rozpoczęte 30 minut 
 

 150 
 

4.3. 
 

 Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do 
jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 
 

 100 
 

4.4. 
 

 Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny 
oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 
 

 50 
 

4.5. 
 

 Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas 
powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną 
rozpoczętą godzinę 
 

 50 
 

5. 
 

 Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego 
nadzoru 
 

 800 
 

6. 
 

 Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez 
zabezpieczenia hamulcem postojowym 
 

 500 
 

7. 
 

 Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach 
przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu 
oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów 
 

 2.000 
 

8. 
 

 Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru 
niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z 
pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m 
 

 1.000 
 

9. 
 

 Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary 
niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu 
 

 500 
 

10. 
 

 Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania 
ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów 
niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera 
 

 500 
 

11. 
 

 Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie 
załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego 
 

 1.000 
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12. 
 

 Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób
 

12.1. 
 

 Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym 
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do 
publicznej wiadomości 
 

 1.000 
 

12.2. 
 

 Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego 
potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd 
 

 1.000 
 

13. 
 

 Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń 
rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy 
 

13.1. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do 
którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe 
wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego
 

 2.000 
 

13.2. 
 

 Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 
urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy 
wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności 
kierowcy i przebytej drogi 
 

 2.000 
 

13.3. 
 

 Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego 
lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę 
rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień 
 

 100 nie więcej niż 
1.000 

 

13.4. 
 

 Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym 
lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub 
cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego 
okresu kierowania pojazdem 
 

 1.000 
 

13.5. 
 

 Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty 
lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania 
pojazdem 
 

 500 
 

13.6. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które 
zostało odłączone 
 

 2.000 
 

13.7. 
 

 Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub 
cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, 
wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie 
prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi 
 

 2.000 
 

13.8. 
 

 Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-
godzinnego okresu - za każdy dzień 
 

 100 
 

13.9. 
 

 Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona - za 
każdą wykresówkę 
 

 100 nie więcej niż 
1.000 

 
13.10  Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub  200 



- 51 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

. 
 

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego
 

 

13.11
. 
 

 Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych 
 

 200 
 

13.12
. 
 

 Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie 
zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich 
wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy - za 
każdy dzień 
 

 100 
 

13.13
. 
 

 Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 
kierowców 
 

 2.000 
 

13.14
. 
 

 [Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców]
<Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart 
kierowców albo cudzej wykresówki lub karty> 

 2.000 
 

13.15
. 
 

 Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu:
1. imienia lub nazwiska kierowcy 
2. numeru rejestracyjnego pojazdu 
3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 
4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 
5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania 
pojazdu 
6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia 
7. użytkowania pojazdu 
 

 50 za brak każdego 
wpisu 

 

13.16
. 
 

 Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym 
czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę 
 

 100 nie więcej niż 
1.000 

 
13.17

. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 
nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 
uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - 
za każdy brakujący wydruk 
 

 200 nie więcej niż 
1.000 

 

14. 
 

 Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a i ust. 
5 
 

 500 
 

<15. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym 
mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 
kierowców, przez osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz 
osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz: 
1. do 2 godzin 
2. powyżej 2 do 10 godzin 
3. powyżej 10 godzin 

 
 
 
 

50 
300 

500> 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

 

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość grzywny 
w złotych

1  2  3 
1. 
 

 Niewyposażenie kierowcy w: 
 

  
 

1.1. 
 

[ - wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o 
wykonywaniu przewozów na potrzeby własne] 
<– wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z 
zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby 
własne> 
 

 2.000 
 

1.2. 
 

 - świadectwo kierowcy - dotyczy kierowców niemających 
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
 

 1.000 
 

1.3. 
 

 - inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z 
realizowanym przewozem 
 

 500 za każdy 
dokument 

 
2. 
 

 Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym 
wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w 
związku z realizowanym przewozem 
 

 300 za każdy 
dokument 

 

3. 
 

 Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez 
kierowcę, który: 
 

  
 

3.1. 
 

 - nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia
 

 1.000 
 

3.2. 
 

 - nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 
 

 1.000 
 

3.3. 
 

 - nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 
 

 1.000 
 

4. 
 

 Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby 
obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwalifikacji do 
transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza 
weterynarii 
 

 500 
 

5. 
 

 Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za transport zwierząt
 

 500 
 

6. 
 

 Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 
innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 
świń bez sporządzenia dziennika podróży 
 

 1.000 
 

7. 
 

 Długotrwały przewóz domowych gatunków nieparzystokopytnych 
innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i 
świń z nieprawidłowo sporządzonym dziennikiem podróży 
 

 500 
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8. 
 

 Nieuzyskanie wymaganego w przewozie drogowym świadectwa 
zdrowia zwierząt lub dokumentów określonych w art. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym 
działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 
 

 500 
 

9. 
 

 Dopuszczenie do przekroczenia czasu przewozu danego gatunku 
zwierząt 
 

 500 
 

10. 
 

 Dopuszczenie do przewozu zwierząt pojazdem nieprzystosowanym 
do przewozu danego gatunku zwierząt 
 

 1.000 
 

11. 
 

 Dopuszczenie do niepowiadomienia lekarza weterynarii o ujawnionej 
podczas przewozu chorobie, zranieniu albo padnięciu 
transportowanego zwierzęcia 
 

 500 
 

12. 
 

 Dopuszczenie do niedopełnienia warunków specjalnych określonych 
dla przewozu zwierząt 
 

 500 
 

13. 
 

 Niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków 
związanych z obsługą zwierząt podczas wykonywania ich przewozu 
 

 1.000 
 

14. 
 

 Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa 
określonego w umowie o międzynarodowych przewozach szybko 
psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach 
transportu przeznaczonych do tych przewozów 
 

 2.000 
 

15. 
 

 Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia 
pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku 
 

 2.000 
 

16. 
 

 Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń 
rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku 
oraz aktywności kierowcy 
 

 2.000 
 

17. 
 

 Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom 
 

 200 
 

18. 
 

 Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym 
dopuszczalny poziom 
 

 300 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 

Lp.  Wyszczególnienie naruszeń  Wysokość kary 
pieniężnej w złotych

1  2  3 
1. 
 

 NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 
TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 
 

1.1. 
 

 [Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji]
< Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub bez wymaganej licencji > 
 

 8.000 
 

<1.1a. Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w 
łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których 
został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – za 
każdy kolejny ponadliczbowy wypis 

 

 

 

500> 

1.2. 
 

 Wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem 
niewpisanym do licencji z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący 
transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję 
 

 2.000 
 

1.3. 
 

 Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego 
zaświadczenia 
 

 8.000 
 

1.4. 
 

 [Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany 
danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie] 
<Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu 
elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 
zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8, w 
wymaganym terminie> 
 

 800 
 

1.5. 
 

 Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w 
całości lub w części 
 

 10.000 
 

1.6. 
 

 Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych 
dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w art. 
16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 
 

 10.000 
 

1.7. 
 

 Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych 
rzeczy 
 

 8.000 
 

<1.8 Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu 
elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenia na 
wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, 
zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym 
terminie> 

 
 

800> 
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2. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU DROGOWEGO OSÓB
 

2.1. 
 

 Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, 
bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego 
transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w 
publicznym transporcie zbiorowym 
 

 8.000 
 

2.2. 
 

 Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 
określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia 
przewozu w publicznym transporcie zbiorowym dotyczących: 
 

  
 

2.2.1. 
 

 - dni 
 

 2.000 
 

2.2.2. 
 

 - godzin odjazdu i przyjazdu 
 

 500 
 

2.2.3. 
 

 - ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków
 

 3.000 
 

2.3. 
 

 Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu 
jazdy 
 

 2.000 
 

2.4. 
 

 Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus
 

 5.000 
 

2.5. 
 

 Wykonywanie przewozu autobusem, który: 
 

  
 

2.5.1. 
 

 - nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na 
rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 
 

 5.000 
 

2.5.2. 
 

 - nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania w 
związku z przewozem określonej kategorii pasażerów 
 

 2.000 
 

2.6. 
 

 Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym 
regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do 
publicznej wiadomości 
 

 2.000 
 

2.7. 
 

 Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia 
opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki 
 

 2.000 
 

2.8. 
 

 Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany 
danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie 
 

 800 
 

2.9. 
 

 Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie 
drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym 
mowa w art. 18 ust. 5 
 

 8.000 
 

2.10. 
 

 Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem 
niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 
4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 
 
 

 8.000 
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2.11. 
 

 Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy 
prowadzenia pojazdu 
 

 2.000 
 

3. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH 
PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH 
 

3.1. 
 

 Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez 
posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia 
 

 10.000 
 

3.2. 
 

 Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy 
międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 
 

 8.000 
 

3.3. 
 

 Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie 
z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami 
określonymi w zezwoleniu 
 

 8.000 
 

3.4. 
 

 Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:
 

  
 

3.4.1. 
 

 - bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie 
przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków 
dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego 
zezwolenia 
 

 8.000 
 

3.4.2. 
 

 - pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie 
potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 
bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 
 

 8.000 
 

3.5. 
 

 Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 
 

 10.000 
 

3.6. 
 

 Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami 
określonymi dla tego przewozu 
 

 10.000 
 

3.7. 
 

 Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi 
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na transport kabotażowy 
 

 10.000 
 

3.8. 
 

 Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi 
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia 
 

 8.000 
 

3.9. 
 

 Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i 
informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 
 

 8.000 
 

4. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW
 

4.1. 
 

 Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w 
sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 
 

 3.000 
 

4.2. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż 
niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu 
do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

 2.000 
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odpadach 
 

4.3. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez 
transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym 
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 

 6.000 
 

4.4. 
 

 Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia 
 

 6.000 
 

4.5. 
 

 Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego zezwolenia 
 

 10.000 
 

4.6. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 
 

 6.000 
 

5. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, 
OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 
 

5.1. 
 

 Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:
 

  
 

5.1.1. 
 

 - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny
 

 100 
 

5.1.2. 
 

 - za każdą następną rozpoczętą godzinę
 

 200 
 

5.2. 
 

 Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 
przerwy: 
 

  
 

5.2.1. 
 

 - o czas powyżej 15 minut do 30 minut
 

 150 
 

5.2.2. 
 

 - za każde następne rozpoczęte 30 minut
 

 200 
 

5.3. 
 

 Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:
 

  
 

5.3.1. 
 

 - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny
 

 100 
 

5.3.2. 
 

 - za każdą następną rozpoczętą godzinę
 

 200 
 

5.4. 
 

 Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:
 

  
 

5.4.1. 
 

 - o czas do jednej godziny 
 

 50 
 

5.4.2. 
 

 - za każdą następną rozpoczętą godzinę
 

 100 
 

5.5. 
 

 Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:
 

  
 

5.5.1. 
 

 - o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin
 

 50 
 

5.5.2. 
 

 - za każdą następną rozpoczętą godzinę
 

 100 
 

5.6.  Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu   
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 dwóch kolejnych tygodni: 
 

 

5.6.1. 
 

 - o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin
 

 100 
 

5.6.2. 
 

 - za każdą następną rozpoczętą godzinę
 

 150 
 

6. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH LUB 
CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, 
CZAS JAZDY I POSTOJU 
 

6.1. 
 

 Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące (tachograf)
 

6.1.1. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące 
 

 3.000 
 

6.1.2. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie 
rejestruje wszystkich wymaganych elementów 
 

 2.000 
 

6.1.3. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie 
rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności 
kierowców prowadzących pojazd 
 

 1.000 
 

6.1.4. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez 
wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub 
kalibracji 
 

 1.000 
 

6.1.5. 
 

 Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 
wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę 
nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 
 

 1.000 
 

6.1.6. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 
nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 
uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - 
za każdy brakujący wydruk 
 

 100 
 

6.2. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia rejestrującego 
 

6.2.1. 
 

 Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 
urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy 
wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i 
przebytej drogi 
 

 5.000 
 

6.3. 
 

 Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia 
rejestrującego 
 

6.3.1. 
 

 Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-
godzinnego okresu - za każdy dzień 
 

 200 nie więcej niż 
2.000 
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6.3.2. 
 

 Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 
nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za 
każdą wykresówkę 
 

 100 nie więcej niż 
2.000 

 

6.3.3. 
 

 Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 
stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą 
wykresówkę 
 

 300 
 

6.3.4. 
 

 Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 
kierowców 
 

 3.000 
 

6.3.5. 
 

 Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców
 

 1.000 
 

6.3.6. 
 

 Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów:
1. imienia lub nazwiska kierowcy 
2. numeru rejestracyjnego pojazdu 
3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 
4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 
5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania 
pojazdu 
6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania 
pojazdu 
 

 50 za brak każdej 
danej 

 

6.3.7. 
 

 Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, 
danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu 
potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 
 

 500 
 

6.3.8. 
 

 Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie 
zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy - za 
każdą wykresówkę 
 

 300 
 

6.3.9. 
 

 Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych 
danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień 
 

 300 
 

6.3.1
0. 
 

 Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której 
stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia 
rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych 
zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi - za każdą 
wykresówkę 
 

 1.000 nie więcej niż 
5.000 

 

6.3.1
1. 
 

 Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za 
każdego kierowcę 
 

 500 
 

6.3.1
2. 
 

 Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia 
rejestrującego - za każdy pojazd 
 

 500 
 

6.3.1
3. 
 

 Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych 
wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, 
przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 
 

 300 
 

6.3.1  Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu  5.000 
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4. 
 

rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa
 

 

7. 
 

 NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWO-
KONTROLNYCH 
 

7.1. 
 

 Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych 
zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu 
drogowego taksówką 
 

 1.000 
 

8. 
 

 NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW
 

  
 

8.1. 
 

 Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez 
przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia 
 

 6.000. 
 

<8.2. Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym 
mowa w art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 
kierowców: 
1. do 2 godzin 
2. powyżej 2 do 10 godzin 
3. powyżej 10 godzin 

 
 
 

100 
300 
500 

8.3. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

1 000 

8.4. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

300> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1155) 
 

Art. 1. 
Ustawa określa: 
1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy; 
<1a) czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, w 

rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
1b) czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście 

wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym, na jego rzecz;> 

2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; 
3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych 

przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 
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2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE 
L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 
561/2006" oraz Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1479), zwaną dalej 
"Umową AETR"; 

4) okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane 
okresy odpoczynku kierowców: 
a)  zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 
b)  niebędących pracownikami 
- wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o 

których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. 
 

<Rozdział 3a 
Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy 

Art. 26a. 
Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do przedsiębiorców, o których mowa 
w art. 1 pkt 1a, i osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b. 

Art. 26b. 
1. Czasem pracy przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osób, o których 

mowa w art. 1 pkt 1b, jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym 
pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla 
którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności, o których 
mowa w art. 6 ust. 1. 

2. Do czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b, wlicza się czas pozostawania w 
gotowości, o której mowa w art. 6 ust. 2. 

Art. 26c. 
1. Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym 

okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.  
2. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 

godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.  

3. Czas pracy określony w ust. 1 i 2 obowiązuje: 
1) przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osoby, o których mowa w 

art. 1 pkt 1b – niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują 
przewóz drogowy; 

2) przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a, i osoby, o których mowa w 
art. 1 pkt 1b – jeżeli jednocześnie są zatrudnieni jako kierowcy na podstawie 
stosunku pracy. 

4. Przepisy art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
5. Do określenia okresu odpoczynku stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) 

561/2006 albo umowy AETR. 
Art. 26d. 

1. Ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 pkt 1a, prowadzi ten 
przedsiębiorca. 
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2. Ewidencję czasu pracy osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b, prowadzi podmiot, na 
rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy.  

3. Przepis art. 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
Art. 26e. 

1. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w art. 26d, przechowuje się przez okres 
dwóch lat po zakończeniu okresu nią objętego.  

2. Podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz drogowy wydaje osobom, o 
których mowa w art. 1 pkt 1b, kopię ewidencji czasu pracy.> 

 

 


