
PRZED WAKACJAMI — CO WARTO WIEDZIEĆ?

Transport,  nocleg,  wizy,  waluty,  ubezpieczenie  –  to  tylko  część  spraw,  od  których 

zaleŜy  powodzenie  naszych  wakacyjnych  planów.  O  czym  warto  pamiętać 

przygotowując  się  do  urlopu,  jakie  mamy  prawa  i  gdzie  uzyskać  pomoc  w  razie 

trudności, przypomina dzisiaj kilkanaście instytucji biorących udział we wspólnej akcji

[Warszawa,  10 czerwca 2011 r.] JuŜ  po raz  drugi  rusza akcja przypominająca  Przed 

wakacjami  –  co  warto  wiedzieć?  W tym roku  aŜ  27  instytucji,  urzędów i  organizacji 

wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach waŜnych do zapamiętania 

przed  długim  urlopem  wypoczynkowym.  Bez  względu  gdzie  i  jak  spędzasz  urlop  - 

powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji na stronach internetowych wszystkich 

uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie moŜna zapomnieć 

przed  wakacjami.  Jeśli  planujesz  urlop  zapraszamy  do  odwiedzenia  naszych  stron 

internetowych, a na nich dowiesz się przede wszystkim:

• Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach – www.gddkia.gov.pl     

• Zasadach naliczania opłat za korzystanie z telefonów za granicą – www.uke.gov.pl

• O czym naleŜy pamiętać odwiedzając Parki Narodowe – www.mos.gov.pl 

• Gdzie musimy opłacić podatki pracując w wakacje za granicą – www.mf.gov.pl 

• O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego - www.nfz.gov.pl

• O prawach osób niepełnosprawnych podczas podróŜy koleją – www.utk.gov.pl 

• Jak zadbać o bezpieczeństwo, co zrobić w trudnych sytuacjach będąc za granicą 
znajdziemy w specjalnym poradniku – www.msz.gov.pl     

• Trzy  rady  dla  odbiorców  energii  przed  wyjazdem  na  zasłuŜony  urlop…  aby  po 
powrocie obyło się bez nieprzyjemnej niespodzianki -  www.ure.gov.pl     

• O prawach pasaŜerów poszkodowanych przez linie lotnicze – odwołany i opóźniony 
lot, odmowa przyjęcia na pokład - www.ulc.gov.pl      

• O prawach dziecka podczas wakacji – www.brpd.gov.pl   

• Chcesz mieć tylko miłe wspomnienia z wakacji – świadomie wybierz odpowiednie 
ubezpieczenia turystyczne- www.rzu.gov.pl  



• Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem podróŜy – www.uokik.gov.pl 

W  tym  roku  o  czym  warto  wiedzieć  przed  wakacjami,  wspólnie  przypominają:  Biuro 

Rzecznika  Praw Dziecka,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych i  Autostrad,  Ministerstwo 

Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz 

Zdrowia,  Rzecznik  Ubezpieczonych,  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej,  Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd 

Transportu Kolejowego oraz piętnaście Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - 

Białystok,  Bydgoszcz,  Gdańsk,  Gorzów  Wielkopolski,  Katowice,  Kielce,  Kraków, Lublin, 

Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK 

Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej 

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 

Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430 

Fax 22 826 11 86 

E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


