
Samochodem
na wakacje. 
Co trzeba wiedzieć?

PORADNIK



Podróże samochodem na wakacje stają się coraz bardziej popularne, szczególnie jeśli 
celem podróży są kraje Europy. Nic w tym dziwnego, bo posiadanie własnego samochodu 
w podróży nie dość, że daje duże możliwości zwiedzania okolicy, a to często obniża koszty 
wakacji. Żeby Twój wyjazd na wakacje samochodem był czystą przyjemnością, przeczytaj 
ten poradnik i jedź bezpiecznie. 
 
Poradnik powstał we współpracy z użytkownikami grupy Samochodem do Chorwacji. Grupy, 
która liczy ponad 10 000 członków, którzy łącznie przejechali miliony kilometrów po europejs-
kich trasach. 
 
Prawo drogowe w Europie 
 
Nieznajomość prawa szkodzi. Niestety to powiedzenie jest bardzo prawdziwe i często mści 
się na osobach, które pierwszy raz wyruszają samochodem na europejskie wakacje. Zabrzmi 
to jak nudne gadanie, ale zdecydowanie znajomość podstaw prawa drogowego w kraju, 
do którego jedziemy i państw, przez które przejeżdżamy to podstawa. Oczywiście wiele 
przepisów, z racji na Unię Europejską jest taka sama, jak w Polsce. Zdarzają się jednak 
różnice lub państwo tranzytowe czy docelowe znajduje się poza strefą EU i wtedy 
nieznajomość prawa nas nie tłumaczy, a może słono kosztować. W związku z tym, gdzie 
szukać sprawdzonych informacji dotyczących zagadnień drogowych? Oczywiście 
w internecie, na przykład na stronie Autem po Europie gdzie znajduje się interaktywna 
mapa ułatwiająca wyszukiwanie informacji. 
 
Winiety. Co i jak? 
 
Winiety to chyba najczęściej poruszany temat przez osoby ruszające samochodem 
na europejskie szlaki. W Polsce winiet nie ma i pewnie dlatego wydają się one egzotycznym 
wynalazkiem. Jednak spokojnie, winiety to nic trudnego i bardzo łatwo je zrozumieć. 

• Winieta to nic innego jak opłata za drogi z góry za wybrany okres, który najczęściej 
wynosi tydzień, miesiąc lub rok. Używanie winiety jest banalnie proste.

• Kupujemy winietę i podajemy datę, od której ma ona obowiązywać (sprzedawca przebija 
najczęściej właściwą datę).

• Czytamy instrukcję (często z piktogramami) i postępujemy według jej zaleceń.
• Naklejamy winietę w odpowiednie miejsce na szybie, a odklejony fragment lub dolną 

część winiety pozostawiamy na wypadek kontroli. Winieta ma swój klej, nie używamy 
np. plastra



Gdzie kupić winiety? 
 
Winiety można kupić w kilku sklepach internetowych w Polsce, jednak mają one narzuconą 
marżę. Najlepiej i najtaniej kupować winiety na ostatniej polskiej stacji lub pierwszej w kraju, 
w którym są wymagane. Jak szukać takich stacji? Oczywiście w Google Maps. Wystarczy 
przybliżyć na granicę, którą będziemy przekraczać i przesuwać się wzdłuż drogi, którą 
będziemy jechać w poszukiwaniu znacznika stacji. Często też przed granicą z łatwością 
zauważycie znaki, informujące, że w tym miejscu lub w pobliżu można nabyć winiety. 
 
Autostrady i płatne drogi w Europie 
 
Zdecydowanie najczęściej po Europie jeździ się autostradami. Sieć tych dróg jest już na tyle 
duża, że w bardzo wiele miejsc da się dojechać szybko i bezpiecznie. 
 
Jak już pisaliśmy wcześniej prawo w każdym kraju może się nieco różnić, w związku z tym 
wymienimy jedynie stałe zasady panujące na autostradach i drogach szybkiego ruchu. 

• Bezwzględnie dostosuj się do ograniczeń prędkości
• Czytaj komunikaty pojawiające się na ekranach świetlnych
• Obserwuj oznaczenia możliwości płatniczych na bramkach autostrad
• Nie rozmawiaj przez telefon trzymając go przy uchu
• Rób przerwy
• Nie dziękuj awaryjnymi, na autostradzie służą one do komunikowania sytuacji wyjątkowej. 

Jak już koniecznie chcesz dziękować, to prawy kierunkowskaz, lewy i jeszcze raz prawy
• Lewy pas służy do wyprzedzania, a nie ciągłej jazdy
• Zachowaj kulturę jazdy
 

Czy warto omijać autostrady i inne płatne drogi? 
 
Zdecydowanie nie warto. Jedynym wypadkiem, kiedy warto ominąć autostrady to sytuacja, 
w której mamy nielimitowany urlop, możemy wydać więcej na paliwo i chcemy pozwiedzać 
okolicę.
 
