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W ZAKRESIE 
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano aktualny stan prawny reguluj�cy zasady podejmowania i wykonywa-

nia transportu drogowego osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono wy-
magania jakie musz� spe�nia� przewo�nicy oraz po�rednicy, aby wykonywa� dzia�alno�� gospodarcz� 
w zakresie transportu drogowego. Ponadto przedstawiono analiz� wybranej formy reglamentacji kra-
jowego transportu drogowego. Szczegó�owo opisano postanowienia ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 
roku o transporcie drogowym1, a w szczególno�ci przepisy okre�laj�ce zakres i warunki udzielania 
licencji na krajowy transport drogowy. Nast�pnie przedstawiono regulacje prawne dotycz�ce odmowy 
udzielenia, zmiany lub cofni�cia licencji w zakresie transportu drogowego, oraz op�at za czynno�ci 
administracyjne zwi�zane z wykonywaniem transportu drogowego.   

WST�P 
Wykonywanie dzia�alno�ci gospodarczej w niektórych ga��ziach �ycia gospodarczego 

podlega okre�lonej prawnej reglamentacji. Reglamentacja dzia�alno�ci gospodarczej polega 
na zastosowaniu przez pa�stwo instrumentów prawnych ograniczaj�cych samodzielno�� 
podmiotów prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�. Podstawowym aktem prawnym wprowa-
dzaj�cym ograniczenie swobody prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej jest ustawa z 2004 r. 
o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej2. Zgodnie z jej uregulowaniami jednym z mechani-
zmów reglamentacyjnych jest instytucja pozwole� na dzia�alno�� gospodarcz� tj. koncesje, 
zezwolenia, licencje oraz zgody. Zezwolenia, licencje oraz zgody s� wprowadzane najcz��ciej 
wówczas, gdy istnieje jedynie potrzeba sprawdzenia (weryfikacji), czy ubiegaj�cy si� o dany 
akt przedsi�biorca spe�nia wszystkie niezb�dne do tego warunki i wymogi przewidziane prze-
pisami prawa3. 

Pa�stwo wydaje akty reglamentacyjne jedynie ze wzgl�du na interes publiczny w na-
prawd� wa�nych i strategicznych dziedzinach gospodarki. Katalog dziedzin obj�tych obo-
wi�zkiem reglamentacyjnym wymieniony jest w ustawie o swobodzie dzia�alno�ci gospodar-
czej i mo�e ulec w dalszym ci�gu rozszerzeniu. Jedn� z tych dziedzin jest transport drogowy.  

                                                 
1  Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r., DzU 2001 nr 125, poz. 1371 ze zm. 
2  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., DzU 2004 nr. 173, poz. 1807 ze zm.  
3  M. Szyd�o: Reglamentacja podejmowania dzia�alno�ci gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie dzia�alno-

�ci gospodarczej. Przegl�d Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 12, s. 8. 
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1. FORMY REGLAMENTACJI TRANSPORTU DROGOWEGO 
Licencjonowanie dzia�alno�ci jest jednym z podstawowych �rodków prawnych, które wa-

runkuj� wykonywanie dzia�alno�ci zwi�zanej z transportem. Uzyskanie licencji jest niezb�dne 
w ka�dym przypadku podejmowania i wykonywania transportu drogowego. Warunki i tryb 
przyznawania licencji okre�lone zosta�y w ustawie z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie 
drogowym4. Ustawa ta w art. 4 pkt. 17 zawiera definicj� formaln� licencji. Zgodnie, z którym 
licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra w�a�ciwego do spraw transportu 
lub okre�lony w ustawie organ samorz�du terytorialnego, uprawniaj�ca do podejmowania 
i wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie transportu drogowego5. 

Ustawa o transporcie drogowym wprowadza podzia� licencji na: 
1. Licencje na transport drogowy osób: 
– na krajowy transport drogowy osób 
– na transport drogowy osób taksówk� 
– na mi�dzynarodowy transport drogowy osób 
2. Licencje na transport drogowy rzeczy: 
– na krajowy transport drogowy rzeczy 
– na krajowy transport drogowy rzeczy w zakresie po�rednictwa przy przewozie rzeczy 
– na mi�dzynarodowy transport drogowy rzeczy 

Ministerstwo Infrastruktury w marcu 2009 roku poda�o informacje dotycz�ce udzielonych 
licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy. Dane te uwzgl�dniaj� stan faktyczny na 
dzie� 31 grudnia 2008 roku, jak równie� stanowi� porównanie z rokiem poprzednim. Z in-
formacji przedstawionych przez ministerstwo wynika, i� liczba wydanych licencji wzros�a 
w stosunku do roku 2007. Liczba udzielonych licencji na przewóz osób wzros�a o oko�o 5%, 
za� na przewóz rzeczy o oko�o 8%.  

