
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA KIEROWCÓW 

Unia Europejska – Zaleca się posiadanie przez kierowców wystawionego przez pracodawcę 
certyfikatu ,,Aneks 3” – w każdym przypadku realizacji transportu międzynarodowego. Dokument ten 
jest potwierdzeniem obecności kierowcy w danym kraju w ramach transportu międzynarodowego. 

Austria – Link do Lokalizacji stacji testowych COVID w Południowym Tyrolu: https://tiny.pl/rp89f. 
Osoby przyjeżdżające do Austrii z państw podwyższonego ryzyka, w tym z : Niemiec, Czech, Słowacji, 
Słowenii, Włoch oraz Polski zobowiązane są do posiadania przy sobie: 

1) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego negatywny wynik testu na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 (wzory zaświadczenia C i D poniżej), albo 

2) negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydanego w języku niemieckim 
lub angielskim – na wyniku testu muszą znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, data i 
godzina pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny  

3) Od 28.02. podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy lub kod QR. 

WYJĄTKI : 
kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego, o ile miejscem docelowym nie jest Austria - tranzyt 
przez Austrie jest możliwy o ile spełnione zostaną warunki umożliwiające wyjazd z Austrii do 
kolejnego kraju. 

Bez obowiązku kwarantanny mogą wjechać osoby będące w delegacji - konieczne jednak jest 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, albo 
negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydany w języku niemieckim lub angielskim 
– na wyniku testu muszą znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, data i godzina pobrania 
próbki, wynik testu (negatywny / pozytywny) oraz od 28.02. podpis i pieczęć osoby testującej lub kod 
kreskowy lub kod QR. Test może zostać wykonany w formie antygenowej lub PCR. Zaświadczenie 
lekarskie lub test są ważne - uprawniają do wjazdu do Austrii - przez 72 godziny od chwili pobrania 
próbki. Zaświadczenie lekarskie jest ważne podobnie jak test - 72 godziny od chwili pobrania próbki. 
Od 28.02. na zaświadczeniu będzie musiał widnieć podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy 
lub kod QR 

Belgia -  Podczas kontroli należy mieć przygotowane dokumenty przewozowe oraz inne dokumenty 
stanowiące dowód wykonywania działalności (licencja itp.). Kierowców ciężarówek dotyczy belgijski 
,,Formularz lokalizatora pasażerów” – obowiązuje on w sytuacji gdy kierowca przebywa na 
terytorium Belgii dłużej niż 48 h. Formularz ten znajduję się na stronie: https://travel.info-
coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 

Czechy – Zagraniczni kierowcy ciężarówek powinni posiadać w pojeździe: umowę o pracę, prawo 
jazdy z kodem 95 oraz dokument potwierdzający ich status kierowcy międzynarodowego. Formularz 
można pobrać tutaj: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=/flashinfo/irtw%20form%20CZ%20EN.pdf 

Francja – Od 22.02.2021r. kierowcy ciężarówek przemieszczający się z Wielkiej Brytanii do Francji nie 
muszą posiadać zaświadczenia z negatywnym wynikiem testu na COVID, jeżeli ich czas pobytu na 
wyspie nie przekroczył 48h. Kierowca, który przebywał w Irlandii dłużej  niż 48h zobowiązany jest 
przed wjazdem na prom przedstawić dowód testowania, który jest nie starszy niż 72h od wypłynięcia 
z portu w Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy kierowca przebywał w Wielkiej Brytanii ponad 48h, 
musi przedstawić także wynik negatywny testu na COVID. Wszyscy pracownicy transportu drogowego 
wjeżdżający na terytorium Francji zobowiązani są posiadać wystawione przez pracodawcę 
oświadczenie „certificat européen,”. 

https://tiny.pl/rp89f


Niemcy – Kierowcy ciężarówek, którzy przebywali w ,,obszarze z mutacjami COVID” (Francja – 
Departament Moselle, Irlandia, Austria / Obszar Tyrol, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania) w 
przeciągu ostatnich 10 dni i chcą podróżować do Niemiec, zobowiązani są do zarejestrowania. Link 

do formularza : https://tiny.pl/r4gbv. Oraz przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID, 
który nie może być starszy niż 48h. W przypadku, gdy kierowca przebywał w krajach o wysokiej 
zachorowalności (Albania, Estonia, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Szwecja, Serbia, Słowenia, Węgry) 
nie ma obowiązku testowania, gdy pobyt w Niemczech nie przekracza 72h.  

Od 21.03.2021 r. cała Polska będzie uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z 
dużą liczbą zakażeń. 

Wymogi dla kierowców: Zgłoszenie wjazdu 

Co do zasady zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na 
portalu http://www.einreiseanmeldung.de/.W formularzu jedno z obowiązkowych pól jest 
wymagane, aby kierowca podał adres w Niemczech. W polu tym sugeruje się wskazanie pierwszego 
miejsca, w towar którym będzie załadowany/rozładowany. Okres kwarantanny, o mowa od której w 
tym polu rejestracji (adres zakwaterowania), w razie kierowcy nie powinien być brany pod uwagę, są 
z niego zwolnieni.  Strona jest dostępna w jęz. polskim. Dane podczas rejestracji zostają przekazane 
do właściwego urzędu ds. zdrowia. 

