
CALAIS 

DOVER

MY EASY BREXIT

ABY WJECHAĆ NA POKŁAD W PROCIE CALAIS
MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ:

dokumenty celne

JESTEM KIEROWCĄ
POJAZDU CIĘŻAROWEGO,

CO SIĘ DLA MNIE ZMIENI?

LUB

udaję się do biura spedycji 
mojej firmy

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, co doprowadzi 
do ustanowienia granicy celnej. Port w Calais stanie się punktem wjazdu i wyjazdu 
towarów do i z UE. Spowoduje to zmianę Twoich przyzwyczajeń związanych z 
przejazdem przez port.

stempluję książkę
(przez organy celne)

standardowe dokumenty 
towarowe (CMR, kod 

ONZ itp.)

w przypadku
tranzytu CTC

LUB

Chcesz
pobrać aplikację 
w

ebow
ą?

1.W
 przeglądarce na

telefonie kom
órkow

ym
w

prow
adź adres

m
.portboulognecalais.fr

lub zeskanuj kod Q
R

2.Postępuj zgodnie
z procedurą, aby
zainstalow

ać aplikację
w

ebow
ą w

 telefonie

LUB
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CALAIS 

DOVER

Calais port

NA POKŁADZIE PROMU
SPRAWDZAM STATUS CELNY
MOJEGO ZAŁADUNKU:  

PRZY ZJEŻDŻANIU
Z POKŁADU,
W ZALEŻNOŚCI OD MOJEGO STATUSU:

ABY WJECHAĆ NA PROM 
W PROCIE DOVER
MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ:

STATUT
ZIELONY

STATUS
POMARAŃCZOWY CŁO

STATUS
POMARAŃCZOWY SIVEP

na ekranach w
miejscach przeznaczonych

dla kierowców

mogę opuścić port zaraz po
zjechaniu z promu

Zatrzymuję się na parkingu w 
strefie kontroli

zgłaszam swój przyjazd przez aplikację 
webową*   *zobacz na odwrocie

Udaję się bezpośrednio na parking 
w strefie kontroli

zgłaszam się do biura celnego

czekam na zgodę na opuszczenie portu i czekam w pojeździe ciężarowym
na instrukcje RDE, aby opuścić port

czekam na akceptację RDE,
w celu opuszczenia SIVEP

W PRZYPADKU ZAŁADUNKU 
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PRODUKTÓW 

POCHODZENIA MORSKIEGO

opuszczam port i udaję
się bezpośrednio do:

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine

24/24 - 7/7

+33 (0)7 62 67 74 12

standardowe dokumenty towarowe 
(CMR, kod ONZ itp.)

l u b

Czekam w mojej ciężarówce na parkingu w 
strefie kontroli, aż mój status zmieni się na 

zielony. Regularnie sprawdzam aplikację 
internetową *

mogę opuścić port gdy mój status
zmieni kolor na zielony

kontaktuję się z moim pracodawcą lub osobą 
dokonującą zgłoszenie celne (RDE)

POJAZDY OBJĘTE PROCEDURĄ

agenci z portu Calais będą 
obecni przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu na 

PARKINGACH, aby 
udzielić

Ci informacji i
wskazówek

l u b w przypadku
tranzytu CTC

świadectwa sanitarne

 Jeśli przewożę

sprawdzając w aplikacji webowej*
m.portboulognecalais.fr

*zobacz
na odwrocie
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