
Spoza krajów strefy Schengen powrót lub przyjazd do Polski będzie wymagał

odbycia 10-dniowej kwarantanny, z której nie zwalnia już negatywny test

wykonany w państwie trzecim. Możliwe jest uniknięcie kwarantanny tylko

za pomocą wykonania testu na obecność koronawirusa po przekroczeniu

granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą

wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium

diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2

do systemu teleinformatycznego. W przypadku jednak gdy nie skorzystamy z tej

możliwości uregulowanej w rozporządzeniu będziemy zobligowani do podania

funkcjonariuszowi Straży Granicznej naszego:

▪ adresu zamieszkania lub pobytu pod którym będziemy odbywali kwarantannę

▪ numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu

Kwarantanna obowiązuje od dnia następnego po przekroczeniu granicy.

Zmiany dla powracających 
z zagranicy do kraju

ALERT PRAWNY COVID-19 

W dniu 29 marca 2021 r. wydane zostało nowe Rozporządzenie Rady

Ministrów, zmieniające poprzednie rozporządzenie w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku

z wystąpieniem stanu pandemii. Tym razem dodatkowe obostrzenia

czekają na wracających do kraju z zagranicy.

Od 30 marca, czyli od dnia wejścia w życie powyższego aktu prawnego,

wracający ze strefy Schengen transportem lotniczym mają obowiązek

przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Test musi być

zrobiony maksimum 48h przed przekroczeniem granicy. Funkcjonariusz Straży

Granicznej może żądać od nas takiego testu i co ważne, zgodnie z nowym

uregulowaniem, akceptowane są tylko takie, których wynik widnieje w języku

polskim albo angielskim. Wracając z krajów nieanglojęzycznych niezbędne jest

więc przetłumaczenie wyniku na język angielski lub polski. Mając wyniki w innych

językach niż te, narazić się można na konieczność odbycia kwarantanny w Polsce

lub zrobienia na terenie naszego kraju ponownego testu antygenowego lub PCR.

Podobne ograniczenia wiążą się z przekraczaniem granicy lądowej i morskiej.

Co wymaga szczególnego podkreślenia nie są one finansowane ze środków

publicznych, a więc całość kosztów wykonania spada na podróżujących.

W przypadku braku wykonania testu obowiązuje kwarantanna.
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Wracający ze strefy Schengen

Wracający spoza strefy Schengen

test na terenie Polski
wyłącznie test wykonany 
po przekroczeniu granicy 
zwalnia z kwarantanny 
wracających spoza 
Schengen

W skrócie:

język polski lub 
angielski
test dopuszczalny tylko 
w tych językach

max. 48 h 
przed przekroczeniem 
granicy należy wykonać 
test

W skrócie:

https://ostrowski.legal/
https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ


ALERT PRAWNY COVID-19 

Od 30 marca dodatkowo, poza osobami wcześniej zwolnionymi czyli m.in. osobami zaszczepionymi przeciwko wirusowi

Sars-CoV-2, osobami maksimum sześć miesięcy po chorobie (ozdrowieńcami), z tego obowiązku zwolnieni będą też:

▪ nauczyciele szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

▪ nauczyciele skierowani do pracy za granicą, którzy wracają, aby zaszczepić się przeciwko COVID-19 (ci muszą

przedstawić stosowne zaświadczenie funkcjonariuszowi Straży Granicznej o terminie szczepienia nie dalszym niż

7 dni);

▪ osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

oraz opiekunom tych osób(tutaj także wymagane jest odpowiednie zaświadczenie).

Niewykluczone jest, że katalog ten będzie się jeszcze powiększał w przyszłości w ramach dostosowywania katalogu

wyłączeń do bieżących potrzeb i okoliczności.
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Skontaktuj się 

Adam Ławniczek 

aplikant radcowski
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

a.lawniczek@ostrowski-legal.net

Poszerzony katalog osób zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny

Ustawodawca dopuścił korzystanie z hoteli przez: ,,uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób

zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie

przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); oraz przez ,,członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych,

rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych

prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich

przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy

oraz w dniu poprzedzającym”. Jest to kolejne uzupełnienie przepisu art. 9 pkt. 3, który liczy już 47 podpunktów i jest

poszerzany w prawie każdej nowelizacji.

Co jeszcze zostało zmienione?

Bieżące doniesienia nt. zagrożenia epidemicznego przed wyjazdem za granicę można śledzić na stronie Europejskiego

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-

overviews.
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