Testy 

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą 
posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać 
negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. W tym 
przypadku istnieją zwolnienia z wykonywania testu przed wjazdem jeżeli: 

• przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej 
niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak 
testu również od kierowców zawodowych); 

• przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów); 

• przejeżdżałeś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów); 

• specjalne zwolnienie na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. 
zdrowia).  

Najważniejszym punktem dotyczących kierowców zawodowych jest sytuacja, gdy kierowcy 
przebywają w Niemczech poniżej 72h, wtedy to test nie powinien być wymagany. Obowiązuje nawet 
wtedy, gdy kierowcy przebywali w Polsce ponad 72h, ale nie będą przebywać w Niemczech dłużej niż 
72h. 

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami muszą posiadać 
wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik 
testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli. 

Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy 
antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie 
spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany przez urząd ds. zdrowia. Negatywny 
wynik testu należy zachować co najmniej przez 10/14 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na 
wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim. 
Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.  

Kontrole graniczne 

https://tiny.pl/r4gbv
http://www.einreiseanmeldung.de/


Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. 
Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub 
negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.  

Grecja -  Dla wszystkich wjeżdżających do Grecji obowiązkowy jest elektroniczny formularz 
lokalizatora pasażerów (kody PLF i QR). Formularze można wypełnić: https://travel.gov.gr/#/ 

Włochy – Kierowcy zawodowi, którzy wjeżdżają do Włochy lub przez Włochy przejeżdżają i spędzili 
w Austrii więcej niż 12h w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem do Włoch, muszą przedstawić 
wynik negatywny (PCR lub antygen), który jest nie starszy niż 7 dni. Kierowcy zagraniczni wjeżdżający 
do Włoch muszą wypełnić oświadczenie własne. Test COVID i kwarantanna nie są obowiązkowe. 
Kierowca zobowiązany jest wypełnić formularz pocztą elektroniczną do odpowiedniego GGD (zakładu 
opieki zdrowotnej) wg prowincji wjazdu.  

W każdym przypadku kierowca powinien posiadać uzupełnione i podpisane oświadczenie. Wzór 
oświadczenia dostępny 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_en
g.pdf 

Powinno się także zgłosić wjazd do lokalnej jednostki sanitarnej (ASL) – mailem lub telefonicznie 

https://www.ocrk.pl/wp-content/uploads/2021/01/NUMERI-VERDI.pdf 

 

Łotwa – Wymagane dokumenty: prawo jazdy, karta kierowcy do tachografu cyfrowego oraz 
certyfikat europejski (wydany i wypełniony przez pracodawcę). Dokumenty mogą mieć formę 
cyfrowa lub papierową. Nie jest wymagany negatywny wynik testu na COVID. Pracownicy transportu 
muszą tez wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej Covidpass.lv  

Holandia – Przedłużona została godzina policyjna. Przy transporcie międzynarodowym list 
przewozowy CMR jest wystarczający dla czynności wykonywanych w czasie godziny policyjnej.  

Norwegia – Kierowcy, którzy śpią w pojeździe mają obowiązek się zarejestrować, wystarczające jest 
wpisanie kodu pocztowego miejsca, w którym znajduje się pojazd. Kierowcy zawodowi odwiedzający 
Norwegię musza być w stanie na żądanie podać: dane osobowe, dane kontaktowe, miejsce 
kwarantanny i pracodawcę. 

Portugalia -   Obecnie nie wszystkie przejścia graniczne są otwarte i nie podana jest obecnie lista 
przejść granicznych, które pozostaną otwarte dla transportu międzynarodowego. Kierowcy 
ciężarówek zobowiązani są do posiadania certyfikatu pracodawcy do wykonywania transportu w 
Portugalii.   

Hiszpania – Każdy kierowca w regionie Nawarry i Aragonii zobowiązany jest posiadać przy sobie 
formularz lokalizacyjny. Obowiązek ten dotyczy tylko sytuacji, gdy kierowca wsiada lub wysiada z 
pojazdu. W sytuacji, gdy kierowca przejeżdża przez podane obszary lub musi udać się do centrum 
gdzie towary są ładowane/rozładowywane, świadectwo nie jest wymagane. W regionie LaRioja jest 
obowiązek posiadania tego dokumentu przez cały czas. 

Szwajcaria – Od 08.02.2021r. kierowcy przed wjazdem do Szwajcarii muszą wypełnić zgłoszenie. 
Rejestracji można dokonać online. Jeżeli prace transportowe trwają krócej niż 24h, kierowcy nie mają 
obowiązku testowania i kwarantanny.  

Wielka Brytania – Kierowcy przebywający na terenie kraju, krócej niż 48h nie muszą wykonywać 
testu na COVID, jeżeli okres przebywania przewyższa 48h, obowiązkowe jest powracając do Francji 
przedstawienie  przez kierowcę negatywnego wyniku testu na COVID. Kierowcy ciężarówek 
przybywający do Kent z negatywnym wynikiem testu i ważnym KAP są wysyłani do portu lub do 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf
https://www.ocrk.pl/wp-content/uploads/2021/01/NUMERI-VERDI.pdf


Eurotunnelu. O KAP można ubiegać się online. Kierowcy zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, 
lecz muszą dokonać rejestracji na 48h przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Rejestracji można dokonać 
przed wjazdem wypełniając formularz cyfrowo lub wydrukować.  


