
 

    

  

REGULAMIN UŻYWANIA KARNETU TIR 

A. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Wystawienie: Karnet TIR wystawia się w państwie wyjazdu lub w państwie, w którym 

jego Posiadacz zamieszkuje lub przebywa. 

2. Język: Karnet TIR jest drukowany w języku francuskim, z wyjątkiem strony 1 okładki, 

której rubryki są także drukowane w języku angielskim; niniejsza strona jest 

tłumaczeniem "Regulaminu używania karnetu TIR" zamieszczonego w języku 

francuskim na stronie 2 okładki. Ponadto mogą być dołączone dodatkowe strony z 

tłumaczeniem drukowanego tekstu na inne języki. Karnety TIR używane do 

transportów TIR w ramach regionalnego łańcucha gwarancyjnego, mogą być 

drukowane w jakimkolwiek oficjalnym języku Narodów Zjednoczonych, za wyjątkiem 

strony 1 okładki, gdzie rubryki są również drukowane w języku angielskim lub 

francuskim. "Regulamin używania karnetu TIR" jest wydrukowany na stronie 2 okładki 

w języku Narodów Zjednoczonych, jak również w języku angielskim lub francuskim na 

stronie 3 okładki. 

3. Ważność: Karnet TIR zachowuje ważność do czasu zakończenia transportu TIR w 

docelowym urzędzie celnym, jeśli został przyjęty przez wyjściowy urząd celny w 

terminie ustalonym przez stowarzyszenie wystawiające (rubryka 1 strony okładki i 

rubryka 4 odcinków). 

4. Liczba karnetów: Jeden karnet TIR powinien być wystawiony na jeden zespół 

pojazdów (pojazdy złączone) lub kilka kontenerów załadowanych na jeden pojazd lub 

zespół pojazdów (patrz również ustęp 10 d). 

5. Liczba wyjściowych i docelowych urzędów celnych: Przewozy wykonywane na 

podstawie karnetu TIR mogą obejmować kilka wyjściowych i docelowych urzędów 

celnych, jednakże łączna liczba urzędów celnych wyjściowych i docelowych nie może 

przekraczać czterech. Karnet TIR może być przedstawiony docelowym urzędom 

celnym tylko wówczas, gdy został on przyjęty przez wszystkie urzędy celne wyjściowe 

(patrz również pkt 10e)). 

6. Liczba kartek: Jeżeli przewóz obejmuje tylko jeden wyjściowy urząd celny i jeden 

docelowy urząd celny, karnet TIR powinien zawierać co najmniej 2 kartki dla państwa 

wyjazdu, 2 kartki dla państwa docelowego, następnie po 2 kartki dla każdego państwa, 

przez którego terytorium odbywa się przewóz. Dla każdego dodatkowego wyjściowego 

lub docelowego urzędu celnego są ponadto potrzebne 2 kartki. 

7. Przedstawienie w urzędach celnych: Karnet TIR wraz z pojazdem drogowym, 

zespołem pojazdów, kontenerem lub kontenerami zostanie przedstawiony każdemu 

wyjściowemu, przejściowemu i docelowemu urzędowi celnemu. W ostatnim, 

wyjściowym urzędzie celnym powinien być umieszczony na dole wszystkich odcinków 

manifestu, które zostaną później użyte w tym przewozie, podpis urzędnika i pieczęć z 

datą urzędu celnego (rubryka 17). 

B. SPOSÓB WYPEŁNIENIA KARNETU TIR 

8. Wycieranie, dopiski: Karnet TIR nie może zawierać żadnych wycierań ani dopisków. 

Każda poprawka powinna być dokonywana przez przekreślenie błędnych danych i 

wpisanie w razie potrzeby danych właściwych. Każda zmiana powinna być 

potwierdzona przez jej autora i poświadczona przez władze celne. 



 

9. Wskazówka dotycząca rejestracji: Jeżeli przepisy wewnętrzne nie przewidują 

rejestracji przyczep i naczep, należy w miejscu przeznaczonym dla numeru 

rejestracyjnego wskazać zamiast tego numeru numer identyfikujący lub fabryczny. 

