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Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

10.07.2018

Przed nami sezon urlopowy, który coraz więcej osób spędza za granicą.
Udany wyjazd w dużej mierze zależy od naszego przygotowania,
dlatego warto wiedzieć, o czym należy pamiętać przed czekającą nas
podróżą i odprawą graniczną.

Po pierwsze: sprawdź dokumenty

Każdy, bez względu na wiek, musi mieć dokument uprawniający do przekroczenia granicy.
W zależności od kierunku podróży potrzebny jest dowód osobisty lub paszport oraz wiza
(jeśli  jest  wymagana).  Przed  planowaną  podróżą  należy  sprawdzić,  czy  posiadamy
wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz  –  co  najważniejsze!  –  sprawdzić  ważność
dokumentów i wymogi kraju docelowego (np. w Turcji minimalna ważność paszportu do
uzyskania  wizy  drogą  elektroniczną  lub  na  lotnisku  wynosi  180  dni).  Szczegółowe
informacje o zasadach wjazdu do poszczególnych krajów, obowiązujących tam przepisach,
wymogach  dla  kierowców,  obyczajach  oraz  ostrzeżeniach  znaleźć  można  na  stronie
http://www.polakzagranica.msz.gov.pl/

Podczas  podróży  po  krajach  Unii  Europejskiej,  pomimo  braku  kontroli  na  granicy
wewnętrznej,  trzeba  posiadać  ważny  dokument  potwierdzający  naszą  tożsamość  i
obywatelstwo, czyli dowód osobisty lub paszport. W przypadku ewentualnej kontroli na
terenie innego kraju w ten sposób wykażemy, że przysługuje nam prawo do swobodnego
podróżowania.

Należy także pamiętać, że wywóz poza Unię Europejską niektórych przedmiotów (np. o
cechach  zabytku)  lub  zwierząt  również  wymaga  uzyskania  wcześniej  odpowiednich
dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów.

PAMIĘTAJ: Upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawdź ich ważność!
Swój ważny dokument musi posiadać również dziecko.

 

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

http://www.polakzagranica.msz.gov.pl/


Po drugie: przygotuj się do kontroli granicznej

Kontrolę graniczną musi przejść każdy, kto przekracza zewnętrzną granicę UE. Podczas
odprawy  paszportowej  Straż  Graniczna  potwierdza  tożsamość  osoby  przekraczającej
granicę, weryfikuje ważność jej dokumentów oraz sprawdza, czy spełnia ona określone w
przepisach  warunki  wjazdu.  Wszystkie  osoby,  które  wjeżdżają  na  terytorium  strefy
Schengen lub je opuszczają, muszą być również sprawdzone w krajowych i europejskich
bazach danych w celu potwierdzenia, że nie są poszukiwane, nie obowiązuje ich zakaz
wjazdu na terytorium UE i nie zostały zastrzeżone jako osoby stanowiące zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.

Na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą) nie jest prowadzona
kontrola graniczna. Można ją przekraczać w każdym miejscu i o każdej porze, trzeba
jednak mieć przy sobie ważny dokument (dowód osobisty lub paszport), który potwierdzi
nie  tylko  naszą  tożsamość,  ale  również  obywatelstwo,  wskazując  tym  samym,  że
przysługuje  nam  swoboda  podróżowania  bez  konieczności  posiadania  innych
dokumentów,  np.  wizy.

PAMIĘTAJ: Podróżując samolotem poza UE, nie tylko bądź wcześniej na lotnisku, ale
przede wszystkim – staw się wcześniej do odprawy granicznej. Jeśli jedziesz samochodem,
wybierz najdogodniejsze dla siebie miejsce przekroczenia granicy – czas oczekiwania na
kontrolę  na  poszczególnych  przejściach  granicznych  można  sprawdzić  na  stronie
www.granica.gov.pl

 

Po trzecie: pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie  zostawiaj  swojego  bagażu  bez  opieki!  Każdy  bagaż  bez  widocznego  nadzoru
traktowany jest  przez  służby  lotniskowe jako  potencjalne  zagrożenie,  co  wiąże  się  z
wszczęciem  odpowiednich  procedur  bezpieczeństwa,  takich  jak:  wyznaczenie  strefy
bezpieczeństwa,  rozpoznanie  pirotechniczne,  a  nawet  ewakuacja  portu.  Procedury  te
mogą spowodować opóźnienia lotów. Ponadto za pozostawienie bagażu bez opieki grozi
500-złotowy mandat.

Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych
znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie
dochodziło  należy  przede  wszystkim  unikać  pośpiechu  oraz  wykonywania  czynności
powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po
przepakowaniu  bagażu  właściwego.  Nie  należy  również  brać  od  nieznajomych  osób
pakunków i bagażu o nieznanej zawartości.  Jeśli  spotkamy się z podobną propozycją,
powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby lotniskowe.

