
KARTA  USŁUG

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

w sprawie:

Wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu

 osób lub rzeczy

1. Forma wykonania usługi:

Zezwolenie  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  przedsiębiorca  można  uzyskać  po  złożeniu  na

piśmie lub w postaci  dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  wniosku wraz

z załącznikami oraz po uiszczeniu opłat.

W przypadku  gdy  wniosek  jest  składany  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  załączniki  składa  się  również

w postaci elektronicznej.

2. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia - do pobrania tutaj.

2. Załączniki do wniosku:

a). Oświadczenie: 

- o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym (o braku poważnych naruszeń), 

- osoby zarządzającej transportem (o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr

1071/2009) o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie

albo

-  oświadczenie  osoby  uprawnionej  na  postawie  umowy  do  wykonywania  zadań  zarządzającego  transportem

w imieniu przedsiębiorcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

(forma możliwa  jedynie  w  przypadku  mikroprzedsiębiorcy -  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

b). Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem / osoby upoważnionej na podstawie

umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

c). Dokumenty  potwierdzające  spełniające  warunków,  o  których  mowa  w  art.  7  rozporządzenia  (WE)

nr  1071/2009,  tj.  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  odpowiedniej  zdolności  finansowej  w  wysokości

co najmniej:

- 9.000 euro - w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu samochodowego,

https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/wniosek%20-%20zezwolenie%20na%20przewo%C5%BAnika%20ver.3%20z%20RODO.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/o%C5%9Bwiadczenie%20przedsi%C4%99biorcy%20i%20kierownika%20transportu%20-%20z%20RODO%202019.pdf


- 5.000 euro - na każdy dodatkowy pojazd samochodowy.

Dokumentami potwierdzającymi posiadaną sytuację finansową są:

-  roczne sprawozdanie finansowe poświadczone  przez  audytora  lub  odpowiednio  upoważnioną  osobę.

Przedsiębiorca,  który  nie  jest  obowiązany  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.

o rachunkowości  do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność

finansową, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, tj.:

- gwarancja bankowa (wydana na podstawie ustawy Prawo bankowe),

- ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego.

UWAGA: Przy ocenie sytuacji  finansowej,  stosuje się średni  kurs Euro podany w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku

kalendarzowego.

d). Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

e). Oświadczenie  przedsiębiorcy  o  wskazaniu  osoby  pełniącej  funkcję  kierownika  transportu  

w przedsiębiorstwie:

- w formie dostępnej wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców 

albo

- dla pozostałych przedsiębiorców,

f). Oświadczenie  przedsiębiorcy  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców spełniających  warunki,  o  których  mowa  

w art.  5 ust.  2 pkt  2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym 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 wskazanej wyżej ustawy.

g). Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia.

h). Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

-  zarządzającej  transportem  lub  uprawnionej  na  podstawie  umowy  do  wykonywania  zadań  zarządzającego

transportem w imieniu przedsiębiorcy (lub w przypadku obywateli innych państw członkowskich - oświadczenie

tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr

1071/2009).

i). Wykaz pojazdów zgłaszanych do zezwolenia .

Do wglądu:

- dowód osobisty /  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - tożsamość osoby stwierdzana za

   pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego),

-  pełnomocnictwo lub  prokura  -  w  przypadku  działania  przez  przedstawiciela  (wraz  z  ewentualnym dowodem

   uiszczenia opłaty skarbowej - gdy jest on wymagany).

https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/Wykaz%20poj%20zezwolenie%2011-20.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20kierowcach%20A4%20-%20DRUK%20NR%203.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/o%C5%9Bwiadczenie%20dot.%20kierownika%20transportu%20-%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciel%202018%20z%20RODO%20spedycja.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/oswiadczenie%20o%20kierow.%20transportu%20zlecenie%20RODO%20v.2%20-%20mikroprzedsi%C4%99biorca.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/licencje%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%20siedziba%20i%20baza%20-%20z%20RODO.pdf


3. Miejsce złożenia wniosku

1. W formie wniosku elektronicznego – za pośrednictwem  rządowego portalu Biznes.gov.pl

przeznaczonego dla osób prowadzących działalność  gospodarczą:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty:

Ważne: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu terminu 

wizyty w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem.