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów na dzie� 31.12.2008 r. udzielono: 
– ok. 8,7 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 60,1 tys. pojazdów;  
– ok. 61,5 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 173,3 tys. pojazdów (w tym ok. 

4,4 tys. tych licencji dotyczy�o uprawnienia tylko na wykonywanie po�rednictwa przy 
przewozie rzeczy)6. 

2. WYMAGANIA (WARUNKI) WOBEC PRZEWO�NIKÓW I PO-
�REDNIKÓW NIEZB�DNE DO UZYSKANIA LICENCJI NA 
TRANSPORT DROGOWY 
W art. 5 ust. 3-5 – ustawy o transporcie drogowym7 ustawodawca wprowadzi� regulacj� 

dotycz�c� przes�anek, które musz� by� spe�nione w przypadku ubiegania si� przez przewo	-
nika o licencj� na krajowy transport rzeczy jak i osób. Przes�anki te mo�na podzieli� na pi�� 
podstawowych warunków jakie musi wype�ni� wnioskodawca. 

Pierwszym warunkiem otrzymania licencji jest spe�nienie wymogu dobrej reputacji przez 
cz�onków organu zarz�dzaj�cego w przypadku �rednich i du�ych przedsi�biorstw transporto-
wych, a w przypadku ma�ych przedsi�biorstw osoby prowadz�cej dzia�alno�� gospodarcz�. 
dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dost�pu 
do zawodu przewo	nika drogowego transportu rzeczy i przewo	nika drogowego transportu 

                                                 
4  Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r., DzU 2001, nr 125, poz. 1371 ze zm. 
5  Art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
6  Zob. Informacje Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.03.2009 r., Licencje na krajowy transport drogowy. 


ród�em powy�szych informacji by�y zestawienia statystyczne przekazane do resortu infrastruktury przez 
urz�dy marsza�kowskie, starostwa oraz urz�dy miejskie i gminne w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 
ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym /DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874, z pó	n. zm./ 

7  Zob. art. 5 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
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osób oraz wzajemnego uznania dyplomów, �wiadectw i innych dokumentów potwierdzaj�-
cych posiadanie kwalifikacji, maj�ca na celu u�atwienie tym przewo	nikom korzystania z 
prawa swobody przedsi�biorczo�ci w dziedzinie transportu krajowego i mi�dzynarodowego8, 
wyja�nia co kryje si� pod poj�ciem dobrej reputacji. Zgodnie z t� interpretacj� osoba kieruj�-
ca firm� transportow� musi mie� nieposzlakowan� opini�, czyli nie mo�e by� karana za po-
pe�nienie ci��kich przest�pstw, a tak�e powinna prowadzi� dzia�alno�� gospodarcz� w dobrej 
wierze tj. w zgodzie z przepisami transportowymi i zasadami uczciwo�ci zawodowej. W roz-
porz�dzeniu tym nie dokonano szczegó�owej interpretacji poj�cia ci��kie przest�pstwo, tym 
samy przyznano pa�stwom cz�onkowskim Unii Europejskiej prawo do ustalenia w�asnych 
wymogów dobrej reputacji.  

W �wietle art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o transporcie drogowym wymóg dobrej repu-
tacji nie jest spe�niony lub przesta� by� spe�niony przez te osoby je�eli: zosta�y skazane pra-
womocnym wyrokiem s�du za przest�pstwa umy�lne lub wydano w stosunku do tych osób 
prawomocne orzeczenie zakazuj�ce wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego. Za przest�pstwa pope�nione umy�lnie ustawodawca uznaje nast�puj�-
ce rodzaje przest�pstw: przest�pstwa karne skarbowe, przeciwko bezpiecze�stwu w komuni-
kacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodno�ci dokumentów, ochronie �rodowiska 
lub warunkom pracy i p�acy albo innym przepisom dotycz�cym wykonywania zawodu. 

