
Niemieckie przepisy  

ruchu drogowego

Deutsche  

Verkehrsvorschriften

INT 45 - Verbesserung der Verkehrs sicherheit auf den grenzüberschreitenden Strecken von West-

pommern und Mecklenburg-Vorpommern · INT 45 - Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgji-Pomorza 

Przedniego · Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) kofinanziert. · Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejski-

ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Motocykle  
Pojazdy osobowe   
Przyczepa  do 3,5t 
Samochód kempingowy  
do 3,5t
Zalecana prędkość na  
autostradach 130km/h
Krafträder 
PKW + Kfz bis 3,5t zGG
Wohnmobile bis 3,5t
Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 km/h

Dopuszczalna  

maksymalna prędkość

zulässige  

Höchst geschwindigkeit

Kara za nieprzestrzeganie przepisów: 10 € – 90 € i 1 punkt!
Ahndung bei Verstoß: zw. 10 € und 90 € + 1 Punkt!

Oświetlenie     Beleuchtung

Przy złych warunkach atmosferycznych np.: 
mgła, deszcz, śnieg, włącz światła! 
Bei Sichtbehinderungen am Tag, z. B. Nebel, 
Schnellfall, Regen oder sonstigen Situationen, 
Licht an!

Obowiązek jazdy na światłach  
również w dzień! 
Auch am Tag mit LICHT! 

Kara za nieprzestrzeganie przepisów: 
10 €  – 70 € + 1 punkt
Samochód może zostać odholowany.

Ahndung bei Verstoß zw. 10 € und 70 €  
+ 1 Punkt
Fahrzeug wird ggf. abgeschleppt!

Reguły parkowania      Parkregeln

Parkowanie tylko w wyznaczonych  
miejscach
Parkerlaubnis auf ausgewiesenen Flächen 

Wymagane jest używanie kart 
parkingowych w miejscach 
wyznaczonych. Jeżeli automat 
parkowania jest zepsuty, dopuszczone 
jest parkowanie do maksymalnego  
czasu parkowania. 
Parkscheiben sind zu nutzen, wenn dies 
gefordert wird. Bei defekten
Parkscheinautomaten ist bei Nutzung 
der Parkscheibe das Parken bis zur
Höchstparkdauer zulässig.

Krótkotrwały postój (do 3 minut)
Eingeschränktes Haltverbot 
(bis 3 Minuten)

Zakaz zatrzymywania się
Absolutes Haltverbot 

Kara za niedotrzymanie  
wymogów:  
Dziecko bez zabez- 
pieczeń = grzywna  
60 € +1 punkt 
 
Dziecko ze zbyt małym 
zabezpieczeniem = 
Mandat karny 30 € 

Ahndung bei Verstoß:
Kind ohne jede  
Sicherung =  
Bußgeld  60 € + 1 Punkt

Kind ohne  ausreichende 
Sicherung =  
Verwarngeld 30 €

Transport/ przewożenie dzieci

Dzieci do lat 12 albo poniżej 150 cm 
wzrostu muszą być przewożone w 
urządzeniu ochronnym (dopasowanym 
zgodnie z przepisami UE oraz dopusz-
czonym do użytku za jej zezwoleniem) 
oraz zabezpieczone pasem  

Transport/Beförderung  

von Kindern

Kinder bis 150 cm oder bis zur  
Vollendung des 12. Lebensjahres  
dürfen nur mit Rückhalte-
einrichtungen (Kindersitze/ 
Sitzerhöhungen nach  
EU-Standards mit  
EU-Genehmigungszeichen  
undnationalem Prüfzeichen) 
plus Gurt im Fahrzeug  
mitgenommen werden.
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Najważniejsze przepisy  

Ruchu Drogowego

Wichtige deutsche Verkehrsregeln

Wykroczenie:
grzywna do 1.500 €

Przestępstwo:  
kara pozbawienia 
wolności do 1 roku lub 
grzywna

Ordnungswidrigkeit: 
Geldstrafe bis zu  
1.500 €

Straftat:  
Freiheitsstrafe  
bis zu 1 Jahr  
oder Geldstrafe

Każdy wypadek drogowy należy zgłosić
Jeder Verkehrsunfall sollte gemeldet werden!!

