
Polnische  
Verkehrsvorschriften 
Polskie przepisy  
ruchu drogowego

INT 45 - Verbesserung der Verkehrs sicherheit auf den grenzüberschreitenden Strecken von West-
pommern und Mecklenburg-Vorpommern · INT 45 - Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgji-Pomorza 
Przedniego · Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) kofinanziert. · Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejski-
ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Ahndung bei Verstoß: zw. 100 bis 200 Zloty
Mandat: 100 do 200 zł

Beleuchtung     Oświetlenie

Auch am Tag mit Licht!
Bei normalen Sichtverhältnissen kann das Tagfahrlicht ge-
nutzt werden. Bei Sichtbehinderungen, z.B. Nebel, Schnee-
fall, Regen etc. Licht an!

Kierujący ma obowiązek używać świateł mijania również 
w dzień, Przy normalnej przejrzystości powietrza można 
używać tylko świateł do jazdy dziennej, Przy złych warunkach 
atmosferycznych np.: mgła, deszcz, śnieg, obowiązkowe jest 
używanie świateł mijania 

Ahndung bei Verstoß: 
150 Zloty

Mandat: 150 zł

Beförderung von Kindern

Kinder bis 150 cm dürfen nur mit  
entsprechenden  Rückhalteeinrichtungen (Kindersitze/ 
Sitz erhöhungen) im Fahrzeug mitgenommen werden. 

Ladungssicherung   
Transport von Haustieren im Fahrzeug

Tiere sind so zu transportieren, dass sie das Fahren 
und die Sicht nicht behindern. Gegen unkontrollierte 
Lageveränderungen sind sie in  
geeigneter Weise zu sichern.

Transport przewożenie/dzieci 
Dzieci do 150 cm wzrostu uszą być  
przewożone w foteliku  
bezpieczeństwa lub innym  
urządzeniu ochronnym. 

Transport zwierząt domowych 
Zwierzęta mają być przewożone tak 
aby nie utrudniały kierowania pojazdem, nie ograniczały 
widoczności i co ważne powinny być zabezpieczone przed 
zmianą położenia (przemieszczania się)
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Zahlungsmethoden für Ordnungswidrigkeiten

1. Bar oder mit EC-Karte bei der Verkehrskontrolle
2. Per Überweisung

Zollbestimmungen

Abgabenfreie Mitnahme von Waren nach Deutschland, wenn 
diese für den persönlichen Ge- oder Verbrauch bestimmt sind. 
Richtmengen, bis zu denen eine Verwendung zu privaten Zwe-
cken angenommen wird:

 Richtmenge Ilość standardowa

Zigaretten Papierosy 800 Stück sztuk

Rauchtabak Tytoń 1 Kilogramm kilogram

Spirituosen Napoje alkoholowe 10 Liter litrów 
(z. B./np. Rum, Wodka) 

Bier Piwo 110 Liter litrów

Metoda płatnicza przy mandatach 
1. Gotówką lub za pomocą terminalu płatniczego u  
 policjanta podczas kontroli drogowej 
2. Mandaten płatniczym

Przepisy celne
Bezcłowy przywóz towarów do Niemiec, przeznaczone do 
użytku osobistego lub konsumpcji. Ilość standardowa, przy 
której zakłada się wykorzystanie do celów prywatnych:

Zulässige Höchst geschwindigkeit
Dopuszczalna maksymalna prędkość

< 3,5 t

5:00-23:00 5:00-23:0023:00-5:00 23:00-5:00

*
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Wichtige polnische 
Verkehrsregeln
Ważne polskie przepisy ruchu  
drogowego

Geldstrafe bis zu 5000 Zloty oder 
Freiheitsstrafe bis zu 30 Tagen
Fahrverbot bis zu 3 Jahren

Grzywna do 5000 zł lub areszt do 30 dni
Zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat

Geldstrafe von 5000 Zloty bis 60.000 Zloty 
oder Bewährungsstrafe oder  
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren
Fahrverbot von 1 bis zu 15 Jahren

Grzywna, ograniczenie wolności lub 
pozbawienie wolności do lat 2. Zakaz 
prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat
Kara pieniężna od 5000 zł do 60.000 zł

Zachowanie podczas wypadku 
1.  Zatrzymać się nie powodując zagrożenia.
2.  Zabezpieczyć miejsce wypadku.
3.  Usunąć pojazd z miejsca wypadku aby nie powodował  
 zagrożenia lub tamowania ruchu jeżeli nie ma osób  
 zabitych lub rannych.  (Manat do 500 zł)
4.  Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz  
 wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz Policję.
5.  Pozostać na miejscu do czasu przyjazdu służb.
6.  Podać swoje dane personalne oraz dane dotyczące  
 ubezpieczenia na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Uwaga! 
W przypadku awarii spowodowanej usterką techniczną, 
kierowca jest zobowiązany usunąć pojazd z jezdni i ostrzec 
innych użytkowników drogi. 

