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Pieczęcie na zezwoleniu 



Czym są zezwolenia EKMT? 
Zezwolenia EKMT to licencje wielostronne, wydawane przez ITF/EKMT, na międzynarodowy zarobkowy przewóz towarów drogą lądową przez 
przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie członkowskim EKMT, na podstawie systemu kontyngentów, wykonywane operacje 
transportowe: 

 pomiędzy krajami członkowskimi EKMT; 

 w tranzycie przez terytorium jednego lub kilku krajów członkowskich EKMT przez pojazdy zarejestrowane w kraju członkowskim EKMT. 

  

Zezwolenia nie są ważne w przypadku operacji transportowych między państwem członkowskim a państwem trzecim. Na przykład pojazd wykonujący 
przewóz między Norwegią (kraj będący członkiem EKMT objęty systemem kwot) a Iranem jako miejscem docelowym (kraj nie będący członkiem EKMT, 
ale sąsiad kraju członkowskiego EKMT) nie może używać licencji EKMT do takiego transportu. 

Zezwolenia EKMT są ważne, jeśli transport odbywa się tranzytem przez kraj trzeci (na przykład ładunek załadowany w Norwegii do rozładunku w Rosji, 
tranzyt przez Iran). 

  

Zezwolenie EKMT wykorzystywane w przewozie ładunku między krajami UE przez kraje spoza UE (np. w relacji Austria – Grecja w tranzycie przez  
Serbię i Czarnogórę) musi być ważne zarówno w Austrii jak i w Grecji pomimo, że z tytułu przynależności Polski do UE na przewóz do/z  Austrii i Grecji 
wymagana jest jedynie licencja wspólnotowa. 

  

O wyłączeniu danego kraju z możliwości wykonania przewozu na jego terytorium na podstawie danego zezwolenia (pomimo członkostwa w EKMT) 
informuje czerwona pieczęć/pieczęcie z symbolem tego kraju. 

  

W przypadku przewozu tranzytowego przez terytorium państwa członkowskiego EKMT, na którego terytorium ważność danego zezwolenia została 
wyłączona, przewóz można wykonać na podstawie licencji wspólnotowej, zezwolenia bilateralnego lub przy wykorzystaniu innych rodzajów transportu 
np. przy pomocy transportu kombinowanego, przy czym zezwolenie EKMT musi znajdować się w pojeździe na całej trasie przewozu od miejsca 
załadunku do miejsca rozładunku towaru.  
 

 



Zasady przewozu 
Zezwolenia EKMT zezwalają na operacje transportowe na następujących warunkach: 

- po pierwszej załadowanej jeździe między krajem członkowskim rejestracji a innym krajem członkowskim, 

- przewoźnik może wykonać maksymalnie trzy przewozy załadowane, jeżeli państwo członkowskie 

rejestracji nie jest zaangażowane, 

- po tych trzech przejazdach z maksymalnym ładunkiem pojazd, załadowany lub pusty, musi wrócić do swojego kraju członkowskiego rejestracji. 

 

Po pierwszej jeździe ładownej pomiędzy krajem rejestracji pojazdu a innym krajem członkowskim EKMT, przewoźnik może wykonać maksimum łącznie trzy 
jazdy ładowne, w relacji poza krajem rejestracji pojazdu po czym pojazd załadowany lub pusty musi wrócić do kraju rejestracji pojazdu. 

 

Jazdy „na pusto” poza kraj rejestracji pojazdu nie są brane pod uwagę, ponieważ nie są one uznawane jako przewozy. Przewóz lub jazda „na pusto” w 
tranzycie przez kraj rejestracji pojazdu jest uważana jako jazda powrotna do kraju rejestracji pojazdu. 

 

Reguła ta nie ma zastosowana w przypadku Federacji Rosyjskiej, Niemiec i Turcji, które to państwa uznają, że przewóz lub jazda „na pusto” w tranzycie przez 
kraj rejestracji pojazdu nie jest jazdą powrotną do kraju rejestracji pojazdu. 

 

W przypadku korzystania z zezwoleń ważnych na terytorium Austrii, Grecji i Włoch pierwsza jazda z kraju rejestracji pojazdu musi być ładowna (przejazd z 
ładunkiem). W przypadku pozostałych krajów EKMT pierwsza jazda z kraju rejestracji pojazdu może być wykonana z ładunkiem lub bez ładunku. 



