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Witaj Tomasz,

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi koronawirusa (COVID-19) 
wszyscy pasażerowie przybywający do Polski są proszeni o wypełnienie formularza 
załączonego do tej wiadomości e-mail. Należy go wydrukować, wypełnić i mieć przy sobie 
po dotarciu na miejsce, a także przekazać służbom granicznym i sanitarnym na ich prośbę. 
Formularze te różnią się w zależności od kraju i podlegają decyzjom władz lokalnych, dlatego też 
usilnie zalecamy, aby przed podróżą zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy dotyczące 
podróży na oficjalnych stronach internetowych i upewnić się, że posiadasz najnowsze infor‐
macje. 

Informujemy ponadto, że wszyscy pasażerowie przybywający do Polski zobowiązani są do 
odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek odbycia kwarantanny może zostać zniesiony 
jeśli pasażer wykona test PCR lub test antygenowy w ciągu 48 godzin od momentu przek‐
roczenia granicy i uzyska wynik negatywny.

Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Pol‐
skiej przez następujące osoby:

- pasażerowie podróżujący z krajów należących do strefy Schengen, którzy posiadają negatywny 
wynik testu PCR lub testu antygenowego w kierunku COVID-19, wykonanego w ciągu 48 godzin 
przed przekroczeniem granicy i wydanego w języku polskim lub angielskim,
- pasażerowie zaszczepieni przeciwko COVID-19, posiadający ze sobą wydany certyfikat szcze‐
pienia zatwierdzonego przez UE (http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19),
- uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunowie, którzy przekracza‐
ją granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
- uczestnicy studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia, a 
także doktoranci studiujący w Polsce oraz osoby prowadzące w Polsce badania naukowe,
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjona‐
riusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbo‐
wej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transpor‐
tu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
- członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji między‐
narodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę na 
podstawie paszportu dyplomatycznego,
- inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o 
bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
- osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym położonym po obu stronach granicy,
- w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub po‐
bytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich 
małżonków i dzieci,
- osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjote‐
rapeuty lub sędziego, a także akredytowanego dziennikarza w międzynarodowych zawodach 
sportowych organizowanych na terytorium Polski,



 

  

- personel medyczny,
- osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 
szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym,
- osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu potwierdzającego określone kwalifi‐
kacje,
- osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w ramach wyko‐
nywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w państwie sąsiadującym. 

Pasażerowie niespełniający któregokolwiek z powyższych wymogów nie będą mogli 
wejść na pokład naszego samolotu i polecieć do Polski!

Ponieważ przepisy zmieniają się dynamicznie, zdecydowanie zalecamy pasażerom, by zawsze 
sprawdzali warunki odbycia podróży u oficjalnych organów służby zdrowia i i władz granicznych 
przed podróżą oraz by upewnili się, że posiadają najnowsze informacje. Obowiązkiem pasaże‐
ra jest bycie świadomym stosownych obostrzeń związanych z podróżą oraz upewnienie 
się, że spełnia on niezbędne warunki wjazdu do danego kraju i jest zdolny do odbycia 
podróży.

Sprawdź na naszej interaktywnej Mapie Planowania Podróży dokąd możesz obecnie z nami po‐
lecieć i jakie zasady dotyczące podróży obowiązują .  

Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia na pokładzie! 

Pozdrawiamy, 
Dział Obsługi Klienta Wizz Air

 
INFORMACJE O REZERWACJI

Jak zarezerwować lot

Zmiany rezerwacji

Odprawa i wejście na pokład

Dzieci i niemowlęta

 

 
USŁUGI WIZZ

Wizz Discount Club

Privilege Pass

WIZZ Flex

Rodzinna oferta WIZZ

 

 
POTRZEBUJESZ POMOCY?

Przejrzyj Częste pytania,
by szybko uzyskać odpowiedź
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Polityka prywatności
Szanujemy Twoją prywatność. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.






