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Koronawirus (COVID-19) Krajowa blokada: zostań w domu 

Brexit Sprawdź, co musisz zrobić 
1. Dom 

Wypełnij formularz 
lokalizatora pasażerów 

Musisz wypełnić ten formularz online przed przybyciem do Wielkiej 
Brytanii. 

Formularz możesz przesłać w dowolnym momencie w ciągu 48 
godzin przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. 

Przedstaw negatywny wynik testu na 
koronawirusa (COVID-19), aby podróżować do 
Wielkiej Brytanii 

Musisz także przedstawić dowód negatywnego wyniku testu na 
koronawirusa przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Test musi zostać 
wykonany w ciągu 3 dni przed wyjazdem. Dowód musi być w języku 
angielskim, francuskim lub hiszpańskim. 

Musisz przedstawić dowód firmie, z którą podróżujesz - na przykład 
liniom lotniczym, przewoźnikom promowym lub operatorowi pociągu. 

Dowiedz się więcej o podawaniu wyniku testu na koronawirusa , w 
tym o wyjątkach i dopuszczalnych typach testów. 
Jeśli nie masz dowodu negatywnego wyniku testu lub nie 
wypełniłeś formularza lokalizatora pasażerów, popełnisz 
przestępstwo. Możesz zostać ukarany grzywną. Możesz nie 
zostać wpuszczony na pokład. Jeśli nie jesteś Brytyjczykiem lub 
Irlandczykiem, możesz nie mieć prawa wjazdu do Wielkiej 
Brytanii. 
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Zanim zaczniesz 

Aby wypełnić formularz lokalizatora pasażerów, potrzebujesz: 

                              Twoje dane paszportowe 

                              szczegóły Twojej podróży, w tym godziny i daty 

                              adres, pod którym będziesz przebywać w Wielkiej Brytanii 
(jeśli dotyczy) 

                              numer referencyjny rezerwacji i nazwa dostawcy testu, jeśli 
korzystasz z opcji Test to Release, aby dowiedzieć się, czy możesz 
wcześniej zakończyć samoizolację   

Możesz uwzględnić w formularzu wiele podróży, jeśli wjedziesz do 
Wielkiej Brytanii więcej niż raz na 48 godzin. 

Wypełnij formularz lokalizatora pasażerów 
online 

Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z kodem QR. Możesz go 
wydrukować lub pokazać w telefonie jako dowód ukończenia. 

Zacząć teraz 

Co musisz wiedzieć 

Podane przez Ciebie informacje posłużą do skontaktowania się z 
Tobą, jeśli u kogoś, z kim podróżowałeś, wystąpią objawy 
koronawirusa. 

Może być również użyty do sprawdzenia, czy w razie potrzeby sam 
się izolujesz. 

Twoje informacje będą przechowywane przez 42 dni, a następnie 
usunięte, chyba że będą potrzebne do związanej z nimi pracy. Będzie 
używany zgodnie z polityką prywatności .  

 

Jeśli podróżujesz z innymi ludźmi 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.gov.uk/uk-border-control/ending-self-isolation-early-through-test-to-release
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Każda osoba dorosła musi wypełnić własny formularz. 

Na formularzu możesz uwzględnić osobę poniżej 18 roku życia, która 
podróżuje z tobą, jeśli mieszkasz razem pod tym samym adresem w 
Wielkiej Brytanii. 

Jeśli wjeżdżasz do Szkocji, muszą mieć mniej niż 16 lat. 

Kiedy nie musisz wypełniać formularza 

Nie musisz wypełniać formularza, jeśli podróżujesz z jednego z 
następujących miejsc i byłeś tam przez 10 dni lub dłużej: 

                              Irlandia 

                              Wyspy Normandzkie 

                              Wyspa Man 

Nie musisz wypełniać formularza, jeśli Twoja praca oznacza, że jesteś 
zwolniony z podatku .  
 

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane 

Jeśli jakiekolwiek informacje ulegną zmianie po przesłaniu formularza, 
na przykład szczegóły dotyczące podróży lub dane kontaktowe, 
należy wypełnić nowy formularz. 

Wezwać pomoc 

Skontaktuj się z infolinią, jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu 
formularza lub masz pytania dotyczące samoizolacji. 

Formularz i infolinia dotycząca samodzielnej izolacji 

Telefon: 0800 678 1767 Od 

poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00 

Dowiedz się o opłatach za połączenia 

Powiązana zawartość 

Kolekcja 
                                        Koronawirus (COVID-19): wskazówki dotyczące transportu i 

podróży 
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1.                            Start - bieżący krok 

2.                            Formularz 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

Zarejestruj e-mail 

Wprowadź adres e-mail i hasło, aby zapisać swoje odpowiedzi. Następnie otrzymasz e-

mailem unikalny link, który pozwoli Ci zalogować się do formularza w późniejszym czasie, 

jeśli zajdzie taka potrzeba. 

