
Poradnik Bezpieczna Podróż 
 

Źródło: http://msw.gov.pl 

Materiał „Bezpieczna podróż” to zbiór praktycznych porad i wskazówek, które mogą 
okazać się pomocne przy planowaniu wyjazdów np. na święta lub wakacje. 

Niektóre z przedstawionych uwag wydadzą się Państwu oczywiste, jednak przed podróżą, 
w pośpiechu, często zapomina się o tych najprostszych i najważniejszych zasadach 
bezpieczeństwa. 

Przygotowując się do podróży samochodem, pociągiem czy samolotem, a także przed 
wyjazdem zagranicznym, warto zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i zastosować 
się do umieszczonych w nich wskazówek. 

Dzięki temu podróż będzie przebiegać bez przykrych niespodzianek, a Państwo i Państwa 
bliscy będą czuć się bezpieczniej. 

•  Przed podróżą   

• Udając się w podróż powinieneś rozważyć możliwość wykupienia ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). 

• Poinformuj sąsiadów i rodzinę o wyjeździe i miejscu pobytu oraz poproś                    
ich o ewentualną opiekę nad mieszkaniem. Pozostaw również numeru telefonu 
kontaktowego. 

• Zwracaj uwagę na posiadane przy sobie dokumenty oraz sposób                               
ich zabezpieczenia. Przechowuj je tak, żeby nie dopuścić do ich zagubienia          
lub kradzieży. Korzystając z komunikacji publicznej przechowuj je w torbie                
lub portfelu (nie na wierzchu). Unikaj zatłoczonych miejsc. 

• Podróż będzie przyjemniejsza jeżeli przed wyjazdem sprawdzisz czy urządzenia 
domowe podłączone do instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej są wyłączone. 

• W przypadku wykonywania czynności służbowych przez nieumundurowanych 
funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej masz prawo żądać od nich okazania 
legitymacji służbowej oraz zanotować numery legitymacji i organ, który ją wydał 
oraz nazwiska funkcjonariuszy. 

•  Podróż za granicę  

• Na etapie planowania upewnij się, czy organizator wyjazdu                                
jest wiarygodny. Najlepiej korzystać z usług znanych i wiodących 
przedsiębiorstw turystycznych, zarejestrowanych w Polskiej Izbie 
Turystyki. 

• Zapoznaj się z przepisami prawa oraz zwyczajami obowiązującymi w państwie 
pobytu oraz państwach przez, które będziesz przejeżdżał, w zakresie obowiązku 
wizowego, wymaganych środków płatniczych na pokrycie kosztów pobytu                  
lub przejazdu, warunków przewozu zwierząt itp. Lista państw, do których 
obywatele polscy mogą udawać się bez wizy, jest dostępna na stronach 
internetowych MSZ www.msz.gov.pl. 

• Pamiętaj, że dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej 
jest paszport. Natomiast do krajów Unii Europejskiej również dowód osobisty 
(starego i nowego wzoru). Przed rozpoczęciem podróży każdorazowo należy 
upewnić się czy posiadamy własny dokument oraz sprawdzić czy jest ważny                  
oraz niezniszczony (dotyczy to w szczególności dzieci i osób wymagających 
opieki). Dzieci do lat 16 wpisane do paszportów swoich rodziców lub prawnych 
opiekunów mogą przekraczać granicę tylko w towarzystwie osoby, do paszportu 

 



której zostały wpisane. Dzieci mogą także przekroczyć granicę na podstawie 
własnego dowodu osobistego. 

• Posiadacz paszportu nie może w nim dokonywać żadnych samodzielnych wpisów 
lub adnotacji. Wpisów do paszportu (w tym dzieci) mogą dokonywać wyłącznie 
uprawnione organy. 

• Ustal i zanotuj numer telefonu i adres polskiej placówki dyplomatycznej                   
lub konsularnej w państwie, do którego planujesz podróż. 

• Wskazanym jest abyś zapoznawał się z ulotkami oraz plakatami informacyjnymi 
wywieszonymi m.in. w drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich przejściach 
granicznych oraz na dworcach komunikacji kolejowej i samochodowej,                    
które zawierają informacje i ostrzeżenia o miejscach niebezpiecznych oraz o trybie 
postępowania w przypadku utraty dokumentów tożsamości lub dokumentów 
podróży. 