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

4. Opłaty

Ważne: Dokonując płatności należy podać numer REGON swojego przedsiębiorstwa. 

W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  kwoty  wymaganej  płatności

prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Referatem Dróg i Transportu (tel. 17 8671410) -

w celu weryfikacji czy została ona poprawnie wyliczona.

Opłaty administracyjne:

1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub

rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

W przypadku  zgłoszenia  we  wniosku o  udzielenie  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika

drogowego  jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, o której  mowa powyżej,

powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd

samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się  opłatę w wysokości

1 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd

samochodowy  niezgłoszony  we wniosku  o  udzielenie  zezwolenia  pobiera  się  opłatę w wysokości 11 %

opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.

Opłata skarbowa:

17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

http://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/group
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1600-zezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego


Płatności można dokonać:

- w kasie starostwa - pokój nr 427,

- przelewem na konto Starostwa Powiatowego W Rzeszowie: 63 1020 4391 0000 6302 0202 0055. 

W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa  lub  prokury  należy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miasta  Rzeszowa:

17102043912018006200000423.

5. Wydział prowadzący:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

6. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni.

Termin  załatwienia  sprawy  może  ulec  wydłużeniu  w  szczególnie  skomplikowanych  przypadkach  -  o  czym

Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie.

7.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

1. Odbioru może dokonać osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo w pokoju nr 410.

Ważne: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu terminu 

wizyty w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem.

2. Za pośrednictwem poczty.

8. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1071/2009  z  dnia  21  października  2009  r.

ustanawiające  wspólne  zasady  dotyczące   warunków  wykonywania  zawodu  przewoźnika  drogowego

i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51).

Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  18  czerwca  2013  r.

w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców.

Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  6  sierpnia  2013  w  sprawie

wysokości  opłat  za  czynności  administracyjne  związane  z  wykonywaniem  przewozu  drogowego  oraz  za

egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 127-140.

http://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/group


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.).

9. Tryb odwoławczy

Na  podstawie  art.  127  §  2  i  art.  129  kpa  stronie  służy  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Rzeszowskiego - w terminie 14 dni - od dnia

doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołana wobec

organu, który wydał decyzję.

Z  dniem  doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  do  wniesienia

odwołania przez stronę/ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych

obowiązków  ustawowych,  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka  15,

35-959 Rzeszów.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13, 35-065 Rzeszów, tel. 17 2831174, adres e-mail:

rodo@powiat.rzeszow.pl .  

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe są przekazywane do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu  Drogowego

- https://kreptd.gitd.gov.pl .

Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  umożliwi  realizację  ustawowych  zadań  oraz  załatwienie

inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Osobie,  której  dane dotyczą przysługuje  prawo do żądania  od Administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania,  a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 

Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji

oraz profilowania.

Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

11. Uwagi dodatkowe

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

Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami zostaje wydana decyzja Starosty Rzeszowskiego podpisana

przez  upoważnionego  pracownika  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika

https://kreptd.gitd.gov.pl/
mailto:rodo@powiat.rzeszow.pl


drogowego.

Informacja przekazywana jest do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu  Drogowego.

Uzyskując  zezwolenie  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  przedsiębiorca  zobowiązany  jest

przedłożyć wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

- markę, typ;

- rodzaj, przeznaczenie;

- numer rejestracyjny;

- numer VIN;

- wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Organ  udzielający  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  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.

Łącznie z licencją wspólnotową, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje również

Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie.

Opracował: Jacek Baran Zatwierdził: Witold Adamczak

strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64

https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/Wykaz%20poj%20zezwolenie%2011-20.pdf
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