
 

Wskazówki dot. formularza/ FAQ      Deutsch/English 

 
Zasadniczo przy wjeździe do Austrii należy mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie lub 
ważny negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Po wjeździe do Austrii jest się również 
zobowiązanym do poddania się kwarantannie przez 10 dni po wjeździe do kraju. 
Kwarantannę uznaje się za zakończoną, gdy test molekularny lub antygenowy na SARS-CoV-
2 zostanie przeprowadzony najwcześniej piątego dnia po wjeździe, a wynik testu będzie 
negatywny. Dzień wjazdu uznawany jest za dzień 0. Obowiązują zwolnienia z kwarantanny 
zgodnie z § 4 ustęp 3, § 5 ustęp 5, § 6 ustęp 1, § 6 ustęp 2 i § 6a Rozporządzenia w sprawie 
wjazdu w związku z COVID-19, jak również w przypadku krajów wymienionych 
w Załączniku A, jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przez wjazdem osoba wjeżdżająca przebywała 
wyłącznie w Austrii lub w krajach wymienionych w Załączniku A. Zastosowanie mają również 
wyjątki wymienione w § 7 ustęp 1 i § 8 niniejszego Rozporządzenia. 
 
1. WYJĄTKI 

 

 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
https://entry.ptc.gv.at/en
https://entry.ptc.gv.at/en
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ea7a3406-7b9a-44a3-aef7-929d338c8161/Anlage%20A.pdf


 Wjazd podlega wyjątkom określonym w § 6a  Rozporządzenia w sprawie wjazdu 
w związku z COVID-19 (Ruch osób dojeżdżających, tzw. pendlerów). 
 
Wyjątki od kwarantanny zgodnie z § 6a 
Wjazd w ramach regularnego ruchu dojazdowego 
• w celach zawodowych 
• do celu uczestnictwa w zajęciach szkolnych i naukowych 
• w celach rodzinnych lub w celu odwiedzenia partnera 
jest możliwy na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 lub 
negatywnego wyniku testu, w języku niemieckim lub angielskim, zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w związku 
z COVID-19. Zaświadczenie lekarskie lub wynik badania są ważne przez 7 dni od daty pobrania próbki. Jeśli nie można 
przedstawić zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania, badanie mikrobiologiczne lub test antygenowy na SARS-CoV-2 
należy przeprowadzić najpóźniej w ciągu 24 godzin po wjeździe. Badanie wykonuje się na własny koszt. Podczas kontroli 
należy przedstawić negatywny wynik testu. 
W przypadku zmiany danych, osoby dojeżdżające są zobowiązane do ponownej rejestracji swoich danych za pomocą 
formularza. Należy tego dokonać nie później niż w momencie przedstawienia nowego zaświadczenia lekarskiego lub wyniku 
badania. 

 
Wjazd podlega co najmniej jednemu wyjątkowi określonemu w § 7 ustęp 1 lub 
§ 8  Rozporządzenia w sprawie wjazdu w związku z COVID-19. 


Wyjątki od niniejszego rozporządzenia i rejestracji 
Osoby, których wjazd podlega jednemu z poniższych wyjątków, nie muszą dokonywać rejestracji ani poddawać się 
kwarantannie: 
• Wjazd w sprawach rodzinnych, z nieprzewidywalnych, szczególnie ważnych powodów (ciężka choroba, śmierć, pogrzeb, 
poród, opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia) 
• Wjazd w celu utrzymania ruchu towarowego i pasażerskiego, jeżeli krajem docelowym nie jest Austria, należy zapewnić 
wyjazd. 
• Wjazd z ważnych powodów związanych z dobrostanem zwierząt lub w indywidualnych przypadkach w celu realizacji działań 
związanych z rolnictwem i leśnictwem. 
• W przypadku tranzytu w celach biznesowych lub transferu w przypadku podróży lotniczej. 
• Wjazd w nadrzędnym interesie Republiki Austrii. 
• Dla pasażerów tranzytowych lub podróżujących przez Austrię bez zatrzymywania się, co ma miejsce również w przypadku 
wyłącznie koniecznych przerw, pod warunkiem, że zagwarantowany jest wyjazd. 
• Załoga w przypadku podróży repatriacyjnej / lotu repatriacyjnego, w tym członkowie służby bezpieczeństwa publicznego. 
• Pasażerowie pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów w służbie publicznej. 
• Osoby, które przyjeżdżając z Austrii, przekraczają obce terytorium bez zatrzymywania się, aby dotrzeć do celu w Austrii. 
• Wjazd do gmin Vomp-Hinterriss, Mittelberg i Jungholz. 
W przypadku wyjątków zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w związku z COVID-19, na żądanie władz należy 
uzasadnić odpowiednie powody wyjątku lub istnienie przesłanek. 



