
Witam Was serdecznie, oto kolejny blok tematyczny dla Was do samodzielnego opracowania. 

Obsługa podróżnicza na przejściach granicznych. 

Zagadnienia 

1. Rola przejść granicznych w obsłudze ruchu pasażerskiego. 

2. Rodzaje i rozmieszczenie przejść granicznych w Polsce. 

3. Odprawa pasażerów na przejściach granicznych w transporcie drogowym, kolejowym, 

lotniczym i morskim. 

4. Dokumenty niezbędne do przekraczania granicy państwa. 

5. Obowiązek wizowy i bezwizowy dla Polaków wyjeżdżających za granicę. 

6. Państwa, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz. 

7. Rodzaje i etapy odprawy w porcie  lotniczym. 

8. Odprawa celna . 

9. Wykaz towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego z kraju trzeciego 

zwolnionych z należności celnych. 

10. Strefa Schengen – strona 81 w podręczniku. 

11. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej. 

Na podstawie przesłanych materiałów  w dodatkowym pliku Załączniki.  Proszę wykonać następujące 

ćwiczenia i wysłać na mój adres aga.markus@onet.pl do dnia 15.05.2020r. Bardzo proszę wpisać 

temat wiadomości - obsługa podróżnicza na przejściach granicznych, pełne imię i nazwisko oraz 

klasa. Ułatwi i usprawni mi to odnalezienie waszych wiadomości .Życzę owocnej pracy.  Pozdrawiam .  

Ćwiczenia do wykonania 1-5 

Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę dotyczącą sposobu przekraczania granicy przez Polaków w wymienionych 

krajach.(Wpisać rodzaj wymaganego dokumentu paszport lub dowód osobisty , wiza wpisujemy TAK 

lub NIE ) 

Państwo  Rodzaj dokumentu  Wiza (TAK/NIE) 

Albania   

Algieria   

Argentyna   

Australia   

Austria   

Belgia   

Białoruś   

Brazylia   

Bułgaria   

Chile   

Chiny   

Chorwacja   

Cypr   

Czarnogóra   

Czechy   
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Dania   

Dominikana   

Egipt   

Ekwador   

Estonia   

Etiopia   

Fidżi   

Finlandia   

Francja   

Ghana   

Gibraltar   

Grecja   

Gruzja   

Hiszpania   

Hongkong   

Indie   

Indonezja   

Irak   

Irlandia   

Islandia   

Izrael   

Jamajka   

Japonia   

Jordania   

Kanada   

Katar   

Kenia   

Kolumbia   

Kuba   

Liechtenstein   

Litwa   

Luksemburg   

Łotwa   

Madagaskar   

Malediwy   

Malta   

Maroko   

Mauritius   

Meksyk   

Monako   

Mozambik   

Nepal   

Niemcy   

Nigeria   

Norwegia   

Paragwaj   

Peru   

Portugalia   

Rosja   

RPA   



Rumunia   

Senegal   

Słowacja   

Słowenia   

Szwajcaria   

Szwecja   

Turcja   

Ukraina   

Watykan   

Węgry   

Wielka Brytania   

Włochy   

Zjednoczone Emiraty Arabskie   

 

 

Ćwiczenie 2 

Na dowolnej mapie konturowej Polski  zaznacz przejścia graniczne  ogólnodostępne dla ruchu 

granicznego osobowego.( mapkę można  narysować a przejścia zaznaczyć numerkami i podpisać) 

 

Ćwiczenie 3 

Proszę odpowiedzieć na pytania:  

a)  Co to jest przejście graniczne ? 

b) Jakie dokumenty podróżnego są sprawdzane na przejściach granicznych drogowych? 

c) Gdzie i dlaczego stosuje się uproszczone procedury odprawy granicznej? 

d) Co to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej? 

e) Wyjaśnij na czym polega odprawa pasażerów na przejściach granicznych drogowym i 

kolejowym. 

Ćwiczenie 4    

Proszę wyjaśnić co to jest i jakie daje uprawnienia obywatelom UE Strefa Schengen. Na dowolnej 

mapie konturowej Europy zaznacz państwa należące do Strefy Schengen. 

Ćwiczenie  5 

Korzystając z różnych źródeł informacji proszę wyjaśnić  znaczenie dokumentów: dowód osobisty, 

paszport, wiza.  

 


