
TUI POLAND DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |  

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Polska | 

 

 

 

Warszawa, 3 lipca 2020 r. 

TUI Poland sp. z o.o. 

ul. Wołoska 22 a 

02-675 Warszawa 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W ramach procedury stopniowego przywracania międzynarodowego ruchu 

lotniczego władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można będzie 

podróżować na Cypr. Osoby podróżujące z państw zaliczonych do kategorii B (w tym z 

Polski) zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego 

wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny 

przez podróżą, oraz wypełnionej ankiety (Cyprus Flight Pass) uprawniającej do odbycia lotu 

na Cypr. 

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia ankiety CFP przed wjazdem na 

Cypr, podając wymagane informacje. 

W celu uzupełnienia ankiety Cyprus Flight Pass należy wejść na poniższą stronę 

internetową: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/ 

 

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/cyprus-covid19-travel-protocol
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/application-process
https://cyprusflightpass.gov.cy/
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Z listy Country of departure należy wybrać państwo, z którego rozpoczynamy podróż – 

Poland, natomiast z kalendarza datę wylotu z Polski - Departure date. 

 

Po uzupełnieniu powyższych danych należy zanaczyć checkbox: 

 Należę do jednej z określonych kategorii pasażerów, którzy kwalifikują się do testu w 

dniu przyjazdu- I belong to one of the defined passenger categories who are eligible 

for a test on arrival. 

 (Opcjonalnie, jeśli jest to prawda) Podróżowałem za granicę 14 dni przed datą 

wyjazdu - I have travelled abroad 14 days before my departure date. 

Po wyświetleniu się zielonego komunikatu należy przejść do sekcji Register to fly  i wejść w 

opcję Register, aby zarejestrować się. 
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1. W celu dokonania rejestracji należy uzupełnić poniższe dane: 

 

 

 

a) First name – imię 

b) Last name - nazwisko 

c) Email address - email 

d) Password (The password must be at least 8 characters long contains at least 

one lowercase, uppercase alphabetical character, one numeric and one special 

character f.eg. !@) – hasło (musi zawierać co najmniej 8 znaków i co najmniej 

jedną małą literę, wielką literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny np. !,@) 

e) Password confirmation – potwierdzenie hasła 

f) Zaznaczyć - I have read and I accept the Terms of Use – przeczytałem i 

akceptuję warunki 

 

javascript:void(0)
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2. Aby zaakceptować dane należy wcisnąć guzik REGISTER   

3. Po zaakceptowaniu danych, na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość 

mailowa. W celu aktywowania danych należy wcisnąć przycisk ACTIVATE. 

 

 
4. Po kliknięciu Activate zostaniesz przekierowany do strony logowania. W celu 

zalogowania się należy podać wcześniej ustalony login i hasło. 

 

 

5. Aby uzupełnić dane wymagane do Cyprus Flight Pass należy wcisnąć przycisk Apply 

Now. 
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6. Aby złożyć wniosek o Cyprus Flight Pass należy uzupełnić poniższe dane: 

 

 

Personal Information – informacje personalne 

a) Last (Family) Name - nazwisko 

b) First (Given) Name - imię 

c) Middle Initial (if any) – drugie imię (jeśli jest) 

d) Year of Birth – data urodzin 

e) ID / Passport No – numer dowodu osobistego/paszportu 

f) Country of Birth – kraj urodzenia 

g) Nationality - narodowość 

h) Gender – płeć: male – mężczyzna, female - kobieta 

 

Have you conducted, a test confirming negative PCR for COVID-19 during the last 

72 hours before departure and do you possess a valid certificate? – Czy posiadasz 

test RT-PCR z negatywnym wynikiem wynikiem na COVID-19, zrealizowanym w 

ciągu ostatnich 72 godzin przed wylotem, i posiadasz ważny certyfikat? 

 

UWAGA! Przedstawienie testu jest konieczne do odbycia podróży. 

 

yes – tak, no – nie 

 

7. Po zaznaczeniu odpowiedzi Yes rozwinie się dodatkowa część pytań, jak poniżej: 
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A valid certificate is a negative RT-PCR certificate from a certified laboratory. The 

test for COVID-19 have to be conducted during the last 72 hours before departure. 

Ważny dokument to negatywny wynik testu RT-PCR z certyfikowanego 

laboratorium. Test na COVID-19 należy przeprowadzić w ciągu 72 godzin przed 

wylotem. 

 

Time and date you provided your sample for the test – data i godzina 

przeprowadzenia testu (należy wpisać datę i godzinę pobrania próbki do badań) 

Type of Test – rodzaj przeprowadzanego testu (z listy należy wybrać RT-PCR) 

 

8. W następnym kroku należy zaznaczyć checkbox Test result is NEGATIVE – wynik 

testu jest negatywny. 

