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Aby uzyskać pomoc

w nagłym wypadku,

w każdym kraju UE

należy zadzwonić

z komórki lub telefonu

stacjonarnego

na bezpłatny

numer 112.

Masz wątpliwości dotyczące Twoich praw

podczas podróży po krajach Unii Europejskiej?

Dzwoń na bezpłatny numer serwisu:

00 800 6 7 89 10 11

ul. Jasna 14/16a ul. Widok 10

00-041 Warszawa 50-052 Wrocław

Tel:  +48 22 595 24 70 +48 71 337 63 63

Faks:  +48 22 595 24 80 +48 71 347 23 40

 epwarszawa@europarl.europa.eu

epwroclaw@europarl.europa.eu

Strona: www.europarl.pl

  /epwarszawa
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Zakupy
Nie ma ograniczeń, co do rodzaju produktów, jakie można

kupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic UE, pod

warunkiem, że są one przeznaczone na użytek własny, a nie

na sprzedaż. Każdy kraj może ustalić orientacyjne poziomy

zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholu, które uznaje

za nabyte do użytku własnego. Te orientacyjne pułapy nie mogą

być jednak niższe niż:

papierosy – 800 sztuk; cygaretki – 400 sztuk; cygara − 200

sztuk; tytoń − 1 kg; napoje spirytusowe − 10 litrów; wino alko-
holizowane (porto, sherry) − 20 litrów; wino − 90 litrów (z cze-

go wino musujące − max. 60 litrów); piwo – 110 litrów.

Prawo jazdy
Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje

ważność we wszystkich pozostałych krajach UE. Dzięki dyrekty-

wom Parlamentu Europejskiego wszystkie prawa jazdy wyda-

wane po roku 2013 posiadają jednakowy w całej UE wzór i format.

Ubezpieczenie pojazdu
Twoja krajowa samochodowa polisa ubezpieczeniowa auto-

matycznie zapewnia we wszystkich państwach UE wymagane

przez prawo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ma to także zastosowanie w Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie

i Norwegii.

Opieka zdrowotna
Jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich UE

i nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi w trakcie pobytu

w jednym z krajów UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub

Szwajcarii, możesz uzyskać pomoc lekarską bezpłatnie lub po

obniżonych kosztach.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia proce-

dury, ogranicza formalności i przyspiesza zwrot poniesionych

kosztów leczenia. Kartę można uzyskać w swoim urzędzie ubez-

pieczeń społecznych lub w funduszu zdrowia.
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Parlament Europejski
prezentuje głos i interesy obywateli Unii Europejskiej

, współtworząc prawo europejskie, re-
. Dąży zwła-

szcza do zapewnienia pełnej możliwości korzystania z jednej z pod-
stawowych zasad w UE: prawa do swobodnego przemieszczania się.
Brak kontroli granicznych, wspólna waluta, bezpieczne zakupy,
prawa pasażerów transportu powszechnego, tańszy roaming,
opieka zdrowotna na terenie całej Unii to przywileje, z których
korzystamy na co dzień dzięki unijnym rozporządzeniom i dyrek-
tywom przyjmowanym wspólnie przez Parlament i Radę UE. Par-
lament Europejski stoi na ich straży i stara się dalej ułatwiać życie
milionom Europejczyków.

Dowód osobisty czy paszport?
w 26 państwach Europy nie obo-

wiązują  już kontrole graniczne

Dzięki tzw. układowi z Schengen

. Układ znosi kontrole paszportowe

na granicach wewnętrznych dla 420 milionów obywateli

na obszarze 4 312 099 km2, ustanawiając skuteczną kontrolę na

granicach zewnętrznych i wspólną politykę wizową.

Polska przystąpiła do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku

(30 marca 2008 roku na lotniczych i morskich przejściach granicz-
nych). Należą do niej wszystkie kraje UE

Islandia, Norwegia, Szwajcaria,

Liechtenstein.

z wyjątkiem Bułgarii,

Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Do strefy przystąpiły

Podróżując do wszys tki c h p a ń stw Unii

wystarczy  mieć przy sobie ważny dowód  osobisty lub paszport.

Roaming
Dzwonienie za granicę dzięki przepisom przyjętym przez Par-

lament Europejski jest i będzie jeszcze tańsze. 1 lipca 2013

roku weszły w życie przepisy UE, które po raz kolejny obniżyły

cenę połączeń w roamingu: za wykonanie telefonu za granicą

zapłacimy maksymalnie 0,24 euro + VAT, a za odebranie połą-

czenia - 0,07 euro + VAT. Od tego momentu spadły też koszty

odbierania danych - do maksymalnie 0,45 euro + VAT za megabajt.

Prawa pasażera linii lotniczych

Jeżeli nie wpuszczono Cię na pokład, Twój lot był wyraźnie

opóźniony (>5 godzin), został odwołany lub odmówiono przy-

jęcia Cię na pokład z powodu nadkompletu rezerwacji, masz

prawo wyboru między wymianą biletu do docelowego miejsca

Twojej podróży a zwrotem kosztów za bilet (możesz być rów-

nież uprawniony do odszkodowania w wysokości 250–600 euro

w zależności od długości trasy, chyba że problem z lotem nastą-

pił w wyniku wyjątkowych okoliczności, na które linia lotnicza

nie miała wpływu).

Napoje, posiłki, łączność (np. bezpłatna rozmowa telefoniczna)

i nocleg przysługują w zależności od długości trasy i opóźnie-

nia, bez względu na okoliczności, które spowodowały problem

z lotem.

Prawa pasażera kolei
Jeżeli Twój pociąg jest opóźniony o co najmniej 1 godzinę,

możesz:

zmienić swoje plany i zażądać natychmiastowego zwrotu

całkowitego kosztu biletu (lub jego niewykorzystanej

części) oraz zwrotu pieniędzy za już odbytą część

podróży, jeżeli z powodu opóźnienia nie będziesz

mógł zrealizować swoich planów,

zwrócić się do przewoźnika o wydanie biletu na inną trasę

prowadzącą do celu Twojej podróży,

kontynuować podróż zaplano waną trasą  pomimo  opóź- 

nienia,  zachowując  uprawnienie  do  odszkodowania: przy

opóźnieniu od 60  do 120 minut  - zwrot 25% ceny biletu,

.utelibynec%05torwz-tunim021danopuineinźópoyzrp

Odszkodowanie musi zostać w ypłacone w ciągu jednego 

miesiąca od chwili złożenia wniosku.

Prawa pasażerów autokarów i podróżujących
transportem wodnym

Już od 1 marca 2013 roku pasażerowie autokarów na trasach

ponad 250 km mogą liczyć na zwrot połowy ceny biletu, jeśli

dojdzie do opóźnienia większego niż 120 minut. Przysługuje 
do noclegu, nie będą mogli kontynuować

podróży. Podobne przepisy dotyczące podróży transportem

wod nym - drogą morską i drogą wodną śródlądową weszły

w życie 18 grudnia 2012 roku.

również państwa spoza UE:
im  również  prawo jeśli

Jeżeli lecisz z jednego kraju UE (albo z Islandii, Norwegii, Liechten-

stein lub Szwajcarii) lub jeżeli podróżujesz z kraju spoza UE do kraju w 

UE, korzystając z usług przewoźnika  zarejestrowanego w kraju

UE, możesz być uprawniony do zwrotu kosztów lub odszkodo-

wania dzięki przepisom uchwalonym przez Parlament Europejski.
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