
Ważne informacje przed wyjazdem na wycieczkę
Odlotowa Barcelona 07-10.10.2021 (stan na dzień 30.09.2021)

Przypominamy – zbiórka: Lotnisko Kraków-Balice, stanowiska odpraw biur podróży, godz: 
07:35 (07.10.2021), wylot 10:05. Nr lotu: FR8672. Lot powrotny nr: FR8673.

Telefony alarmowe: 728 877 955, 668 006 576, 604 620 951, 604 054 740 

Niezbędne dokumenty dla podróży do Hiszpanii i powrotu do Polski !!! 
Brak niektórych dokumentów będzie skutkował odmową wejścia na pokład samolotu!

1. Test lub kod QR potwierdzający szczepienie.

2. Formularz hiszpański FCS

3. Karta Lokalizacji Podróżnego PL

4. Deklaracja Pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego

5. Zwolnienie z kwarantanny

1. Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy)   jest wymagany  .   
Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie o:

- przyjęciu pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 
14 dni,

- przebytym COVID-19, u których od pierwszego pozytywnego wyniku testu minęło 11-180 dni.

Unijny Certyfikat COVID jest honorowany.

Wymagania dotyczące testu:

- test antygenowy musi być przeprowadzony maksymalnie na 48 godzin przed przybyciem do 
Hiszpanii.

- test RT-PCR musi być przeprowadzony maksymalnie na 72 godziny przed przybyciem do 
Hiszpanii.

Jak uzyskać zaświadczenie w j. angielskim o pełnym cyklu szczepienia/ozdrowienia/wyniku 
testu na COVID-19?

Zaświadczenie znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Zobacz jak je pobrać
w 3 prostych krokach:

•Zaloguj się na stronie http://www.pacjent.gov.pl/ (za pomocą bankowości elektronicznej, 
profilu zaufanego lub e-dowodu)
•Przejdź do zakładki „Certyfikaty”, w którym znajdziesz „Certyfikat szczepienia”, „Certyfikat 
wyniku testu” oraz „Certyfikat ozdrowienia”. Kliknij w „Pobierz kod QR” w polu z 
odpowiednim certyfikatem, a następnie w „Pobierz PDF”. System wygeneruje odpowiedni 
dokument w j. polskim i j. angielskim.

•Wydrukuj zaświadczenie i zabierz je ze sobą w podróż (trzymaj w łatwo dostępnym 
miejscu, aby okazać podczas kontroli). Dobrze jest też posiadać kod QR w telefonie.

http://www.pacjent.gov.pl/


2. Wypełnij formularz hiszpański FCS (obowiązkowe)
Wszyscy podróżni udający się do Hiszpanii zobowiązani są do wypełnienia formularza 
Passenger Locator Form (PLF). Wypełniony formularz należy wydrukować i okazać przed 
wejściem na pokład samolotu. Formularz należy wypełnić online, jest on dostępny na stronie:

https://www.spth.gob.es/

Formularz można zacząć wypełniać już teraz. Pierwsze pola tego formularza są już 
odblokowane i możliwe do wypełnienia i zapisania.

Reszta będzie odblokowana dopiero na 48 godziny przed datą przybycia do Hiszpanii. 
Można wypełnić formularz za innych członków rodziny, czy znajomych. 

Każdy podróżny powinien uzyskać osobny kod QR,
•po wypełnieniu formularza zwrotnie otrzymuje się kod QR, który wydrukowany lub na 
ekranie urządzenia mobilnego należy okazać podczas odprawy check-in oraz po 
wylądowaniu na lotnisku docelowym
•wszelkie problemy związane z wypełnianiem formularza można zgłaszać pod adresem 
Spain Travel Health spth@sanidad.gob.es

Potrzebne dane:
-nr lotu do Barcelony:  FR8672
-linie lotnicze: RyanAir
-nazwa hotelu: Gran Hotel Flamingo
-adres hotelu: Avinguda Just Marlès, 25 - Lloret de Mar (España), 17310, Lloret de Mar, 
Gerona, Spain
-nr siedzenia: będą podane w środę (6.10)

W załączeniu instrukcja wypełnienia formularza: https://sol-
tours.pl/Dokumenty/202109301611390.instrukcja-formularz-hiszpanski.pdf

3. Wypełnij Kartę Lokalizacji Podróżnego (obowiązkowe)
Sugerujemy wypełnić już przed podróżą, np. w dniach 3-6.10

Co musisz przygotować:

• kraj, w którym rozpoczęła się podróż,
• numer lotu: FR8673
• data przylotu,
• imię i nazwisko,
• numer PESEL lub dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
• dane do kontaktu (telefon, adres e-mail),
• adresy wszystkich miejsc, w których masz zamiar pozostawać przez pierwsze 14 dni pobytu w

Polsce (np. hotel, dom rodzinny, ośrodek wczasowy),

mailto:spth@sanidad.gob.es
https://sol-tours.pl/Dokumenty/202109301611390.instrukcja-formularz-hiszpanski.pdf
https://sol-tours.pl/Dokumenty/202109301611390.instrukcja-formularz-hiszpanski.pdf
https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp#
https://www.spth.gob.es/


• informacja, czy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ozdrowieńcem lub osobą w pełni 
zaszczepioną albo czy posiadasz negatywny wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku 
wirusa SARS-CoV-2.

Więcej info: https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp
Wypełniamy tu: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

4. Deklaracja Pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego
Można sobie wydrukować wcześniej deklarację zdrowia, powinna być też rozdawana w 
samolocie, 

pobierz: https://sol-tours.pl/Dokumenty/202109301501510.Barcelona_deklaracja_pasazera.pdf

5. Zwolnienie z kwarantanny dla powracających z wakacji

Zwolnione z 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski są:

-osoby posiadające negatywny wynik testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19 
wykonanego:
a) w ciągu 48 godz. po przekroczeniu granicy Polski.UWAGA! W tym przypadku kwarantanna 
zostaje nałożona w momencie przekroczenia granicy i skrócona z chwilą wprowadzenia przez
laboratorium negatywnego wyniku testu na COVID-19 do systemu informatycznego 
państwowej inspekcji sanitarnej, nie później niż 48 godzin od przekroczenia granicy. Zalecamy
więc wykonanie testu najszybciej jak to możliwe.
lub
b) na nie więcej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy Polski. Czas liczony jest od 
momentu wyniku testu do przekroczenia granicy. Wynik testu w języku polskim lub 
angielskim należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej

-osoby posiadające zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień na COVID-19 
(szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej) i upłynęło co najmniej 14 dni od 
wykonania tego szczepienia

-ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach 
domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem
dzieci do ukończenia lat 12 podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni 
przeciwko COVID-19 (zgodnie z pkt. 2) lub przedstawili negatywny wynik testu na COVID-19.
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