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

wypełnienia formularza FCS przed wjazdem do Hiszpanii. Formularz jest dostępny na 48 

godzin przed wylotem.  Formularz należy uzupełnić bez używania polskich znaków.  

W celu uzupełnienia formularza FCS należy wejść na poniższą stronę internetową: 

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

 

Następnie należy wybrać formę uzupełnienia formularza – do wyboru są opcje: 

 Individual FCS Form – formularz indywidualny 

 Family/Group FCS Form – formularz rodzinny/grupowy 
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INSTRUKCJA REJESTRACJI INDIVIDUAL FCS FORM 

 

1. Aby rozpocząć rejestrację w FCS należy wcisnąć przycisk Individual FCS Form. 

 

 
 

2. Następnie należy podać dane osobowe pasażera: 

 
a) name – imię  

b) surname – nazwisko  

c) passport number, ID card or personal identifier – numer paszportu lub dowodu 

osobistego  

d) flight number – numer lotu 

e) arrival date – data przylotu 

f) email – adres mailowy  

g) confirm email address – potwierdzenie adresu mailowego 
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Podróżując do Hiszpanii należy pozostawić poniższy checkbox pusty 

 

 

 

3. W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox, jeżeli formularz jest uzupełniany dla 

uczestnika poniżej 18 roku życia.  

 

Please, mark here if “Passenger Data” you have just filled in are for a minor or 

dependent person in my charge – proszę, zaznacz tutaj, jeśli „dane pasażera”, które 

właśnie wypełniłeś, dotyczą osoby niepełnoletniej lub osoby niesamodzielnej 

 
Należy również podać dane rodzica/opiekuna: 

a) name – imię 

b) surname – nazwisko 

c) passport number, ID card or personal identifier – numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  

 

4. W kolejnym kroku należy uwierzytelnić proces zaznaczając checkbox: Nie jestem 

robotem.  
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5. W następnym kroku zaznaczając checkbox Yes, I have read and understand the 

information and accept these terms, akceptujemy poniższe warunki. 

 

Każdy pasażer przed odbyciem podróży do Hiszpanii zobowiązany jest do 

uzupełnienia formularza i wydrukowanie potwierdzenia. Po wypełnieniu formularza 

FCS otrzymasz kod QR, który należy zabrać ze sobą na telefonie komórkowym lub 

wydrukować na papierze. 

 

Na lotnisku może zostać przeprowadzona kontrola temperatury za pomocą 

bezkontaktowych termometrów lub kamer termograficznych.  

 

Informujemy, że podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu zapewnienia 

kontroli epidemii COVID-19. 

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Ministerstwo Zdrowia 

Hiszpanii, którego dane kontaktowe to saniext@mscbs.es. 

 

Możliwymi odbiorcami Twoich danych są właściwe organy ds. Zdrowia. 

 

Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia 

i przenoszenia swoich danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to 

delegadoprotecciondatos@mscbs.es. 

 

Uzupełniając formularz zaświadczasz prawdziwość informacji, akceptację warunków 

prawnych, przetwarzanie danych oraz przestrzeganie przepisów zdrowotnych, 

wskazanych przez lokalne władze. 

 

Za osoby niepełnoletnie, wniosek wypełnia rodzic bądź opiekun prawny.  
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6. Po wciśnięciu przycisku Send wyświetli się poniższa informacja: 

 

 
 

Pamiętaj: Nie będziesz mógł zmienić tych danych.  

Jeżeli wciśniesz przycisk Continue, nie będzie możliwości edytowania danych 

uzupełnionych w dotychczasowych oknach.  

Prosimy o sprawdzenie poprawności wymaganych informacji takich jak dane osobowe, 

numer lotu i data przylotu do Hiszpanii, jak i adres mailowy który będzie 

wykorzystywany do przesyłania korespondencji.  

 

7. Po poprawnym przesłaniu danych na podany w formularzu adres mailowy zostanie 

wysłana wiadomość mailowa  zawierająca kod weryfikacyjny: 
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8. Po otrzymaniu wiadomości mailowej należy ponownie uzupełnić numer dokumentu 

tożsamości oraz podać kod weryfikacyjny otrzymanym mailem.  

a) passport number, ID card or personal identifier – numer paszportu lub dowodu 

osobistego  

b) security code – kod weryfikacyjny 

 

 