Drugim warunkiem jest posiadanie przez co najmniej jedn� osob� zarz�dzaj�c� przedsi�-
biorstwem transportowym tzw. certyfikatu kompetencji. Certyfikat potwierdza posiadanie 
wiedzy i umiej�tno�ci potrzebnych do wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego. Jest on wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Egza-
min kompetencji zawodowej obejmuje elementy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finan-
sowego, jak równie� wymaga wiedzy z zakresu zarz�dzania przedsi�biorstwem i znajomo�ci 
przepisów prawa o ruchu drogowym.  

Kolejn� przes�ank� jest dysponowanie przez wnioskodawc� odpowiednimi �rodkami fi-
nansowymi w wielko�ci gwarantuj�cej prawid�owe wykonywanie dzia�alno�ci. Zgodnie 
z przepisami prawa przedsi�biorca powinien posiada� zabezpieczenie finansowe w wysoko�ci 
9 tys. euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, oraz 
5 tys. euro na ka�dy nast�pny pojazd samochodowy. 

W momencie sk�adnia wniosku o uzyskanie licencji przewo	nik powinien wykaza� i� 
dysponuje odpowiednim kapita�em. Kondycj� finansow� potwierdza si� w oparciu o doku-
menty wymienione w art. 5 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym9 tj. rocznym sprawozda-
niem finansowym, dokumentami potwierdzaj�cymi: dysponowanie �rodkami pieni��nymi w 
gotówce lub na rachunku bankowym lub dost�pnymi aktywami, posiadanie akcji, udzia�ów 
lub zbywalnych papierów warto�ciowych, posiadanie por�cze� bankowych, jak równie� pra-
wa w�asno�ci nieruchomo�ci. 

Czwartym warunkiem jest posiadanie przez wnioskodawc� tytu�u prawnego do dyspono-
wania pojazdem lub pojazdami, którymi b�dzie wykonywa� transport drogowy.  

Ostatni warunek jaki musi by� spe�niony przez przewo	nika jest okre�lony w art. 5 ust. 3 
pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym, którego tre�� jest nast�puj�ca przedsi�biorca osobi�cie 
wykonuj�cy przewozy i zatrudnienie przez niego kierowcy, a tak�e inne osoby niezatrudnione 
przez przedsi�biorc�, lecz wykonuj�cy osobi�cie przewozy na jego rzecz, spe�niaj� wymaga-
nia okre�lone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

                                                 
8  Zob. dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie dost�pu do zawodu 

przewo	nika drogowego transportu rzeczy i przewo	nika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uzna-
nia dyplomów, �wiadectw i innych dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji, maj�ca na celu 
u�atwienie tym przewo	nikom korzystania z prawa swobody przedsi�biorczo�ci w dziedzinie transportu kra-
jowego i mi�dzynarodowego, DzU L 124 z 23.5.1996, str. 1 

9  Zob. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
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o ruchu drogowym oraz w innych przepisach okre�laj�cych wymagania w stosunku do kie-
rowców, a tak�e nie byli skazani prawomocnym wyrokiem s�du za przest�pstwa umy�lne 
przeciwko bezpiecze�stwu w komunikacji, mieniu, wiarygodno�ci dokumentów lub �rodowi-
sku10.  

Zgodnie z ustaw� o transporcie drogowym przedsi�biorca prowadz�cy dzia�alno�� trans-
portow� mo�e zatrudni� kierowc�, który spe�nia wymagania okre�lone w niniejszej ustawie. 
Kierowca musi spe�nia� nast�puj�ce kryteria: 
– uko�czone 21 lat, 
– posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii uprawniaj�ce do kierowania pojazdem samo-

chodowym, 
– nie ma przeciwwskaza� zdrowotnych ani psychologicznych do pracy na stanowisku kie-

rowcy, 
– uzyska� kwalifikacje wst�pn� oraz uko�czy� szkolenie okresowe. 

Organem w�a�ciwym do udzielenia przewo	nikowi licencji jest starosta w�a�ciwy ze 
wzgl�du na miejsce siedziby przedsi�biorstwa, je�eli us�ugi transportowe b�d� �wiadczone 
tylko na terytorium kraju. Post�powanie w sprawie udzielenia licencji wszczynane jest po-
przez z�o�enie wniosku. Wniosek powinien zawiera� dane wskazane w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy 
o transporcie drogowym11. Obligatoryjne we wniosku o udzielenie licencji powinny by� 
podane nast�puj�ce informacje: 
– oznaczenie przedsi�biorcy czyli nazwa firmy i jej adres, 
– poda� numer z rejestru przedsi�biorców albo z ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej, 
– okre�li� rodzaj i zakres prowadzonej dzia�alno�ci transportowej, 
– wskaza� liczb� pojazdów jakimi dysponuje przedsi�biorca, 
– wskaza� czas na jaki ma by� wydana licencja. 

