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Kraje Europy, które wymagają wypełnienia
dokumentów przed podróżą [LISTA]

Uwaga! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, informacje zawarte w poniższym
artykule mogą być nieaktualne. 

Kliknij, by sprawdzić aktualne informacje i ograniczenia
w podróżowaniu

Ograniczenia w podróżowaniu związane z pandemią COVID-19 zostały w dużej mierze zniesione,
lecz część krajów wymaga od pasażerów wypełnienia przed podróżą dodatkowych
dokumentów dotyczących stanu zdrowia i formularza lokalizacyjnego. Uwaga! Niewypełnienie
wymaganych formularzy i innych dokumentów spowoduje, że pasażer nie zostanie wpuszczony
na pokład samolotu lub zostanie zawrócony na lotnisku przylotu przez miejscowe służby.

Lista krajów Europy, które wymagają od podróżnych
wypełnienia dodatkowych dokumentów

Wypełnienie formularzy jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które podróżują, a nie tylko dla
osób zakładających rezerwację. Przykładowo: jeśli rezerwujesz bilety dla 5 osób, to każdy z
pasażerów, który będzie z Tobą podróżował musi wypełnić wymagane dokumenty.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach wspomniane dokumenty należy wypełnić najpóźniej do
72 godzin przed planowanym wylotem. Dlatego też zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z
zasadami podróży. Sprawdź, czy władze kraju, do którego się wybierasz, wymagają wypełnienia
odpowiednich dokumentów i formularzy.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pola w formularzach podanych w poniższej tabeli.

Państwo Wymagane dokumenty

Link do strony
formularza i
dokumentów do
pobrania

Belgia 

Obywatele państw spoza UE i strefy Schengen są zobowiązani do
wypełnienia i wydrukowania formularza, który powinien zostać
przekazany na lotnisku przylotu (w tym przypadku obowiązuje
14-dniowa kwarantanna).

Public Health Passenger
Locator Form

Chorwacja
Zalecane wypełnienie i wydrukowanie formularza przed
wyruszeniem w podróż.

Enter Croatia

Cypr
Wymagane wypełnienie formularza Cyprus Flight Pass w ciągu
24 godzin przed planowanym wylotem.

Cyprus Flight Pass

Francja
Wymagane wypełnienie i wydrukowanie deklaracji celu podróży,
którą należy pokazać na granicy.

Deklaracja celu podróży
(plik DOCX do pobrania)

Grecja
Wymagane wypełnienie formularza PLF najpóźniej na 24 godziny
przed planowanym wylotem i pobranie kodu QR, który należy
pokazać na lotnisku.

Passenger Locator Form
(PLF)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023

https://go.esky.pl/travel-restrictions
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
https://entercroatia.mup.hr/
https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/122390/982138/file/20-05-2020-attestation-de-deplacement-international-derogatoire-provenance-europe-en.docx
https://travel.gov.gr/#/
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Państwo Wymagane dokumenty

Link do strony
formularza i
dokumentów do
pobrania

Hiszpania
Wymagane wypełnienie formularza najpóźniej na 48 godzin
przed planowanym wylotem i pobranie kodu QR, który należy
pokazać na lotnisku.

Spain Travel Health

Irlandia
Wymagane wypełnienie formularza PLF przed podróżą i
pokazanie na lotnisku. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.

Passenger Locator Form
(PLF)

Islandia

Wymagane wypełnienie formularza przed wylotem (lecz nie
wcześniej niż na 72 godzin przed). Obowiązkowa 14-dniowa
kwarantanna lub poddanie się badaniom przesiewowym na
lotnisku przylotu.

Preregistration for
visiting Iceland

Malta
Zalecane wydrukowanie, wypełnienie (koniecznie w języku
angielskim) i zabranie ze sobą na lotnisko formularzy PLF oraz
Public Health Travel Declaration Form.

Public Health Travel
Declaration and
Passenger Locator
Forms

Portugalia
Wymagane wypełnienie i wydrukowanie formularzy, a następnie
zabranie ze sobą na lotnisko.

Disembarkment
information 

Wielka
Brytania

Od 10 lipca 2020 zniesiona kwarantanna dla obywateli części
krajów UE (w tym Polski). Wymagane wypełnienie formularza PLF
przed wylotem (lecz nie wcześniej niż na 48 godzin przed), który
należy pokazać na lotnisku (dozwolona forma papierowa lub na
urządzeniu mobilnym).

Public Health Passenger
Locator Form

Włochy
Brak wymaganych dodatkowych dokumentów. Jedynie władze
Sardynii wymagają wypełnienia formularza najpóźniej na 48
godzin przed wylotem.

Sardegna Sicura

Kraje europejskie, których nie ma na powyższej liście nie wymagają wypełnienia
dokumentów lub umożliwiają załatwienie formalności na lotnisku przylotu.

Pamiętaj, by przed wyruszeniem w podróż, sprawdzić dokładnie wszystkie aktualne
informacje publikowane przez władze kraju, do którego się wybierasz, wypełnić wszelkie
wymagane dokumenty i zastosować się do zaleceń. Uwaga! Zalecenia i wymagania władz
zmieniają się dynamicznie.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie

https://www.spth.gob.es/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/travel.html
https://visit.covid.is/
https://www.maltairport.com/declarationforms/
https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5532
https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form?_ga=2.228908252.1776292400.1594133286-266814459.1592918833
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init;jsessionid=057C6C93A7025CEF189C07725FA0C13E.sus3?lang=en

