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MIĘDZYNARODOWE ŚWIADECTWO PODRÓŻY DO FRANCJI KONTYNENTALNEJ 

wymagane przy wjeździe lub tranzycie na terytorium Francji w ramach realizacji instrukcji premiera nr 6149/SG z dnia 18 marca 2020 r. dotyczą-

cej decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19w dziedzinie kontroli granicznej. Pasażerowie podróżujący do 

Francji kontynentalnej muszą przedstawić to zaświadczenie firmom transportowym, przed wejściem na pokład. Należy ją również przedstawić 

organom kontroli granicznej, dla każdego rodzaju granic:  

- Europejskie granice zewnętrzne Francji (powietrzne, morskie, lądowe, w tym połączenia kolejowe).  

- Europejskie granice wewnętrzne Francji. 

 

Do wypełnienia przez podróżnego:  

Ja, niżej podpisany,  

Pan/Pani. : …………………………………………………….. 

Urodzony w dniu: ………………………………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………. 

Zamieszkały:…………………………………………………… 

 

oświadczam, że powód mojej podróży związany jest z (należy zaznaczyć pole):  

Obywatele krajów trzecich 

□ Osoby, których główne miejsce zamieszkania znajduje się we Francji, w Unii Europejskiej lub w krajach na nią zasymi-

lowanych1 , posiadające francuski lub europejski dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową, w towarzy-

stwie małżonka i dzieci. 

□ Osoby podróżujące tranzytem w celu dotarcia do kraju pochodzenia, posiadające dokument podróży do kraju pocho-

dzenia i pozostające na obszarze międzynarodowym bez zamiaru wjazdu na terytorium kraju 

□ Pracownicy służby zdrowia wspierający walkę z Covid-19; 

 Przewoźnicy towarów, w tym marynarze; 

□ Załogi lotnicze i towarowe, lub podróżujące jako pasażer do swojej bazy odlotów; 

□ Pracownicy misji dyplomatycznych lub pracownicy organizacji międzynarodowych pracujący w centralach lub biurach 

znajdujących się we Francji, którzy posiadają specjalne zezwolenie na pobyt lub wizę typu D; 

□ Pracownicy transgraniczni pracujący w  wewnętrznych granicach lądowych 

Obywatele Unii Europejskiej lub krajów zasymilowanych2 

□ Osoby mające swoje główne miejsce zamieszkania we Francji, w towarzystwie małżonka i dzieci; 

□ Osoby podróżujące przez Francję w celu dotarcia do miejsca zamieszkania, w towarzystwie małżonka i dzieci; 

□ Pracownicy służby zdrowia wspierający walkę z Covidem-19; 

 Przewoźnicy towarów, w tym marynarze 

□ Załogi lotnicze i towarowe, lub podróżujące jako pasażer do swojej bazy odlotów; 

□ Pracownicy misji dyplomatycznych lub pracownicy organizacji międzynarodowych pracujący w centralach lub biurach 

znajdujących się we Francji, którzy posiadają specjalne zezwolenie na pobyt lub wizę typu D; 

□ Pracownicy transgraniczni pracujący w  wewnętrznych granicach lądowych 

□ Obywatele francuscy, w towarzystwie małżonka i dzieci 

 
 Sporządzono w ………………., ……/………/2020 

                                                 
1 Zjednoczone Królestwo, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Andora, Monako, Szwajcaria, San Marino, Watykan. 
 
2 Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Andora, Monako, Szwajcaria, San Marino i obywatele Stolicy 

Apostolskiej. (dyrektywa 2004/38/CE). 