A tak na serio, to omijanie autostrad i innych płatnych dróg bardzo często wiąże się z dłuższą 
jazdą i większym zużyciem paliwa. Niegdyś bardzo popularnym było omijanie autostrady 
w Słowenii w drodze do Chorwacji, 30 km kosztowało 30 euro. Jednak obecnie jest ona dużo 
dłuższa i omijanie jej staje się bardziej kłopotliwe i często bezsensowne.



Na zakończenie tego wątku. Jedziemy na wakacje, kosztujące kilka tysięcy złotych, więc czy 
warto męczyć się dla oszczędności 100 zł? Odpowiedzieć sobie na to pytanie musisz sam 
i tym samym wybrać pasującą Ci opcję. 
 
Co zabrać w podróż samochodem? 
 
w samochodzie trzeba mieć: gaśnicę z ważnym przeglądem, apteczkę z kocem termicznym, 
żarówki na wymianę, tyle kamizelek odblaskowych, ile jest osób w samochodzie i dwa trójkąty 
ostrzegawcze. Zarówno gaśnica jak i wszystkie kamizelki muszą znajdować się w kabinie, 
a nie ukryte gdzieś w bagażniku. Wyjście z samochodu na autostradzie bez kamizelki jest 
równoznaczne z mandatem. 
 
Ubezpieczenia podróżne 
 
Wiele osób wyruszających samochodem na swoje wymarzone wakacje zastanawia się, czy 
warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Z naszego doświadczenia wynika, że warto. 
Dodatkowe ubezpieczenie samochodu na Europę, które kupiliśmy przed wyjazdem, 
spowodowało, że naprawa zepsutego samochodu w Niemczech kosztowała nas 200 euro, 
a nie 1500. Podobną historię mamy w związku z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 
W związku z tym, polecamy wykupowanie dodatkowego ubezpieczenia i dla samochodu, 
i dla siebie. 
 
Podróżując po Unii Europejskiej jesteśmy ubezpieczeni, jeśli tylko opłacamy w Polsce 
obowiązkowe składki (ZUS). Aby to udokumentować należy przed wyjazdem, w lokalnym NFZ 
bezpłatnie wyrobić kartę EKUZ. 
 
Jak sprawdzić trasę podróży? 
 
W obecnych czasach jest to banalnie proste. Możemy skorzystać z GPSa lub po prostu 
z Google Maps. Dzięki tej drugiej metodzie, po rozwinięciu „Opcji”, mamy możliwość 
zaznaczenia czy trasa ma być płatna klub czy ma omijać promy. Dodatkowo taką trasę 
możemy zapisać i wykorzystać ją podczas jazdy. GM pokazuje też korki i podpowiada jak 
je ominąć (potrzebny internet) oraz daje możliwość zapisania mapy w wersji off-line. Google 
Maps to według nas obecnie najlepsze mapy na rynku.



Jak znaleźć darmowy parking jadąc samochodem na wakacje? 
 
Parkingi to często spory wydatek w podróży samochodem na wakacje. Zwiedzając okolice 
często zostawia się samochód blisko centrów miast, a tam parkowanie jest płatne. 
Jeżeli chce się zaoszczędzić to należy szukać parkingu dalej od centrum i zwracać uwagę 
na oznaczenia, które wyjaśniają ile ewentualnie trzeba zapłacić. Nie polecamy zostawiania 
samochodu na parkingach sklepów. Może się tu udać zaparkować za darmo, lub może 
kosztować cię to znacznie więcej niż parking w centrum, bo samochód zostanie 
odholowany. W wielu krajach, np. we Włoszech, kolor miejsca parkingowego ma znaczenie. 
W Italii miejsca parkingowe darmowe oznaczone są liniami białymi. Warto więc wpisać 
takie zapytanie w wyszukiwarkę przed wyjazdem. 
 
Osoby z niepełnosprawnością posiadające niebieską kartę parkingową w większości krajów, 
na publicznych parkingach i oznaczonych specjalnie dla nich miejscach, parkują za darmo. 
 
Gdzie tankować paliwo i LPG w Europie? 
 
Kolejna sprawa, która mocno interesuje zmotoryzowanych to ceny paliwa i gazu. Gdzie 
tankować, w jakim kraju, na jakiej stacji? Takie pytania powtarzają się nieustannie. 
Odpowiedź na nie wszystkie jest banalnie prosta. Trzeba sprawdzić ceny. 
 
Co jeszcze warto wiedzieć?

• Za granicą można korzystać z polskich kart kredytowych i debetowych, a prowizja zależy 
od banku.

• W razie sytuacji zagrożenia życia lub innych sytuacji kryzysowych dzwoń na 112 
lub do polskiego konsulatu.

• Przed wyjazdem sprawdź stan techniczny samochodu, bo assistance nie pokrywa 
kosztów części.

• Przygotuj potrzebne dokumenty nie tylko swoje, ale także samochodu np.: Zieloną Kartę, 
która wydawana jest za darmo przez ubezpieczyciela, a potrzebna jest wjeżdżając 
na tereny krajów poza strefą Schengen.

• Szanuj zasady panujące w danym kraju.
• Dbaj o swoje bezpieczeństwo.

Wybierz się samochodem na wakacje bez stresu!