9. Aby zaakceptować dane należy wcisnąć przycisk Continue 

 
10. W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje o podróżnym: 

Personal information – dane osobowe: 

a) name – imię  

b) surname – nazwisko  

c) passport number, ID card or personal identifier – numer paszportu lub dowodu 

osobistego  

d) sex – płeć (do wyboru z listy: male – mężczyzna, female – kobieta  

e) personal mobile phone numer  – numer telefonu kontaktowego 

- prefiks wybierany z dostępnej listy  +48 

f) other telephone number – dodatkowy numer telefonu (nieobowiązkowo) 

g) email – adres mailowy 

h) date of birth – data urodzenia 

Permanent address – adres stałego zamieszkania: 

a) number and street – ulica i numer budynku 

b) apartment number – numer mieszkania 

c) country – kraj 

d) state/province - województwo 

e) city/town – miasto 

f) zip code – kod pocztowy (uzupełniany bez myślnika np.: 00456) 
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11. Po przejściu do kolejnego kroku, należy uzupełnić dane linii lotniczej oraz adres pobytu 

w Hiszpanii: 

 

Arrival flight information in Spain – dane dotyczące lotu 

 

a) airline (choose an option) – linia lotnicza (wybierana z listy) 

b) flight number – numer lotu 

c) seat number – numer miejsca w samolocie – jeżeli nie została dokonana rezerwacja 

miejsc w samolocie, należy wpisać miejsce 1A 

d) arrival date – data przylotu 

 

Address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres 

miejsca pobytu w Hiszpanii: 

 

a) name of hotel – nazwa hotelu 

b) number and street – numer i ulica 

c) apartment number – numer pokoju 

d) city/town – miasto 

e) region/autonomous city – region – wybierz z listy 
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Andalucia – Andaluzja  (Costa del Sol - AGP) 

Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA, 

Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE) 

Catalunya – Katalonia (Barcelona - BCN)  

Illes Balears – Baleary (Majorka - PMI, Minorka - MAH, Ibiza - IBZ,) 

f) provinces – prowincja – wybierz z listy: Santa Cruz de Tenerife  - dla lotów na 

Teneryfę, lub Las Palmas – dla lotów na Gran Canarię, Fuerteventurę i Lanzarote 

g) zip code – kod pocztowy 

Indicate whether this address is permanent for your entire in the country – potwierdź, że 

podany adres jest miejscem pobytu w Hiszpanii – zaznacz checkbox.  
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12. W kolejnym kroku należy uzupełnić historię podróży, dotyczącą ostatnich 14 dni: 

 

 
 

a) Please indicate the country of origin of your trip – wybierz kraj, z którego 

podróżujesz (do wyboru z listy) 

b) Please indicate the starting area of your trip – wybierz województwo (do 

wyboru z listy) 

c) Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the 

last 14 days – wpisz wszystkie kraje, które odwiedziłeś w w ciągu minionych 

14 dni  

 

 
Reason for trip. Please check off one option – cel Podróży – należy wybrać opcję - 

TOURISM 
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13. Kolejny krok polega na uzupełnieniu deklaracji zdrowotnej: 

 

 

Have you been in contact with a person that has been a confirmed case for COVID-19 during 

the last 14 days? – czy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktowałeś się z osobą, u której 

potwierdzono COVID-19? No – nie, Yes – tak 

 

14. W następnym kroku należy zaznaczyć checkbox 

 
 

15. Rejestracja przebiegła pomyślnie.  

Remember to download the QR Code on your mobile or print it on paper and to 

have it on hand upon arrival in Spain. - Prosimy o wydrukowanie kodu QR lub 

zapisaniu go na urządzeniu mobilnym w celu przedstawienia go po przylocie do 

Hiszpanii.  
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16. Aby zakończyć proces wciśnij przycisk finalize. 

 

 
 

17. Po pomyślnym ukończeniu procesu, na podany adres mailowy zostanie wysłana 

wiadomość z kodem QR, możliwym do wydruku.  
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INSTRUKCJA REJESTRACJI FAMOLY/GROUP FCS FORM 

 

1. Aby rozpocząć rejestrację w FCS należy wcisnąć przycisk Famoly/Group FCS Form. 

 

 
 

2. Następnie należy podać dane osobowe pasażera: 

 
h) name - imię 

i) surname - nazwisko 

j) passport number, ID card or personal identifier – Numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  

k) flight number – numer lotu – w przypadku lotów linią lotniczą EnterAir, należy 

zastąpić kod ENT kodem E4.  

l) arrival date – data wylotu 

m) email – adres mailowy  

n) confirm email address – potwierdzenie adresu mailowego 
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3. W kolejnym kroku należy uwierzytelnić proces zaznaczając checkbox: Nie jestem 

robotem.  