PAMIĘTAJ: Nie rozstawaj się ze swoim bagażem nawet na chwilę, ponieważ każdy bagaż
bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby jako potencjalne zagrożenie. Nie

http://www.granica.gov.pl/


bierz przesyłek od nieznajomych.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem Dziecko w podróży oraz z innymi
przydatnymi informacji  z  niemal wszystkich dziedzin – od bezpieczeństwa po kwestie
zdrowotne i przyrodnicze, które przygotowane zostały przez instytucje biorące udział we
wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, organizowanej przez UOKiK.

Nowe prawa podróżnych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak  zaoszczędzić  czas  przed  wyjazdem,  załatwiając  formalności  on-line
–  Ministerstwo  Cyfryzacji

Co legalnie można przewieźć przez granicę, jak jest opodatkowana wakacyjna
praca, dlaczego warto brać paragon – Ministerstwo Finansów

Korzystaj z narzędzi konsularnych MSZ i podróżuj bezpieczniej – Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

Praktyczne  kompendium wiedzy  na  temat  wakacyjnych zniżek  i  rabatów dla
rodzin 3+ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpoczywaj na wsi, korzystaj z agroturystyki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

Poradnik  bezpiecznego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  oraz  baza,  w  której
sprawdzisz organizatora wyjazdu – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jedziesz za granicę? Sprawdź, jakich pamiątek nie kupować, aby nie narazić się
na kłopoty – Ministerstwo Środowiska

Spokojne  i  bezpieczne  wakacje  dzięki  Turystycznemu  Funduszowi
Gwarancyjnemu  –  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki

http://strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/dziecko-w-podrozy/1302,Dziecko-w-podrozy-poradnik.html
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14468
https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-znalezc-wiecej-czasu-przed-wakacjami-korzystaj-z-urzedow-online
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/dzialalnosc-edukacyjna/przewodnik-wakacyjny
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/przed_wakacjami___co_warto_wiedziec__
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/przed_wakacjami___co_warto_wiedziec__
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10023,wakacje-tansze-z-karta-duzej-rodziny.html
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf
https://wypoczynek.men.gov.pl/
https://wypoczynek.men.gov.pl/
https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-klopotliwe-pamiatki-z-wakacji/
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7822,Turysto-co-warto-wiedziec-przed-wakacjami.html


Co  warto  wiedzieć  przed  zakupem  ubezpieczenia  na  wakacyjny  wyjazd,  a
także  na  co  uważać,  korzystając  z  karty  bankowej  za  granicą  –  Rzecznik
Finansowy

Jak  korzystać  z  aplikacji,  by  nasz  telefon  lub  smartwatch  był  pomocnym
przyjacielem, a nie szpiegiem – Urząd Ochrony Danych Osobowych

Jaki prowiant zabrać na plażę, a jaki na wędrówkę? Czym i w jakich ilościach się
chłodzić w upały? - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności
i Żywienia

Produkty  ekologiczne,  regionalne  i  tradycyjne  -  Główny  Inspektorat  Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jak znaleźć właściwy pociąg, gdzie kupić bilet, jak sprawdzić promocje czy ulgi?
Porady  dla  niepełnosprawnych,  rodziców,  rowerzystów  -  Urząd  Transportu
Kolejowego

Ważne informacje dla pływaków, żeglarzy, kajakarzy i wioślarzy. Co zrobić, gdy
widzimy, że ktoś tonie? – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jak postępować w czasie burzy i upałów, a także jak się bezpiecznie opalać? -
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Zasady bezpieczeństwa w górach. Jak wędrować po Tatrach? - Tatrzański Park
Narodowy

Co konsument energii  i  gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop? -
 Urząd Regulacji Energetyki

Dowiedz się, jakie numery alarmowe warto znać oraz jak uniknąć wysokich opłat
podczas letniego odpoczynku – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jak sobie poradzić, gdy pojawiają się problemy ze strony linii lotniczej, hotelu lub

https://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_turystycznych___22816
https://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/Placisz_karta_za_granica__Uwazaj_na_wielokrotne_przewalutowanie___22633
https://uodo.gov.pl/173/353
https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/przed-wakacjami-----co-warto-wiedziec-
https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/przed-wakacjami-----co-warto-wiedziec-
http://ijhars.gov.pl/index.php/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://ijhars.gov.pl/index.php/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14249,Poradnik-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14249,Poradnik-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://zgwopr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=245:przed-wakacjami-co-warto-wiedzie-
http://www.imgw.pl/2018/06/13/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec/
http://tpn.pl/nowosci/przed-sezonem-garsc-informacji
http://tpn.pl/nowosci/przed-sezonem-garsc-informacji
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7579,Co-konsument-energii-i-gazu-powinien-wiedziec-przed-wyjazdem-na-urlop.html
http://cik.uke.gov.pl/news/wakacje-co-warto-wiedziec,40.html


firmy wynajmującej auta? – Europejskie Centrum Konsumenckie Polska

Zadbaj o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopoty
- Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Bezpieczna wyprawa do lasu:  co ze sobą zabrać,  jak się zabezpieczyć przed
kleszczami,  jak  znaleźć  drogę  powrotną,  najlepsze  leśne  aplikacje  –  Lasy
Państwowe