10. Manifest: 
a) Manifest wypełnia się w języku państwa wyjazdu, jeśli władze celne nie zezwolą 

na użycie innego języka. Władze celne innych państw, przez których terytorium 

następuje przewóz, zastrzegają sobie prawo żądania przetłumaczenia manifestu na 

ich język. W celu uniknięcia zwłoki mogącej wyniknąć wskutek takiego żądania 

zaleca się przewoźnikowi zaopatrzenie się w niezbędne tłumaczenia. 

b) Dane zamieszczane w manifeście powinny być pisane na maszynie lub 
powielane w sposób zapewniający łatwą ich czytelność na wszystkich 
kartkach. Kartki nieczytelne zostaną odrzucone przez władze celne.  

c) Mogą być dołączone do odcinków dodatkowe kartki tego samego wzoru co 

manifest. W tym przypadku wszystkie odcinki powinny zawierać następujące 

informacje: 

i) liczbę dodatkowych kartek (w rubryce 8), 

ii) liczbę i rodzaj sztuk przesyłek lub przedmiotów oraz ogólną wagę brutto 

towarów wymienionych na dodatkowych kartkach (w rubrykach 9-11). 

d) Jeżeli karnet TIR wystawiony jest na zespół pojazdów lub kilka kontenerów, 

zawartość każdego pojazdu lub kontenera zostanie oddzielnie wymieniona w 

manifeście, ze wskazaniem przed tym numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru 

identyfikującego kontenera (w rubryce 9 manifestu). 

e) Również w razie gdy jest kilka wyjściowych lub docelowych urzędów celnych, 

dane dotyczące towarów przyjętych do przewozu lub przeznaczonych dla każdego 

urzędu celnego powinny być wyraźnie oddzielone w manifeście. 

11. Listy przesyłek, zdjęcia, rysunki itd.: Jeżeli dla identyfikacji towarów ciężkich lub 

przestrzennych władze celne wymagać będą dołączenia tych dokumentów do karnetu 

TIR, dokumenty te zostaną poświadczone przez władze celne i przymocowane do 

strony 2 okładki karnetu. Ponadto wzmianka o tych dokumentach zostanie dokonana w 

rubryce 8 wszystkich odcinków. 

12. Podpis: Wszystkie odcinki (rubryki 14 i 15) powinny być datowane i podpisane przez 

Posiadacza karnetu TIR lub przez jego przedstawiciela.  

 

C. WYPADKI I USZKODZENIA 

13. Jeżeli w czasie drogi zamknięcie celne zostało przypadkowo zerwane lub towary uległy 

zniszczeniu bądź zostały uszkodzone, przewoźnik powinien natychmiast zwrócić się do 

władz celnych, w razie gdy znajdują się one w pobliżu, lub w ich braku - do innych 

właściwych władz państwa, w którym się znajduje. Te ostatnie władze sporządzają jak 

najszybciej protokół zajścia zamieszczony w karnecie TIR. 

14. W razie wypadku powodującego konieczność przeładowania towarów na inny pojazd 

lub do innego kontenera, przeładunek ten może być dokonany tylko w obecności jednej 

z władz wymienionych w ustępie 13. Władza ta sporządzi protokół zajścia. Z wyjątkiem 

przypadku, gdy karnet TIR zawiera wzmiankę "towary ciężkie lub przestrzenne", 

zastępczy pojazd lub kontener powinien być uznany za nadający się do przewozu 

towarów pod zamknięciem celnym. Ponadto zostanie on zamknięty celnie, a nałożone 

zamknięcia będą wymienione w protokole zajścia. Jednakże w przypadku braku 

pojazdu lub kontenera uznanego można dokonać przeładowania towarów na pojazd lub 

do kontenera nie uznanego, jeżeli daje on wystarczającą gwarancję. W tym ostatnim 

przypadku władze celne następnych państw ustalą, czy także i one mogą zezwolić na 

przewóz tym pojazdem lub kontenerem na podstawie karnetu TIR. 



 

15. W razie bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa powodującego konieczność 

natychmiastowego wyładunku towarów w całości lub w części, przewoźnik może 

według własnego uznania podjąć kroki bez wzywania lub bez oczekiwania interwencji 

władz wymienionych w ustępie 13. Powinien on wówczas udowodnić, że był zmuszony 

tak postąpić dla ratowania pojazdu, kontenera lub jego ładunku i niezwłocznie po 

zastosowaniu najpilniejszych środków zabezpieczających zawiadomić władze 

wymienione w ustępie 13 w celu stwierdzenia tych faktów, sprawdzenia ładunku, 

nałożenia zamknięcia celnego na pojazd lub kontener oraz sporządzenia protokołu 

zajścia. 

16. Protokół zajścia pozostanie w karnecie TIR aż do przybycia do docelowego urzędu 

celnego. 

17. Zaleca się stowarzyszeniom przekazanie przewoźnikom, niezależnie od wzoru 

zawartego w karnecie TIR, pewnej liczby formularzy protokołu zajścia napisanych w 

języku lub językach państw, przez których terytoria prowadzi trasa przewozu.  