 
4. W następnym kroku zaznaczając checkbox Yes, I have read and understand the 

information and accept these terms, akceptujemy poniższe warunki. 

 

Każdy pasażer przed odbyciem podróży do Hiszpanii zobowiązany jest do 

uzupełnienia formularza. Po wypełnieniu formularza FCS otrzymasz kod QR, który 

należy zabrać ze sobą na lotnisko w wersji mobilnej lub drukowanej. 

 

Informujemy, że podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu zapewnienia 

kontroli epidemii COVID-19. 

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Ministerstwo Zdrowia 

Hiszpanii, którego dane kontaktowe to saniext_protecciondatos@sanidad.gob.es. 

Możliwymi odbiorcami Twoich danych są właściwe organy ds. Zdrowia. 

 

Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia 

i przenoszenia swoich danych. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to  

delegadoprotecciondatos@mscbs.es. 

Uzupełniając formularz zaświadczasz prawdziwość informacji, akceptację warunków 

prawnych, przetwarzanie danych oraz przestrzeganie przepisów zdrowotnych, 

wskazanych przez lokalne władze. 

 

W przypadku osób nieletnich, formularz musi być wypełniony przez ich 

przedstawiciela 

prawnego. 

 

5. Po wciśnięciu przycisku Send wyświetli się poniższa informacja: 
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Pamiętaj: Nie będziesz mógł zmienić tych danych.  

Jeżeli wciśniesz przycisk Continue – kontynuuj, nie będzie możliwości edytowania 

danych uzupełnionych w dotychczasowych oknach.  

Prosimy o sprawdzenie poprawności wymaganych informacji takich jak dane osobowe, 

numer lotu i data przylotu do Hiszpanii, jak i adres mailowy który będzie 

wykorzystywany do przesyłania korespondencji.  

 

6. Po poprawnym przesłaniu danych zostanie wysłana wiadomość mailowa na podany w 

formularzu adres mailowy.  

 

 
7. Po otrzymaniu wiadomości mailowej ponownie uzupełniamy numer dokumentu 

tożsamości, wraz z otrzymanym kodem.  
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c) passport number, ID card or personal identifier - Numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości 

d) security Code – kod zabezpieczający 

 

 

8. Aby zaakceptować dane należy wcisnąć przycisk continue 

 
9. W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje o podróżnym: 

personal information – dane osobowe 

i) name - imię 

j) surname - nazwisko 

k) passport number, ID card or personal identifier – Numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  

l) sex – płeć  

male - mężczyzna 

female – kobieta 

(zaznaczamy odpowiednio checkbox) 

m) personal mobile phone numer  – numer telefonu kontaktowego 

- prefiks wybieramy z dostępnej listy - +48 

n) other telephone number – dodatkowy numer telefonu  

o) email – adres mailowy 

p) date of birth – data urodzin 

permanent address – adres stałego zamieszkania 

g) number and street – ulica i numer budynku 

h) apartment number – numer mieszkania 

i) country – państwo 

j) state/province - województwo 

k) city/town – miasto 

l) zip code – kod pocztowy (uzupełniany bez myślnika np.: 00456) 
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10. Po przejściu do kolejnego kroku, należy uzupełnić dane linii lotniczej: 

arrival flight information in Spain – dane dotyczące przelotu 

 

a) airline (choose an option) – linia lotnicza (wybierz z listy) 

b) flight number – numer lotu 

c) arrival date – data wylotu 

d) seat number of the person in charge – numer miejsca w samolocie głównego 

uczestnika. Jeżeli nie wykupiłeś rezerwacji miejsc w samolocie wpisz 1A, a następnie 

inny dla każdego kolejnego uczestnika podróży, np. „2A”, „3A” itd. 

 

address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres 

miejsca pobytu w Hiszpanii 

 

h) name of hotel – nazwa hotelu 

i) number and street – numer i ulica 

j) apartment number – numer pokoju 

k) city/town – miasto 

l) region/autonomous city – region – wybierz z listy 

Andalucia – Andaluzja  (Costa del Sol - AGP) 
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Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA, 

Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE) 

Catalunya – Katalonia (Barcelona - BCN)  

Illes Balears – Baleary (Majorka - PMI, Minorka - MAH, Ibiza - IBZ,) 

m) provinces – prowincja – wybierz z listy: Santa Cruz de Tenerife  - dla lotów na 

Teneryfę, lub Las Palmas – dla lotów na Gran Canarię, Fuerteventurę i Lanzarote 

n) zip code – kod pocztowy 

indicate whether this address is permanent for your entire in the country – potwierdź, że 

podany adres jest miejscem pobytu w Hiszpanii – zaznacz checkbox.  

