
 Unikanie zagrożeń: 

 
 dbaj o stan techniczny pojazdu 

 sprawdź czy pojazd jest dostatecznie wyposażony  

 zaplanuj trasę oraz czas przejazdu 

 wybieraj drogi główne a staraj się unikać dróg bocznych 

 wybieraj przejazd w dzień 

 zaplanuj miejsca postojowe (uczęszczane, oświetlone) 

 opuszczając samochód zabierz kluczyki i dokumenty 

 nie zostawiaj w samochodzie wartościowych przedmiotów na 

widocznym miejscu, cenne przedmioty chowaj do bagażnika 

 zawsze włączaj systemy alarmowe 

 nie zabieraj przypadkowych pasażerów 

 zamykaj pojazd od wewnątrz w czasie jazdy  

 

Ważne adresy: 

 

www.pzmtravel.com.pl – informacje o podróży 

www.msz.gov.pl – zakładka „Polak za granicą”  
 ważne informacje, zasady i przepisy, adresy placówek konsularnych 

www.botm.gov.pl – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego 

www.gddkia.gov.pl/pl/14/oplaty-za-autostrady -  

elektroniczny system opłat drogowych w Polsce VIA TOLL  

Assistance - pomoc drogowa w Polsce i za granicą – polisy 
krótkoterminowe: www.sospzmot.pl – info. tel. 22 532 84 44, 

801 102 801 

 

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. 

Okręgowe Biuro Turystyki 
ul. Bp. Tomickiego 4, 31-982 Kraków 

Tel.: 0 12 422-51-77 

 

www.pzm.krakow.pl – zakładka „Turystyka” 
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Aby wakacje były udane: 

 
 sprawdź stan techniczny pojazdu (dostosowanie opon do pory roku, 

układ hamulcowy, światła, płyny, funkcjonowanie i prawidłowe 

ustawienie wszystkich pasów bezpieczeństwa) 

 sprawdź dokumenty związane z pojazdem – dowód rejestracyjny 

z aktualnym przeglądem rejestracyjnym  

 ubezpieczenia OC i AC pojazdu oraz NNW kierowcy i pasażerów 

 ubezpieczenie assistance – pomoc drogowa w kraju i za granicą 

 Zielona Karta – wymagana na terytorium Albanii, Macedonii, Maroka, 

Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, 

Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy. 

 

Wyposażenie samochodu: 

 
 apteczka z normą EUDIN 13164 (dobrze mieć nóż do cięcia pasów) 

(Słowacja – fiolka jodyny „Ajatin” + ustnik do sztucznego oddychania) 

 kamizelki odblaskowe z normą EN471 (dla osób wysiadających z poj.) 

 trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zapasowe żarówki 

 foteliki dziecięce, prawidłowo zamontowane bagażniki 

 zabezpieczony hak holowniczy ( założony czerwony kapturek) 

 nalepki PL – obowiązują tylko przy czarnych tablicach rejestracyjnych 

 alkomat - we Francji z oznaczeniem normy FN 

 

Dokumenty osobiste uczestników wyjazdu: 

 
 paszport (ważny co najmniej 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt) 

 dowód osobisty (kraje Schengen), dla dzieci paszporty lub dowody 

mogą być wydawane przed trzynastym rokiem życia  

 paszport lub dowód: kraje nie będące członkami UE: Szwajcaria, 

Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina,  

 Czarnogóra – paszport lub dowód – ale tylko do 30 dni pobytu  

 paszport: Turcja, Albania-pobyt do 90 dni paszport lub dowód  

 prawo jazdy krajowe (plastikowe) – wskazane także Międzynarodowe 

Prawo Jazdy 

 wizy – jeśli tego wymaga dany kraj (np. Białoruś, Rosja),  

Turcja – e-visa-elektroniczna: www.evisa.gov.tr 

Albania – pobyt turystyczny do 30 dni możliwy bez wizy 

 zniżki – ubezpieczenie np. karta Euro 26, Międzynarodowa Legitymacja 

Studencka ISIC, Międzynarodowy Karnet Campingowy CCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne i osobiste: 
 

 karta E111 – wydaje NFZ – uprawnia do częściowego leczenia 

w krajach UE 

 polisy KL (koszty leczenia) i NNW (następstw nieszczęśliwych 

wypadków) rekomendowane jako dodatkowe poza kartą E111, przy 

wyjazdach turystycznych uprawianie turystyki kwalifikowanej np.: 

narty, pływanie, surfing, sporty ekstremalne – paralotnie, nurkowanie 

 

Inne: 

 
 pożyczamy samochód – udając się za granicę samochodem nie 

stanowiącym Twojej własności ( np. członka rodziny, firmowy) warto 

posiadać dokument użyczenia samochodu w formie notarialnej lub 

uzyskany za pośrednictwem niektórych placówek PZM 

 inwalidzi – niepełnosprawni – Karta Parkingowa osoby 

niepełnosprawnej Parking card (obowiązuje w krajach UE)  

 zwierzęta w podróży – paszporty wydaje np. Powiatowy Inspektor 

Sanitarny - www.vetpol.org.pl 

 podróżowanie z przyczepami – łodziami – prawidłowe wymiary, łączna 

DMC (www.pzmtravel.com.pl) 

 paliwo, GAZ - LPG – np. Hiszpania Austria gaz jest trudno dostępny, 

ograniczenia w przejazdach tunelami, Eurotunnel oraz na parkingach, 

różne końcówki przy tankowaniu (bagnetowe –DUTCH, Nipel – Italian, 

wlot – ACME) 

 

Opłaty drogowe  

 
Opłaty drogowe w formie winietek (ważność na x dni): Słowacja: (winietka 

elektroniczna: 10 dni, 30dni, 1 rok), Czechy: (10 dni, 30 dni, rok), Austria: 

(10 dni, 2 m-ce, rok), Słowenia: (7 dni, 30 dni, 1 rok), Bułgaria: (7 dni, 30 

dni, rok), Rumunia: (winietka elektroniczna: 7 dni, 30dni, 90dni, rok), 

Węgry: (winietka elektroniczna: 10 dni, 30 dni, rok), Czarnogóra: Tunel 

SOZINA ok.4€. 

 

 opłaty drogowe tzw. „bramki” inne kraje europejskie: Białoruś, Bośnia 

i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Grecja, Hiszpania, Macedonia, 

Norwegia, Portugalia, Serbia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy 

 bezpłatne: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, 

Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Rosja (opłata wjazdowa 

i ekologiczna), Szwecja 

 dodatkowo płatne: niektóre drogi górskie tunele, przełęcze, mosty np.: 

Austria, Szwajcaria, Dania (mosty), Holandia (tunele) Szwecja (mosty), 

Francja (tunele) 

 opłata ekologiczna –winietka Umweltzone –Niemcy w dużych miastach, 

np. Berlin, Kolonia, Frankfurt/Main, Dortmund, Drezno itp. 

Włochy – Mediolan; Austria – pojazdy ciężarowe i naczepy powyżej 

DMC 3,5t 