• Osoby, przebywające czasowo na obszarze pasa małego ruchu granicznego 
(obszar po obu stronach granicy państwowej, każdy o szerokości 15 km) mogą 
przekraczać granicę państwową z Republiką Czeską i Słowacką oraz Republiką 
Federalną Niemiec w ramach małego ruchu granicznego po uzyskaniu urzędowego 
poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy. 

• Planując kilkugodzinną wycieczkę sprawdź w jakich godzinach czynne                
jest przejście graniczne, w którym będziesz przekraczał granicę państwa, jakim 
środkiem transportu możesz przekroczyć granicę oraz np. czy przeprowadzana 
jest w nim również inna kontrola np. weterynaryjna zwierząt. Kompleksowe 
informacje o przejściach granicznych możesz uzyskać na stronie internetowej 
Straży Granicznej www.sg.gov.pl. 

• Wyjeżdżając z kraju możesz zwrócić się na przejściu granicznym do Straży 
Granicznej o potwierdzenie daty wyjazdu z Polski stemplem kontroli granicznej - 
pozwoli to uniknąć problemów z ustalaniem czasu pobytu w innym państwie. 

• W przypadku utraty dokumentu paszportowego za granicą pamiętaj, że obywatel 
polski może wjechać do swojego kraju bez paszportu (nie ponosząc żadnych 
konsekwencji), należy jednak o tym fakcie poinformować Straż Graniczną podczas 
przekraczania granicy państwowej. 

• Obywatele RP mogą na terytorium Polski kierować tylko pojazdami 
zarejestrowanymi w naszym kraju. Tak więc przy wjeździe do kraju pojazdem 
zarejestrowanym za granicą obywatel Polski musi wylegitymować się wizą 
pobytową innego państwa lub wizą stwierdzającą zatrudnienie za granicą.               
Jeśli pojazd został zakupiony za granicą, należy fakt ten zgłosić podczas odprawy 
granicznej w celu dopełnienia formalności celnych. 

 
•  Bezpieczeństwo osobiste 

Jak unikać zagrożeń? 

• Bądź czujny jadąc w środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza gdy jest tłok - 
wtedy łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych. 

• Wracając wieczorem unikaj niebezpiecznych, źle oświetlonych skrótów (parki, 
podwórka, ogródki działkowe itp.), bocznych uliczek, miejsc znanych Ci jako 
niebezpieczne. 

• Wracając taxi poproś kierowcę, aby podjechał jak najbliżej klatki schodowej                  
i poczekał aż wejdziesz do budynku. 

• Wchodząc na klatkę schodową miej przygotowane klucze tak, aby nie szukać ich   
w torbie przed wejściem do mieszkania. 

• Chcąc wypłacić lub wymienić pieniądze w banku, w kantorze lub z bankomatu 
wybierz porę dnia gdy jest jeszcze jasno, a na ulicach jest dużo ludzi. 

• Nie wymieniaj waluty u osób oferujących takie usługi na ulicy. 
• Przed pobraniem pieniędzy zwróć uwagę czy ktoś Cię nie obserwuje - jeżeli 

zauważysz coś niepokojącego poproś o pomoc pracownika ochrony. 

 



• Po odebraniu większej kwoty pieniędzy, podziel ją na 2 - 3 części i schowaj 
najlepiej do wewnętrznych kieszeni marynarki, żakietu, kurtki itp. - nie trzymaj 
całej kwoty w jednym miejscu. 

• Mając przy sobie większą kwotę pieniędzy staraj się jak najszybciej dotrzeć                 
do miejsca docelowego. 

• Zwróć uwagę czy ktoś za Tobą nie idzie - gdy coś Cię zaniepokoi zwróć                     
się               o pomoc do policjanta lub strażnika miejskiego. 

• Nie afiszuj się swoim stanem posiadania (np.: bogactwem, ubiorem, biżuterią 
itp.). Bądź ostrożny w zawieraniu przygodnych znajomości. 

• W razie agresji napastnika postaraj się zachować spokój, nie wpadaj w panikę, 
sposób obrony dostosuj do Twoich możliwości i sytuacji, w której się znajdujesz. 

Pamiętaj! W razie niebezpieczeństwa jak najszybciej opuść zagrożone miejsce, 
a o zaistniałej sytuacji zawiadom najbliższą jednostkę Policji. 

