
 
 

 
 

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2022.2201.-t.j.) art. 14 

Obowiązek zgłoszenia zmiany danych 
 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci  

 elektronicznej, 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. 
 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz 

niektórych innych ustaw  - Dz.U.2022.209 z dnia 2022.01.28 
 

Art.  11.  W przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 

wejścia  w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia  

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 29.05.2022r. 
 

Art. 1 pkt 4 ww. ustawy oraz art. 5 ust. 6  

 

W celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu 

wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. 
 

art. 4 pkt 21a) baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia 

działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z 

następujących elementów:  
• miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,  

• miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,  

• miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;  

przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006; 
 

 

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2022.2201.-t.j.) art. 7 a ust. 8   

„Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie 

organowi udzielającemu, w terminie do dnia 31 marca roku następnego: 
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia       

poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; 

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia,   

wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji”. 
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