
 

 
 

Oświadczenie pasażera dotyczące dowodu na posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 
lub na przejście choroby COVID-19 

 
OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW: 

1. Ja, [ ], niniejszym oświadczam, że posiadam pełne szczepienie przeciw COVID-19 oraz 
otrzymałem/am negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego przed wylotem. Przeprowadzony 
test był testem na wirusa, wykonanym na próbce pobranej ode mnie nie później niż 3 dni przed 
wylotem.  

 

Ja, [ ], w imieniu [_____________________], niniejszym oświadczam, że wskazana osoba posiada pełne 
szczepienie przeciw COVID-19 oraz otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego przed 
wylotem. Przeprowadzony test był testem na wirusa, wykonanym na próbce pobranej od wskazanej 
osoby nie później niż 3 dni przed wylotem.  

2. Ja, [ ], niniejszym oświadczam, że nie posiadam pełnego szczepienia przeciw COVID-19 oraz 
otrzymałem/am negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego przed wyjazdem. Przeprowadzony 
test był testem na wirusa, wykonanym na próbce pobranej ode mnie nie później niż 1 dzień przed 
wylotem.  

 

Ja, [ ], w imieniu [_____________________], niniejszym oświadczam, że wskazana osoba nie posiada 
pełnego szczepienia przeciw COVID-19 oraz otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19 
wykonanego przed wylotem. Przeprowadzony test był testem na wirusa, wykonanym na próbce 
pobranej od wskazanej osoby nie później niż 1 dzień przed wylotem.  

3. Ja, [ ], niniejszym oświadczam, że otrzymałem/am pozytywny wynik testu na COVID-19 oraz 
zostałem/am dopuszczony do podróżowania przez uprawnionego pracownika służby zdrowia lub 
urzędnika ds. zdrowia publicznego. Przeprowadzony test był testem na wirusa, wykonanym na próbce 
pobranej ode mnie nie później niż 90 dni przed wylotem.  

 

Ja, [ ], w imieniu [___________], niniejszym oświadczam, że wskazana osoba otrzymała pozytywny 
wynik testu COVID-19 oraz została dopuszczona do podróżowania przez uprawnionego pracownika 
służby zdrowia lub urzędnika ds. zdrowia publicznego. Przeprowadzony test był testem na wirusa, 
wykonanym na próbce pobranej od wskazanej osoby nie później niż 90 dni przed wylotem.  

 

4. Ja, [ ], w imieniu [_____________________], niniejszym oświadczam, że wskazana osoba jest w 
wieku od 2 do 17 lat, posiada pełnego szczepienia przeciw COVID-19, oraz otrzymała negatywny wynik 
testu na COVID-19 wykonanego przed wylotem. Przeprowadzony test był testem na wirusa, 
wykonanym na próbce pobranej od wskazanej osoby nie później niż 3 dni przed wylotem oraz 
wskazana osoba podróżuje z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) posiadającym 
(posiadającymi) pełne szczepienie.  

 

5. Ja, [ ], niniejszym oświadczam, że jestem wyłączony/a, z przyczyn humanitarnych lub w związku z 
sytuacją nagłą, z obowiązku wykonania testu lub przedstawienia dokumentacji dotyczącej przejścia 



 

 
 

choroby, zgodnie z decyzją Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) oraz pismem od przedstawiciela rządu USA.  

Ja, [ ], w imieniu [__________________], niniejszym oświadczam, że wskazana osoba jest wyłączona, 
z przyczyn humanitarnych lub w związku z sytuacją nagłą, z obowiązku wykonania testu lub 
przedstawienia dokumentacji dotyczącej przejścia choroby, zgodnie z decyzją Centrum Kontroli i 
Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oraz pismem od przedstawiciela 
rządu USA. 

 
Prywatność dotycząca „Oznaczonych Informacji”  

 

1. Niniejszym informujemy, że jest Pan/Pani zobowiązany/a przedstawić określone informacje 
(„Designated information”) przed wejściem na pokład, które będą gromadzone w punkcie 
odprawy pasażerskiej. Gromadzenie takich informacji odbywa się w ramach wypełniania 
obowiązku nałożonego na podstawie Zarządzenia Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – 
Wymóg dotyczący linii lotniczych i operatorów odnośnie gromadzenia i przekazywania 
Oznaczonych Informacji o pasażerach i członkach załogi przyjeżdzających do Stanów 
Zjednoczonych; Wymóg dotyczący Pasażerów odnośnie przedstawienia Oznaczonych 
Informacji, na mocy przepisów 42 CFR 71.4, 71.20, 71.32 na podstawie przepisów 42 U.S.C. 264 
i 268.  
Obowiązek przedstawienia kompletnych i dokładnych informacji jest wymogiem nałożonym 
przez Rząd Stanów Zjednoczonych. Niedopełnienie obowiązku przedstawienia kompletnych i 
dokładnych informacji może skutkować nałożeniem kar kryminalnych. 
 
 

2. Niniejszym oświadczam, że przekazane informacje („Oznaczone Informacje”) są kompletne i 
dokładne, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem świadomy/a, że przedstawienie 
kompletnych i dokładnych informacji może skutkować nałożeniem kar kryminalnych na 
podstawie Zarządzenia Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) – Wymóg dotyczący linii 
lotniczych i operatorów odnośnie gromadzenia i przekazywania Oznaczonych Informacji o 
pasażerach i członkach załogi przyjeżdzających do Stanów Zjednoczonych; Wymóg dotyczący 
Pasażerów odnośnie przedstawienia Oznaczonych Informacji, na mocy przepisów 42 CFR 71.4, 
71.20, 71.32 na podstawie przepisów 42 U.S.C. 264 i 268.  
 
 

___________________________________________ 

Data i podpis 

 

                                                                                                                                                 