 
•  Bezpieczna podróż samochodem  

Wybierającym się w podróż samochodem powinieneś: 

• Sprawdzić posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, w przypadku podróży 
zagranicznej także „Zielonej Karty". 

• Sprawdzić wcześniej stan techniczny pojazdu (dostosowanie opon do pory roku, 
wyposażenie pojazdu w apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę). 

• Pamiętać o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. 
• Zabrać w podróż w okresie zimowym łańcuchy do kół, łopaty, latarki, świece                

oraz koce i telefony komórkowe. 

Pamiętaj, że samochody zarejestrowane jako osobowo-ciężarowe                              
są odprawiane tylko w takich przejściach granicznych, w których oprócz innych 
form ruchu granicznego dopuszczony jest ruch towarowy. Pojazdy tego typu   
nie mogą przekraczać granicy państwowej w przejściach przewidzianych 
wyłącznie dla ruchu osobowego (decyduje zapis w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu). Nie trzeba jednak stać w kolejce razem z pojazdami TIR o ile nie 
przewozi się towarów. Samochód osobowo-ciężarowy wiozący jedynie osoby               
i ich bagaże bez problemu zostanie odprawiony na pasie odpraw osobowych. 

 Jak unikać zagrożeń? 

• Dbaj o stan techniczny swojego pojazdu. Dokonuj okresowych przeglądów                
oraz reaguj natychmiast na sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu pojazdu - 
zwłaszcza podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. 

• W czasie przygotowań do podróży zaplanuj trasę i czas przejazdu. Upewnij się,            
że samochód jest sprawny technicznie (ogumienie, oświetlenie) i odpowiednio 
wyposażony (gaśnica poddawana kontroli sprawności co najmniej raz w roku, 
apteczka, trójkąt ostrzegawczy); dobrze jeśli masz nóż do cięcia pasów 
bezpieczeństwa. 

• Wybieraj drogi główne, a unikaj jeżeli jest to możliwe dróg bocznych, słabo                   
lub w ogóle Ci nie znanych. 

• Staraj się planować przejazd w godzinach dziennych, tylko wtedy gdy musisz 
wybieraj się w podróż w godzinach nocnych. W nocy jest zła widoczność, jesteś 
zmęczony, a przez to podróż jest mniej bezpieczna. 

• Zaplanuj miejsca, gdzie zatrzymasz się aby odpocząć. Najlepiej zatrzymuj                    
się w miejscach uczęszczanych, gdzie są zorganizowane specjalne miejsca 
parkingowe. Może to być np. stacja benzynowa lub parking strzeżony. 

 



• Opuszczając samochód weź ze sobą kluczyki oraz dokumenty pojazdu.                
Zawsze włączaj system alarmowy. 

• Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartościowych przedmiotów, 
które mogą być przyczyną włamania do pojazdu. Cenne przedmioty chowaj                 
do bagażnika. 

• Nie zabieraj przygodnych pasażerów, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym. 
• W czasie jazdy zamykaj pojazd od wewnątrz. 
• Jeżeli zauważysz, że systemy zabezpieczenia pojazdu nie działają prawidłowo udaj 

się niezwłocznie do serwisu w celu sprawdzenia i ewentualnie naprawienia 
systemu. 

• Najbezpieczniejszym miejscem do parkowania pojazdu jest garaż lub parking 
strzeżony. Jeżeli pojazd parkujesz w innym miejscu - to staraj się by było                
ono dobrze oświetlone, nie zasłonięte zaroślami lub zabudowaniami. 

• Jeżeli jadąc samochodem zauważysz coś niepokojącego zatrzymaj                       
się przy radiowozie policyjnym lub udaj się do najbliższej jednostki Policji. 

 W razie wypadku: 

• wyjmij kluczyki ze stacyjki, 
• odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora), 
• unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem, 
• zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła 

awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt 
ostrzegawczy), 

• wezwij służby ratownicze lub - gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu 
- zatrzymaj inny samochód, 

• udziel pomocy poszkodowanym - dobrze jeśli możesz liczyć także na pomoc 
innych, jeśli natomiast jest to niemożliwe, nie trać czasu, zacznij działać sam - 
najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze minuty, ale pomoc im 
udzielona musi być fachowa, 

• w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia, 
• podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski                       

nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić                 
do wybuchu ognia i poparzenia. 