Podróże  ze  zwierzętami,  przywóz  zagranicznej  żywności  na  własny  użytek
– Główny Inspektorat Weterynarii

Co zrobić,  gdy nasz  lekarz  rodzinny przebywa na urlopie  oraz  wiele  innych
praktycznych porad dotyczących profilaktyki czy ubezpieczenia zdrowotnego -
 Rzecznik Praw Pacjenta

Jak się leczyć podczas urlopu w kraju i za granicą - Narodowy Fundusz Zdrowia

Hotel,  schronisko,  pensjonat  -   zapoznaj  się  z  zasadami  postępowania  w
przypadku pożaru - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Jak  zabezpieczyć  mieszkanie  przed  wyjazdem,  jakich  zasad  przestrzegać  w
górach, nad wodą i podczas wykonywania prac polowych – Komenda Główna
Policji

Jak  bezpiecznie  podróżować  rowerem,  samochodem,  motocyklem,  pieszo  -
 Instytut Transportu Samochodowego

10 zasad bezpiecznej podróży koleją - Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Jak zaplanować wyjazd, by ominęły cię nieprzyjemne sytuacje? Porady dotyczące
bezpieczeństwa,  zdrowia,  bagażu,  przydatne  telefony  –  Polska  Organizacja
Turystyczna

https://konsument.gov.pl/aktualnosci/dlugi-weekend-male-wakacje-duzy-problem/
http://www.akademia.nask.pl/publikacje
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych
http://www.rpp.gov.pl/wpp_2018.pdf
http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wyjezdzasz-na-wakacje-co-warto-wiedziec,7158.html
http://www.straz.gov.pl/porady/Bezpieczna_ewkuacja_bezpieczne_wakacje
http://policja.pl/pol/aktualnosci/160123,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html?sid=07940689d8807d1be9d7dbb07dfb21d0
http://policja.pl/pol/aktualnosci/160123,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html?sid=07940689d8807d1be9d7dbb07dfb21d0
https://www.its.waw.pl/10269,pl,Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec.html
http://www.kgsok.pl/kronika-wydarzen/pelna-tresc/article/10-zasad-bezpiecznej-podrozy/
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec


O prawach pasażerów transportu lotniczego w sytuacji opóźnionego/odwołanego
lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu - Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ważne informacje dla kierowców: sprawdź, gdzie są utrudnienia drogowe i gdzie
można odpocząć podczas jazdy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

O  czym  należy  pamiętać  podczas  urlopu  na  Mazurach  –  Mazurski  Park
Krajobrazowy

Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka

Jak skutecznie przygotować się do wyjazdu na wakacje: za granicę, nad wodę, do
miasta czy na pieszą wędrówkę - Główny Inspektorat Sanitarny

Zobacz,  jakie  masz  prawa,  gdy  spóźnia  się  samolot  -  Stowarzyszenie  Praw
Pasażerów „Przyjazne Latanie”

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

B i a ł y s t o k ,  B y d g o s z c z ,  G d a ń s k ,  G o r z ó w
Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, 
Szczecin, Warszawa, Wrocław

 

 

 

http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4411-prawa-pasazerow-w-transporcie-lotniczym-ulotka-2
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29668/Przed-wakacjami-co-warto-wiedziec?
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/aktualnosci-przed_wakacjami_-_co_warto_wiedziec.html
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/aktualnosci-przed_wakacjami_-_co_warto_wiedziec.html
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/wakacje2018
https://gis.gov.pl/wypoczynek/najwazniejszy-informacje-kiedy-jedziesz-na-wakacje/
http://przyjaznelatanie.pl/opozniony-lot-domagaj-sie-swoich-praw/
http://przyjaznelatanie.pl/opozniony-lot-domagaj-sie-swoich-praw/
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/uslugi-turystyczne-wedlug-nowych-zasad/
http://www.wiih.com.pl/index.php/aktualnosci/10-dla-konsumenta/komunikaty-uokik/172-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec
http://ihgd.pl/?p=809
http://www.ihgorzow.ires.pl/26950/26950/art14198.html
http://www.ihgorzow.ires.pl/26950/26950/art14198.html
http://www.katowice.wiih.gov.pl/
http://wiihkielce.pl/konsumenci/bezpieczne-wakacje-2018
http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/wakacje
https://ihlublin.pl/aktualnosci/335-przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-6.html
http://www.wiih.lodz.pl/?p=3418
http://ih.olsztyn.pl/index.php/2018/06/19/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec/
http://opole.wiih.gov.pl/inspektorat/114-wakacje2018
http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/aktualnosci/kampanie/
http://www.wiih.rzeszow.pl/24089/24089/
https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/aktualnosci/pokaz/135_przed_wakacjami_-_co_warto_wiedziec
http://wiih.org.pl/index.php?id=121&id2=136
https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=112373

