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Przepisanie zagranicznego prawa jazdy  
 

 

 
Posiadając zagraniczne prawo jazdy wystawione w krajach trzecich oraz w państwach ujętych 

w Załączniku 11 do niemieckiego Rozporządzenia o Prawie Jazdy [FeV] wolno w zakresie 

potwierdzonego dokumentami uprawnienia przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 

stałego pobytu w Niemczech kierować pojazdami na terytorium niemieckim. Po upływie tego 

czasu wymagane jest posiadanie niemieckiego prawa jazdy. 

 

W momencie składania wniosku, zagraniczne prawo jazdy musi być jeszcze ważne. 

W przypadku wątpliwości, czy należy przedłożyć tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy, 

decyzję w tej sprawie podejmuje organ odpowiedzialny za wydawanie prawa jazdy. 

 

Prawa jazdy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wszystkie kraje członkowskie 

UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein) zostają przepisane bez konieczności ponownego 

zdawania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku praw jazdy z krajów wymienionych  

w Załączniku 11 do niemieckiego Rozporządzenia o Prawie Jazdy rezygnuje się całkowicie 

lub częściowo z wymogu egzaminu. 

 

Posiadacze prawa jazdy z wszystkich innych państw (państwa trzecie) muszą zdać egzamin 

teoretyczny i praktyczny w Technicznym Ośrodku Egzaminacyjnym Komunikacji 

Samochodowej. Egzamin może się odbyć wyłącznie za pośrednictwem szkoły jazdy. Nie jest 

jednak wymagane odbycie określonego przepisami szkolenia, któremu podlegają kierowcy 

ubiegający się o wystawienie prawa jazdy po raz pierwszy (zajęcia teoretyczne i praktyczne). 

Określone przepisami szkolenie kierowców, którzy po raz pierwszy ubiegają się  

o wystawienie prawa jazdy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) nie jest jednak wymagane. 

 

Posiadaczom praw jazdy z krajów EU i EOG wolno kierować pojazdami na terenie Niemiec 

również wtedy, kiedy od daty rozpoczęcia stałego pobytu upłynęło więcej niż 6 miesięcy.  

Ci posiadacze prawa jazdy mogą sami zdecydować, czy przepiszą zagraniczne prawo jazdy na 

niemieckie czy nie.  

 

W momencie wydawania niemieckiego prawa jazdy należy koniecznie przedłożyć 

zagraniczne prawo jazdy w oryginale. Niemieckie prawo jazdy jest wydawane wyłącznie po 

oddaniu zagranicznego prawa jazdy. 

 

Międzynarodowe prawa jazdy nie podlegają przepisaniu, zawsze wymaga się posiadania 

ważnego krajowego prawa jazdy. 

 

Należy jednak przestrzegać niemieckich przepisów Rozporządzenia o Prawie Jazdy dotyczące 

okresu ważności praw jazdy kategorii C, Cl, CIE, CE, D, Dl, DE czy D1E. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba należy złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności. 

 


