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Dokumenty celne i ładunkowe (dla załadowanych pojazdów) 

(Do przedstawienia podczas odprawy) 

• Dokumentacja celna dla przewożonego ładunku (musi mieć numer / numery 
referencyjne ruchu (MRN)). 

• Wymagane będą dodatkowe dokumenty w przypadku przewozu towarów wysokiego 
ryzyka i / lub zwierząt / roślin / innych produktów kontrolowanych. 

 

Bardzo ważne jest, aby wyszukać numer rejestracyjny  

pojazdu wyświetlanego na ekranie celnym, znajdującym się   

w holu dla kierowców transportowych na statku.  

 

Ekran ten pokaże Twój status celny, dzięki któremu  

dowiesz się, z którego pasa należy skorzystać podczas zejścia ze statku. 

 

Jeśli obok numeru rejestracyjnego pojazdu wyświetla się 
ZIELONY KOŁO, a następnie słowo „EXIT”, możesz 
podążać za zielonymi oznaczeniami dróg i znakami 

SORTIE / EXIT.  
 

WSPOPRACA Z DFDS 
Płynność dla Ciebie i Twojej firmy 
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Jeśli wyświetli się POMARAŃCZOWE KOŁO oraz 
słowo „CUSTOMS”, musisz podążać za 
pomarańczowymi oznaczeniami drogi i 
znakami „DOUANES / CUSTOMS ZOLL”.  
 

 

Jeśli wyświetli się POMARAŃCZOWE KOŁO z  
środkiem oraz słowo „SPS / SIVEP”, podążaj za 
pomarańczowymi oznaczeniami drogowymi, aż 
zobaczysz znaki „SANITARY-PHYTO CONTROLS”.  
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LISTA DOKUMENTÓW 
Wskazówki, które pomogą Ci przygotować się do Brexitu 

Poniżej znajdują się niektóre dokumenty potrzebne do transportu z 
Wielkiej Brytanii do Europy. * 
 

Dokumenty pojazdu 

• Dziennik pojazdu 

• Zielona karta ubezpieczenia komunikacyjnego (tylko 
brytyjscy kierowcy) 

• Naklejka na pojazd i przyczepę GB (tylko brytyjscy kierowcy) 

Dokumenty kierowcy 

• Paszport (musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy)  

• Międzynarodowe prawo jazdy (wymagane we Francji, 
Włoszech i na Cyprze) 

• Certyfikat Kompetencji Zawodowych  w Transporcie (CPC) 

• Karta tachograficzna kierowcy 

• Zezwolenie ECMT (tylko brytyjscy kierowcy. do 31 grudnia 2019 r. w 
99% podróży nie będzie to wymagane ). 

* Z wyjątkiem paszportu, dokumenty te nie są wymagane ani 
regulowane przez DFDS. 
 

https://www.dfds.com/en/about/insights/brexit


 
 

Wytyczne na dzień 31 października 2019 r. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: 

https://www.dfds.com/en/about/insights/brexit  

Przydatne linki 

https://www.gov.uk/brexit  

https://brexit.gouv.fr  

Możesz zarejestrować się w Douane, w aplikacji Multiple MRN 
Logistique, pod następującym linkiem: 
https://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer  

Będziemy mogli zeskanować MRN z dokumentów przewozowych lub 
urządzenia mobilnego. Uwaga: w przypadku dokumentów 
sanitarnych i fitosanitarnych należy przedstawić oryginał dokumentów kontroli 
francuskiej. 
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