Zezwolenia 
Zezwolenia roczne (oznaczone kolorem zielonym) to zezwolenia ważne od 1 stycznia do 31 grudnia a licencje krótkoterminowe, ważne 30 dni są oznaczone 
kolorem żółtym. Zezwolenia krótkoterminowe nie są ważne na terytorium Austrii. 

 

Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, któremu zostało przyznane, jednakże każdorazowo z zezwolenia może korzystać jeden 
pojazd. Pojazd ten musi posiadać ważne wszystkie certyfikaty odpowiednie do wykorzystywanego zezwolenia. 

 

Zezwolenie powinno znajdować się w pojeździe na całej trasie przewozu, tj. od miejsca załadunku do miejsca wyładunku towaru, a relacje przewozowe 
powinny być zróżnicowane tzn. nie mogą ograniczać się tylko do przewozów bilateralnych. 

 

Zezwoleń nie stosuje się do przewozów kabotażowych. Rozwożenie wwiezionego ładunku (wyładunek wwiezionego towaru w wielu miejscach bez operacji 
załadunku tego towaru na terenie danego kraju) oraz zbieranie ładunku w celu wywiezienia (załadunek towaru w wielu miejscach bez operacji wyładunku 
tego towaru na terenie danego kraju) nie jest kabotażem. 

 

Zezwolenie EKMT nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. nienormatywnych, towarów niebezpiecznych, itp. 

 

W przypadku, gdy podróż rozpoczyna się na podstawie jednej rocznej lub krótkoterminowej licencji i jest kontynuowana na podstawie drugiej, wydanej na 
kolejny okres, obie licencje powinny być przechowywane na pokładzie przez całą podróż. 

 

Licencje ECMT nie mogą być przenoszone przez przedsiębiorstwo na osobę trzecią. 

Licencje uważa się za nieważne, jeżeli następujące obowiązkowe dane nie są na nich w sposób trwały wpisane: 

•  nazwa lub nazwa firmy i pełny adres przedsiębiorstwa transportowego; 

•  podpis i pieczęć organu wydającego licencję; 

•  daty rozpoczęcia i zakończenia ważności licencji; 

•  data wydania licencji. 

 



Zezwolenia 
Zezwolenia są również uznawane za nieważne, jeśli kontrola wyrywkowa wykaże, że nie są spełnione wymagania dotyczące emisji lub 
bezpieczeństwa określone dla poszczególnych typów samochodów ciężarowych. 

 

Zezwolenia mogą zostać cofnięte przez władze wydające w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń korzystania z licencji EKMT lub 
przepisów socjalnych lub drogowych, a także w przypadku niedostatecznego wykorzystania lub wykorzystania wyłącznie do powtarzających się 
operacji transportowych. 

 

Wyłącznie w przypadku korzystania z licencji EKMT zagubionej lub skradzionej lub używanej przez przewoźnika innego niż ten, któremu została 
dostarczona, lub w przypadku sfałszowanej lub przestarzałej licencji lub sfałszowanego certyfikatu, licencja lub certyfikat są natychmiast cofane, 
ponieważ dowód na przestrzeganie procedur krajowych. Kopia lub – jeśli nie jest to potrzebne w procedurach krajowych – oryginał zezwolenia lub 
świadectwa oraz odpowiednie informacje są przekazywane właściwemu organowi w kraju siedziby przewoźnika bez dalszej zwłoki (w ciągu 30 dni). 

 

W przypadkach, gdy przewoźnik posiadający wielostronne zezwolenie EKMT dopuścił się powtarzających się naruszeń lub sfałszował jakikolwiek 
dokument związany z korzystaniem z licencji EKMT, przewoźnik ten powinien mieć zakaz posiadania licencji EKMT przez co najmniej dwa lata 
 



Karnet 
Zezwolenie jest ważne łącznie z właściwie wypełnionym przez kierowcę karnetem (dziennikiem pokładowym) na międzynarodowy przewóz towarów oraz 
certyfikatem EURO IV, EURO V lub EURO VI. Certyfikat wystawia producent pojazdu lub upoważniony przedstawiciel producenta pojazdu. Certyfikat jest 
ważny bezterminowo. 
 
Karta karnetu powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną na wewnętrznej stronie okładki karnetu. Na każdej karcie 
konieczne jest również wpisanie numeru zezwolenia EKMT, do którego przypisany jest dany karnet. 
 