Do formalnych wymogów wniosku nale�y do��czy� informacje dodatkowe: 
– odpis z rejestru przedsi�biorców albo z ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej, 
– kserokopi� za�wiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
– kserokopi� za�wiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, 
– kserokopi� certyfikatu kompetencji zawodowych wydanych dla przedsi�biorcy lub osoby 

zarz�dzaj�cej transportem w przedsi�biorstwie, 
– za�wiadczenie z Centralnego Rejestru Karnego, �e osoby zarz�dzaj�ce przedsi�biorstwem 

nie by�y karane za przest�pstwa umy�lne jak równie� nie wydano w stosunku do nich 
orzeczenia zakazuj�cego wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego, 

– dokumenty potwierdzaj�ce, �e przedsi�biorca posiada sytuacj� finansow� zapewniaj�c� 
podj�cie i wykonywanie dzia�alno�ci transportowej, 

– o�wiadczenie przedsi�biorcy, �e zatrudnieni przez niego kierowcy spe�niaj� wymagania 
okre�lone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym oraz 
innych przepisach okre�laj�cych wymagania w stosunku do kierowców, 

– wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopusz-
czaj�cych pojazd do ruchu. Je�eli przedsi�biorca nie jest w�a�cicielem pojazdów musi do-
datkowo przedstawi� dokument uprawniaj�cy do dysponowania tymi pojazdami. 
Weryfikacja podanych we wniosku danych oznacza konieczno�� przeprowadzenia post�-

powania dowodowego zgodnie z art. 75-88 KPA12. Na podstawie z�o�onego wniosku starosta 
b�dzie ustala�, czy wnioskodawca spe�nia wymagane przez prawo warunki. Ich niespe�nienie 
skutkuje odmow� udzielenia przedsi�biorcy licencji.  
                                                 
10 Art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
11 Zob. art. 8 ust. 2-3 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
12 Zob. art. 75-88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post�powania administracyjnego, DzU 1960, nr 30, 

poz. 168 ze zm. 
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Od 1 stycznia 2006 roku obowi�zuje licencja na krajowy transport drogowy rzeczy przy 
po�rednictwie przy przewozie rzeczy. Zapis ten zosta� wprowadzony nowelizacj� ustawy 
o transporcie drogowym, w brzmieniu nadanym ustaw� z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw13. 

Ze zmian wprowadzonych do ustawy o transporcie drogowym wynika, i� ka�dy przedsi�-
biorca wykonuj�cy spedycj�, podlega zapisom wskazanej ustawy w zakresie po�rednictwa 
przy przewozie rzeczy, z zastrze�eniem spedytorów zajmuj�cych si� spedycj� w innych ni� 
transport drogowy ga��ziach transportu. Zgodnie z art. 12 ust. 1a ustawy o transporcie drogo-
wym dla wykonywania po�rednictwa przy przewozie rzeczy zarówno krajowego jaki mi�dzy-
narodowego, niezb�dnie jest uzyskanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy oraz 
posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysoko�ci 50 000 euro.  

Aby przedsi�biorca wykonuj�cy spedycj� uzyska� licencje na krajowy transport rzeczy 
przy po�rednictwie przy przewozie rzeczy musi spe�ni� warunki okre�lone w art. 5 ust. 3 
ustawy o transporcie drogowym. S� to takie same wymagania jak co do przewo	ników zaj-
muj�cych si� transportem drogowym rzeczy. Przy czym do spedytorów nie maj� zastosowa-
nia zapisy art. 5 ust. 3 pkt 3 i 4 ww. ustawy dotycz�ce kierowców oraz tytu�u prawnego do 
dysponowania pojazdami. 

Licencja na krajowy drogowy transport osób jest wymagana od ka�dego przedsi�biorcy, 
który podejmuje dzia�alno�� gospodarcz� w zakresie przewozu osób. Bez wzgl�du na to, czy 
przewóz osób b�dzie wykonywany autobusem, czy samochodem osobowym przeznaczonym 
do przewozu 9 osób ��cznie z kierowc�. Licencja jest wydawana przez starost� w�a�ciwego 
miejscowo. Po uprzednim przed�o�eniu wniosku i spe�nieniu warunków okre�lonych w art. 5 
ust. 3-5 ustawy transporcie drogowym.  

