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Na podstawie art.  29b ustawy z  dnia 6 września 
2001  r. o  transporcie drogowym (Dz.  U. z  2007  r. 
Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz 
drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażo-
wy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3)  sposób wypełniania blankietów zezwoleń; 

4)  wzory zezwoleń. 

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na 
międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy: 

1)  na przewóz dwustronny;

2)  na przewóz tranzytowy; 

3)  na przewóz dwustronny lub tranzytowy; 

4)  na przewóz do lub z państwa trzeciego. 

2. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz 
drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zezwolenia na drogowy przewóz kabota-
żowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 1, są 
wykorzystywane do wykonywania przewozów na na-
stępujących warunkach:

1)  zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 — do 
wykonywania międzynarodowego przewozu dro-
gowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa 
określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2)  zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 — do 
wykonywania międzynarodowego przewozu dro-
gowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 

3)  zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 — do 
wykonywania międzynarodowego przewozu dro-
gowego rzeczy pomiędzy terytorium państwa 
określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 — do 
wykonywania międzynarodowego przewozu dro-
gowego rzeczy pomiędzy terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej a  terytorium państwa innego niż 
określone w zezwoleniu. 

2. Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzysty-
wane do przewozu pojazdem samochodowym zareje-
strowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagra-
nicznego między miejscami położonymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy 
przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wypełnia: 

1)  organ wydający zezwolenie, wpisując numer ze-
zwolenia, który może być dodatkowo przedstawio-
ny techniką służącą do jego automatycznego od-
czytu, w szczególności w postaci jedno- lub dwu-
wymiarowego kodu kreskowego;

2)  w części A — organ wydający, wpisując oznacze-
nie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, ro-
dzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę 
ważności zezwolenia;

3)  w części B — posiadacz zezwolenia, wpisując na-
zwę i  adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny 
pojazdu, datę wjazdu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, państwo załadunku i  rozładunku — 
w przypadku jazdy z ładunkiem; 

4)  w części C — organ wydający zezwolenie, wpisu-
jąc miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę or-
ganu wydającego;

5)  w części D — służba kontrolna, wpisując datę wjaz-
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
wyjazdu z  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
umieszczając pieczęć i podpis osoby kontrolującej 
oraz odrywając przy wjeździe i wyjeździe z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej odcinek kontrolny 
zezwolenia, oznaczony odpowiednio: D1, D2, D3, 
D4.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
kieruje działem administracji rządowej — transport, na 
podstawie § 1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007  r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, 
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 
i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 
Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, 
Nr  164, poz.  1107, Nr  225, poz.  1466, Nr  247, poz.  1652 
i  Nr  249, poz.  1656 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  30, 
poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, 
Nr  134, poz.  780, Nr  159, poz.  945, Nr  168, poz.  1005, 
Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.
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2. Blankiet zezwolenia na drogowy przewóz kabo-
tażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypeł-
nia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo 
przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwole-
nia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsię-
biorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miej-
sce załadunku i rozładunku.

§ 5. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz dro-
gowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wyda-
ne.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na 
międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz dro-
gowy przewóz kabotażowy (Dz. U. Nr 194, poz. 1292).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r. 

Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej: S. Nowak
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1763)

Załącznik nr 1

WZÓR
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(Strona odwrotna) 

 

Opis zezwolenia: 

papier: bie cy, dwutonowy znak wodny, gramatura 90 g/m2, w ókna widoczne w wietle VIS, w ókna aktywne  

w UV, zabezpieczenie chemiczne;  

format: A4 (210 mm x 297 mm); 

kolory: strona przednia: t o giloszowe - kolor jasnozielony, strona odwrotna: napisy w kolorze czarnym;  

zabezpieczenia w druku: t o giloszowe, mikrodruk;  

numer zezwolenia: drukowany farb  koloru czarnego; 

strona przednia:  w rubrykach D1, D2, D3, D4 papier perforowany w miejscach oznaczonych przerywan  lini . 

 

 

Informacje:  
 

1. Zezwolenie nale y wype ni  najpó niej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

2. Zezwolenie powinno znajdowa  si  w poje dzie przez ca y czas trwania przewozu 
i by  okazywane na danie uprawnionych osób. 

3. Zezwolenie uprawnia do wykonywania wy cznie przewozu, na jaki zosta o wydane.  
4. Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania przewozów kabota owych. 
5. Zezwolenie nie mo e by  odst powane innym przedsi biorcom. 
 

W przypadku niewype nienia lub nieprawid owego wype nienia blankietu zezwolenia 
w cz ci B,  przejazd uznaje si  za wykonywany bez zezwolenia.  
 
 General provisions 
 

1. The permit should be filled in at the latest before entry to Poland. 
2. The permit should be kept at all times on board of the vehicle during whole  journey and be 

presented on demand of authorized persons.  
3. The permit entitles to perform transport exclusively for which it has been issued. 
4. The permit does not entitle to perform cabotage operations. 
5. The permit is not transferable. 

 
In case of not fulfillment or incorrect fulfillment of the authorization in the part B, the haulage 
is considered to be performed without the permit.  
 
   
 

1.      ,      
 . 

2.          
a       .  

3.        pe ,    
 . 

4.        . 
5.       . 

 
        
  «B»,      .  
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(format A-4) 
(strona przednia) 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 

………………………………………… 
(nazwa organu) 

 
 

Zezwolenie na drogowy przewóz kabota owy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasa przewozu 

 
Data wydania Ograniczenia 

 
Nazwa i adres przedsi biorcy 

Nr rejestracyjny:                               samochód ci arowy /ci gnik                                 przyczepy/naczepy 

 
Miejsce za adunku Miejsce roz adunku 

 
 
Miejsce, data, podpis i piecz  okr g a organu wydaj cego 

Pa stwo przewo nika 

Załącznik nr 2

WZÓR
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(Strona odwrotna) 
 
 
 
 

 
 
Informacje:  
 

1. Zezwolenie powinno znajdowa  si  w poje dzie przez ca y czas trwania przewozu  
i by  okazywane przez kierowc  na danie uprawnionych osób. 

2. Zezwolenie uprawnia do wykonywania wy cznie przewozu, na jaki zosta o 
wydane.  

3. Zezwolenie nie mo e by  odst powane innym przedsi biorcom. 
 

 
General provisions 
 

1. The permit should be kept at all times on board of the vehicle during whole journey 
and be presented on demand of authorized persons.   

2. The permit entitle to perform transport exclusively for which it has been issued. 
3. The permit is  not transferable. 

 
 
   
 

1.          
a       .  

2.        pe ,  
   . 

3.       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Opis  zezwolenia: 

- format: A4 (210 mm x 297 mm) 
- t o zezwolenia koloru bia ego 
- napisy w kolorze czarnym 




