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Informacja na temat wymagań stawianych kierowcom ze względu na ich wiek
w zakresie konieczności przeprowadzania badań lekarskich w wybranych krajach1

Kraj

Procedura  przedłużenia

terminu ważności prawa

jazdy ze względu na

wiek kierowcy

Czas na jaki wydawane jest

prawo jazdy

Wymagania zdrowotne

do przedłużenia terminu

ważności prawa jazdy.

Austria Nieprzewidziana Zwykle bezterminowo Brak

Belgia Nieprzewidziana Zwykle bezterminowo Brak

Chorwacja Tak Do ukończenia 80 roku życia

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Czechy Tak 10 lat

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Dania Tak

Prawo jazdy wydawane jest do

70 roku życia. Następnie:

W wieku 70 lat, jest wydawane

na 4 lata,

W wieku 71 lat jest wydawane

na 3 lata

W wieku 72-79 lat, jest

wydawane na 2 lata

W wieku 80 lat I powyżej jest

wydawane na 1 rok.

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Estonia Tak 10 lat Pozytywne orzeczenie

                                                
1 Dane uzyskano z Ministerstwa Infrastruktury, z Departamentu Transportu Drogowego. Ograniczona liczba
krajów wynika z dostępności danych w europejskich bazach, którymi dysponuje Ministerstwo.
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lekarskie przy każdej

wymianie.

Wielka

Brytania
Tak

Prawo jazdy wydawane jest do

70 roku życia.

Od 70 roku życia, wymiana

praw jazdy obligatoryjnie co 3

lata

Obowiązkowe złożenie

oświadczenia o stanie

zdrowia przy każdym

przedłużeniu terminu

ważności prawa jazdy.

Finlandia Tak

Prawo jazdy wydawane jest do

45 roku życia.

Po 45 roku życia, wymagane

jest przedłużanie terminu

ważności prawa jazdy co 5 lat.

Od wieku 70 lat, przedłużenie

terminu ważności prawa jazdy

jest uzależnione od psychologa i

lekarza.

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Francja Nieprzewidziana Zwykle bezterminowo Brak

Niemcy Nieprzewidziana Zwykle bezterminowo Brak

Irlandia Tak 10 lat

W wieku 70 lat

niezbędne nowe

orzeczenie lekarskie.

Litwa Tak 10 lat

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Włochy Tak

Do 50 roku życia co 10 lat

Po 50 roku życia co 5 lat

Po 70 roku życia co 3 lata.

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Holandia Tak

Prawo jazdy wydawane jest do

70 roku życia.

Od 70 roku życia, wymiana

praw jazdy obligatoryjnie co 5

lat

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Hiszpania Tak 10 lat

Pozytywne orzeczenie

lekarskie przy każdej

wymianie.

Portugalia Tak Prawo jazdy wydawane jest do Pozytywne orzeczenie
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70 roku życia.

Od 70 roku życia, wymiana

praw jazdy obligatoryjnie co 2

lata

lekarskie przy każdej

wymianie.

Szwecja Nieprzewidziana Zwykle bezterminowo Brak
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