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Transport ponadgabarytowy na terenie całej Europy to skomplikowane 

zagadnienie. Mogą Państwo napotkać na swojej drodze wiele przeszkód, 

zarówno w sensie dosłownym, jak i utrudnień biurokratycznych. Jako przewoźnik 

muszą Państwo mieć pewność, że perfekcyjnie uregulowano formalności w 

zakresie niezbędnych zezwoleń/uzgodnień. To zadanie dla specjalistów, które 

mogą Państwo bez wahania powierzyć firmie European Permit Service. 

Słowo „service” znalazło się w nazwie firmy nieprzypadkowo. Nasi klienci 

chwalą sobie standard obsługi, który pozwala nam wyróżnić się na rynku już od 

1992 r. Potrzebują Państwo zezwolenia na ostatnią chwilę? Trzeba opracować 

alternatywną trasę? Transport został niespodziewanie zatrzymany przez 

wypadek? Pilnie potrzebują Państwo pilota transportu? Mogą Państwo liczyć na 

EPS. Natychmiast przystępujemy do działania i sprawiamy, że Państwa transport 

natychmiast wraca na drogi... w całej Europie.

Z A do B, 
formalności od A do Z w całej Europie 



Wyjątkowe doświadczenie

European Permit Service posiada wiedzę, doświadczenie 

i sieć (lokalnych) ekspertów pozwalające na sprawne i 

bezproblemowe zorganizowanie Państwa transportu 

ponadgabarytowego. Doradzimy Państwu, jak 

spełnić minimalne wymagania w zakresie transportu 

ponadwymiarowego obowiązujące w poszczególnych 

krajach. Uzyskamy wszelkie zezwolenia/ zwolnienia oraz 

inne niezbędne dokumenty, a w razie potrzeby zajmiemy 

się również objazdem trasy i pilotażem transportu. Mogą 

Państwo szybko i bez zmartwień ruszać w drogę. W ten 

sposób firma EPS pomaga Państwu zrealizować umowy 

zawarte z Państwa zleceniodawcami.  

Wyjątkowa sieć ekspertów

Mimo że wiele procesów w UE zostało już 

ujednoliconych, w przypadku transportu 

ponadgabarytowego w różnych krajach europejskich 

obowiązują często różne wymagania, zasady i procedury 

uzyskiwania zezwoleń. Eksperci firmy EPS doskonale 

znają ten świat i sprawnie poruszają się w gąszczu 

skomplikowanych przepisów, a także na bieżąco śledzą 

zmiany w ustawodawstwie i utrzymują kontakty z 

instytucjami rządowymi. Dzięki naszym kontaktom z 

właściwymi organami w wielu krajach europejskich 

jesteśmy w stanie prędko dopełnić wszelkich 

formalności, co umożliwia Państwu jak najszybsze 

wyruszenie w drogę.



Wyjątkowe tempo

Każdy przewoźnik, który planuje transport 

ponadwymiarowy, musi znać odpowiedź na różne 

pytania takie jak:

•  Czy w przypadku tego transportu potrzebuję 

zezwolenia/ zwolnienia?

•  Czy wymagany jest pilota? 

•  Czy obowięzkowe jest specjalne oznakowanie?

•  Czy zespół pojazdów musi posiadaę specjalne 

tablice oznakowania?

•  Jakie inne działania naleęy wykona?

Nasi eksperci udzielą prawidłowych odpowiedzi, 

uwzględniając przy tym wszystkie dane i wymogi 

zgłoszone przez przewoźnika. Nasze wieloletnie 

doświadczenie i wiedza sprawiają, że jesteśmy w stanie 

szybko dostarczyć Państwu wszystkie wymagane 

dokumenty. Wiemy, że czas to pieniądz. 



Nawet najmniejsza pieczątka ma ogromne znaczenie

Zezwolenia/zwolnienia

Zorganizowanie transportu ponadgabarytowego z 

punktu A do punktu B to nie bułka z masłem. Każdy 

transport jest inny, a różne kraje europejskie stosują 

często odmienne zasady, prawa i procedury uzyskiwania 

zezwoleń. Nawet doświadczony przewoźnik może łatwo 

zgubić się w biurokratycznych zawiłościach. Wystarczy 

zaznaczyć niewłaściwą kratkę czy zapomnieć o „jednej 

pieczątce”. Nie warto ryzykować. Powierz to zadanie 

ekspertom firmy EPS, którzy już tysiące razy przebywali 

tę skomplikowaną drogę. Dzięki nim zyskają Państwo 

pewność, że wszelkie potrzebne dokumenty zostaną 

dostarczone na czas.

W drogę tylko z właściwymi „papierami”

•  Zezwolenia/zwolnienia dla transportu okazjonalnego

•  Zezwolenia/zwolnienia długotrwałe

•  Konkretne dokumenty dotyczące danego zespołu 

pojazdów i krajów leżących na zaplanowanej trasie

•  Takie jak SERT

•  Tzw. zaświadczenie o transporcie ciężkim 

•  Oświadczenie transportu ciężkiego paragraf 70 

•  Scheda Technica oraz Ficha Technica itd.



