
 

 

 

 

 

Chorwacja 

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć 

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi] 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 

modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h  

Drogi ekspresowe  - 110 km/h  

Autostrady   - 130 km/h  

Prędkość minimalna na autostradach 60 km/h. 

 

Pojazdy do 3,5t z przyczepą oraz pojazdy powyżej 3,5t: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

Autostrady / drogi ekspresowe - 90 km/h   

Autobusy na autostradzie  - 100km/h  

 



Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony. Można być zwolnionym z przyczyn 

zdrowotnych.  

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do 12 roku życia nie mogą podróżować z przodu, za wyjątkiem dzieci do lat 2, przewożonych w 

odpowiednich fotelikach, skierowanych twarzą przeciwnie do kierunku jazdy i przy wyłączonej 

poduszce powietrznej pasażera.  

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat muszą podróżować w odpowiednich fotelikach. Starsze dzieci muszą 

podróżować z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi 

oraz spełniających wymogi konstrukcyjne UE. 

Jazda pod wpływem 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców poniżej 24 lat oraz kierowców zawodowych – 

0,00 promila. Pozostali kierowcy – 0,5 promila. 

Policja przeprowadza również testy narkotykowe. W przypadku pozytywnego wyniku takich testów 

konsekwencje są niezwykle surowe, włącznie z konfiskatą samochodu. 

Zakaz prowadzenia samochodu, jeżeli przyjmuje się leki wpływające na zdolność do prowadzenia 

pojazdów mechanicznych. 

Obowiązek jazdy na światłach 

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę od ostatniej niedzieli października do 

ostatniej niedzieli marca (zgodnie z rytmem zmiany czasu na zimowy). W pozostałej części roku, 

światła mijania muszą być włączone również w porze dziennej przy okresach słabszej widoczności. 

Mandaty i kary 

Płatne na miejscu lub w ciągu 8 dni na poczcie lub w banku. Policja może zatrzymać paszport 

kierowcy do momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty. 

Policja może zatrzymać prawo jazdy obcokrajowca do 8 dni, w wypadku prowadzenia po spożyciu, 

bez okularów (o ile są przypisane przez lekarza, jako wymóg), w stanie skrajnego wyczerpania lub 

choroby. Zatrzymane prawo jazdy należy odebrać w ciągu 3 dni od końca okresu zatrzymania. 

Niewłaściwie zaparkowane samochody mogą zostać zablokowane. 

Przykładowe mandaty: brak pasów lub korzystanie z telefonu: 300zł; przekroczenie prędkości: 200-

1200zł; przekroczenie o ponad 50 km/h: do 9 000 zł i do 60 dni aresztu; jazda pod wpływem 

substancji niedozwolonych: 400-3 000 zł; powyżej 1,5 promila lub przy odmowie wykonania testu: 3 

000-9 000zł i do 60 dni aresztu. 

System punktów karnych odnosi się również do turystów zagranicznych. Kierowcy, który zbierze 9 

punktów w przeciągu 2 lat zatrzymuje się prawo jazdy na okres od 9 do 12 miesięcy. Adnotacja o 



zakazie prowadzenia pojazdów na terytorium Chorwacji wpisywana jest do prawa jazdy. Punkty 

karne ulegają dezaktualizacji po 2 latach. 

 

Motocykle i skutery 

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 

dla kierowcy i pasażera. Dzieci do lat 12 nie mogą być przewożone jako pasażer. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Od momentu wejścia Chorwacji do UE Zielona Karta jest 

niepotrzebna. Wyjątek stanowi wycieczka na południe, wymagająca przecięcia pasa Bośni i 

Hercegowiny, gdzie Zielona Karta jest obowiązkowa. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) - dostępna 

Olej napędowy (Dizel) - dostępny 

LPG – dostępny 

Zakazu transportu paliwa w kanistrach. 

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 

Chorwacji upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- Zapasowe żarówki – nie dotyczy pojazdów ze światłami neonowymi, ksenonowymi, LEDowymi itp. 

- Kamizelka odblaskowa – obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu 

(np. awaria pojazdu). Uwaga: wypożyczalnie rzadko dają kamizelki na wyposażeniu. 

- Trójkąt ostrzegawczy – w przypadku ciągnięcia przyczepy – 2 szt. (nie dotyczy motocykli) 

- Apteczka pierwszej pomocy – nie dotyczy motocykli 

- Wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na 

kierowcy. To w szczególności obejmuje opony zimowe oznaczone M+S z bieżnikiem minimum 4mm. 

Łańcuchy śniegowe – Obowiązkowe. Przynajmniej jeden komplet na oś napędową. Opony z kolcami – 

zakazane. Szpadel – obowiązkowy w miesiącach zimowych. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Obowiązuje zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne). 

Kierowca może rozmawiać przez telefon wyłącznie z zestawem głośnomówiącym.  



Kontrola na przejściu granicznym przy wjeździe do Chorwacji potwierdza na piśmie ewentualne 

widoczne uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe. 

Oprócz numeru alarmowego 112 dostępny jest także alarmowy numer pomocy drogowej w jęz. 

angielskim 987 prowadzony przez Chorwacki Automobilklub (HAK).  Informacje drogowe także po 

angielsku są nadawane na antenie radia 98.5FM w trakcie całego sezonu wakacyjnego.  

Kaski obowiązkowe dla rowerzystów do 16 roku życia. Kamizelki odblaskowe obowiązkowe dla 

rowerzystów poza terenem zabudowanym oraz w nocy.  

 

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były 

aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach 

odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw. 