Verhalten bei einem Unfall 

1. Anhalten!
2. Unfallstelle absichern!
3. Wurden keine Personen verletzt oder getötet, muss das  
 verkehrsbereite Fahrzeug von der Unfallstelle entfert werden!
 (Verstoß bis zu 500 Zloty)
4. Erste Hilfe leisten! Notruf wählen!
5. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst  
 vor Ort bleiben!
6. Auf Nachfrage Übergabe der Personalien und  
 Versicherungsdaten an den Unfallgegner!

Achtung: 

Bei Pannen aufgrund eines technischen Defektes ist der Fahr-
zeugführer dazu verpflichtet, das Fahrzeug von der Fahrbahn zu 
entfernen und andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. 

Die wichtigsten Vorschriften zu Alkoholdelikten

Najważniejsze przepisy dotyczące alkoholu

0,2 ‰  – 0,49 ‰

Ordnungswidrigkeit
Wykroczenie 

ab 0,5 ‰

Straftat
Przestępstwo 

Werte Leser*innen,

damit Sie sich in der Urlaubssaison gut informiert im 
polnischen Straßenverkehr bewegen können, gibt Ihnen 
der vorliegende Flyer einen Überblick über die wichtigsten 
polnischen Verkehrsregeln.

Für weiterführende Fragen steht Ihnen die Regionale 
Verbindungsstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, 
rvst-pp.neubrandenburg@polmv.de, zur Verfügung. 
Den Flyer finden Sie als Download auf der  
Internetseite der Landespolizei M-V,  
www.polizei.mvnet.de.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg  
wünscht allzeit gute Fahrt!

Drodzy czytelnicy,

żeby zapoznać Państwa z polskimi przepisami ruchu dro-
gowego, ważnymi podczas podróży lub urlopu na terenie 
Niemiec, niniejsza ulotka zawiera przegląd najważniejszych 
informacji. 

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Prezydium 
Policji w Neubrandenburgu za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: rvst-pp.neubrandenburg@polmv.de. 
Ulotka dostępna na stronie:  
ruchdrogowy.pl- KWP Szczecin

Prezydium Policji w Neubrandenburgu 
życzy Państwu bezpiecznej podróży!

Wichtige Telefonnummern
112 Notruf  997 Polizei
998 Feuerwehr 999 Krankenwagen

Ważne numery telefonów
112 najważniejszy numer alarmowy 997 Policja
998 Straż Pożarna 999 Pogotowie Ratunkowe

k

Podczas jazdy należy mieć  
przy sobie 
·  Prawo jazdy 
·  Trójkąt ostrzegawczy  
·  Gaśnica (nie dotyczy  
 pojazdów zarejestrowanych 
 poza RP) 
·  Paszport/ Dowód osobisty dla  
 obywatela Unii Europejskiej

Mitführpflichten 

·  Führerschein
·  Warndreieck 
·  Feuerlöscher (gilt nicht  
 für Fahrzeuge, die  
 außerhalb Polens  
 zugelassen sind)
·  Reisepass/ Personal- 
 ausweis für EU-Bürger

Ahndung bei Verstoß: 200 Zloty

Mandat: 200 zł

Zakaz korzystania z telefonów 
podczas jazdy

Es ist verboten das Handy während der Fahrt  
zu benutzen! 

Ahndung  
bei Verstoß: 
bis zu  
100 Zloty

Ahndung  
bei Verstoß: 100 Zloty

Mandat: 100 zł

Mandat:   
do 100 zł

Elementy odblaskowe dla pieszych 
Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym jest obowiązany 
używać elementów odblaskowych. 

Sichtbarkeit von Fußgängern

Fußgänger, die sich in der Abenddämmerung/ 
nachts außerhalb geschlossener Ortschaften  
auf Straßen befinden, sind verpflichtet  
Reflektoren zu tragen. INT 45 - Verbesserung der Verkehrs sicherheit auf den grenzüberschreitenden Strecken von West-

pommern und Mecklenburg-Vorpommern · INT 45 - Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgji-Pomorza 
Przedniego · Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) kofinanziert. · Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejski-
ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
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QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Gut zu wissen

Es ist untersagt in der Öffentlichkeit 
Alkohol zu trinken!
Spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych jest zabronione!