Powy�sza licencja uprawnia jednie do prowadzenia dzia�alno�ci transportowej w zakresie 
przewozów wahad�owych i okazjonalnych na terenie kraju. Definicje formalne tych przewo-
zów zosta�y okre�lone w ustawie o transporcie drogowym. W �wietle art. 4 pkt 10 przewóz 
wahad�owy to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, mi�dzy 
tym samym miejscem pocz�tkowym a tym samym miejscem docelowym, przy spe�nieniu 
��cznie nast�puj�cych warunków:  

a) ka�da grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca pocz�t-
kowego,  

b) miejsce pocz�tkowe i miejsce docelowe oznaczaj� odpowiednio miejsce rozpocz�cia 
us�ugi przewozowej oraz miejsce zako�czenia us�ugi przewozowej, z uwzgl�dnieniem 
w ka�dym przypadku okolicznych miejscowo�ci le��cych w promieniu 50 km14.  

Za� w �wietle art. 4 pkt 11 przewóz okazjonalny to przewóz osób, który nie stanowi 
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahad�owego15. 
Definicja przewozów okazjonalnych budzi szereg zastrze�e�, gdy� sam ustawodawca nie po-
daje jej wprost. 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami przedsi�biorca prowadz�cy dzia�alno�� w zakresie 
przewozów okazjonalnych otrzymuje jedn� licencj� niezale�nie od liczby posiadanych samo-
chodów uprawniaj�cych do przewo�enia osób na terenie kraju. Mimo tak daleko id�cych 
uprawnie� na przedsi�biorc� ustawodawca na�o�y� pewne ograniczenia wynikaj�ce z ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniaj�cej ustaw� o transporcie drogowym. Nowelizacja ta ma wy-
eliminowa� sytuacj�, w której przedsi�biorca posiadaj�cy pojazd lub pojazdy do 9 osób i li-
cencj� na drogowy okazjonalny przewóz osób wykonuj� w rzeczywisto�ci przewozy taksów-
kowe. Przewo	nikom bez licencji na przewóz taksówkami nowe przepisy zabraniaj�: umiesz-
                                                 
13 Zob. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, 

DzU nr 180, poz. 1497. 
14 Art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
15 Art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
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czania i u�ywania w samochodzie taksometru, umieszczania oznacze� z nazw�, adresem oraz 
telefonem przedsi�biorcy oraz umieszczania na dachu samochodu tzw. koguta i innych urz�-
dze� technicznych16.   

W �wietle art. 12 ust. 1 pkt 1b ustawy o transporcie drogowym licencja na krajowy trans-
port drogowy osób nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówk�. Przedsi�-
biorca, który chce �wiadczy� us�ugi przewozu osób taksówk�, musi spe�nia� wymagania 
okre�lone w art. 6 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym17. W pierwszej kolejno�ci przedsi�-
biorca prowadz�cy firm� przewozow� powinien spe�ni� wymóg dobrej reputacji, posiada� 
tytu� prawny do dysponowania pojazdami, którymi przewozy b�d� wykonywane. Ponadto 
w�a�ciciel sam wykonuj�cy przewozy jak i kierowcy przez niego zatrudniani nie mog� by� 
karani prawomocnym wyrokiem za przest�pstwa umy�lne przeciwko bezpiecze�stwu w ko-
munikacji, mieniu, wiarygodno�ci dokumentów lub �rodowisku, a tak�e za przest�pstwa 
przeciwko �yciu i zdrowiu oraz przeciwko wolno�ci seksualnej i obyczajowo�ci. Powinni 
spe�nia� wymagania okre�lone w przepisach prawa o ruchu drogowym, w szczególno�ci po-
siada� odpowiedni� kategori� prawa jazdy. Ostatnim i najwa�niejszym warunkiem jest posia-
danie za�wiadczenia o uko�czeniu szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówk� lub 
udokumentowan� co najmniej 5 – letni� praktyk� w tym zawodzie. Zasady szkolenia okre�la 
rozporz�dzenie ministra infrastruktury z 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzo-
ru za�wiadczenia oraz wysoko�ci op�at za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu 
drogowego taksówk�18. Zgodnie z za��cznikiem nr 1 do tego rozporz�dzenia szkolenie trwa 
28 godzin. Obejmuje zagadnienia zwi�zane z przepisami: o transporcie drogowym, o ruchu 
drogowym, prawa przewozowego, prawa miejscowego, o taksometrach, prawa pracy, prawa 
podatkowego i BHP. Jednym z wa�niejszych punktów szkolenia jest zapoznanie si� z zagad-
nieniami z topografii miejscowo�ci, a w szczególno�ci z usytuowaniem zabytków, bazy noc-
legowo-gastronomicznej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej.   

