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Warszawa, 15 listopada 2021r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22a  

02-675 Warszawa 

 

 
 

Wszyscy podróżujący na Sri Lankę są zobowiązani do posiadania elektronicznej wizy. 

W celu wyrobienia wizy należy wejść na stronę internetową: http://eta.gov.lk/slvisa/ 

Poniżej zostało opisane krok po kroku jak uzupełnić wniosek o wizę on-line:  

 

Pierwszy krok to wybranie języka.  

 

 

 

 

 

 

 

http://eta.gov.lk/slvisa/
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1. Aby rozpocząć rejestrację należy kliknąć przycisk Apply. Następnie pod poniższym 

linkiem otworzy się formularz rejestracyjny: 

https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1: 

 

W formularzu należy potwierdzić zapoznanie się z regulaminem ETA klikając I agree.  

 

https://eta.gov.lk/etaslvisa/etaNavServ?payType=1
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2. W kolejnym kroku należy wybrać formę rejestracji dla podróżujących: 

 

a) apply for an individual – rejestracja indywidualna 

b) apply for a group – rejestracja grupowa 

c) apply for a third party – rejestracja innej osoby 

 

 
 

REJESTRACJA INDYWIDUALNA 

 

3. Po wyborze formy rejestracji należy podać wymagane dane: 

a) surname/family name – nazwisko  

b) other/given names – imiona 

c) title – zwrot grzecznościowy 

d) date of birth – data urodzenia (wybierana z kalendarza) 

e) gender – płeć (wybierana z listy)  

f) nationality – narodowość (wybierana z listy) 

g) are you fully vaccinated for Covid-19 – czy jesteś w pełni zaszczepiony na 

Covid-19 (wybór z listy: Yes – tak, lub No – nie) 

h) country of birth – kraj urodzenia (wybierany z listy) 

i) occupation – zawód (pole nie jest wymagane) 

j) passport number – numer paszportu 

k) passport issued date – data wydania paszportu 

l) passport expiry date – data ważności paszportu  
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Poniższa część nie dotyczy osób podróżujących z Polski (dotyczy nieletnich 

podróżujących poniżej 16 roku życia wpisanych do paszportu opiekuna). Dzieci 

posiadające osobny paszport powinny uzupełnić rejestracje indywidualnie. 

 

 
 

Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące podróży: 
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a) where you have been during last 14 days before this travel – kraj pobytu w 

ciągu 14 dni przed wylotem (wybierane z listy) 

b) visa required days – długość wizy – możliwość wyboru jedynie 30 dni 

c) intended arrival date – data przylotu 

d) purpose of visit – powód przyjazdu – dla podróży turystycznych należy wybrać 

sightseeing or holiday  

e) port of departure – wylot z  

f) airline/vessel – nazwa linii lotniczej 

g) flight/vessel number – numer lotu 

h) address line  – adres stałego zamieszkania  

i) city – miasto  

j) state – województwo  

k) zip/postal code – kod pocztowy 

l) country – kraj  

m) address in Sri Lanka – adres pobytu na Sri Lance 

n) email address – adres mailowy  

o) telephone number – numer telefonu  

p) mobile naumber – dodatkowy numer telefonu (pole niewymagane) 

q) fax number – numer faxu (pole niewymagane) 
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Następnie należy udzielić odpowiedzi na pytania (tak – Yes, lub nie – No)  

 

1 . Do you have a valid residence visa to Sri Lanka? – czy posiadasz ważną wizę pobytu 

na Sri Lance?  

2 . Are you currently in Sri Lanka with a valid ETA or obtained an extension of visa? 

Czy obecnie jesteś na Sri Lance i masz ważny formularz ETA lub uzyskałeś 

przedłużenie vizy?  

3 . Do you have a multiple entry visa to Sri Lanka? Czy masz wizę wielokrotnego 

wjazdu na Sri Lankę? 
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Następnie należy zaznaczyć checkbox potwierdzając poprawność podanych informacji. 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć Next.  

 

4. W kolejnym kroku należy potwierdzić poprawność uzupełnionych danych. Aby 

dokonać zmiany należy kliknąć Change.  Jeśli dane uzupełnione są poprawnie, należy 

kliknąć Confirm. 