Użytkujący zezwolenie ma obowiązek przekazywać co miesiąc do organu wydającego zezwolenie  
w terminie do 15 dnia miesiąca wypełnione karty za miesiąc poprzedni. 
 
Ponieważ w karnetach użyto kart samokopiujących, podczas wypełniania karty należy używać twardej przekładki między kompletami (oryginał - kopia) 
poszczególnych stron. 
 
Karnet powinien mieć ten sam numer, co licencja, do których się odnoszą, w razie potrzeby z podnumerami, ponieważ nowy dziennik może być wydany 
tylko wtedy, gdy pierwszy zostanie wypełniony. W przypadku niespełnienia tej zgodności sama licencja może zostać uznana za nieważną. 
 
Ewidencja wykonanych operacji transportowych powinna być sporządzona w celu wykazania, w porządku chronologicznym, każdego przejazdu z ładunkiem 
między miejscem załadunku a miejscem rozładunku, a także dla każdego przejazdu bez ładunku, z przejściem granicznym. Punkty tranzytowe mogą być 
również zapisywane; jednak nie jest to obowiązkowe. 
 
Karnet należy wypełnić przed rozpoczęciem jakiejkolwiek podróży z ładunkiem, pomiędzy każdym punktem załadunku i rozładunku oraz dla każdego 
przejazdu bez ładunku. 
 
Właściwe władze nie mogą wymagać, aby w dzienniku pokładowym znajdowały się stemple z każdego kraju tranzytowego, ale mogą zdecydować o 
stemplowaniu dziennika po każdej kontroli. Posiadacz licencji ECMT nie musi posiadać pieczątek w dzienniku pokładowym z każdego kraju tranzytowego. 
 
Wypełnione wykresówki należy przechowywać w dzienniku pokładowym do upływu okresu ważności wskazanego w licencji. Kopie wykresówek są 
odłączane i przesyłane do właściwego organu lub organu w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku licencji 
rocznej. Pozwolenia krótkoterminowe są przesyłane do właściwego organu lub organu w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu okresu ich ważności. 



Zewnętrzna i wewnętrzna strona okładki 



Rejestrowanie przewozów 



Certyfikaty EURO safe 
Prawo jazdy, karnet oraz certyfikaty „Safe EURO IV”, „Safe EURO V”, „Safe EEV”  lub „Safe EURO VI” muszą być przechowywane w pojeździe i muszą być 
okazywane do wglądu na żądanie właściwych urzędników kontrolnych. Te organy kontrolne mogą w konsekwencji ostemplować dziennik. 
 
Samochody ciężarowe „EEV safe” nie są traktowane w ramach wielostronnego kontyngentu EKMT jako odrębna kategoria. Samochód ciężarowy „ EEV 
safe” eksploatowany na licencji wielostronnej ECMT musi posiadać licencję ECMT dla kategorii „EURO V safe”. 
 
Samochody ciężarowe wyższej kategorii (np. „ EURO V safe”) mogą korzystać z licencji niższej kategorii (np. „EURO IV safe”), ale nie jest to możliwe w 
drugą stronę. 
 
Świadectwa odpowiadające pojazdowi samochodowemu „ EEV safe” mogą być użytkowane z licencją dla samochodów ciężarowych kategorii „ Euro V 
safe” (lub niższej, tj. „ Euro IV safe”). 



Certyfikat EKMT zgodności potwierdzającego 
spełnienie przez pojazd wymogów 

technicznych i bezpieczeństwa  
dla pojazdu silnikowego 



EKMT Certyfikat 
badania 

technicznego dla 
pojazdów 

silnikowych i 
przyczep 



Kontrola 
Służby kontrolne każdego kraju członkowskiego EKMT są uprawnione do kontroli zezwolenia EKMT, karnetu i certyfikatów. 
Zezwolenie może zostać zatrzymane przez kontrolującego lub cofnięte (unieważnione) przez organ wydający w przypadku: 
•podejrzenia o fałszerstwo zezwolenia, certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych podczas wykonywania przewozu; 
•nieprawidłowego wykorzystywania np. użytkowania zezwolenia, które jest nieważne w jednym z krajów znajdujących się na trasie przewozu; 
•wykorzystywania jedynie do przewozów bilateralnych np. wyłącznie w relacji Polska–Rosja, bez realizacji przewozów wielostronnych; 
•sporadycznego wykorzystywania; 
•przekroczenia dopuszczalnej liczby trzech jazd ładownych pomiędzy krajami członkowskimi EKMT  
(bez powrotu pojazdu do Polski); 
•stwierdzonego nie wypełniania lub nieprawidłowego wypełniania  karnetu  np. brak relacji przewozu, brak informacji o stanie licznika przejechanych 
kilometrów przez pojazd, brak informacji o masie ładunku; 
•nie oddawania lub nieterminowego składania białych kart z karnetu EKMT. 
 