 Gdy zauważysz pojazdy, które uległy wypadkowi: 

• zatrzymaj samochód, parkując w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej odległości, 
• weź ze swojego pojazdu apteczkę oraz gaśnicę, 
• weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub otworzyć 

drzwi, 
• weź nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może                

go zastąpić (scyzoryk, nóż myśliwski itp.), 
• oceń, czy poszkodowany pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu, niebezpiecznemu 

ruchowi lub przemieszczeniu, 
• sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka paliwo lub nie ulatnia się gaz, 
• spróbuj zatrzymać inne pojazdy gdy możesz nie być skuteczny w działaniu.              

Jeżeli nie możesz liczyć na pomoc innych, nie trać czasu - działaj sam. 
• Jeżeli jesteś przy pojeździe (pojazdach), który uległ wypadkowi: 
• sprawdź, które drzwi można otworzyć - ułatwi to kontakt z poszkodowanymi, 
• jeżeli drzwi nie dają się otworzyć zbij szybę, ale w taki sposób,                                    

aby nie powodować dodatkowych urazów u rannych, 
• podczas zbijania szyby pamiętaj, że szkło hartowane (najczęściej szyby boczne) 

rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone (zawsze szyba 
przednia i w większości przypadków tylna) pękają, ale pozostają zwykle w jednym 
elemencie, 

 



• po dostaniu się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale pozostaw                
je w samochodzie, najlepiej przy przedniej szybie, 

• oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu             
i życiu, 

• w przypadku gdy samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy 
samochodowej, 

• w razie potrzeby, najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala            
od uszkodzonych pojazdów, ewakuując poszkodowanych. Nie rób tego jednak, 
jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy,                  
a nawet spowodować śmierć poszkodowanego. 

Pamiętaj aby wszystkie czynności - wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych 
emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby 
ratownicze. 
Pamiętaj, że i Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji 

 
•  Bezpieczna podróż autokarem 

Jak unikać zagrożeń w podróży? 

• Przed wyjazdem oceń sprawność psychofizyczną kierowcy oraz stan techniczny 
autobusu, (np.: opon). 

• W przypadku, gdy wyruszasz w dłuższą trasę upewnij się czy kierowca                        
ma zmiennika. 

• Jeżeli zauważysz, że kierowca popełnił wykroczenie drogowe zwróć mu uwagę                 
i przypomnij kierującemu o potrzebie bezwzględnego przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego, (np.: ograniczenie prędkości, obowiązkowe przerwy w podróży 
na odpoczynki itp.). 

• W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj znacznego oddalania                           
się od autokaru. 

• Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach autobusowych, gdzie zazwyczaj 
występuje duży tłok. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych. 

• W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek 
i neseserów. 

• Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, 
zamknięciem do siebie. 

• W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. 
• Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. 

Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty. Dotyczy to również cennych 
przedmiotów, czeków podróżnych i dokumentów. 

• Staraj się nie spać w podróży. 
• Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu              

z otoczeniem - przestępcy mogą to wykorzystać. 
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób. Zwłaszcza gdy podróżujesz sam. 

Nie zawieraj lepiej przygodnych znajomości. 
• Zachowaj ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji 

współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych towarów                     
po niskich cenach itp. 

Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne 
przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki 
Policji. 

 
 

 



•  Bezpieczna podróż pociągiem  
 

Jak unikać zagrożeń w podróży? 

• Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.:                 
na dworcach kolejowych, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej itp. 

• Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu. 
• W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek 

i neseserów. 
• Zwracaj baczną uwagą na podręczny bagaż podróżny w szczególności podczas 

podróży nocą. 
• Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, 

zamknięciem do siebie. 
• W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. 
• Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. 

Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty. 
• Podróżując kolej ą unikaj pustych przedziałów. Staraj się nie spać w trakcie 

podróży. 
• Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach. 
• Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty w czasie podróży staraj 

się mieć przy sobie. 
• Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu             

z otoczeniem — przestępcy mogą to wykorzystać. 
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych 

znajomości w podróży. 
• Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych 

propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych 
towarów po niskich cenach itp. 

• Należy pamiętać, że papierosy można palić tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych; zwracać uwagę na dokładne gaszenie niedopałków. 

