
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 961

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

Na podstawie art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór:

1) zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych w krajowym 
transporcie drogowym lub w międzynarodowym transporcie drogowym wykraczających poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospo-
darczej, zwanego dalej „zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne” – w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia;

2) wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, o którym mowa w pkt 1 – w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym 
na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest określony w rozporządzeniu Ko-
misji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autoka-
rowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 
z 10.04.2014, str. 39).

§ 2. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydane zgodnie z wzorami 
określonymi w przepisach dotychczas obowiązujących, zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Formularze zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydrukowane 
według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia  
31 grudnia 2015 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
(Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805 i 915.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie 

wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 6, poz. 41), które na 
podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 
(Dz. U. poz. 567 i 914) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. (poz. 961)

Załącznik nr 1

WZÓR
(format A5)

(strona przednia)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(oznaczenie
organu wydającego

zaświadczenie)

ZAŚWIADCZENIE NR ……..
na przewozy drogowe na potrzeby własne

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( ..........................................................

.................................................................................................................................................................. 1)) zaświadcza się, że:

.....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania2) (siedziba) i adres przedsiębiorcy)

.....................................................................................................................................................................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer NIP przedsiębiorcy)

zgłosił wykonywanie  ..................................................................................................................*) niezarobkowego przewozu
(rodzaj)

drogowego  ............................................................................................................................................ **) na potrzeby własne.
(zakres)

Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych:

Rodzaj Liczba

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą***)

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy***)

Zaświadczenie jest ważne do: .............................................

Data wystawienia ............................................................. r.

.................................................
(podpis organu

wydającego zaświadczenie)

(pieczęć urzędowa organu
wydającego zaświadczenie)

1) Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego z „późn. zm.”. 
2) Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 
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(strona odwrotna)

OBJAŚNIENIA

1. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne uprawnia przedsiębiorcę do prowadzenia przewozów drogo-
wych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadcze-
niem właściwy organ, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest 
możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

3. Jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, wymagają przy wykonywaniu między-
narodowego przewozu drogowego na potrzeby własne uzyskania odpowiedniego zezwolenia zagranicznego, przedsię-
biorca obowiązany jest posiadać takie zezwolenie.

4. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy 
uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwem leżącym 
poza terytorium Unii Europejskiej. Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu 
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.

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

*) Wpisać odpowiednio: krajowy albo międzynarodowy.
**) Wpisać odpowiednio: 
 osób lub rzeczy – w krajowym transporcie drogowym, 
 rzeczy – w międzynarodowym transporcie drogowym.
***) Dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych.

Opis:
– tło zaświadczenia koloru szarego,
– blankiet zaświadczenia posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie,
– godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
– napisy w kolorze czarnym,
– papier ze znakami wodnymi,
– numer (niepowtarzalny i ciągły) zaświadczenia drukowany farbą fluorescencyjną koloru czerwonego.



Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 961

 

Załącznik nr 2

WZÓR
(format A5)

(strona przednia)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(oznaczenie
organu wydającego

wypis z zaświadczenia)

WYPIS NR ……..

z zaświadczenia nr ……..

na przewozy drogowe na potrzeby własne

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( ..........................................................

..................................................................................................................................... 1)) wydaje się wypis z zaświadczenia na

............................................................................................................................................................*) niezarobkowy przewóz
(rodzaj)

drogowy  ............................................................................................................................................... **) na potrzeby własne.
(zakres)

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

Miejsce zamieszkania2) (siedziba) i adres przedsiębiorcy:

Ważny do ...............................................................

Data wystawienia .............................................. r.

.................................................
(podpis organu

wydającego wypis z zaświadczenia)

(pieczęć urzędowa organu
wydającego wypis z zaświadczenia)

Seria......, nr .......

1) Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego z „późn. zm.”.
2) Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
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(strona odwrotna)

OBJAŚNIENIA

1. Przedsiębiorcy wydaje się wypis z zaświadczenia na każdy pojazd.

2. Wypis z zaświadczenia powinien znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez 
kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

*) Wpisać odpowiednio: krajowy albo międzynarodowy.
**) Wpisać odpowiednio: 
 osób lub rzeczy – w krajowym transporcie drogowym, 
 rzeczy – w międzynarodowym transporcie drogowym.

Opis:
– tło wypisu z zaświadczenia koloru zielonego,
– blankiet wypisu posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie,
– godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
– napisy w kolorze czarnym,
– papier ze znakami wodnymi,
– seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) wypisu drukowane farbą fluorescencyjną koloru czerwonego.