 

 

 
 

9. Dalej należy uzupełnić dane dotyczące linii lotniczej i lotu. 

 

a) airline name – nazwa linii lotniczej 

b) flight Number / Registration Number (private flights) – numer lotu 

c) seat Number & Time (Country of Origin) – numer miejsca i czas wylotu (Polska) 

– jeżeli nie zarezerwowałeś miejsc w samolocie wpisz 0A 

d) departure date from Cyprus (if available) – data powrotu z Cypru do Polski 

 

10. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych na temat celu podróży. 

Purpose of Travel – cel podróży 

Are you a permanent resident of Cyprus returning from a trip abroad? – Czy jesteś 

rezydentem Cypru, wracającym z wyjazdu zagranicznego? 

yes – tak, no – nie 

Please state the purpose of your visit in Cyprus – zaznacz cel podróży (należy wybrać 

holidays) 
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11. Następnie należy uzupełnić dane kontaktowe, jak poniżej: 

 

 
 

12. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane zamieszkania w Polsce: 

a) number and street – ulica 

b) apartment number – numer budynku 

c) city – miasto 

d) state / province – województwo 

e) country – państwo 

f) ZIP / postal code – kod pocztowy 

 

 
 

13. Kolejna sekcja dotyczy zakwaterowania na Cyprze: 

 

Temporary/Permanent Address in the Republic of Cyprus – adres pobytu na Cyprze 

a) hotel name (if any) – nazwa hotelu 
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b) number and street – ulica 

c) apartment number (if available) – numer budynku 

d) city - miasto 

e) state / province – prowincja 

f) ZIP / postal code – kod pocztowy 

 

 
 

14. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych do osoby kontaktowej w razie nagłego 

wypadku: 

 

Emergency Contact Information of someone who can reach you during the next 30 

days (Include country code and city code) – dane kontaktowe do osoby, którą 

należy powiadomić w razie potrzeby 

 

a) last (Family) Name - nazwisko 

b) first (Given) Name - imię 

c) mobile (eg. 0035799XXXXXX for Cyprus phone)  - numer telefonu (począwszy od 

+48) 

d) other (if any) – dodatkowy numer telefonu (jeśli jest) 

e) e-mail Address (if any) – adres mailowy (jeśli jest) 

f) country - kraj 

g) city – miasto 

 

15. W ostatnim kroku, należy uzupełnić dane wszystkich uczestników, podróżujących 

wraz z osoba zgłaszającą Cyprus Flight Pass, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

 

Travel Companions – Family – uczestnicy podróży / rodzina 
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You have to complete only if travel companions/family are under 18 years – należy 

uzupełnić, jeśli podróżujesz z uczestnikami poniżej 18 roku życia. 

 

Add companion – dodaj uczestnika 

 

a) last (Family) name - nazwisko 

b) first (Given) name - imię 

c) ID / passport no – numer dowodu osobistego / paszportu 

d) seat number (if available) – numer miejsca – jeżeli nie zarezerwowałeś miejsc 

w samolocie wpisz 0A 

e) age <18 – wiek (poniżej 18 roku życia) 

f) gender – płeć 

 

 

Has Companion conducted, a test confirming negative PCR for COVID-19 during the 

last 72 hours before departure and does he/she possess a valid certificate? - Czy 

współuczestnik przeprowadził test potwierdzający ujemny wynik PCR dla COVID-19 

w ciągu ostatnich 72 godzin przed odlotem i czy posiada on ważny certyfikat? 

 

UWAGA! Przedstawienie testu jest konieczne do odbycia podróży. 

 

yes – tak, no – nie 

 

16. W przypadku posiadania testu na COVID-19, sekcję Passengers who meet the 

requirements for a test in Cyprus, pomijamy. 
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17. W ostatnim kroku należy zaznaczyć zgodę, dotyczącą ogólnych warunków 

podróżowania na Cypr oraz akceptacji zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w tym 

kraju. Jednocześnie oświadczamy również, że nie jesteśmy osobami z objawami 

COVID – 19, a uzupełnione dane są zgodne z prawdą.  

 

 

18. Po uzupełnieniu wszystkich danych wyświetli się podsumowanie. Aby dołączyć 

negatywny wynik testu COVID-19, należy kliknąć przycisk Attach COVID-19 Test.  
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Dodanie załącznika będzie możliwe po kliknięciu przycisku upload. 

 

 

 
 

 

 

19. Po poprawnym dodaniu pliku pojawi się informacja na zielonym tle. 
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20. Nastepnie należy przesłać zapytanie dotyczące poprawności danych klikając Request. 

 

 
 

 

21. Rejestracja przebiegła pomyślnie. Plik z indywidualnym Cyprus Flight Pass zostanie 

wysłany na wskazany adres mailowy od razu po zakończeniu rejestracji. Można 

również pobrać plik wciskając przycisk download here. 

 

 
 

Wydrukowany dokument, należy zabrać ze sobą na lotnisko.  

Cyprus Flight Pass powinien być uzupełniony przez każdego pełnoletniego 

uczestnika podróży.  

  