• Poinformuj obsługę pociągu o zaobserwowanych podejrzanie zachowujących               
się osobach. 

• Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne 
przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki 
Policji. 

 W razie wypadku: 

• w razie wystąpienia pożaru - poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby 
ratownicze (o wypadku kolejowym należy poinformować bezzwłocznie, za pomocą 
wszelkich dostępnych środków), 

• udziel pierwszej pomocy poszkodowanym, 
• w razie wystąpienia takiej konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem 

bezpieczeństwa, 
• jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia — jeśli to możliwe wyjdź                     

z pociągu lub przejść do przodu (rozwój pożaru następuje od miejsca jego 
wystąpienia do końca pociągu), 

• przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory, 
• o ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów, 
• w razie potrzeby i możliwości skorzystaj z gaśnicy będącej na wyposażeniu 

wagonu. 

 

 

 



 
•  Bezpieczna podróż samolotem 

Jak unikać zagrożeń w podróży? 

• Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, 
zwłaszcza na dworcach lotniczych czy też podczas dojazdu na lotnisko w środkach 
komunikacji publicznej itp. Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z zatłoczonego autobusu czy pociągu. 

• W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek 
i neseserów. 

• Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, 
zamknięciem do siebie. 

• W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. 
• Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. 

Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty. 
• Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty przechowuj                            

w „bezpiecznych" miejscach. 
• Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu                  

z otoczeniem - przestępcy mogą to wykorzystać. 
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych 

znajomości w podróży. 
• Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych 

propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych 
towarów po niskich cenach itp. 

• Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż; lub inne 
przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki 
Policji. 

• Sprawdź czy do bagażu nie zabrałeś niebezpiecznych przedmiotów lub substancji - 
o wykładnię tego pojęcia zawsze możesz zwrócić się jeszcze przed spakowaniem 
do przewoźnika. 

• Zgłoś się odpowiednio wcześniej (przynajmniej 1,5 godz. przed odlotem)                     
do odprawy granicznej. 

• Zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki w halach lotnisk bagaże i paczki               
oraz niezwłocznie informuj o takich faktach obsługę lotniska. 

• Nie dopuszczaj do zabierania przez dzieci na pokład samolotu zabawek typu 
sztuczne ognie, petardy. 

• Nie przyjmuj do przewozu paczek, bagaży innych osób. 
• Jeśli jesteś osobą palącą, pamiętaj, aby zarezerwować miejsce w samolocie                  

w sekcji dla palących. Palenie papierosów w innym niż wyznaczone miejsce jest 
zabronione, dotyczy to również toalet (zwłaszcza podczas rejsów, w których 
obowiązuje zakaz palenia tytoniu) - w toaletach zainstalowane są automatyczne 
gaśnice i czujki dymu. 

• Dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa (umieszczona jest ona                 
w kieszeni poprzedzającego fotelu) i uważnie wysłuchaj prezentowanych przez 
personel pokładowy zasad bezpiecznego zachowania i zasad postępowania                  
na wypadek nagłego zdarzenia. 

• Zwróć uwagę na umiejscowienie wyjść awaryjnych. 
• W przypadku, gdy zauważysz jakiegokolwiek niepokojącego zjawiska, 

bezzwłocznie poinformuj o tym personel pokładowy. 
• W przypadku wystąpienia zagrożenia nie panikuj, lecz dokładnie wypełniaj 

polecenia stewardessy. 
• Wszelkie leżące luzem papiery, gazety, pisma powinny być wkładane do kieszeni 

poprzedzających foteli lub oddane stewardesie. 
• Bagaż podręczny powinien zostać umieszczony pod siedzeniem lub w specjalnie                   

do tego przygotowanej górnej półce bagażowej (należy pamiętać, że podczas lotu 
powinna ona być zamknięta). 

 



Pamiętaj, że na pokład samolotu nie można wnosić ostrych przedmiotów                
np. pilników do paznokci, nożyczek - zapakuj je wcześniej do walizki. 
Należy pamiętać, że nad naszym bezpieczeństwem podczas lotu czuwa personel 
pokładowy przeszkolony na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. 
Dokładne wypełnianie jego poleceń jest gwarancją optymalnych zachowań                 
w czasie zaistnienia ewentualnego zagrożenia. 

 

 


