
 

 

Formularz  

Numer kontrolny OMB: 0920-1354  

Data obowiązywania: 5/31/2022 

Wymóg dla linii lotniczych i operatorów gromadzenia i przekazywania oznaczonych informacji dotyczących 
pasażerów i członków załóg wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych; Wymóg dla pasażerów 
przekazywania oznaczonych informacji 

Instrukcje dla linii lotniczych i operatorów: Poniżej przedstawiono informacje, z których mogą korzystać linie 
lotnicze i operatorzy w celu gromadzenia danych pasażerów zgodnie z wymogami niniejszego Zarządzenia. Przy 
gromadzeniu danych pasażerów należy powoływać się na numer formularza, nr kontrolny Biura ds. Zarządzania i 
Budżetu (Office of Management and Budget, OMB) oraz datę obowiązywania, oświadczenie o obciążeniach, oraz 
oświadczenie na podstawie ustawy o prywatności Jeśli jest to możliwe w kontekście formatu dokumentu 
używanego do gromadzenia danych, numer formularza, numer kontrolny OMB oraz datę obowiązywania w 
prawym górnym rogu dokumentu z gromadzonymi danymi (jak wskazano wyżej). W przypadku formatu, dla 
którego nie ma to zastosowania, należy umieścić te informacje powyżej gromadzonych danych. Oświadczenie o 
obciążeniu oraz oświadczenie na podstawie ustawy o prywatności powinny zostać umieszczone pod gromadzonymi 
danymi. 

Zawiadomienie dla pasażerów i potwierdzenie przyjęcia do wiadomości Zarządzenia CDC: 

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) wymaga, aby wszyscy 
pasażerowie wchodzący na pokład samolotu odbywającego międzynarodowy lot do Stanów Zjednoczonych podali 
swoje pełne imię i nazwisko, adres w USA, główny numer telefonu, zapasowy numer telefonu oraz adres e-mail w 
ciągu 72 godzin przed odlotem. Informacje takie mogą zostać wykorzystane przez amerykańskich urzędników ds. 
zdrowia publicznego w celu monitorowania pasażerów, którzy mogli zostać narażeni na chorobę zakaźną przed 
podróżą lub w trakcie podróży. Zgodnie z wymogiem amerykańskiego rządu, pasażerowie muszą przedstawić 
kompletne i dokładne dane kontaktowe. W przeciwnym wypadku, pasażer lub jego autoryzowany przedstawiciel 
mogą być narażeni na kary kryminalne wynikające, między innymi, z przepisów 42 Kodeksu Stanów Zjednoczonych 
(United States Code, U.S.C.) 271 oraz 42 Kodeksu Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations, CFR) 71.2, 
w związku z przepisem 18 U.S.C. 3559 oraz 3571. Celowe przekazywanie rządowi fałszywych lub wprowadzających 
w błąd informacji może spowodować nałożenie kar kryminalnych wynikających, między innymi, z postanowień 18 
U.S.C. 1001. 

Każdy pasażer jest zobowiązany wypełnić następujące oświadczenie: 

[ ] Rozumiem, że Rząd Stanów Zjednoczonych wymaga ode mnie przekazania moich danych 

kontaktowych i niedopełnienie obowiązku przedstawienia kompletnych i dokładnych informacji może 

skutkować nałożeniem kar kryminalnych. 

[ ] Potwierdzam, że przekazane przeze mnie informacje są kompletne i dokładne. 

Przewiduje się, że zgromadzenie omawianych informacji zajmie średnio 2 minuty na jeden zestaw danych, co obejmuje czas na 
przegląd instrukcji, przeszukanie istniejących źródeł danych, zgromadzenie i przechowanie niezbędnych danych oraz 
wypełnienie formularza i weryfikację zgromadzonych informacji. Agencja rządowa nie może prowadzić ani zlecać gromadzenia 
danych, ani też żadna osoba nie jest zobowiązana przekazać swoje dane, o ile formularz gromadzenia danych nie będzie 
oznaczony numerem kontrolnym OMB. Uwagi dotyczące powyższego wyliczenia czasu gromadzenia danych lub innego aspektu 
procesu gromadzenia danych, w tym sugestie dotyczące obniżenia czasu gromadzenia danych należy wysłać na adres 
CDC/ATSDR Reports Clearance Officer, 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; ATTN: PRA 0920-XXXX 

 

Oświadczenie na podstawie ustawy o prywatności 

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) wymaga, aby linie lotnicze i inni 
operatorzy statków powietrznych gromadzili dane zgodnie z przepisami 42 C.F.R. §§ 71.4, 71.20, 71.31 oraz 71.32, na 
podstawie upoważnienia zawartego w przepisach 42 U.S.C. §§ 264 oraz 268. Przekazanie omawianych danych jest 
obowiązkowe w przypadku wszystkich pasażerów przybywających samolotem na terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Pasażerowie są zobowiązani przekazać kompletne i dokładne informacje, w przeciwnym razie mogą być narażeni na 
konsekwencje obejmujące kary kryminalne. CDC będzie korzystać z takich informacji w celu zapobiegania przeniesieniu, 
transmisji i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych poprzez monitorowanie kontaktów i zawiadamianie o kontakcie osób 
narażonych na ekspozycję oraz organów ds. zdrowia publicznego; a także w celach związanych z edukacją zdrowotną, 



 

 

leczeniem, profilaktyką i innymi stosownymi interwencjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym wprowadzaniu ograniczeń 
w podróży. 

Ustawa o prywatności z 1974 r. (Privacy Act of 1974), przepisy 5 U.S.C. § 552a, oraz powiązane wpisy do ewidencji CDC (CDC 
System of Records) nr 09-20-0171 nt. działań związanych z kwarantanną i osobami podróżującymi, w tym wpis dotyczący 
monitorowania i zawiadamiania o kontaktach na mocy 42 C.F.R. części 70 i 71, 72 Fed. Reg. 70867 (13 grudnia 2007 r.), wraz ze 
zmianą wprowadzoną na mocy 76 Fed. Reg. 4485 (25 stycznia 2011 r.) oraz 83 Fed. Reg. 6591 (14 lutego 2018 r.) [hiperłącze] 
regulują proces gromadzenia i wykorzystywania omawianych danych. CDC będzie ujawniać informacje z systemu poza CDC i 
poza Departament Zdrowia i Pomocy Społecznej wyłącznie zgodnie z zasadami ustawy o prywatności, w tym zgodnie z 
zasadami rutynowego wykorzystywania informacji zdefiniowanymi w Rejestrze Federalnym, oraz przepisami obowiązującego 
prawa. W przypadku pytań o wykorzystanie danych przez CDC, można skontaktować się z menadżerem systemu pod adresem 
at dgmqpolicyoffice@cdc.gov lub korespondencyjnie: Policy Office, Division of Global Migration and Quarantine, Centers for 
Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road NE, MS H16-4, Atlanta, GA 30329. 
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