
 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 
wykonanego, przed przekroczeniem granicy po przylocie do Polski ze strefy Schengen,  w okresie 48 
godzin,  licząc od momentu wyniku tego testu zwolnione są z kwarantanny. Poniżej przygotowaliśmy 
informacje na temat testów na poszczególnych kierunkach. Lista będzie na bieżąco uzupełniana: 

Osoby przylatujące do Polski  z krajów SCHENGEN i NON SCHENGEN mogą wykonać test PCR lub 
antygenowy na poszczególnych lotniskach w Polsce: 

 

Lotnisko Warszawa Chopina 

Osoby przylatujące na Lotnisko Chopina w Warszawie z krajów Schengen i Non Schengen mogą 
wykonać testy w kierunku COVID-19 w otwartym nowym punkcie pobrań. Negatywny wynik testu 
zwolni z obowiązkowej kwarantanny. Poniżej lista punktów, gdzie jest możliwe wykonanie testów: 

• Przylatując do Polski ze strefy Schengen, można wykonać test zaraz po lądowaniu. Punkt 
pobrań znajduje się przy GATE 34-35, jeszcze przed punktem kontroli sanitarnej oraz odbiorem 
bagażu 

• Przylatując spoza strefy Schengen, można wykonać testy w dwóch punktach znajdujących się 
w hali odbioru bagażu - przy taśmach nr 1 i 7 

• Przed odlotem testy można wykonać w Ogólnodostępnych i całodobowych punktach 
znajdujących się w Centrum Konferencyjnym oraz naprzeciwko wejścia do stacji kolejowej SKM 



 

 

 

Poniżej formularze jakie wypełnia pasażer w celu przyspieszenia procedowania rejestracji do 
wykonania testu: 

• Formularz MSWiA (PL). Nie wymaga podpisu pasażera.  

• Formularz CM Damiana (PL i EN). Wymagany podpis pasażera. 
 

FORMULARZ PRZYLOTOWY: POBIERZ 

DANE OSOBOWE PACEJNTA: POBIERZ (PL), POBIERZ (ENG) 

Szczegóły na www:  

https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/1035/szczegoly.html 

Lotnisko Katowice 

Na lotnisku w Katowicach dostępna jest możliwość wykonania szybkich komercyjnych antygenowych 
testów diagnostycznych pod kątem koronawirusa po przylocie do kraju. Nowy punkt zlokalizowany jest 
na parkingu przed terminalem pasażerskim C (na prawo od wyjścia z budynku http://bit.ly/punkt-
testowy-ktw Zaplanowano 6 stanowisk kontenerowych - w tym jedno tylko dla rodzin z dziećmi i dla 
osób wylatujących z Pyrzowic. Koszt testu to 160 zł (preferowana jest płatność kartą). W tej kwocie 
pasażer otrzymuje wynik w języku polskim lub angielskim. Badania wykonuje Laboratorium Lab-Med, 
które wykorzystuje certyfikowane testy antygenowe Panbio firmy Abbott. Wykonane w tym miejscu 

https://eximtours.pl/uploads/documents/formularz-przyloty-poprawiony.pdf
https://eximtours.pl/uploads/documents/dane-osobowe-pacjenta-04-2021.pdf
https://eximtours.pl/uploads/documents/patients-personal-data-dane-osobowe-ang.pdf
https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/1035/szczegoly.html
http://bit.ly/punkt-testowy-ktw
http://bit.ly/punkt-testowy-ktw


 

 

testy, w przypadku negatywnego wyniku, zgodnie z wymogami rozporządzenia, są podstawą do 
zwolnienia z kwarantanny po przylocie.  

Lotnisko Poznań 

Port Lotniczy Poznań - Ławica przygotował punkt wykonywania testów na obecność Covid-19 przed 
punktem kontroli granicznej, których negatywny wynik pozwala na uniknięcie kwarantanny po 
przyjeździe do Polski. Szybki test antygenowy (wynik do 25 minut) kosztuje 145 PLN. 

Lotnisko Wrocław 

Pasażerowie przylatujący rejsem bezpośrednim mogą wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po 
przylocie szybki test antygenowy. Punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed 
stanowiskami kontroli granicznej. Koszt wykonania testu to 200 zł, czas oczekiwania na wynik – około 
15 minut. 

