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Warszawa, 15 czerwca 2021r. 
 

TUI Poland sp. z o.o. 

ul. Wołoska 22a 

02-675 Warszawa 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

 
W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia, należy wejść w 

poniższy link: https://app.euplf.eu/#/, a następnie uzupełnić wymagane informacje 

zgodnie z instrukcją.  

 
1. W pierwszym kroku należy kliknąć przycisk Start here, aby przejść do 

procesu uzupełniania danych. 

 

 
 

2. W kolejnym kroku należy wybrać kierunek podróży: Italy/IT - Włochy 

 

 
Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Continue. 

 

 

 

 

3. W następnym kroku należy wybrać rodzaj transportu – dla podróży 

samochodem należy wybrać – Ground (bus/train/car/other vehicle).  

https://app.euplf.eu/#/
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Aby przejść dalej należy kliknąć przycisk Continue.  

 

4. W kolejnym kroku należy zalogować się do serwisu. Jeżeli jest to pierwsze 

logowanie należy dokonać rejestracji klikając przycisk – Register. Jeżeli nie 

jest to pierwsze logowanie, należy uzupełnić adres mailowy i hasło do konta 

i kliknąć przycisk – Login.  

 
 

Po wyborze przycisku Register, należy dokonać rejestracji wpisując adres 

mailowy, hasło i potwierdzenie hasła.  
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Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk Register, a następnie zalogować 

się do serwisu.  

 

5. Po zalogowaniu należy zaakceptować warunki serwisu: 

 

 
Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk Continue.  

 

 

6. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące lotu: 

 

 
Należy zaznaczyć checkbox jeżeli podróż odbywa się w grupie lub z rodziną. 

 

 

 

a) Please select which ground transport will you be using – wybierz 

którą formą transportu będzie odbywała się podróż: 
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- bus – autobus 

- train – pociąg 

- car/other vehicle – samochód / inna forma transportu  

 

 
 

Wybierając opcję car należy uzupełnić dodatkowe informacje: 

 

a) car / other vehicle plate number (optional) – numer rejestracyjny 

pojazdu (uzupełnienie nie jest obowiązkowe)  

b) boarding country / place – kraj, z którego rozpoczyna się podróż 

c) date/time of departure – data i godzina rozpoczecia podóży  

d) point of entry (PoE) of destination country – nazwa przejscia 

granicznego (do wyboru z listy) 

e) date/time of arrival in the country – data i godzina zakończenia 

podróży  

 

 
 

f) intermediate stations – stacje pośrednie – należy podać kraj i nazwę 

punktu postoju (uzupełnienie nie jest obowiązkowe) 

g) country – kraj (do wyboru z listy) 
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Aby przejść dalej należy kliknąć przycisk Continue.  

 

7. W następnym kroku należy uzupełnić dane osobowe: 

 

a) last (family) name – nazwisko  
b) first (given) name – imię  

c) sex – płeć  

d) date of birth – data urodzenia 

e) ID document type (optional) – rodzaj dokumentu (uzupełnienie nie 

jest obowiązkowe).  Można wybrać opcję: 

- ID card – dowód osobisty 

- passport – passport 

Po wybraniu jednej z opcji, należy wpisać numer dokumentu 

f) primary telephone number – numer telefonu 

g) other telephone number (optional) – dodatkowy numer kontaktowy      

(uzupełnienie nie jest obowiązkowe) 

h) email address – adres mailowy 

 
8. W kolejnym kroku, należy uzupełnić dane zamieszkania: 

 

a) country – kraj (do wyboru z listy)  

b) state / province (optional) – województwo (do wyboru z listy),  
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uzupełnienie nie jest obowiązkowe 

c) city – miasto  

d) ZIP / postal code – kod pocztowy  

e) street – ulica  

f) street number – numer domu 

g) apartment number (optional) – numer mieszkania (uzupełnienie nie 

jest obowiązkowe) 

 

 
 

Należy zaznaczyć poniższy checkbox, jeżeli wskazany adres jest taki sam jak 

adres zamieszkania.  

 

Aby dodać kraje, w których przebywało się w ciągu 14 dni przed wyjazdem 

należy dodać przycisk Add previously visited country.  
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9. Jeżeli we wcześniejszym kroku zaznaczono podróż w grupie lub z rodziną, 

należy dodać członków rodziny klikając przycisk Add family member oraz 

uzupełnić dane dodanego uczestnika: 

 

a) first (given) name – imię  

b) last (family) name – nazwisko  

c) sex – pleć (uzupełnienie nie jest obowiązkowe) 

d) age – wiek  

 

 
 

10. Jeżeli we wcześniejszym kroku zaznaczono podróż w grupie lub z rodziną, 

w kolejnym kroku należy dodać członków podróży klikając przycisk Add 

non-family travel companion oraz uzupełnić dane dodanego uczestnika:  

 

e) first (given) name – imię  

f) last (family) name – nazwisko  

g) your sex (optional) – pleć (uzupełnienie nie jest obowiązkowe)   

h) group (tour, team, business, other) (optional) – rodzaj grupy 

(wycieczka, zespół, współpracownik, inne). Uzupełnienie nie jest 

obowiązkowe.  
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11. W następnym kroku należy uzupełnić dane kontaktowe do osoby, która 

zostanie powiadomiona w nagłych przypadkach. Uzupełnienie tych danych 

nie jest obowiązkowe.  

 

a) last (family) name (optional) – nazwisko  

b) first (given) name (optional) – imie  

c) country (optional) – kraj  

d) city (optional) – miasto  

e) mobile phone number (optional) – numer kontaktowy  
f) other telephone number (optional) – dodatkowy numer telefonu  

g) email address (optional) – adres mailowy 

 

 
12. W ostatnim kroku należy uzupełnić deklaracje zdrowotną: 
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a) date of birth – data urodzenia 

b) place of birth – miejsce urodzenia (do wyboru z listy) 

c) province – województwo (do wyboru z listy) 

d) country – kraj 

e) citizenship – obywatelstwo  

 

 
Jeżeli podróż obywa się z dziećmi, należy zaznaczyć poniższy checkbox jako 

składanie deklaracji opiekuna osób nieletnich, a następnie dodać dane osób 

klikając przycisk Add.  

 
Po dodaniu niepełnoletnich uczestników, należy uzupełnić dane: 

a) last name – nazwisko  

b) first name – imię  
c) date of birth – data urodzenia  
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d) place of birth – miejsce urodzenia  
e) relationship – pokrewieństwo  

 
 Należy dodać wszystkie kraje, przez które odbywał się tranzyt, lub w których się 

przebywało w ciągu ostatnich 14 dni przed podróżą.  

 

 
 

Następnie należy podać listę krajów, w których przebywało się w ciągu ostatnich 

14 dni. Należy zaznaczyć checkbox  I will notify my arrival in Italy to the Local 

Health Autorithy – powiadomię lokalne władze o moim przyjeździe do Włoch.  Z 

listy do wyboru należy wybrać opcję list C(EU/EEA/Israel/UK), a następnie 

zadeklarować posiadany negatywny wynik testu na COVID-19.  

 

 

 
Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Submit.  
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13. Przy poprawnym uzupełnieniu formularza na stronie pojawi się poniższy 

komunikat 

 

 
 

14. Na podany w procesie rejestracji adres mailowy zostanie wysłany kod QR 

wymagany do przekroczenia granicy. Wiadomość mailową należy 

wydrukować i mieć przy sobie podczas 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. 