W całym formularzu możesz wybrać opcję „Wróć do tego formularza później”, aby 

ponownie wysłać łącze do ostatnio zapisanego formularza. 

Adres e-mail 
  
Powtórz swój adres e-mail 
  
Stwórz hasło 
Twoje hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać literę oraz cyfrę lub symbol.  

 
 

Powtórz swoje hasło  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Formularz lokalizatora pasażerów 
Menu formularza 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twój numer telefonu 

Podaj swój podstawowy numer telefonu (wymagane) 
Podaj tylko cyfry dla numeru kierunkowego kraju i pozostałej części numeru telefonu. 
Wpisz kod kraju   Podaj swój podstawowy numer telefonu 
 

+  
 

Powtórz swój podstawowy numer telefonu (wymagane) 
 

+  
 
Podaj swój drugi numer telefonu (wymagane) 
Wpisz kod kraju   Podaj swój drugi numer telefonu 
 

+  
 

Powtórz swój drugi numer telefonu (wymagane) 
 

+  
  

 
Wróć do tego formularza później 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

javascript:void(0)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/edit/start
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/edit/start
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/saveForLater


 

Formularz lokalizatora pasażerów 
Menu formularza 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Kontakt telefoniczny 

Czy można się z Tobą skontaktować telefonicznie? (Wymagane) 

Można się ze mną skontaktować telefonicznie i za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) 

Można się ze mną skontaktować tylko telefonicznie 

Można się ze mną skontaktować tylko za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) 

Nie można się ze mną skontaktować telefonicznie lub za pomocą wiadomości tekstowej 

(SMS) 

 
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
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Formularz lokalizatora pasażerów 
Menu formularza 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twoje imię 

Wprowadź swoje imię i nazwisko, jak pokazano w aktualnym paszporcie lub dokumencie 

podróży. (Wymagane) 
Twoje imię jest zwykle Twoim imieniem. Twoje nazwisko rodowe to nazwisko, które jest 

wspólne dla Twojej rodziny. Jeśli masz drugie imię, dołącz je swoim imieniem. Jeśli Twoje 

imię i nazwisko ma sufiks (np. Jr), dołącz go do swojego imienia. Jeśli masz imię 

patronimiczne, dołącz je do swoich imion. Musisz nam powiedzieć wszystkie swoje imiona. 
Imiona) 

 

 
Nazwisko rodowe 

 

 
 Nie mogę podać swojego nazwiska, korzystając z aktualnego paszportu lub dokumentu 

podróży  
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 

3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twoje plany podróży 

Kiedy planujesz przyjechać do Wielkiej Brytanii? (Pole wymagane) 
Na przykład 24 6 2020 
Dzień  Miesiąc  Rok                                          
 

  
O której godzinie przyjedziesz? (Wymagane) 
Na przykład 14:30 
Godzina  Minuta              
 

  
Kiedy planujesz opuścić Wielką Brytanię? (opcjonalnie) (wymagane) 
Na przykład 24 6 2020 
Dzień  Miesiąc  Rok                                          
  

 
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 

3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twoja płeć 

Jaka jest Twoja płeć? 

 

Płeć żeńska 

 

Męski 

  

Wolę nie mówić 
  

  

 

Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 

3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twoja data urodzenia 

Data urodzenia 
Na przykład 24 6 2020 
Dzień  Miesiąc  Rok                                          
  

 
Wróć do tego formularza później 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twój adres domowy 

Adres domowy 
 

Linia adresu 1 

 
Linia adresu 2 (opcjonalnie) 

 
Wiersz adresu 3 (opcjonalnie) 

 
Miasto / Miasto 

 
Prowincja 

 
Kod pocztowy (jeśli dotyczy) 

 
  
Kraj 
  
Wpisz nazwę kraju; użyj klawiszy strzałek do nawigacji i „enter”, aby wybrać 

jeden.                                                                                                                                            
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twój paszport 

Aby wypełnić tę sekcję, musisz użyć paszportu lub dokumentu podróży. 
Numer paszportu lub numer referencyjny dokumentu podróży 

 
 
Organ wydający 
W paszporcie lub dokumencie podróży można to również określić jako „kraj wydania” lub 

„miejsce wydania”. 

 

 
Data wydania (wymagane) 
Wprowadź datę w formacie DD MM RRRR 
Dzień  Miesiąc  Rok      

                                     
  
Data wygaśnięcia (wymagane) 
Wprowadź datę w formacie DD MM RRRR 
Dzień  Miesiąc  Rok                                          
  

 
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/edit/start
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/edit/application.0.residentialDetails
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/saveForLater


Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Twoje plany podróży 

Jakie masz plany podróży? 
Planuję: (wymagane) 

 

Zostań w Wielkiej Brytanii 

 
  

Podróżuj do Wielkiej Brytanii więcej niż raz w ciągu 48 godzin, na przykład jako 

przewoźnik lub członek załogi 

 

Zmień loty w Wielkiej Brytanii w ciągu 24 godzin, bez przechodzenia przez kontrolę 

graniczną w Wielkiej Brytanii 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 

3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Szczegóły Twojego przyjazdu do 
Wielkiej Brytanii 

Gdzie przyjedziesz do Wielkiej Brytanii? 
Na przykład lotnisko Heathrow 

 
  
Z jakiego kraju podróżujesz? Wpisz nazwę kraju; użyj klawiszy strzałek do nawigacji i 

„enter”, aby wybrać 

jeden.                                                                                                                                            

                                                                                                         

 
  
Z którym operatorem będziesz podróżować? 
Na przykład nazwa linii lotniczej lub operatora promowego 

 
  
Jaki jest numer lotu, pociąg lub nazwa statku, którym przylecisz? 

