
 

 

 

 

 

Rosja (Federacja Rosyjska) 

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 

Należy ściśle przestrzegać limitów prędkości wprowadzanych znakami drogowymi. Standardowe 

ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczepy, które mogą być modyfikowane 

znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 60 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h  

Na drogach ekspresowych - 130 km/h  

Kierowcy z prawem jazdy krócej niż 2 lata – 70 km/h 

Pojazdy z przyczepą: 

Poza terenem zabudowanym  - 70km/h  

Na drogach ekspresowych - 90 km/h  

 

Pasy bezpieczeństwa 

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

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do lat 12 nie mogą podróżować z przodu, chyba że korzystają z odpowiednich urządzeń 

zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. 



Jazda pod wpływem 

Absolutny zakaz picia przed prowadzeniem samochodu (0,0 promila). Zerowa tolerancja ze strony 

policji na prowadzenie pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

Obowiązek jazdy na światłach 

Światła mijania w terenie niezabudowanym muszą być włączone również w porze dziennej przez cały 

rok.  

Mandaty i kary 

Na dzień dzisiejszy policja nie ma prawa przyjmować płatności. Mandat otrzymany od policjanta 

należy uregulować za pośrednictwem banku. 

Pojazdy blokujące ruch mogą być odholowywane, a niewłaściwie zaparkowane – blokowane klamrą. 

Motocykle i skutery 

Światła mijania obowiązkowe cały rok, również w porze dziennej. Kask ochronny obowiązkowy dla 

kierowcy i pasażera. Dzieci do lat 12 nie mogą być przewożone na motocyklu ani na skuterze.  

Ubezpieczenie 

Międzynarodowe Prawo Jazdy, Obowiązkowe OC, Zielona Karta uznawana (z kodem RUS). Upewnij 

się u swojego ubezpieczyciela, czy Twoja polisa obejmuje Federację Rosyjską. Zalecamy pełne 

ubezpieczenie. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa (92, 95 i 98 oktanów) – dostępna 

Benzyna ołowiowa – trudnodostępna 

Olej napędowy (Solyarka) - dostępny 

LPG – dostępny, choć ilość stacji niewielka 

Zalecamy napełnianie baku, kiedy tylko to możliwe. Nie ma zakazu transportu paliwa. Na miejscu, 

szczególnie w razie dłuższej podróży, zaleca się zabezpieczenie zapasu paliwa. Nie wolno natomiast 

wwozić paliwa z zagranicy.  

Większe stacje paliwowe akceptują karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do Rosji 

upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.  

Podatek drogowy opłaca się na granicy przy wjeździe.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- trójkąt ostrzegawczy 

- gaśnica 



- apteczka 

- komplet zapasowych żarówek 

- opony zimowe – na wszystkich czterech kołach, od listopada do kwietnia, minimum 6 mm bieżnika. 

Z uwagi na ciężkie warunki atmosferyczne, zimą zalecamy opony z kolcami i/lub łańcuchy. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających i/lub zakłócających urządzenia kontrolne). 

Przy wypadku należy wezwać policję. 

Autostop jest zakazany. 

Niedopuszczalna jest jazda samochodem brudnym, szczególnie jeśli uniemożliwia to odczyt numerów 

rejestracyjnych. 

W miastach obowiązuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych. 

Zalecamy wożenie ze sobą kompletu podstawowych części zamiennych, takich jak świece czy pasek. 

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. 

 


