
 

Zaświadczenie dla pracownika transportu międzynarodowego 

Do wykorzystania przez pracowników transportu na potrzeby kontroli granicznych na granicach 

wewnętrznych, gdy zostaną ponownie wprowadzone ze względów zdrowia publicznego 

Zaświadczenie może być wykorzystywane przez każdą osobę, która pracuje na pokładzie środka transportu 

przewożącego towary lub pasażerów, w szczególności przez kierowcę; przez każdą osobę, która przemieszcza się do 

miejsca, w którym znajduje się środek transportu, na którym rozpocznie pracę; lub każdą inną osobę pracującą 

w sektorze transportu (1).  

Do celów przekraczania wewnętrznych granic Unii posiadacza zaświadczenia uważa się za pracownika transportu 

międzynarodowego.  

Zaświadczenie musi zostać należycie podpisane przez pracodawcę, jeżeli pracownik jest pracownikiem 

przedsiębiorstwa transportowego, lub przez pracownika w charakterze zarządzającego przedsiębiorstwem 

transportowym, w ramach którego prowadzi działalność na własny rachunek.  

Zaświadczenie uznaje się w punkcie kontroli granicznej za ważny dowód, że dana osoba jest pracownikiem transportu 

międzynarodowego.  

Pracownicy transportu wykorzystujący zaświadczenie (wzór poniżej) nie powinni być zobowiązani do przedstawiania 

innych dokumentów poza dokumentem tożsamości, aby udowodnić, że są pracownikami transportu 

międzynarodowego, do celów kontroli granicznej na wewnętrznych granicach Unii.  

Gdy kontrole na granicach wewnętrznych zostaną zniesione, pracownicy transportu, aby prowadzić swoją działalność, 

powinni być zobowiązani wyłącznie do przedstawiania dokumentów, które są przewidziane w przepisach UE. 

Elektroniczna lub drukowana wersja zaświadczenia powinna być uznawana za wystarczającą. 

 

(1) Piloci i członkowie załóg lotniczych oraz marynarze objęci są punktami 5.2 i 5.3 podręcznika 

  



 

 

Zaświadczenie dla pracownika transportu międzynarodowego  

Niniejszym potwierdza się, że:  

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: 

Miejsce zamieszkania: 

wykonuje czynności w zakresie transportu międzynarodowego jako*: 

☐ kierowca pojazdu dostawczego, w tym lekkiego pojazdu użytkowego, samochodu osobowego lub motocykla 

 

☐ kierowca pojazdu ciężarowego 

 

☐ kierowca autobusu/autokaru 

 

☐ maszynista 

 

☐ członek drużyny pociągowej 

 

☐ inspektor wagonów 

 

☐ kapitan statku żeglugi śródlądowej 

 

☐ członek załogi statku żeglugi śródlądowej 

 

☐ kierowca pojazdu służącego do przewozu maksymalnie 9 osób, przewożącego osoby należące do jednej 

z powyższych kategorii, który jest pracownikiem tego samego pracodawcy co te osoby i który przewozi je do lub 

z miejsca zatrudnienia, bądź który wykonuje przejazdy bez pasażerów związane z tego rodzaju przewozami 
 

☐ inny pracownik transportu, proszę określić:  

 

* Zaznaczyć właściwe  

 

Miejscowość, data: 

W imieniu przedsiębiorstwa/urzędu/organizacji (Nazwisko i podpis): 