Wjazd podlega co najmniej jednemu wyjątkowy określonemu w § 6 ustęp 1 lub 
§ 6 ustęp 2  Rozporządzenia w sprawie wjazdu w związku z COVID-19. 


Zwolnienia z kwarantanny zgodnie z § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2 
Osoby wjeżdżające do kraju z jednego z następujących powodów nie muszą poddawać się kwarantannie po wjeździe: 
 
W celu skorzystania z absolutnie niezbędnych usług medycznych w Austrii. 
Po skorzystaniu z absolutnie niezbędnych usług medycznych za granicą. 
W takich przypadkach należy mieć przy sobie potwierdzenie wystawione zgodnie z Załącznikiem G lub Załącznikiem H 
i okazywać je na żądanie. W przypadku leczenia w Austrii należy również przedstawić zaświadczenie o leczeniu wydane przez 
austriacką placówkę służby zdrowia. 



Wjazd podlega wyjątkowi określonemu w 4 ustęp 3 lub § 5 ustęp 5 der Rozporządzenia 
w sprawie wjazdu w związku z COVID-19.
 

Wyjątki od kwarantanny zgodnie z § 4 ust. 3 i § 5 ust. 5 

Wjazd następujących osób: 

 

 Pracownicy organizacji humanitarnych, 

 Osoby, które przyjeżdżają w celach zawodowych, 

 Osoby towarzyszące w przypadku wjazdu ze względów medycznych zgodnie z § 6, 

 Osoby, które wjeżdżają do kraju w celu wykonywania niezbędnych obowiązków sądowych lub urzędowych, takich jak 

wezwania na rozprawy sądowe, 

 Cudzoziemcy, jeśli posiadają dokument tożsamości ze zdjęciem zgodnie z § 95 ustawy o policji dla cudzoziemców 

z 2005 r., Federalny Dziennik Ustaw I nr 100/2005, 

jest możliwy na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania zgodnie z § 2 bez obowiązku odbywania kwarantanny. 

Jeżeli zaświadczenia lekarskiego lub wyniku badania nie można przedstawić w języku niemieckim lub angielskim, należy 

natychmiast rozpocząć dziesięciodniową kwarantannę zgodnie z § 3. Jeżeli wykonany w tym czasie test molekularny lub 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226914/II_445_2020_Anlage_7_Bestaetigung_ueber_die_unbedingte_Notwendigkeit_der_Inanspruchnahme_einer_mediz.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226915/II_445_2020_Anlage_8_Confirmation_of_absolute_medical_necessity_to_use_medical_service.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303


antygenowy na SARS-CoV-2 jest negatywny, kwarantannę uznaje się za zakończoną. Testy wykonuje się na własny koszt. 

Podczas kontroli należy przedstawić dowód negatywnego wyniku testu. 

 

2. POTWIERDZENIE TESTU NA SARS-CoV-2 

 

Podczas wjazdu posiadam negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 lub zaświadczenie 
lekarskie. 
 
Zaświadczenia lekarskie i wyniki testów 
Zaświadczenie lekarskie lub wynik badania, wydany w języku niemieckim lub angielskim musi potwierdzać, że osoba 
wymieniona w dokumencie uzyskała negatywny wynik testu mikrobiologicznego lub antygenowego na SARS-CoV-2 i zawiera co 
najmniej następujące dane: 
 
1. Imię i nazwisko osoby badanej, 
2. Data urodzenia, 
3. Data i godzina pobrania próbki, 
4. Wynik testu (pozytywny lub negatywny) 
5. Podpis osoby wykonującej badanie i pieczątka instytucji przeprowadzającej test lub kod kreskowy lub kod QR. 
 
Zaświadczenia należy przedłożyć w języku niemieckim lub angielskim zgodnie z załącznikami C lub D. Podobnie jak wynik 
badania, są one nieważne do celów wjazdu, jeżeli próbka w momencie wjazdu została pobrana ponad 72 godziny temu 
w przypadku testu molekularnego lub ponad 48 godzin temu w przypadku testu antygenowego. 
 
Wyjątki: Ważność w przypadku wjazdu dla osób dojeżdżających tzw. pendlerów (§ 6a) wynosi siedem dni od momentu pobrania 
próbki. Zgodnie z § 10 dzieci poniżej 10 roku życia są zwolnione z obowiązku testowania, o ile nie podróżują same. 