Licencje na transport drogowy taksówk� wydaje si� na okre�lony pojazd i obszar, który 
mo�e obejmowa� gmin�, gminy s�siaduj�ce lub miasto sto�eczne Warszaw�. Udzielenie li-
cencji musi by� poprzedzone z�o�eniem pisemnego wniosku do organu w�a�ciwego w spra-
wie wydania licencji na transport drogowy taksówk�. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
o transporcie drogowym organem w�a�ciwym w przewozach taksówkowych: 
– na obszar gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
– na obszar gminy s�siaduj�cej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta dal siedziby lub miej-

sca zamieszkania przedsi�biorcy, 
– na obszar miasta sto�ecznego Warszawy jest Prezydent miasta sto�ecznego Warszawy19.  

We wniosku o udzielenie licencji na przewóz taksówkami powinny by� podane takie sa-
me danej jak w przypadku wniosku o udzielnie licencji na transport drogowy. Z zastrze�e-
niem, i� do tego wniosku nie maj� zastosowania przepisy art. 8 ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy o trans-
porcie drogowym. Zgodnie z powy�szym przedsi�biorca prowadz�cy firm� taksówkow� nie 
musi przedstawia� kserokopii certyfikatu kompetencji zawodowych, jak równie� dokumen-
tów potwierdzaj�cych posiadanie sytuacji finansowej zapewniaj�cej podejmowanie i prowa-
dzenie dzia�alno�ci gospodarczej w zakresie transportu drogowego.  

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami organ w�a�ciwy, który wyda� licencje na transport 
drogowy rzeczy i osób, mo�e j� cofn��. Decyzja o cofni�ciu licencji mo�e by� obligatoryjna 
jak i fakultatywna.  

                                                 
16 M. Kobyla�ski: Koniec z taksówkami bez wymaganych licencji. Gazeta Prawna  
17 Zob. art.6 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym. 
18Zob. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru za�wiad-

czenia oraz wysoko�ci op�at za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówk�, DzU 
z 2002 r., nr 12, poz. 118. 

19 Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym. 
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Obligatoryjne cofni�cie licencji nast�puje w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o transporcie dro-
gowym. Zgodnie z tym artyku�em wszczyna si� post�powanie w sprawie cofni�cia licencji w 
przypadku gdy: 
– wydano prawomocne orzeczenie zakazuj�ce przedsi�biorcy wykonywania dzia�alno�ci 

gospodarczej obj�tej licencj�, 
– przedsi�biorca nie podj�� dzia�alno�ci obj�tej licencj� w ci�gu 6 miesi�cy od dnia jej wy-

dania, pomimo wezwania, 
– przedsi�biorca nie spe�nia wymaga� uprawniaj�cych do wykonywania dzia�alno�ci w za-

kresie transportu drogowego, 
– ra��co naruszy� warunki okre�lone w licencji lub inne warunki wykonywania dzia�alno�ci 

okre�lone przepisami prawa, 
– odst�pi� licencj� osobie trzeciej, 
– zaprzesta� wykonywania dzia�alno�ci gospodarczej obj�tej licencj� przez okres co naj-

mniej 6 miesi�cy, 
– ra��co narusza przepisy dotycz�ce czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców, 

Do przedsi�biorców prowadz�cych dzia�alno�� w zakresie przewozu osób taksówk� 
oprócz wy�ej wskazanych przypadków obligatoryjnego cofni�cia licencji nale�y zaliczy� tak-
�e samowoln� zmian� wskaza� urz�dze� pomiarowo – kontrolnych zainstalowanych w samo-
chodzie. Za� w odniesieniu do przedsi�biorców zajmuj�cych si� spedycj� w zakresie transpor-
tu drogowego dodatkowo uwzgl�dnia si� sytuacj�, w której spedytor zleca wykonanie prze-
wozu rzeczy podmiotowi nieposiadaj�cemu licencji.  