Laboratorium Genetycznym Gyncentrum 

Osoby przylatujące do kraju mogą również wykonać test antygenowy udając się bezpośrednio do 
punktu mobilnego laboratorium, podając hasło EXIM TOURS. Test dla klientów Exim Tours jest w 
specjalnej cenie 129 zł z wynikiem maksymalnie do godziny, z zaświadczeniem w języku obcym. 
Miejsca, gdzie można wykonać test antygenowy znajdują się na stronie: 

 https://covid19.gyncentrum.pl/testy-antygenowe    

 

Dodatkowo osoby przebywające w krajach należących do STREFY SCHENGEN mogą wykonać test na 
miejscu w celu uniknięcia kwarantanny po przylocie do Polski: 

Hiszpania 

Wyspy Kanaryjskie - Koszt testu RT PCR to ok 125 EUR, testu antygenowego ok 30 EUR. Poniżej lista 
placówek na poszczególnych wyspach.  

Lista placówek 

Lista placówek 

Malta 

Zapisy na test u polskojęzycznego rezydenta Exim Tours w cenie ok 45 EUR. Laboratorium w dogodnej 
lokalizacji w Naxxar niedaleko Mosta. Klienci wynik otrzymują na maila. 

Portugalia 

Madera: test antygenowy można wykonać w Clinica da Se w Funchal (koszt 20 euro) - Rua Murças 
42,2º 9000-058 Funchal 

https://covid19.gyncentrum.pl/testy-antygenowe
https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/centrosautorizadoscanarias/?_ga=2.258854474.1966982033.1611572308-493094486.1604402232
https://eximtours.pl/uploads/documents/localizaciones-test-de-antigenos-canarias-grupo-hospiten.pdf


 

 

Osoby przebywające w krajach NON SCHENGEN, w przypadku których linia lotnicza wymaga 
posiadania negatywnego wyniku testu PCR mogą udać się do poniższych placówek: 

Curacao 

Testy można wykonać na 48h przed wylotem z Curacao w cenie ok 90 USD/os. Lista placówek poniżej:  

ADC Palu Blanku  

Adres: Gasparitu SEC 2K 111-5 (niebieski budynek: Celia Building)  

Pon – Pt: 07:00-18:00  

Sb: 08:00-11:00  

Papagayo Beach Hotel  

Adres: Kaya Adriátiko  

Pon - Nd: 08:00-11:00  

Rejestracji należy dokonać poprzez stronę covid19pcrtestcuracao.com  

Dominikana 

Testy można wykonać w: 

Centrum Medyczne Punta Cana: przybliżony koszt testu antygenowego to 25 USD, test PCR 79 USD. 
 
Egipt  
Testy można wykonać na 48 h przed wylotem z Egiptu w cenie ok 30 USD w certyfikowanym 

laboratorium w Hurghadzie. Klienci muszą posiadać ze sobą kopię paszportu wraz z pieczątką 

wjazdową na teren Egiptu oraz kopię biletu lotniczego z data wylotu z Egiptu do Polski. Wszelkich 

dodatkowych informacji na temat wykonania testu udzieli Klientom na miejscu rezydent Exim Tours.  

UWAGA!  W przypadku powrotów klientów do Niemiec, konieczne jest posiadanie negatywnego 

wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu. Należy pamiętać, że wynik ten nie zwalnia z 

kwarantanny w Polsce. 

Grecja 

Rodos: 

Testy można wykonać w: 

• Euromedica: https://www.euromedica-rhodes.gr/ 

• Kirito: http://rmc.gr/ 

Malediwy  

Zdecydowana większość hoteli ofertuje testy dla swoich Gości w cenie od ok 120 USD do 170 USD w 

zależności od resortu. Wymaz pobierany jest w hotelu a następnie wysyłany do laboratorium w Male. 

Wynik otrzymywany jest w formie elektronicznej.  

https://www.euromedica-rhodes.gr/
http://rmc.gr/


 

 

Meksyk  
Testy wykonać można w większości hoteli 4* i 5*. Test może zostać wykonany w jednym z laboratoriów 

zlokalizowanych w Cancun i Playa del Carmen. Cena testu to ok 30 – 35 USD (szybki test).  

 

Wybrane laboratoria:  

https://www.centroquimico.com.mx/  

https://www.costamed.com.mx/ https://www.laboratorioabiatar.com/  

Tanzania  

Zanzibar:  
Na chwilę obecną Ministerstwo Zdrowia Tanzanii zaakceptowało 3 miejsca na Zanzibarze gdzie można 

wykonać test PCR (koszt jest różny w zależności od placówki i rozpoczyna się od 100 USD za osobę)  

1. Tasakhtaa Global Hospital, Victoria St, Zanzibar 1116 http://tasakhtaahospital.co.tz/  

2. North Valley Hospital, Kendwa - Nungwi (testy wykonywane są do 9:30) 

http://www.northvalleyhospitaltz.com/index.html  

3. Public Health Emergency Operations Center na terenie Lumumba Secondary School, Malawi Rd, 

Zanzibar  

Należy posiadać przy sobie wydrukowany skan paszportu (strona ze zdjęciem).  