Dobre przygotowanie to połowa sukcesu 

Sygnalizacja i tablice oznakowania

Niezmiernie ważne jest, aby Państwa pojazd był 

wyposażony w odpowiednią sygnalizację zgodną z 

wymogami prawnymi. Przemawiają za tym względy  

bezpieczeństwa, ale także możliwość uniknięcia zbędnych 

zatrzymań. W wielu krajach europejskich obowiązują 

rozbieżne przepisy, takie jak różne kolory i rozmiary tablic 

oznakowania i lamp błyskowych. Poszczególne kraje 

często zmieniają ustawodawstwa dotyczące tych kwestii. 

Nawet doświadczony przewoźnik będzie miał trudności, 

aby samodzielnie nadążyć za zmianami. 

Firma EPS zajmuje się tym na co dzień, bezustannie 

kontrolując sytuację. Dzięki temu możemy przygotować 

dla Państwa pełną, prawidłową sygnalizację, która 

spełnia wymogi europejskie i aktualne wytyczne, 

jak również posiada oznakowanie CE. W ten sposób 

zyskają Państwo uspokajającą pewność, że o niczym 

nie zapomniano. Mogą Państwo również zamówić 

poszczególne elementy swojej sygnalizacji w naszym 

sklepie internetowym.



Doświadczony pilot to najbezpieczniejszy wybór 

Pilotaż i objazd trasy

Transport ponadgabarytowy może być do tego stopnia 

wyjątkowy, że przed złożeniem wniosku o zezwolenia i 

zwolnienia konieczne będzie szczegółowe rozpoznanie 

trasy. Planując optymalną drogę, trzeba uwzględnić 

fizyczną odległość, czas przejazdu oraz przeszkody, które 

można napotkać w drodze. Także w tym przypadku 

liczymy się ze specyficznymi wymogami obowiązującymi 

w krajach, przez które przebiega trasa transportu. 

W tym celu firma EPS utrzymuje doskonałe, 

bezpośrednie kontakty z ministerstwami, instytucjami 

rządowymi i firmami prywatnymi, które znają aktualną 

sytuację w danym kraju i wynikające z niej możliwości.

 Korzystamy z tych informacji, aby wraz z naszymi 

partnerami z sieci międzynarodowych agencji i firm 

pilotażowych ustalić, gdzie mogą wystąpić jakieś 

trudności oraz sprawdzić, czy możliwe jest usunięcie 

mebli ulicznych i innych przeszkód.

 W przeciwnym razie proponujemy alternatywne trasy. 

Wspólnie z Państwem ustalamy, jakie są priorytety.



Ci sami piloci na całej trasie

Przewoźnicy i kierowcy bardzo cenią sobie sytuację, 

w której same osoby pilotują transport na całej trasie 

międzynarodowej. Takie rozwiązanie pozwala podnieść 

poziom bezpieczeństwa, bo współpracujący podczas 

całego przejazdu zespół zna nawet najmniejsze 

szczegóły trasy. Brak konieczności zmiany pilota na 

każdym przejściu granicznym także korzystnie wpływa 

na wydajność i bezpieczeństwo.

Wszystko, aby trasa była optymalna

•  Opracowanie schematu trasy

•  (Międzynarodowy) pilotaż transportu

•  Inne niezbędne czynności, takie jak usunięcie mebli 

drogowych, dostarczenie znaków zakazu parkowania, 

sprzętu do blokowania ulic itd.

Aktualne wiadomości na temat ruchu drogowego

Zorganizowanie transportu ponadgabarytowego 

oznacza całe dni spędzone na bardzo dokładnym 

planowaniu, a często także kosztowne inwestycje. 

Z pewnością nie chcą Państwo napotkać na drodze 

nieprzyjemnych niespodzianek. Dlatego na czas 

przekazujemy ważne informacje dotyczące ruchu 

drogowego, na przykład o zakazie ruchu na drogach. 



Wyjątkowe zadowolenie

Naszym celem jest pomyślne zorganizowanie 

transportu ponadgabarytowego, które przysporzy nam 

zadowolonych klientów. W przypadku naszych usług 

współpraca opiera się na zaufaniu. Dlatego firma EPS 

posiada szerokie i lojalne grono klientów.

Zapraszamy na „jazdę próbną”

Uniknij nieprzyjemnych niespodzianek w drodze, zlecając 

EPS wyrobienie potrzebnych zezwoleń/ uzgodnień, a 

w razie potrzeby także objazd trasy i pilotaż transportu. 

To pozwoli wyeliminować biurokrację, zmartwienia i 

zaoszczędzić sporo czasu. Państwa zleceniodawcy z 

pewnością to docenią i skomplementują. Poznaj komfort, 

jaki przynosi korzystanie z naszych usług i zamów 

„jazdę próbną”: skontaktuj się z nami, aby bez żadnych 

zobowiązań omówić możliwości współpracy i atrakcyjny 

stosunek ceny do jakości naszych usług.

Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły oferty znajdą 

Państwo na www.epspermits.com
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