
 

 

Towar  
(kraj 

pochodzenia) 

List CMR  
(nr rubryki CMR) 

Dokument towarzyszący/ 
informacje dodatkowe 

Rodzaj 
zezwolenia 

Polska 

(1) nadawca : PL 
(4) miejsce załadunku : PL 
(16) przewoźnik/kraj rejestracji 
pojazdu : PL 
(21) kraj sporządzenia CMR: PL 

Dodatkowy dokument nie jest wymagany ogólne 

KR-3 

(1) nadawca : KR-3 lub PL 
(4) miejsce załadunku : PL 
[terminal 
morski/kolejowy/lotniczy] 
(16) przewoźnik/kraj rejestracji 
pojazdu : PL 
(21) kraj sporządzenia CMR: PL 

[przywóz towaru innymi środkami transportu spoza UE/EFTA] 
 
Wskazanie w liście przewozowym: 

• portu morskiego/stacji kolejowej/ lotniska na terytorium RP jako miejsca załadunku;  

• numeru i data sporządzenia konosamentu bądź innego dokumentu przewozu 

morskiego/kolejowego/lotniczego na podstawie którego towar został tam dostarczony; 
 

lub 

 

Pisemne zlecenie przewozu, zawierające: 

• trasę przewozu towaru, 

• nazwę i wagę ładunku, 

• informacje o nadawcy (nazwa, adres, nr tel., osoby kontaktowe), 

• pełny adres miejsca załadunku,  

• podpis, pieczęć, nazwisko osoby podpisującej 

 
Wszystkie informacje zawarte w zleceniu muszą być zgodne z listem przewozowym. 

 

ogólne 

 
[przywóz towaru innymi środkami transportu z kraju UE/EFTA] 
 
Pisemne zlecenie przewozu, zawierające: 

• trasę przewozu towaru, 

• nazwę i wagę ładunku, 

• informacje o nadawcy (nazwa, adres, nr tel., osoby kontaktowe), 

• pełny adres miejsca załadunku,  

• podpis, pieczęć, nazwisko osoby podpisującej 

 
Wszystkie informacje zawarte w zleceniu muszą być zgodne z listem przewozowym. 
 



 

 

Towar  
(kraj 

pochodzenia) 

List CMR  
(nr rubryki CMR) 

Dokument towarzyszący/ 
informacje dodatkowe 

Rodzaj 
zezwolenia 

KR-3 

(1) nadawca : KR-3 lub PL 
(4) miejsce załadunku : PL 

[skład/centrum logistyczne] 
(16) przewoźnik/kraj rejestracji 
pojazdu : PL 
(21) kraj sporządzenia CMR: PL 

 

[przywóz drogowy towaru z kraju UE/EFTA] 
 
 
Kopia listu CMR poprzedzającego przewozu z kr-3 poświadczona oryginalną pieczątką 
posiadacza składu bądź innego obiektu w którym nastąpił rozładunek i załadunek.  
 
Informacja o miejscu rozładunku i nazwa towaru muszą być zgodne z miejscem załadunku i 
nazwą towaru w aktualnym liście CMR.  
 

lub 

 

Pisemne zlecenie przewozu, zawierające: 

• trasę przewozu towaru, 

• nazwę i wagę ładunku, 

• informacje o nadawcy (nazwa, adres, nr tel., osoby kontaktowe), 

• pełny adres miejsca załadunku,  

• podpis, pieczęć, nazwisko osoby podpisującej 

 
Wszystkie informacje zawarte w zleceniu muszą być zgodne z listem przewozowym. 

 
ogólne 

[przywóz drogowy towaru spoza UE/EFTA] 
  
Kopia listu przewozowego CMR poprzedzającego przewozu z kr-3 poświadczona oryginalną 
pieczątką posiadacza składu bądź innego obiektu w którym nastąpił rozładunek i załadunek 
oraz z adnotacją organu celnego innego państwa o przekroczeniu granicy celnej. 

Informacja o miejscu rozładunku i nazwa towaru muszą być zgodne z miejscem załadunku i 
nazwą towaru w aktualnym liście CMR. 

lub 

Pisemne zlecenie przewozu, zawierające: 

• trasę przewozu towaru, 

• nazwę i wagę ładunku, 

• informacje o nadawcy (nazwa, adres, nr tel., osoby kontaktowe), 

• pełny adres miejsca załadunku,  

• podpis, pieczęć, nazwisko osoby podpisującej 
 

Wszystkie informacje zawarte w zleceniu muszą być zgodne z listem przewozowym. 



 

 

Towar  
(kraj 

pochodzenia) 

List CMR  
(nr rubryki CMR) 

Dokument towarzyszący/ 
informacje dodatkowe 

Rodzaj 
zezwolenia 

Polska 

(1) nadawca : podmiot z KR-3  
(4) miejsce załadunku : PL 
(16) przewoźnik/kraj rejestracji 
pojazdu : PL 
(21) kraj sporządzenia CMR: PL 
 

Faktura VAT (Invoice) wystawiona przez podmiot z KR-3 zawierająca informację o miejscu 

załadunku w Polsce.  

Informacja o państwie pochodzenia towaru zawarta na fakturze musi być zgoda z informacją 
o państwie załadunku na CMR.  

Jeżeli faktura zawiera inne informacje (kraju rozładunku, kraj rejestracji pojazdu lub nr 
rejestracyjny pojazdu) – muszą być one zgodne z CMR.  

lub 

Pisemne zlecenie przewozu, zawierające: 

• trasę przewozu towaru, 

• nazwę i wagę ładunku, 

• informacje o nadawcy (nazwa, adres, nr tel., osoby kontaktowe), 

• pełny adres miejsca załadunku,  

• podpis, pieczęć, nazwisko osoby podpisującej 

 
Wszystkie informacje zawarte w zleceniu muszą być zgodne z listem przewozowym. 

lub 

 

Certyfikat pochodzenia towaru (świadectwo) 
lub 

Certyfikat weterynaryjny 

lub 

Certyfikat fitosanitarny 

lub 

Dokument (certyfikat) potwierdzający bezpieczeństwo towaru w zakresie ich zgodności 
z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz higienicznymi 
Informacja o państwie pochodzenia towaru zawarta w certyfikacie musi pokrywać się z 
informacją o państwie załadunku pojazdu i państwie rejestracji pojazdu zawartą w CMR. 

 

ogólne 

W przypadku braku potwierdzenia informacji o miejscu załadunku na podstawie przedłożonych dokumentów lub niezgodności w przedłożonych 
dokumentach, przewóz na podstawie zezwolenia ogólnego (uprawniającego do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego) nie jest możliwy 
- wymagane zezwolenie specjalne na przewóz do/z krajów trzecich.  

 

KR-3 


