
 

 

 

 

Dania 

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, które mogą być dodatkowo 

modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h i 90 km/h  

Drogi ekspresowe / autostrady - 110 km/h i 130 km/h   

W centrum Kopenhagi  - 40 km/h 

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

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 70 km/h  

Autostrady / drogi ekspresowe - 80km/h  

Autobusy: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80km/h  

Autostrady / drogi ekspresowe - 80km/h  

 



Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony. 

Pasy nie są obowiązkowe dla: kierowców podczas manewru cofania lub na parkingu, taksówkarzy 

kiedy jadą z klientem, kierowców i pasażerów pojazdów uprzywilejowanych, osób z zwolnieniem 

lekarskim, pojazdów dostawczych lub prywatnych przy częstym zatrzymywaniu  (co 500m lub mniej), 

policji transportującej podejrzanych, w transporcie publicznym gdzie dozwolone jest przewożenie 

osób na stojąco. 

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do 3. roku życia muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających 

dostosowanych do ich wzrostu. Dzieci powyżej 3 lat a niższe niż 135 cm muszą podróżować z 

wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. W wypadku 

przewożenia dziecka z przodu, tyłem do kierunku jazdy, należy dezaktywować poduszkę powietrzną 

pasażera. 

Jeżeli z tyłu zamontowane są już dwa foteliki to trzecie dziecko może być przewożone z tyłu i 

przypięte samym pasem bezpieczeństwa. 

Dzieci mogą być przewożone bez pasów w taksówce (do 3 roku życia bez pasów a powyżej 3 lat z 

wykorzystaniem normalnego pasa z tyłu).  

 

Jazda pod wpływem 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Jeżeli stężenie alkoholu 

przekracza dopuszczalny limit, na kierowcę nałożona zostaje grzywna, zatrzymane zostaje prawo 

jazdy, a nawet może go czekać kara pozbawienia wolności. Wymiar kary zależy od stężenia alkoholu 

we krwi: 0,5 – 1,2 promila  – średnia miesięczna pensja netto proporcjonalnie do zawartości alkoholu 

we krwi; powyżej 1,2 promila – miesięczna pensja i do 20 dni aresztu (przy drugim zatrzymaniu - 30 

dni aresztu, a przy następnym – 70 dni). 

Prawo określa 54 narkotyki oraz niektóre leki niebezpieczne i zakazane dla kierowców.  

Obowiązek jazdy na światłach 

Światła mijania muszą być włączone również w porze dziennej przez cały rok.  

Mandaty i kary 

Płatne na miejscu. Kierowca popełniający wykroczenie musi się w Danii liczyć z poważnymi 

konsekwencjami. W razie odmowy przyjęcia mandatu policja kieruje sprawę do sądu i ma prawo 

zatrzymać pojazd do czasu rozstrzygnięcia.  

Przykładowa wysokość mandatów, pobieranych na miejscu: przejazd na czerwonym świetle: 1200zł, 

nieprawidłowe parkowanie: 300-500zł i/lub holowanie auta, brak pasów bezpieczeństwa: 600zł. 

Przekroczenie prędkości karane jest w systemie procentowym, proporcjonalnie do ograniczenia 

prędkości, jakie zostało pogwałcone. Przy dopuszczalnej prędkości poniżej 100 km/h grzywna 



wyniesie 300-3000zł, a powyżej 100 km/h: 600-6000zł. Dodatkowo w większości wykroczeń grozi 

także zatrzymanie prawa jazdy.  

Motocykle i skutery 

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

dla kierowcy i pasażera. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.  

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępna benzyna zastępcza pod nazwą „Millennium”, z 

dodatkiem ołowiowym 

Benzyna bezołowiowa (92 & 95 oktanów) - dostępna 

Olej napędowy - dostępny 

LPG – trudnodostępny 

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, poza promami. 

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

upewnij się u wydawcy karty, czy Twoja karta będzie tam akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy 

- Trójkąt ostrzegawczy - nie obowiązuje jednośladów 

- gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka - zalecane 

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

kierowcy; w szczególności obejmuje to obowiązek posiadania opon zimowych na wszystkich czterech 

kołach. Łańcuchy śniegowe – dopuszczalne tylko w razie zalegania lodu lub śniegu. Opony z kolcami – 

dopuszczalne w okresie 1 listopada – 15 kwietnia, obowiązkowo na wszystkich czterech kołach. 

Inne obowiązujące wymogi i przepisy 

Na autostradzie, w przypadku nagłego hamowania, zwalniania lub dostrzegłszy niebezpieczeństwo 

wypadku, kierowca zobowiązany jest włączyć światła ostrzegawcze/awaryjne, aby uprzedzić o 

sytuacji jadących za nim. 

Manewr wyprzedzania obowiązkowo należy zasygnalizować kierunkowskazem. 

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych należy zwolnić na tyle, by nie ochlapać 

przechodniów. 

Zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne). Zakaz rozmawiania 

przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego. 



Kierowca pojazdu silnikowego jest bezwzględnie zobowiązany ustępować drogi rowerzyście. 

W miastach obowiązuje zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych, o ile nie wynika to z 

bezpośredniego zagrożenia. 

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.   

 


