
 1 / 2 
 

Załącznik II 

(Rozporządzenie 2. 2) 

Formularz B 

DEKLARACJA WYDATKÓW NA RUCH KULTUROWY 

Temat .............. 

Nie. ID/paszport................. 

i adres domowy .. ...................................................... 

 
Oświadczam, że moje przejście do ...... (dokładna deklaracja czasu) odnosi się do 
następującego powodu: 
(uwaga √ w odpowiednim polu poniżej) 
 
 

1. Udać się do apteki lub oddać krew lub udać się do lekarza lub przeprowadzić badanie 
laboratoryjne dla covid-19lub do szczepienia wośrodkach szczepień. 

 
2. Udaj się do sklepu, aby kupić lub dostarczyć podstawowetowary / usługi, w tym na 

zabranie.   
 

3. Udaj się do banku w zakresie, w jakim transakcja online nie jestmożliwa. 
 

4. Absolutnie niezbędne wizyty w rządzie lub służbach ogólnego sektora publicznego i 
samorządu lokalnego. 
 

5. Handel ludźmi, aby pomóc osobom, które nie są w stanie samoobsługi lub które muszą 
się chronić lub które są w samookapcie i/lub w miejscach obowiązkowych 
ograniczeń(kwarantanna). 
 

6. Podróż do ćwiczeń fizycznych lub poszczególnych sportów, jeślijest ograniczona do 
miejsc, do których dostęp jest dozwolony. 
 

7. Udaj się na ceremonię (np. pogrzeb, ślub, chrzciny) przez krewnych pierwszego i 
drugiego stopnia, którzy nie przekraczają liczby 10 osób lub na modlitwę 
indywidualną.   
 

8. Oświadczenie o każdym innym celu przemieszczania, który może być uzasadniony na 
podstawie środków godzina policyjna (uwaga 2) 

.................................................................. 
 

Uwagi: (1) Obywatele podczas podróży powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. 
 
(2) W kategorii8 powyżej uznajesię,  że międzyinnymi: 
 

- Ruch rozwiedzionych rodziców lub rodziców w separacji, co jest niezbędne do nieprzerwanej 
komunikacji i kontaktu rodziców i dzieci;  
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- Ruch dla specjalistycznych zabiegów dla osób niepełnosprawnych lub osób z przewlekłymi 
chorobami, wraz z ich towarzyszem. 
 

- Przenieś się do i z obozu. 
 

- Udaj się do i z portów lotniczych w Larnace i Pafos w celu przewożenia osób, z 
przedstawieniem dowodu (biletu) potwierdzającego dzień i godzinę przylotu/wyjazdu. 
 

- Przejście rolników i hodowców bydła, pod warunkiem przedstawienia formularza dotacji 
nadzwyczajnych i head z COMP lub, jeśli nie istnieje, zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu 
Rolnictwa. 
 

- Przekazywanie osób do schronisk dla zwierząt w celu opieki nad zwierzętami lub karmienia 
bezpańskich zwierząt, pod warunkiem że zostanie przedstawione świadectwo poświadczone 
przez uznaną organizację zajmującą się dobrostanem zwierząt oraz dowód zgłoszenia służbom 
weterynaryjnym. 

 
 
 
 

Podpis podmiotu: .............. 

 

Data:................................................... 