W EOC na terenie Lumumba Secondary School wymagana jest opłata za test w pobliskim Peoples' Bank 

of Zanzibar.  

Należy wziąć pod uwagę godziny pracy oraz fakt, że testy PCR wykonywane są głównie w godzinach 

porannych (próbki pobrane po południu są wysyłane do laboratorium na następny dzień), dlatego 

należy stawić się w punkcie pobrania odpowiednio wcześnie.  

Na ogół wyniki testów dostępne są w ciągu 72 h od wykonania (szczegółowe informacje w miejscu 

wykonywania). Wskazana jest opieka osoby znającej suahili i angielski. Więcej informacji otrzymacie 

Państwo od Rezydenta.  

Zjednoczone Emiraty Arabskie  

Klienci Emirates – test PCR w specjalnej cenie:  

Dubaj:  

Pasażerom lecącym liniami Emirates przysługuje specjalna cena testów PCR na obecność COVID. 

Poniżej przedstawiamy listę placówek, gdzie podróżni mogą skorzystać ze specjalnych stawek:  

Al Tadawi Medical Centre  

Placówka w budynku Al Masood, Airport Road, Port Saeed, Deira.  



 

 

Koszt wykonania testu dla jednej osoby to 130 AED. Koszt wykonania testu w domu lub w biurze na 

terenie Dubaju to 240 AED dla jednej osoby. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 24 godzin.  

Prime Medical Centres  

Placówki w Dubaju:  

• Al Qusais Branch, Damascus Street  

• Premier Diagnostic and Medical Center, Salah Al Din Street  

• Prime Corp Medical Center, Salah Al Din Street, Deira  

• Sheikh Zayed Branch, Sheikh Zayed Street, w pobliżu Noor Islamic Bank  

• Prime Specialist Medical Center Sharjah Branch, King Faisal St, Al Majaz  

• Ajman Branch, Grand Mall, Sheikh Khalifa St  

Koszt wykonania testu dla jednej osoby to 150 AED. Dostępne są również testy wykonywane w domu 

lub w placówce w Dubaju dla co najmniej dwóch pasażerów w cenie 240 AED od osoby. Wyniki testu 

będą dostępne w ciągu 24 godzin.  

American Hospitals Dubai  

Placówki w Media City Clinic, Al Barsha Clinic i Al Khawanij Clinic (wkrótce otwarcie) – koszt to 150 AED 

od osoby. Dostępne są również testy wykonywane w domu lub w placówce w Dubaju dla co najmniej 

dwóch pasażerów w cenie 250 AED od osoby. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 48 godzin. Aby 

wykonać test PCR w kierunku COVID19 w wymienionych cenach, należy okazać ważny bilet lub kartę 

pokładową (dotyczy wylotu w ciągu miesiąca od daty wykonania testu) i dokument tożsamości. 

Testowi trzeba się poddać w terminie wymaganym przez kraj docelowy. Linie Emirates nie ponoszą 

odpowiedzialności za niewydanie wyników przed podróżą.  

Ras al-Chajma: Darmowy test dla podróżnych w Ras al-Chajma  

Turyści przebywający w emiracie Ras al-Chajma mogą wykonać jeden bezpłatny test PCR na obecność 

COVID-19 w trakcie pobytu na terenie emiratu do 30 czerwca 2021 r. włącznie. Aby wykonać 

bezpłatny test, wystarczy przedstawić paszport, bilet lotniczy i potwierdzenie rezerwacji hotelu (co 

najmniej 2 noce) na terenie emiratu Ras al-Chajma w jednej z poniższych placówek:  

• RAK Medical Center – Al Hamra Mall (w godzinach 10.00 – 14.00)  

• RAK Hospital (otwarty 24/7)  

Wyniki testów będą dostępne w ciągu 12-24 godzin.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://visitrasalkhaimah.com/  

Klienci flydubai – test PCR w specjalnej cenie:  



 

 

W ZEA goście flydubai mogą wykonać test PCR korzystając z oferty kierowanej właśnie do nich. Badanie 

w specjalnej cenie AED 150/test wykonywane jest przez placówki Aster DM Healthcare oraz NMC 

Healthcare będące partnerami programu. Wyniki dostępne są już w ciągu 24 godzin* od momentu 

pobrania próbki. Aby skorzystać z oferty wystarczy okazać potwierdzenie biletu na zbliżający się lot 

flydubai. Lista dostępnych placówek oraz więcej informacji na ten temat w centrum informacji COVID-

19 na stronie przewoźnika. Serwis w języku angielskim. Informacje aktualizowane są na bieżąco.  