 
  
Jaki jest Twój numer miejsca? (w stosownych przypadkach należy podać numer miejsca / 

kabiny . W przypadku podróży pociągiem należy podać numer autokaru, na przykład autokar 

5 miejsc 2) 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 

3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Inne podróże do Wielkiej Brytanii 

Czy wrócisz do Wielkiej Brytanii ponownie w ciągu 48 godzin od pierwszego przyjazdu? 

(Wymagane) 

 

tak 
  

Nie 

 
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
  

 

Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Zwolnienie z samoizolacji 

Czy jesteś zwolniony z samoizolacji przez pierwsze 10 dni pobytu w Wielkiej Brytanii? 

(Wymagane) 
Przeczytaj wskazówki, aby uzyskać informacje o tym, kto kwalifikuje się do zwolnienia z 

samoizolacji   

 

tak 
  

Nie 

 
Wróć do tego formularza później 
Pokaż i edytuj odpowiedzi 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz - bieżący krok 
3.                            Deklaracja 
4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Sprawdź swoje odpowiedzi 

Sprawdź poniższe informacje, zanim przejdziesz do następnej sekcji. 

Informacje osobiste 
Podaj swój podstawowy numer telefonu 
  
Zmień swój numer telefonu 
Czy można się z tobą skontaktować telefonicznie? 
  
Zmień Kontakt telefoniczny 
Imiona) 
  
Nazwisko rodowe 
  
Zmień swoje imię 

Informacje o planowanej podróży 

Kiedy planujesz przyjechać do Wielkiej Brytanii? 
  
Kiedy planujesz opuścić Wielką Brytanię? (opcjonalny) 
  
Zmień swoje plany podróży 

Informacje osobiste 
Jaka jest Twoja płeć? 
  
Zmień swoją płeć 
Data urodzenia 
  
Zmień swoją datę urodzenia 
Adres zamieszkania 
  
Zmień swój adres domowy 

Szczegóły paszportu 
Numer paszportu lub numer referencyjny dokumentu podróży 
  
Organ wydający 
  
Data wydania 
  
Data wygaśnięcia 
  
Zmień swój paszport 
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Informacje dotyczące podróży 
Jakie masz plany podróży? 
  
Zmień swoje plany podróży 
Gdzie przyjedziesz do Wielkiej Brytanii? 
  
Z jakiego kraju podróżujesz? 
  
Z którym operatorem będziesz podróżować? 
  
Jaki jest numer lotu, pociąg lub nazwa statku, którym przylecisz? 
  
Jaki jest Twój numer miejsca? (w razie potrzeby należy podać numer miejsca. W przypadku 

podróży pociągiem należy podać numer autokaru, na przykład autokar 5 miejsce 2) 
  
ZmieńSzczegóły Twojego przyjazdu do Wielkiej Brytanii 
Czy wrócisz do Wielkiej Brytanii w ciągu 48 godzin od pierwszego przyjazdu? 
  
ChangeInne podróż do Wielkiej Brytanii 
Czy jesteś zwolniony z samoizolacji przez pierwsze 10 dni pobytu w Wielkiej Brytanii? 
  
Dlaczego jesteś zwolniony z samoizolacji? 
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Formularz lokalizatora pasażerów 

1.                            Początek 
2.                            Formularz 
3.                            Deklaracja - aktualny krok 

4.                            Pobierz i wydrukuj 

◀ Powrót  

Deklaracja 

Zaznacz poniższe pole, jeśli chcesz otrzymać kopię tego wypełnionego formularza jako plik 

PDF pocztą elektroniczną. Jeśli tego nie wybierzesz, nadal możesz pobrać formularz na 

końcu. 

Wyślij mi plik PDF e-mailem 

Oświadczam, że: 

 Przylecę do Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 48 godzin 

 Rozumiem, że przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii muszę przedstawić dowód 

negatywnego wyniku testu COVID 19 ( chyba że jest zwolniony ) 

 W razie potrzeby podałem numer mojego miejsca 

 Informacje podane w tym formularzu są poprawne 

Jeśli jakiekolwiek informacje ulegną zmianie po przesłaniu danych, takich jak szczegóły 

podróży, numer miejsca lub dane kontaktowe, musisz wypełnić nowy formularz. 

 
Wróć do tego formularza później 
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