 
11. Następnie należy dodać każdego z uczestników podróży klikając poniższy przycisk i 

uzupełniająć dane: 

a) passport number, ID card or personal identifier – numer paszportu lub 

dowodu osobistego 

b) seat number – numer miejsca w samolocie. Jeżeli nie wykupiłeś rezerwacji 

miejsc w samolocie wpisz numer miejsca w samolocie następujący po numerze 

miejsca w samolocie głównego uczestnika.  

c) surname - nazwisko 

d) name - imię 

e) Sex – płeć – należy wybrać: male – mężczyzna, lub female – kobieta 
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UWAGA: Automatycznie dla każdego uczestnika podróży z grupy zostanie przypisany 

adres email, numer telefonu, adres zamieszkania i adres pobytu w Hiszpanii, podane 

wcześniej przez głównego uczestnika podróży. Kody QR dla każdego z uczestników 

podróży zostaną przesłane na podany wcześniej adres mailowy głównego uczestnika 

podróży. Aby zmienić te dane, należy odznaczyć poniższe checkboxy: 

 

 

Jeśli dane: adres email, numer telefonu, adres zamieszkania i adres pobytu w 

Hiszpanii dla kolejnych uczestników podróży mają pozostać takie same jak dla 

głównego uczestnika podróży, kliknij SAVE AND CONTINUE. 

Jeśli chcesz zmienić powyższe dane, odznacz checkboxy i uzupełnij pola: 

a) personal mobile phone number – numer telefonu kontaktowego / wybierz z 

listy Prefix – PL +48 

b) email – adres mailowy 

c) number and street – ulica i numer domu 

d) apartment number – numer mieszkania 

e) country – państwo – wybierz z listy Poland – Polska 

f) state/province – województwo 

g) city – miasto 

h) zip code – kod pocztowy (bez myślnika np: 00456) 

i) name of hotel – nazwa hotelu 

j) number and street – ulica 

k) apartment number – numer pokoju hotelowego (pole należy pozostawić 

puste) 

l) city/town – miasto 

m) region/autonomous city – region – wybierz z listy (choose an option): 

n) Andalucia – Andaluzja (Costa del Sol – AGP) 
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o) Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA, 

Fuerteventura – FUE, Lanzarote - ACE) 

p) Catalunya – Katalonia (Barcelona – BCN) 

q) Illes Balears – Baleary (Majorka – PMI, Minorka – MAH, Ibiza – IBZ) 

r) zip code – kod pocztowy 

 

Następnie zaznacz checkbox indicate whether this address is permanent for your 

entire in the country - potwierdź, czy podany adres jest miejscem pobytu w Hiszpanii. 

 

 

12. W kolejnym kroku należy uzupełnić historię podróży, każdego z uczestników, 

dotyczącą ostatnich 14 dni: 
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d) Please indicate the country of origin of your trip – wybierz kraj, z którego 

podróżujesz 

e) Please indicate the starting area of your trip – wybierz województwo 

f) Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the 

last 14 days – wpisz wszystkie kraje, które odwiedziłeś w w ciągu minionych 

14 dni  

 

 
Reason for trip. Please check off one option – Cel podróży. Zaznacz jedną opcję - 

TOURISM 

 

13. W kolejnym kroku należy zaakceptować oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, które 

upoważnia do odbycia podróży oraz potwierdza informacje zawarte w formularzu: 
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14. Rejestracja przebiegła pomyślnie.  

Remember to download the QR Code on your mobile or print it on paper and to 

have it on hand upon arrival in Spain. - Prosimy o wydrukowanie kodu QR lub 

zapisaniu go na urządzeniu mobilnym w celu przedstawienia go po przylocie do 

Hiszpanii.  

 

 
 

Po poprawnym uzupełnieniu formularza, na wskazany w procesie rejestracji adres 

mailowy zostanie przesłana ilość kodów QR odpowiadająca ilości osób zgłoszonych w 

rodzinie bądź grupie. Aby ukończyć proces należy kliknąć przycisk finalize.  

 

Załączony w mailu dokument należy wydrukować i trzymać w miejscu łatwo 

dostępnym w trakcie podróży do hotelu. 
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W przypadku pytań lub problemów z rejestracją, należy kontaktować się bezpośrednio 

na adres: spth@sanidad.gob.es  

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.  

 

Z poważaniem 

TUI Poland 
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