Zgodnie z regulaminem EKMT, w przypadkach gdy przedsiębiorca, posiadacz zezwolenia EKMT dokonał powtarzających się naruszeń lub posługiwał się 
fałszywymi dokumentami lub podrobił jakiekolwiek dokumenty związane z wykorzystywaniem zezwoleń EKMT, przedsiębiorca ten nie powinien 
otrzymywać zezwoleń EKMT przez co najmniej dwa kolejne lata. 
 
Przewoźnik nie może zostać dwukrotnie ukarany za to samo naruszenie. W celu uniknięcia wielokrotnego karania za jeden i ten sam przypadek 
nieprzestrzegania ograniczenia trzech przejazdów organ kontrolujący Państwa Członkowskiego wykrywający i nakładający sankcje powinien wskazać w 
kolumnie „uwagi specjalne” dziennika pokładowego liczba skontrolowanych przejazdów, w ramach których doszło do naruszenia (np. 3+1) oraz data 
kontroli i pieczęć odpowiedniego organu kontrolującego. Pojazd naruszający prawo musi zatem jak najszybciej wrócić do kraju siedziby. W takim 
przypadku dodatkowa operacja transportowa jest nowym naruszeniem. W celu potwierdzenia, że powrót do kraju rejestracji odbył się w ramach 
podróży tranzytowej, kierowca wpisuje w wierszu kolumny „Uwagi specjalne” dotyczące tej konkretnej operacji transportowej dużą literę „T” oraz datę 
i miejsce wjazdu na terytorium rejestracji pojazdu.  



Często zadawane pytania 
Czy przy wykonywaniu przewozów pomiędzy krajami członkowskimi ECMT obowiązkowe jest, aby w dzienniku ECMT znajdowała się pieczątka 
urzędu celnego kraju załadunku? 

 

 

Zgodnie z zasadami EKMT określonymi w „Przewodniku użytkownika wielostronnych kwot ECMT”, rozdział 5, artykuły 5.9 i 5.11, pieczęć może 
pojawić się w karnecie, ale nie jest to wymóg obowiązkowy: 

5.9 Urzędnicy kontrolujący nie mogą wymagać, aby karnety zawierały stemple z każdego kraju tranzytowego, ale mogą zdecydować o 
stemplowaniu dziennika po każdej kontroli. Posiadacz licencji ECMT nie jest zobowiązany do posiadania stempli w dzienniku pokładowym z 
każdego kraju tranzytu. być przechowywane w pojeździe i muszą być okazywane do kontroli przez właściwych urzędników kontrolnych na 
żądanie. Te organy kontrolne mogą w związku z tym stemplować dziennik pokładowy. 

Przewodnik nie zawiera żadnych szczególnych wymagań dotyczących umieszczania w dziennikach pokładowych pieczęci celnej lub 
jakichkolwiek innych władz kraju załadunku. 

Uznaje się zatem, że pieczęcie na arkuszach dziennika pokładowego, niezależnie od przypadku, nie są obowiązkowe. 

 



Często zadawane pytania 
Zdarzają się przypadki, gdy podczas trzeciej dwustronnej podróży obejmującej kraj rejestracji, na przejściach granicznych państwa 
członkowskiego EKMT innego niż kraj rejestracji. Organy kontrolujące wydają ostrzeżenie / karę za nadużycie licencji EKMT na podstawie 
interpretacji terminu "tylko powtarzające się operacje transportowe". 

 

W „Podręczniku użytkownika wielostronnych kontyngentów EKMT” definicja „Transport cykliczny” , Rozdział 1 (strona 9), stanowi, co 
następuje: „ - Transport cykliczny: transport na wyłączność między dwoma krajami członkowskimi poza krajem rejestracji”. Jednocześnie 
artykuł 6.6 rozdziału 6 „Ważność i wycofanie” Przewodnika mówi, że: 

6.6 Licencje mogą zostać cofnięte w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń korzystania z licencji EKMT lub przepisów 
socjalnych lub drogowych oraz w przypadku niewystarczającego wykorzystania lub wykorzystania wyłącznie do powtarzających się operacji 
transportowych. 

