
Szwajcaria i Liechtenstein

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

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, które mogą być modyfikowane 
znakami drogowymi wynoszą:

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h

Drogi szybkiego ruchu - 100 km/h

Autostrady - 130 km/h

Minimalna prędkość na autostradach - 60 km/h.

Pasy bezpieczeństwa

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

Foteliki i przewożenie dzieci

Przepis krajowy stanowi, że dzieci do 12 roku życia i wzroście do 150 cm muszą podróżować z 
wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi, spełniających 
wymogi normy UN ECE 44/03. Dotyczy to również samochodów z wypożyczalni.

Kierowcy pojazdów zarejestrowanych zagranicą zobowiązani są spełniać wymogi stawiane im przez 
ich lokalne prawodawstwo dotyczące przewozu nieletnich.

Jazda pod wpływem

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. W przypadku jego 
przekroczenia, wymierzona zostaje dotkliwa kara finansowa, od 2 100 zł do nawet 630 000 zł i/lub 
zakaz prowadzenia na terytorium Szwajcarii przez minimum 1 miesiąc. Więcej o wysokości mandatów 
w dziale Mandaty i kary.

Policja ma prawo żądać od kierowcy poddania się testom na obecność alkoholu lub narkotyków. 

Obowiązek jazdy na światłach

Zaleca się jazdę ze światłami mijania przez całą dobę. Jest to obowiązkowe w tunelach, nawet jeśli są 
dobrze oświetlone. 

Mandaty i kary

Mandaty są nakładane na bazie tzw. mandatów dziennych, proporcjonalnych do sytuacji finansowej 
winnego. Kwoty mandatów wahają się od 1 do 3000 CHF za dzień, a wymiar mandatu sięgać może 

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


nawet 60 mandatów dziennych. I tak np. w przypadku poważnego wykroczenia przez zamożnego 
winnego mandat może wynieść nawet 180 000 CHF, czyli 630 tys. zł. (60 dniowy mandat x 3000 CHF).

Przykładowe wysokości mandatów: brak pasów lub niezabezpieczenie dziecka – 200 zł, korzystanie z 
telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego: 350 zł. Poważne są kary za przekraczanie 
prędkości: od 200 do 2000 zł przy przekroczeniu o 5 do 30 km/h, zależnie od typu drogi. Przy 
większych przekroczeniach sprawa trafia do sądu, który wymierza grzywnę od 17 000 do 140 000 zł i 
karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

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

Motocykle i skutery

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

Ubezpieczenie

OC obowiązkowe. Upewnij się u ubezpieczyciela, czy Twoje ubezpieczenie będzie tu działać.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna ołowiowa – niedostępna. Można dostać dodatek ołowiowy.

Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) - dostępna

Olej napędowy (Gasoil) - dostępny

LPG – słabo dostępny, tylko w 8 punktach w kraju

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Nie wszystkie 
automatyczne stacje akceptują zagraniczne karty z PINem. Przed wyjazdem do Szwajcarii lub 
Liechtensteinu upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- Apteczka pierwszej pomocy i gaśnica - zalecane

- Trójkąt ostrzegawczy – obowiązkowy, w kabinie pasażerskiej (nie w bagażniku).

- Wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na 
kierowcy. Posiadanie opon zimowych nie jest co do zasady obowiązkowe, ale kierowca utrudniający 
ruch na drodze z powodu braku opon zimowych ukarany zostanie mandatem. Łańcuchy śniegowe – 
obowiązkowe w wypadku oznakowania, przynajmniej na osi napędowej. Auta z oponami 
okolcowanymi nie mogą poruszać się po autostradach ani drogach szybkiego ruchu, poza wybranymi 
odcinkami A13 i A2.

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Holowanie na autostradzie dopuszczalne jest tylko do najbliższego zjazdu. Maksymalna prędkość – 40 
km/h.



Autostop zabroniony na autostradach i drogach ekspresowych. 

Zakaz posiadania nawet wyłączonych antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne). 
W wypadku urządzeń GPS ostrzegających przed kontrolami radarowymi, funkcja ta musi być na stałe 
wyłączona.

W porze dziennej przed ostrym zakrętem kierowca powinien dać sygnał dźwiękowy. W nocy może go 
zastąpić mignięciem światłami drogowymi.

Piesi mają pierwszeństwo i będą oczekiwać przepuszczenia, szczególnie na przejściu dla pieszych.

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.  


