
 

 

 

 

  

Podróżowanie podczas pandemii Covid-19 

 

 

 

W związku z wybuchem globalnej pandemii wirusa Covid-19, pewne obszary naszego życia uległy 

znacznemu ograniczeniu, ze względu na bardzo realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. 

Przemieszczanie się jest jednym z nich. Swobodne podróżowanie to fakt, do którego większość z nas 

była w pełni przyzwyczajona, a perspektywa ograniczenia go w jakimkolwiek stopniu, do niedawna była 

dla nas całkowicie niewyobrażalna.  

Podejmując obecnie decyzję o wyjeździe z kraju, należy liczyć się z możliwymi trudnościami  

w związku z powrotem, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub 

samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie miejscowych władz. 

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją 

epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń  

i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie 

podróży zagranicznych, które nie są konieczne. 

Jeśli wyjazd zagranicę jest konieczny i finalnie zdecydujemy się na wyjechać z Polski, zachęcamy 

do zapoznania się z aktualnymi restrykcjami w państwie, do którego planujemy podróż. Informacje takie 

znaleźć można na stronie internetowej www.gov.pl w zakładce „Ministerstwa”, dalej „Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych”, dalej „Informacje dla podróżujących”, gdzie wystarczy wejść w zakładkę danego kraju. 

Można również zasięgnąć informacji na oficjalnych stronach rządowych owych krajów.  

Jednym z najczęściej odwiedzanych przez nas państw, zwłaszcza ze względów ekonomicznych  

i zawodowych, są Niemcy. Wjazd do Niemiec wygląda następująco. Władze niemieckie nie prowadzą 

regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Natomiast należy być przygotowanym na możliwą 

są kontrolę wyrywkową. Generalnie udając się teraz do Niemiec należy sprawdzić, czy i z jakiego obszaru 

ryzyka planujemy podróż. Będzie miało to wpływ na warunki wjazdu. Wyróżniane są trzy obszary ryzyka: 

obszar podwyższonego ryzyka, obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń, 

obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. Do 8 maja 2021 r. cała Polska była 

uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń , a od 9 maja 2021 

r. cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.  



Dla określenia zasad wjazdu do Niemiec bierze się pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 

10 dni przed wjazdem. Dlatego jeżeli przebywało się w Polsce 8 maja 2021 r. to do 18 maja 2021 r. przy 

podróży z Polski do Niemiec należy się co do zasady liczyć z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, 

wykonaniem testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Niemiec oraz przebywaniem  

w kwarantannie. Natomiast jeżeli przybywało się w Polsce od 9 maja 2021 r. to przy podróży z Polski  

do Niemiec należy się co do zasady liczyć z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonaniem 

testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po przyjeździe do Niemiec 

oraz przebywaniem w kwarantannie. Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na stronie 

internetowej www.einreiseanmeldung.de dostępnej również w języku polskim. Zwolnione z tego 

obowiązku są wyłącznie osoby, które: 

1. przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów); 

2. przejeżdżały wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów); 

3. podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin; 

4. przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników 

firm transportowych). 

Jeśli chodzi o obowiązek wykonania testu na obecność wirusa Covid-19, osoby przyjeżdżające  

do Niemiec z obszaru ryzyka są zobowiązane do wykonania testu przy przekraczaniu niemieckiej granicy. 

Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec. Jeżeli wjeżdża się z obszaru 

podwyższonego ryzyka, test może być wykonywany również w Niemczech, ale wynik testu powinien być 

uzyskany nie później niż 48h po wjeździe do Niemiec. Obowiązek wykonywania testu nie dotyczy dzieci 

do 6. roku życia. Ważne jest, że osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy nie są zwolnione z obowiązku 

wykonania testu, ale od 9 maja 2021 r. są zwolnione z odbycia kwarantanny. 

Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego nie można wjechać bez 

kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego (do 24 godzin). Warto pamiętać, że wjazd  

do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku 

posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin. Nie wszystko może zostać uznany za 

ważny powód - nie są za taki uznawane m.in. zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, 

sportowych lub spędzanie wolnego czasu. 

Jeśli wracamy do Polski z kraju strefy Schengen, podlegamy kwarantannie, chyba że przedstawimy 

negatywny wynik testu na Covid-19 (test PCR lub antygenowy). Test będzie musiał być wykonany nie 

wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Obowiązuje to podróżnych korzystających  

ze wszystkich środków transportu - transportu zbiorowego i indywidulanego oraz pieszego przekraczania 

granicy. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna już w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od 

przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z odbywania kwarantanny. 

Pamiętać należy, że testy te nie są finansowane ze środków publicznych. Trzeba się przygotować na to, 

że zapłacić będziemy musieli z własnych pieniędzy. 



Natomiast jeśli wracamy do Polski z kraju spoza strefy Schengen każdy z podróżujących jest 

skierowany na kwarantannę i nie będzie z niej zwalniać test wykonany w kraju, z którego dana osoba 

wraca. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h  

od przekroczenia granicy wykonać test (test PCR lub antygenowy), którego negatywny wynik zwolni ich 

z odbywania kwarantanny. Testy te również nie są finansowane ze środków publicznych. 

Osoby podróżujące z Indii, RPA i Brazylii nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny  

na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest 

dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia 

negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. 

Natomiast osoby zaszczepione na Covid-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym 

wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została 

dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Są to szczepionki firm: BioNTech i Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca oraz Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals. 

 

Podstawa prawna: 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w mieście Zielona Góra w 2021 r. 