 

Uznaje się zatem, że dwustronne operacje transportowe z udziałem kraju rejestracji nie są uważane za przewóz cykliczny, a zatem nie są 
uważane za nadużycie licencji. Ponadto w przypadku przewozów cyklicznych do właściwych organów państwa rejestracji należy wyłącznie 
określenie, czy licencje nie są wykorzystywane w niewystarczającym stopniu oraz podjęcie decyzji o ich cofnięciu. 

 



Często zadawane pytania 
Czy konieczne jest, aby naczepa (naczepa) odpowiadała takim samym lub wyższym normom ekologicznym, jak sam ciągnik, ponieważ zdarzają 
się przypadki, gdy np. niektóre organy kontrolujące posiadają zaświadczenie EURO IV lub V na (pół-) przyczepa jest wymagana? 

 

Jak podano w „Podręczniku użytkownika wielostronnego kontyngentu EKMT”. Schemat dla samochodów ciężarowych schemat dla 
samochodów ciężarowych „EURO IV safe ” (str. 33), Rozdział 10 - Schemat dla samochodów ciężarowych „ EURO V safe” (str. 41) i Rozdział 11 
- Schemat „ EURO V safe ” (str. 41) „EURO VI safe” (strona 53):" 

 ... minimalne wymagania bezpieczeństwa są wymagane zarówno dla samego pojazdu, jak i przyczepy. W związku z tym należy wypełnić 
specjalne świadectwo dla przyczep, gdy są one rejestrowane i sprawdzane pod kątem badania przydatności do ruchu drogowego (por. 
załączniki 8 i 9). 

Certyfikaty te potwierdzają minimalne wymagania bezpieczeństwa. Zgodność przyczepy lub naczepy z normami emisji pojazdu ciągnącego (tj. 
EURO IV lub V lub VI) nie jest przewidziana w Przewodniku EKMT. 



Często zadawane pytania 

Tłumaczenie certyfikatów ECMT 

Dokumenty, które należy umieścić na pokładzie ciężarówki: Tłumaczenie certyfikatów 

Jak wskazano na stronie „Podręcznik użytkownika wielostronnego kontyngentu ECMT” iii, Certyfikaty przewożone na pokładzie ciężarówki 
powinny być wypełnione w jednym z czterech języków: język kraju rejestracji, francuski, angielski, niemiecki oraz należy dołączyć tłumaczenie 
na język co najmniej dwa inne z tych języków. 

Oznacza to, że tłumaczenie może mieć tylko formę odpowiedniego blankietu zaświadczenia i nie wymaga jego wypełniania ani stemplowania. 

 



STATYSTYKI 



Zezwolenia bazowe na 
2021 



Zezwolenia roczne na 
2021 



Ograniczenia w Austrii, Włoszech, 
Grecji, Węgrzech i Rosji 



Liczba zezwoleń w 2021 dla Polski (stan na 20.07.21) 
https://countrylicences.itf-oecd.org/edi/report-issued 



Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dot. 
wykorzystania zezwoleń EKMT w pierwszym półroczu 2021 

Ogólna liczba wydanych zezwoleń rocznych 1969 

Liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenia 496 

Liczba ocenianych stron karnetów 3830 

Liczba zezwoleń rocznych branych pod uwagę 1051 

Ogólna liczba jazd 14826 

Liczba jazd bez ładunku (w tym 3393 do/z Polski) 4552 

Udział jazd bez ładunku 31% 

Liczba jazd z udziałem kraju rejestracji pojazdu 9371 

Liczba jazd bez udziału kraju rejestracji pojazdu 5455 

Liczba jazd między krajami UE/EOG 2430 

Liczba jazd między krajami UE/EOG a krajami spoza EU/EOG 11906 

Liczba jazd pomiędzy krajami spoza UE/EOG 490 

Liczba naruszeń ograniczenia 0 

Liczba przedsiębiorstw, którzy naruszyli ograniczenie 0 



Liczba zezwoleń w 2021 dla Białorusi (stan na 20.07.21) 



Liczba zezwoleń w 2021 dla Ukrainy (stan na 20.07.21) 



Liczba zezwoleń w 2021 dla Turcji (stan na 20.07.21) 



KONIEC 

Dziękuję za uwagę 


