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Warszawa, 5 maja 2022r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22a 

02-675 Warszawa 

 

Szanowni Państwo,  

 

Wszyscy podróżujący na Curacao zobowiązani są do wypełnienia formularza on-

line na mniej niż 7 dni przed przylotem na miejsce.  

W celu uzupełnienia formularza należy wejść na poniższą stronę internetową: 

https://dicardcuracao.com/portal 

Poniżej zostało opisane krok po kroku uzupełnienie formularza. 

 

1. Aby rozpocząć rejestrację należy kliknąć przycisk START FILLING OUT THE 

DIGITAL IMMIGRATION CARD: 

 

 

2. Po przejściu do kolejnego punktu, należy wybrać jedną z opcji w odpowiedzi 

na pytanie - have you filled out a Curaçao immigration card before?- Czy 

wcześniej wypełniałeś/aś Curaçao Immigration Card : 

a) no, this is my first time – nie, pierwszy raz wypełniam formularz 

http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/questionario.cfm?l=EN
http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/questionario.cfm?l=EN
https://dicardcuracao.com/portal
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b) yes, edit existing immigration card – tak, wypełniałem/am wcześniej 

formularz 

 

 

3. W kolejnym punkcie należy uzupełnić poniższe dane:  

a) travel dates – data przylotu 

b) please enter your flight number – proszę uzupełnić numer lotu 

c) carrier name – nazwa linii lotniczych 

d) port of embarkation – port wylotowy 

e) intended place of stay in Curaçao – planowane miejsce pobytu na Curaçao 

f) purpose of visit – cel podróży 

a. vacation – wakacje  

b. business – biznes  

c. other – inny 
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4. W następnym kroku należy uzupełnić dane:  

a)  upload your passport – załącz swój paszport 

b) passport number – numer paszportu 

c) expiration date – data ważności paszportu 

d) first name – imię 

e) last name – nazwisko 

f) date of birth – data urodzenia 

g) gender – płeć 

h) nationality - obywatelstwo 
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5. W kolejnym punkcie należy uzupełnić dane:  

a) mobile number – numer telefonu 

b) other number – inny numer telefonu 

 

 

 

6. W następnym kroku należy uzupełnić dane:  

a) city of residence – miasto zamieszkania 

b) state/province of residence – województwo 

c) country of residence – państwo zamieszkania 

d) country of birth – miejsce urodzenia 

e) email – adres email 

f) confirm email – potwierdź adres email 
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7. Po uzupełnieniu danych, należy zaznaczyć nie jestem robotem i potwierdzić 

dane klikając przycisk submit information. 

8. Po potwierdzeniu informacji, wyświetli się poniższy komunikat: 

 

 

Po otrzymaniu komunikatu, można dodać kolejnego podróżującego lub pobrać kartę 

imigracyjną klikając poniższy przycisk: 
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Wzór karty: 
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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 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego istnieje możliwość wypełnienia go w wersji papierowej po wylądowaniu na 

lotnisku w Egipcie. 

 

 

Z poważaniem,  

TUI Poland 

 


