
TUI POLAND DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |  

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

 

 

 

Warszawa, 13 lipca 2021r. 

TUI Poland sp. z o.o. 

ul. Wołoska 22 a 

02-675 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wszyscy podróżni (w tym także osoby poniżej 18 roku życia), są zobowiązani do 

wypełnienia formularza CFP najwcześniej 48 godzin przed wjazdem na Cypr, podając 

wymagane informacje. Przed wejściem na pokład samolotu oraz po wylądowaniu na 

Cyprze pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass. Brak wymaganych 

dokumentów będzie skutkował odmową wpuszczenia na terytorium Cypru lub karą 

finansową w wysokości 300 euro.  

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

https://cyprusflightpass.gov.cy/ 

Po wejściu na stronę, należy przejść do sekcji Register to fly, a następnie kliknąć przycisk 

Register. Osoby, które wcześniej dokonały rejestracji mogą od razu przejść do logowania za 

pośrednictwem przycisku Login. 

 

 

 

1. W celu dokonania rejestracji należy uzupełnić poniższe dane: 

 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
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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 

 

2. Aby zaakceptować dane należy wcisnąć przycisk 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. 

javascript:void(0)
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5. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza.  

- osoby zaszczepione aby uzupełnić dane wymagane do Cyprus Flight pass powinny 

kliknąć przycisk Apply here w sekcji if vaccinated…(po prawej stronie) 

- osoby niezaszczepione aby uzupełnić dane wymagane do Cyprus Flight Pass 

powinny kliknąć przycisk Apply here w sekcji if not vaccinated…(po lewej stronie) 

 
 

INSTRUKCJA DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB NIE ZSZCZEPIONYCH 

PRZYLAUJĄCYCH Z POLSKI 

 
 

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

Personal Information – informacje personalne 

a) last (family) name – nazwisko  

b) first (given) Nnme – imię  

c) middle Initial (if any) – drugie imię (jeśli jest) 
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d) ID / Passport No – numer dowodu osobistego/paszportu 

e) nationality – narodowość  

f) date of birth – data urodzenia 

g) country of birth – kraj urodzenia 

h) gender – płeć: male – mężczyzna, female – kobieta  

 

 
7. Następnie należy uzupełnić dane kontaktowe:  

 

a) mobile – numer telefonu 

b) other (if any) – dodatkowy numer telefonu (opcjonalnie) 

c) e-mail address – adres mailowy  

 

 
 

 

8. Następnym krokiem jest uzupełnienia danych dotyczących lotu. Należy zaznaczyć 

odpowiedni checkbox w zależności od rodzaju lotu.  

 

a) direct flight to the Republic of Cyprus – bezpośrednie połączenie na Cypr  

b) Travelling to the Republic of Cyprus via intermediate Countries without an overnight 

stay(s) – podróż z przesiadką bez noclegów 

c) Travelling to the Republic of Cyprus via intermediate Countries with an overnight 

stay(s) – podróż z przesiadką z noclegami  

d) Travelling via the Republic of Cyprus, as transfer or transit passenger, to other 

Countries – podróż przez Cypr jako tranzyt do innego miejsca  
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9. W kolejnym kroku należy uzupełnić Purpose of Travel – cel podróży 

 

a) Are you a permanent resident of Cyprus returning from a trip abroad? 

– Czy jesteś rezydentem Cypru, wracającym z wyjazdu zagranicznego? 

Yes – tak, No – nie 

b) Please state the purpose of your visit in Cyprus – zaznacz cel podróży 

(należy wybrać Holidays) 

 

 

 

10. 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 
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11. Kolejna sekcja dotyczy zakwaterowania na Cyprze: 

 

a) hotel name (if any) – nazwa hotelu 

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 

 

 
 

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

wypadku: 

 

 

a) last (family) name – nazwisko  

b) first (given) name – imię  

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

0048) 

d) other (if any) – dodatkowy numer telefonu (opcjonalnie) 

e) e-mail address (if any) – adres mailowy (opcjonalnie) 

f) country – kraj  

g) city – miasto 
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13. 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. Aby przejść dalej należy kliknąć 

Submit. 

 

 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk submit.  

 

 

14. Po poprawnym uzupełnieniu formularza należy pobrać i wydrukować wymagane 

dokumenty klikając Download here i posiadać je podczas pobytu na Cyprze 
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Wydrukowany dla każdego uczestnika dokument należy zabrać ze sobą na 

lotnisko.  

15. Aby dodać kolejnego uczestnika podróży należy wcisnąć Add passenger dla osób 

niezaszczepionych, lub Add vaccinated passenger dla osób zaszczepionych i uzupełnić 

brakujące informacje.   

 

Cyprus Flight Pass powinien być uzupełniony przez każdego uczestnika podróży.  

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:  

 zmiana przeglądarki internetowej  

 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania  

 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski. 

Strona musi być w oryginalnym języku 

Kody QR są generowane przez serwis destynacji, do której składa się deklarację. 

Wszelkie pytania dotyczące wygenerowania kodu QR należy kierować do serwisu 

obsługującego stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy 

zapoznanie się z sekcją FAQ danej strony/aplikacji.  

 


