
Włochy i San Marino

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 bez przyczep, które mogą być 
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h na drogach zwykłych

Poza terenem zabudowanym - 110 km/h na drogach ekspresowych

Autostrady - 130 km/h

Przy mokrej nawierzchni ograniczenia zostają zaostrzone do 90km/h na drogach ekspresowych i 110 
km/h na autostradach.

Kierowcy ze stażem do 3 lat od zdobycia uprawnień nie mogą przekraczać 90km/h poza terenem 
zabudowanym i 100 km/h na autostradzie.

Pasy bezpieczeństwa

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

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci podróżujące samochodem zarejestrowanym zagranicą muszą być zabezpieczone zgodnie z 
wymogami nakładanymi przez regulacje państwa, w którym auto jest zarejestrowane.

Według Włoskiego prawa dzieci do wagi 36 kg i wzrostu 150 cm muszą być przewożone w 
urządzeniach zabezpieczających – fotelikach lub podwyższeniach i pasach. Małe dzieci, poniżej 18 kg 
wagi ciała muszą być przewożone w fotelikach, a noworodki do 10 kg w foteliku odwróconym 
przeciwnie do kierunku jazdy.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji fotelika w wypożyczalniach samochodów. 

Jazda pod wpływem

Dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy – 0,5 promila, a dla kierowców zawodowych i 
świeżo upieczonych, do 3 lat posiadania prawa jazdy – 0,0 promila. Powyżej tego limitu policja 
wymierza surowe kary, włącznie z ograniczeniem wolności i konfiskatą samochodu. 

Obowiązek jazdy na światłach

Światła mijania obowiązkowe, również za dnia poza terenem zabudowanym lub przy słabej 
widoczności. Obowiązkowo w tunelach. Tylne światło przeciwmgielne można włączać jedynie przy 
widoczności poniżej 50m lub intensywnych opadach deszczu / śniegu.

Mandaty i kary

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


Mandaty płatne na miejscu. Szczególnie surowo karane są wykroczenia nadmiernej prędkości. 
Przykładowe mandaty: przejazd na czerwonym świetle, korzystanie z telefonu komórkowego: 154-613 
euro, brak pasów: 76-306 euro, przekroczenie prędkości: 39-3200 euro.

Wysokość mandatów za poważne wykroczenia drogowe w nocy (od 22:00 do 7:00) jest wyższa o 30%.

Poza ww. mandatami policja rejestruje punkty karne w skali 1-10, również wobec kierowców z 
zagranicy. Przy zebraniu 20 punktów policja zatrzymuje prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Policja ma prawo żądać natychmiastowego uregulowania mandatu w wysokości 25% kwoty 
maksimum przewidzianej dla danego wykroczenia. Jeżeli kierowca nie może uregulować mandatu na 
miejscu musi złożyć kaucję równą połowie wysokości mandatu maksymalnego gotówką bądź w formie 
gwarancji. W przypadku odmowy uregulowania mandatu policja ma prawo skonfiskować pojazd do 
czasu uregulowania mandatu.

Również w przypadku braku lub wygaśnięcia ważności dokumentów pojazdu policja ma prawo 
skonfiskować pojazd.

Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może pociągać za sobą klamrę na kole lub odholowanie na 
koszt właściciela.

Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 
dla kierowcy i pasażera. Brak kasków ochronnych lub przewożenie na motocyklu bez zezwolenia może 
spowodować zatrzymanie pojazdu na okres 3 miesięcy.

Zakaz przewożenia motocyklem/ skuterem dzieci do lat 5. Dokumenty motocykla/skutera muszą 
wyraźnie określać, że jest on przystosowany do przewozu pasażera.

Jednoślady poniżej 150 cm2 pojemności nie mogą poruszać się po autostradach.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów) – dostępna

Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępny dodatek ołowiowy

Olej napędowy („Gasolio”) – dostępny

LPG – dostępny

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach. Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze 
głównych systemów. Przed wyjazdem do Włoch lub San Marino upewnij się u wydawcy karty, że 
będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu



- trójkąt ostrzegawczy – nie dotyczy jednośladów

- kamizelka odblaskowa – obowiązkowa przy wysiadaniu kierowcy i/lub pasażera z samochodu 
unieruchomionego na drodze nocą lub przy ograniczonej widoczności. Wymóg nie dotyczy 
jednośladów.

- łańcuchy – w dolinie Aosty (Val d’Aosta) obowiązkowe od 15 października do 15 kwietnia lub dłużej, 
zależnie od warunków; w pozostałych regionach zgodnie z międzynarodowym oznakowaniem 
mającym zastosowanie od 1 listopada do 1 kwietnia; władze poszczególnych prowincji mogą 
wprowadzać obowiązek dotyczący opon zimowych i/lub łańcuchów wg. własnej oceny. Maksymalna 
prędkość z łańcuchami na kołach – 50 km/h. Łańcuchy i opony zimowe mogą być stosowane 
zamiennie. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych w miastach, chyba że w razie bezpośredniego zagrożenia.

Zakaz korzystania z antyradarów (urządzeń do wykrywania radarów policyjnych). Policja może nałożyć 
mandat od 700 do 2800 euro i skonfiskować urządzenie.

W wielu miastach ruch w centrum dozwolony jest wyłącznie dla mieszkańców. Strefa taka 
oznakowana jest „Zone a Traffico Limitato”.

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.


