
DEKLARACJA ZASTĘPCZA  PL 
 

Niniejszy formularz powinny wypełniać tylko te osoby, które nie miały możliwości użycia elektronicznej deklaracji wjazdowej dostępnej pod 
adresem https://www.einreiseanmeldung.de 

Należy wypełnić jeden formularz dla jednej osoby. W przypadku osób niepełnoletnich lub podopiecznych formularz jest wypełniany i 

podpisywany przez osobę sprawującą władzę rodzicielską/opiekę lub przez opiekuna. 

Formularz proszę wypełniać drukowanymi literami. Między wyrazami należy pozostawić pustą kratkę. 

Na żądanie należy oddać wypełniony formularz przewoźnikowi lub organowi odpowiedzialnemu za kontrolę policyjną ruchu granicznego. 

Podanie fałszywych danych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 25 000 euro. 
 

 

 

INFORMACJA O PODRÓŻY: 1.  Nazwa przewoźnika  2.  Numer linii  3.  Ewent. nr miejsca siedzącego    4.  Data przyjazdu (RRRR/MM/DD) 
 

    
5. Miejsce wylotu/odjazdu (proszę podać miasto i kraj) 

 

 
6. przejazd przez (proszę wypełnić tylko wówczas, gdy miał/a Pan/i przesiadkę) 

 

 
 

 

DANE OSOBOWE:    7.  Nazwisko  8.  Imię (imiona)  9.  Płeć 

      kobieta □ 
mężczyzna □ 

      inna  □ 

NUMER (NUMERY) TELEFONU, pod którym w razie konieczności można się z Panem/ią skontaktować, łącznie z numerem kierunkowym kra ju i miasta:  

12.                  13. Tel. praca 
Tel. komórkowy    

 
14. Tel. prywatny 

 

15. E-mail 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES MIEJSCA POBYTU W NIEMCZECH: 

16. Nazwa hotelu (jeśli dotyczy)  17.  Ulica i numer domu (proszę zostawić wolną kratkę pomiędzy ulicą a numerem domu)  18.  Numer mieszkania 
 

   
19.  Miasto 20.  Kraj związkowy 

 

  

 
 

 

ADRES PLANOWANYCH KOLEJNYCH MIEJSC POBYTU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 10 DNI: 

22.  Nazwa hotelu (jeśli dotyczy)  23.  Ulica i numer domu (proszę zostawić wolną kratkę pomiędzy ulicą a numerem domu)  24.  Numer mieszkania 
 

   
25.  Miasto  26.  Kraj związkowy 

 

  
27.  Kod pocztowy 

 
PODPIS,  którym poświadcza się prawdziwość podanych informacji 

 

 

W celu kontroli i przesłania do właściwego organu wypełnioną w całości deklarację zastępczą należy na wezwanie przekazać  

 przewoźnikowi podczas bezpośredniego wjazdu z obszarów ryzyka znajdujących się w obrębie strefy Schengen, 
 w pozostałych przypadkach organowi, któremu powierzono przeprowadzanie policyjnej kontroli ruchu granicznego 

(zazwyczaj jest to policja federalna). 
 

W przypadku braku wezwania do przekazania deklaracji zastępczej podczas wjazdu należy uzupełnić cyfrową deklarację wjazdu 
najpóźniej w ciągu 24 godzin od wjazdu na stronie https://www.einreiseanmeldung.de lub niezwłocznie po wjeździe wysłać 
deklarację zastępczą pocztą na następujący adres: 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH 

Aussteigekarte 

69990 Mannheim 

2 0       

 

21.  Kod pocztowy 

 

 
10.  OBYWATELSTWO 

 

 
11. Data urodzenia (RRRR/MM/DD) 

http://www.einreiseanmeldung.de/

