
INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI 

Wypełnij deklarację DUŻYMI LITERAMI 

 

Deklaracja musi zostać wypełniona po wjeździe do Włoch i zawsze musi być u kierowcy, nawet 

gdy nie prowadzi pojazdu. 

Deklaracja zawsze musi być okazywana na żądanie policji. 

W razie kontroli deklaracja zostanie zatrzymana przez funkcjonariusza policji. W tym przypadku 

będzie konieczne przygotowania kolejnej deklaracji. 

Deklaracja jest ważna przez maksymalny okres 72 godzin od wjazdu do Włoch. 

W przypadku uzasadnionych potrzeb można przedłużyć pobyt o kolejne 48 godzin. W tym 

przypadku kolejna deklaracja musi być przygotowana. 

W przypadku tranzytu deklaracja jest ważna maksymalnie 24 godzin od wjazdu do Włoch. W 

uzasadnionej potrzebie można przedłużyć pobyt o kolejne 12 godzin. W takim przypadku trzeba 

wypełnić kolejną deklarację. 

 

1. Podaj imię, a następnie nazwisko. 

2. Wskaż miejsce urodzenia (miasto itp.) i kraj urodzenia. 

3. Podaj datę urodzenia (dd / mm / rrrr). 

4. Wskaż kraj obywatelstwa. 

5. Podaj miasto / miejsce zamieszkania i państwo. 

6. Podaj pełny adres zamieszkania: ulica, plac itp. 

7. Podaj rodzaj dokumentu (np. dowód tożsamości \ paszport), numer, organ, który go wydał, 

datę wydania i datę ważności. 

8. Podaj swój numer telefonu komórkowego. 

9. Podaj adres domu, zamieszkania lub miejsca, w którym możliwy będzie pobyt.  

10. Podaj datę przekroczenia granicy na terytorium Włoch (dd/mm/rrrr) oraz czas (h:xx.xx) 

wjazdu i wyjazdu z terytorium Włoch, a także cel podróży do Włoch w chwili kontroli. 

11. Należy zgłosić informację do właściwego działu profilaktyki i opieki zdrowotnej 

na miejscu wjazdu na terytorium Włoch. Należy zgłosić się nawet jeśli wjazd do Włoch miał 

miejsce tylko w celu tranzytu do innego państwa (UE lub spoza UE). W tym ostatnim przypadku 

maksymalny okres pobytu na terytorium kraju wynosi 24 godziny, z możliwością przedłużenia o 

dodatkowych 12 godzin. Po upływie tego okresu kierowcy obowiązuje izolacja powiernicza 

przez 14 dni przy czym powinien on poinformować o okolicznościach właściwy organ ds. 

zdrowia na terytorium, na którym odbywa się izolacja. 

12. Podaj powody pobytu we Włoszech (na przykład, ale nie wyłącznie: „dostawa towaru do 

........... i pochodzący z ........ "-" Przejęcie towarów w ....... i skierowane do ....... "- "  

transport pasażerów do ....... i przylot z ..... "-" transport pasażerski z ......... i bezpośredni do 

…… .. ”) 

13. Nie należy podawać miejsca i daty kontroli: ta czynność należy do funkcjonariusza policji. 

14. Podaj imię i nazwisko zgłaszającego. Deklaracja musi zostać podpisana w obecności 

funkcjonariusza policji. 
 


