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DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r.
Poz. 939

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1)

.go

z dnia 16 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie
krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
Na podstawie art. 20 ust. 2 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. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:

2)

załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

w.
rcl

1)

załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
2. Do zezwoleń i wypisów z zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się potwierdzonego przez organ wydający
cennika.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ww

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

1)

2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r.
poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

WZÓR

WZÓR
(format A 4)
(strona przednia)

Rzeczpospolita Polska
(nazwa organu
wydającego zezwolenie)

v.p
l

i Budownictwa
z dniai16
czerwca 2016 r. (poz. 939)
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury
Budownictwa
z dnia 16 czerwca 2016 r. (poz. …)
Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

…….………………..
(miejscowość, data)

.go

ZEZWOLENIE Nr ……..
na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie
drogowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (…………...……………………………………………………..1)) zezwalam
przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy oraz siedziba i adres
przedsiębiorcy albo miejsce jego zamieszkania2))

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie
drogowym
dwustronny

w.
rcl

rodzaj przewozu:

tranzytowy

w relacji:
przez:

przejścia graniczne:

z ważnością do:

ww

Zezwolenie jest ważne wraz z załączonym i potwierdzonym przez organ wydający
zezwolenie rozkładem jazdy.
Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,
z późn. zm.)).

1)
2)

(pieczęć urzędowa organu
wydającego zezwolenie)

…………………………
(podpis organu
wydającego zezwolenie)

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

1. Zezwolenie powinno znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu
i być okazywane przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli (art. 87
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym).

2. Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania przewozów, które zaczynają i kończą się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /kabotaż/ (art. 19 ust. 1 ustawy o transporcie
drogowym).

w.
rcl

.go

3. Zezwolenie nie może być odstąpione 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 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 915) - (art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym).

Adnotacje urzędowe:

ww

Linia prowadzona jest we współpracy z:

Opis zezwolenia:
- tło koloru jasnobeżowego,
- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone
w ultrafiolecie,
- godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
- napisy w kolorze czarnym,
- papier ze znakami wodnymi.

nieregularnie,

widoczne
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Załącznik nr 2

WZÓR

(format A 4)
(strona przednia)

Rzeczpospolita Polska

(nazwa organu
wydającego zezwolenie)

Załącznik nr 2

v.p
l

WZÓR

……………………..
(miejscowość, data)

ZEZWOLENIE Nr ………
na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym
transporcie drogowym

.go

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (………………………………………………………………….1)) zezwalam
przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy oraz siedziba i adres przedsiębiorcy
albo miejsce jego zamieszkania2))

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym
transporcie drogowym
dwustronny

tranzytowy

w relacji:

w.
rcl

rodzaj przewozu:

przez:

przejścia graniczne:

z ważnością do:

Zezwolenie jest ważne wraz z załączonym i potwierdzonym przez organ wydający
zezwolenie rozkładem jazdy.

ww

Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,
z późn. zm.)).

1)
2)

(pieczęć urzędowa
organu wydającego zezwolenie)

……………………………
(podpis organu
wydającego zezwolenie)

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

Objaśnienia:

1. Zezwolenie powinno znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być
okazywane przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli (art. 87 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy o transporcie drogowym).

2. Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania przewozów, które zaczynają i kończą się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /kabotaż/ (art. 19 ust. 1 ustawy o transporcie
drogowym).

w.
rcl

.go

3. Zezwolenie nie może być odstąpione 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 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 915) - (art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym).

ww

Opis zezwolenia:
- tło koloru jasnobeżowego,
- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne
w ultrafiolecie,
- godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
- napisy w kolorze czarnym,
- papier ze znakami wodnymi.
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WZÓR
WZÓR

(format A 4)

Załącznik nr 3

(strona przednia)

Rzeczpospolita Polska

(nazwa organu
wydającego wypis z zezwolenia)

………………………..
(miejscowość, data)

WYPIS Nr …..
Z ZEZWOLENIA Nr …..
na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie
drogowym

.go

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (………………………………………………………………….1)) –
wydaje się wypis z zezwolenia
przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy oraz siedziba i adres przedsiębiorcy
albo miejsce jego zamieszkania2))

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie
drogowym
dwustronny

tranzytowy

w relacji:

w.
rcl

rodzaj przewozu:

przez:

przejścia graniczne:

z ważnością do:

Wypis z zezwolenia jest ważny wraz z załączonym i potwierdzonym przez organ wydający
wypis z zezwolenia rozkładem jazdy.
Pouczenie

ww

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,
z późn. zm.)).

1)
2)

…………………………………….
(podpis organu wydającego
wypis z zezwolenia)
(pieczęć urzędowa organu
wydającego wypis z zezwolenia)

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

v.p
l

(strona tylna)

Wypis z zezwolenia powinien znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania
przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli
(art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym).

Adnotacje urzędowe:

.go

2. Wypis z zezwolenia nie uprawnia do wykonywania przewozów, które zaczynają i kończą
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /kabotaż/ (art. 19 ust. 1 ustawy o transporcie
drogowym).

ww

w.
rcl

Linia prowadzona jest we współpracy z:

Opis wypisu z zezwolenia:
- tło koloru jasnobeżowego,
- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone
w ultrafiolecie,
- godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
- napisy w kolorze czarnym,
- papier ze znakami wodnymi.

nieregularnie,

widoczne
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Załącznik nr 4

WZÓR

(format A 4)
(strona przednia)

Rzeczpospolita Polska

(nazwa organu
wydającego wypis z zezwolenia)

Załącznik nr 4

v.p
l

WZÓR

………………………

(miejscowość, data)

WYPIS Nr …….
Z ZEZWOLENIA Nr ……..

.go

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym
transporcie drogowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (……………………………………………………………….1)) wydaje się wypis z zezwolenia
przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy oraz siedziba i adres przedsiębiorcy
albo miejsce jego zamieszkania2))

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym
transporcie drogowym
dwustronny

tranzytowy

w.
rcl

rodzaj przewozu:

w relacji:
przez:

przejścia graniczne:

z ważnością do:

ww

Wypis z zezwolenia jest ważny wraz z załączonym i potwierdzonym przez organ wydający
wypis z zezwolenia rozkładem jazdy.
Pouczenie

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,
z późn. zm.)).

1)
2)

(pieczęć urzędowa organu
wydającego wypis z zezwolenia)

…………………………………….
(podpis organu wydającego
wypis z zezwolenia)

Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego z „późn. zm.”.
Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej.
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Objaśnienia:

v.p
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(strona tylna)

1. Wypis z zezwolenia powinien znajdować się w pojeździe przez cały czas trwania
przewozu i być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli
(art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o transporcie drogowym).

w.
rcl

.go

2. Wypis z zezwolenia nie uprawnia do wykonywania przewozów, które zaczynają i kończą
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /kabotaż/ (art. 19 ust. 1 ustawy o transporcie
drogowym).
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Opis wypisu z zezwolenia:
- tło koloru jasnobeżowego,
- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie,
- godło państwa tłoczone w lewej górnej części blankietu,
- napisy w kolorze czarnym,
- papier ze znakami wodnymi.