 
3. DANE OSOBOWE

 

Nachname: nazwisko 

Vorname: imię 

Geburtsdatum: data urodzenia, w formacie DD.MM.RRRR 

Österreichische Statsbürgerschaft: obywatelstwo austriackie (ja – tak, nein – nie) 

E-Mail-Adresse: adres e-mail (Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. 

Potwierdzenie to należy mieć przy sobie podczas wjazdu i na żądanie przedstawić w formie 

drukowanej lub elektronicznej.) 

Telefonnummer: numer telefonu 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40228691/II_563_2020_Anlage_C.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40228692/II_563_2020_Anlage_D.pdf


4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB POBYTU W AUSTRII (ADRES MIEJSCA KWARANTANNY) 

Jeśli Pana/Pani miejsce zamieszkania nie znajduje się w Austrii lub jeśli po przyjeździe nie będzie Pan/Pani przebywać 

w miejscu zamieszkania, należy podać tu adres, pod którym będzie Pan/Pani zamieszkiwać w Austrii po wjeździe. Podany 

adres jest w każdym razie tym, pod którym - w razie potrzeby - będzie odbywana kwarantanna. 

Jeśli jesteś Pan/Pani osobą dojeżdżającą tzw. pendlerem, proszę wpisać np. adres miejsca pracy lub placówki szkolnej. 

 

Straße*: ulica* 

Hausnummer*: numer domu* 

Stiege, Türnummer*: klatka schodowa, numer mieszkania* 

Postleitzahl*: kod pocztowy* 

5. SZCZEGÓŁY PODRÓŻY 

Kraj wyjazdu 

W jakim kraju był Pan/Pani ostatnio? Należy podać kraj, z którego się wyjechało. Nie trzeba podawać krajów, przez które 

przejeżdża się tranzytem. Jeżeli podczas podróży do Austrii ma się przesiadkę pomiędzy lotami lub przejeżdża się przez 

kraje bez wysiadania z pojazdu, nie trzeba ich podawać. 

Data wjazdu 

Swoje zgłoszenie można zarejestrować z maksymalnie 72-godzinnym wyprzedzeniem. 

Wyjątek: jeśli jako tzw. pendler dojeżdża Pan/Pani do Austrii kilka razy w ciągu 7 dni, wymagana jest tylko jedna 
rejestracja. Dopiero po upływie tego terminu lub jeżeli w międzyczasie zmienią się dane, konieczna jest ponowna 
rejestracja. Jako osoba dojeżdżająca tzw. pendler proszę podać datę planowanego następnego wjazdu do Austrii. 

Data wyjazdu z Austrii 

To pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy już zaplanowało się wyjazd z Austrii. 



 

Staat der Ausreise*: kraj, z którego Pan/Pani przybywa* 

Datum der nächsten Einreise nach Österreich: data kolejnego wjazdu do Austrii, w formacie 

DD.MM.RRRR 

Transportmittel: środek transportu: Auto - samochód, Flugzeug - samolot, Schiff - statek, 

Bus - autobus, Zug - pociąg, zu Fuß/Fahrrad – pieszo/na rowerze 

KFZ-Kennzeichen bzw. Flug-/Schif-/Zug-/Busnummer: nr rejestracyjny lub nr 

lotu/rejsu/pociągu/autobusu 

Datum der Ausreise aus Österreich: data wyjazdu z Austrii, w formacie DD.MM.RRRR 

Transportmittel: środek transportu: Auto - samochód, Flugzeug - samolot, Schiff - statek, 

Bus - autobus, Zug - pociąg, zu Fuß/Fahrrad – pieszo/na rowerze 

KFZ-Kennzeichen bzw. Flug-/Schif-/Zug-/Busnummer: nr rejestracyjny lub nr 

lotu/rejsu/pociągu/autobusu 

 

Aufenthalt in den letzten 10 Tagen: pobyt podczas 10 ostatnich dni 

+WEITERES LAND : DODAJ KOLEJNY KRAJ 

 



6. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH 

 

Datenschutzerklärung / Oświadczenie o ochronie danych osobowych 
 

Bestätigung / potwierdzenie 

* Pflichtfeld: Pole obowiązkowe 


Zapoznałem się ze wszystkimi informacjami i oświadczam, że zgadzam się z wymogami 
prawnymi. Potwierdzam poprawność podanych przeze mnie danych.* 
 
SENDEN: WYŚLIJ (Po zakończeniu wypełniania formularza proszę kliknąć na „WYŚLIJ”) 

 