Fakultatywne cofni�cie licencji na krajowy transport drogowy nast�puj� w �wietle art. 15 
ust. 3 wskazanej ustawy transportowej. Zgodnie z tym przepisem licencja mo�e by� cofni�ta, 
je�eli jej posiadacz: 
– nie przedstawi�, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów niezb�dnych przy 

sk�adaniu wniosku o udzielenie licencji, 
– ra��co lub wielokrotnie narusza przepisy dotycz�ce dopuszczalnej masy, nacisków osi lub 

wymiaru pojazdów, 
– zalega w regulowaniu zobowi�za�, w szczególno�ci dotycz�cych ce�, podatków jak rów-

nie� zobowi�za� z tytu�u prowadzonej dzia�alno�ci wobec kontrahentów, 
– zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym, na karcie kierowcy lub karcie 

przedsi�biorstwa, 
– zmienia wskazania urz�dze� pomiarowo – kontrolnych lub tachografów cyfrowych 

umieszczonych w poje	dzie. 
Cofni�cie licencji skutkuje tym, i� przedsi�biorca zobowi�zany jest zwróci� organowi 

wydaj�cemu licencj� i wypisy z tej licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 
o cofni�ciu licencji sta�a si� ostateczna. Ponadto nie mo�e prowadzi� dzia�alno�� transporto-
wej przez okres co najmniej 3 lat. 

3. OP�ATY NA UDZIELENIE LICENCJI   
Przedsi�biorcy podejmuj�cy i wykonuj�cy transport drogowy s� obowi�zani do ponosze-

nia op�at, w szczególno�ci za dokonanie czynno�ci administracyjnych w tym udzielenie licen-
cji. Zgodnie z przepisami ustawy to minister w�a�ciwy do spraw transportu w drodze rozpo-
rz�dzenia okre�la wysoko�� i sposób wnoszenia op�at za czynno�ci administracyjne. W dniu 4 
grudnia 2007 r. Minister Infrastruktury wyda� rozporz�dzenie w sprawie wysoko�ci op�at za 
czynno�ci administracyjne zwi�zane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzami-
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nowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych20. W �wietle rozdzia�u 2 tego rozpo-
rz�dzenia wysoko�� op�aty za udzieleni licencji na krajowy transport drogowy zale�y od ró�-
nych czynników, a w szczególno�ci od: 
– rodzaju udzielonej licencji, 
– okresu na jaki licencja zosta�a wydana, 
– obszaru na jakim licencja obowi�zuje. 

Wysoko�ci op�at za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy przedstawiono 
w tabeli 1. 

Tab. 1. Op�aty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  
Op�aty za licencj� na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówk�  

[od ka�dego pojazdu w PLN] 
Obszar gmin Obszar gmin s�siaduj�cych Obszar miasta sto�ecznego Warszawy

Okres wa�no�ci licencji [w latach] 
2-15 15-30 30-50 2-15 15-30 30-50 2-15 15-30 30-50 
200 250 300 280 350 400 320 380 450 

Op�aty za licencj� na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym nie 
b�d�cym taksówk� [od ka�dego pojazdu w PLN] 

Okres wa�no�ci licencji [w latach] 
2-15 15-30 30-50 
700 800 900 

Op�aty za licencj� na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym 
[od ka�dego pojazdu w PLN] 

Okres wa�no�ci licencji [w latach] 
2-15 15-30 30-50 
800 900 1000 

PODSUMOWANIE 
1. Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego nale�y do dzia�alno�ci reglamento-

wanej przez pa�stwo. Oznacza to, i� przedsi�biorcy chc�cy prowadzi� t� dzia�alno�� mu-
sz� wype�ni� warunki okre�lone przepisami prawa. 

2. Procedura wydania licencji na transport drogowy oraz elementy wniosku o jej udzielenie 
wymagaj� zapoznania si� aktami prawnymi reguluj�cymi dzia�alno�� gospodarcz� w tym 
zakresie. Aktami tymi s� ustawa o transporcie drogowym, ustawa o swobodzie dzia�alno-
�ci gospodarczej i w�a�ciwe rozporz�dzenia (m.in. rozporz�dzenie w sprawie wysoko�ci 
op�at za czynno�ci administracyjne zwi�zane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz 
za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej). 
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