 

 
 

Po kliknięciu przycisku Confirm należy ponownie potwierdzić poprawność 

uzupełnionych danych w poniższym oknie klikając przycisk OK.  

 
 

 

 

 

 

 

5. W następnym kroku należy wybrać formę płatności za wizę: 
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Następnie należy uzupełnić wymagane dane w celu zrealizowania płatności: 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA GRUPOWA 

 

6. Należy uzupełnić informacje dotyczące grupy: 

 

a) where you have been during last 14 days before this travel – kraj pobytu w 

ciągu 14 dni przed wylotem (do wyboru z listy) 

b) visa required days – długość wizy – możliwość wyboru jedynie 30 dni 

c) intended arrival date – data przylotu 
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d) purpose of visit – powód przyjazdu – dla podróży turystycznych należy wybrać 

sightseeing or holiday  

e) port of departure – wylot z  (pole niewymagane) 

f) airline/vessel – nazwa linii lotniczej (pole niewymagane) 

g) flight/vessel number – numer lotu (pole niewymagane) 

h) address line  – adres stałego zamieszkania  

i) city – miasto  

j) state – województwo  

k) zip/postal code – kod pocztowy (pole niewymagane) 

l) country – kraj  

m) telephone number – numer telefonu  

n) mobile number – dodatkowy numer telefonu (pole niewymagane) 

o) fax number – numer faxu (pole niewymagane) 

p) email address – adres mailowy 

q) address in Sri Lanka – adres pobytu na Sri Lance (pole niewymagane) 
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Aby przejść do kolejnego etapu należy kliknąć przycisk Next. 

7. W następnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące grupy: 

 

a) surname/family name – nazwisko  

b) other/given names – imiona 

c) title – zwrot grzecznościowy 

d) date of birth – data urodzenia (wybór z kalendarza) 

e) gender – płeć (wybór z listy) 

f) nationality – narodowość (wybór z listy) 

g) are you fully vaccinated for Covid-19 – czy jesteś w pełni zaszczepiony na 

Covid-19 (wybór z listy: Yes – tak, lub No – nie) 

h) country of birth – kraj urodzenia (wybór z listy) 

i) occupation – zawód (pole niewymagane) 

j) passport number – numer paszportu 

k) passport issued date – data wydania paszportu 

l) passport expiry date – data ważności paszportu  

 

Część Child information in parent's passport nie dotyczy osób podróżujących z Polski. 
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Następnie należy udzielić odpowiedzi na pytania (tak – Yes, lub nie – No)  

 

1 . Do you have a valid residence visa to Sri Lanka? – czy posiadasz ważną wizę pobytu 

na Sri Lance?  
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2 . Are you currently in Sri Lanka with a valid ETA or obtained an extension of visa? 

Czy obecnie jesteś na Sri Lance i masz ważny formularz ETA lub uzyskałeś 

przedłużenie vizy?  

3 . Do you have a multiple entry visa to Sri Lanka? Czy masz wizę wielokrotnego 

wjazdu na Sri Lankę? 

 

 

Następnie należy zaznaczyć checkbox potwierdzając poprawność podanych informacji. 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć Next.  

 

Dane uzupełnionego uczestnika zostaną przeniesione poniżej formularza. Aby dodać 

kolejną osobę z grupy  należy kliknąć Add member. 

 

 
Po dodaniu wszystkich uczestników należy kliknąć przycisk Next.  

 

8. W kolejnym kroku pojawi się podsumowanie wszystkich zgłoszonych uczestników, z 

możliwością zmiany informacji o podróży – Change travel info, lub zmianą informacji 

o uczestnikach grupy – Change member info: 

 

 
 

Aby przejść do kolejnego kroku, należy kliknąć przycisk Next.  

 

9. W następnym kroku należy wybrać formę płatności za wizę: 
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Następnie należy uzupełnić wymagane dane w celu zrealizowania płatności: 
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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. 

Wszelkie pytania dotyczące składania wniosku o wizę należy kierować do serwisu 

obsługującego stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy zapoznanie 

się z sekcją FAQ danej strony/aplikacji.  

 

 

 

 

 

Z poważaniem,  

TUI Poland 