Ucieczka z miejsca 
wypadku jest 
przestępstwem! – grozi 
karą pozbawienia 
wolności do 3 lat albo 
surową grzywną

Verkehrsunfallflucht  
ist eine Straftat! –  
bis zu 3 Jahren 
Freiheitsstrafe oder 
hohe Geldstrafe

Verhalten bei einem Unfall

1.  Anhalten! 
2.  Unfallstelle absichern! 
3.  Erste Hilfe leisten! 
 Notruf wählen!

Zachowanie podczas wypadku

1. Zatrzymać się
2.  Zabezpieczyć miejsce wypadku
3.  Udzielić pierwszej pomocy! 
  Wykręcić numer alarmowy

Najważniejsze przepisy dotyczące alkoholu  

i narkotyków  

Die wichtigsten Vorschriften zu  

Alkohol-  und Drogendelikten

0,5 ‰  – 1,09 ‰ alkoholu

Jazda pod wpływem substancji  
psychotropowych 
Einfluss von Betäubungsmittel 

Kierowcy pojazdu
Kraftfahrzeugführer

od/ab 1,1 ‰  
Kierowcy pojazdu
Kraftfahrzeugführer

od/ab 1,6 ‰
Rowerzyści   
Radfahrer

Pod wpływem narkotyków 
Einfluss von Betäubungsmittel 
Kierowcy pojazdu
Fahrzeugführer 

Drodzy czytelnicy,

żeby zapoznać Państwa z niemieckimi przepisami ruchu 
drogowego, ważnymi podczas podróży lub urlopu na terenie 
Niemiec, niniejsza ulotka zawiera przegląd najważniejszych 
informacji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt 
z Prezydium Policji w Neubrandenburgu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: rvst-pp.neubrandenburg@polmv.de. 

Ulotka dostępna na stronie: 
ruchdrogowy.pl- KWP Szczecin

Prezydium Policji w Neubrandenburgu  
życzy Państwu bezpiecznej podróży!

Werte Leser,

damit Sie sich in der Urlaubssaison gut informiert im  
deutschen Straßenverkehr bewegen können, gibt Ihnen 
der vorliegende Flyer einen Überblick über die wichtigsten 
deutschen Verkehrsregeln. 

Für weiterführende Fragen steht Ihnen die Regionale  
Verbindungsstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg,  
rvst-pp.neubrandenburg@polmv.de, zur Verfügung. 
Der Flyer steht Ihnen als Download auf der  
Internetseite der Landespolizei M-V,  
www.polizei.mvnet.de, zur Verfügung.

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg  
wünscht allzeit gute Fahrt!

Ważne numery telefonów

112 Służby ratownicze (Straż Pożarna, Lekarz ratunkowy)    

110  Numer alarmowy Policji

Wichtige Telefonnummern

112 Rettungsdienste (Notarzt, Feuerwehr)

110  Polizei k

Mandaty za nieprze-
strzeganie przepisów: 
200 €  – 320 €  
+ 1 miesiąc zakazu 
prowadzenia pojazdu  
i 2 punkty

Ahndung bei Verstoß: 
200 € bis 320 €  
+ 1 Monat Fahrverbot 
+ 2 Punkte

Bildung einer Rettungsgasse

Rettungsgassen sind auf Bundesauto-
bahnen und Außerorts straßen mit 
mindestens 2 Fahrstreifen für jede 
Richtung zu bilden, wenn:
·  Fahrzeuge mit Schritt-

geschwindigkeit fahren
·  Fahrzeuge sich im Stillstand befinden
Das Befahren der Rettungsgasse ist 
nicht erlaubt.

Stworzenie korytarza życia 

Utworzenie korytarza życia możliwe 
jest na autostradzie oraz innych ulicach 
z dwoma pasmami jezdni w jednym 
kierunku, jeżeli:
· pojazdy poruszają się bardzo powoli
· pojazdy stoją
Korzystanie z korytarza życia jest 
zabronione.

Mitführpflichten

·  Führerschein
·  Zulassungs- 
 bescheinigung Teil 1
·  Reisepass/Personal 
 ausweis für EU-Bürger
·  Warndreieck
·  Verbandkasten  
·  Warnweste (nur für  
 dt. Verkehrsteilnehmer)

Podczas jazdy należy mieć   

przy sobie 

·  Prawo jazdy  
·  Dowód rejestracyjny pojazdu 
·  Paszport lub dowód osobisty  
 obywatela UE  
·  Trójkąt ostrzegawyczy 
·  Apteczkę
·  Kamizelkę odblaskową  
 (dotyczy tylko niemieckich  
 uczestników ruchu drogowego)

Kara za łamanie zakazu: 
Rowerzyści: mandat 
karny w wysokości  
55 € – 100 €, 
Kierowca: grzywna  
100 € – 200 €  
+ 1–2 punkty

Ahndung bei Verstoß:
Radfahrer: 
Verwarngeld/Bußgeld 
i. H. v. 55 € – 100 €
Kfz-Führer: Bußgeld 
i. H. v. 100 € – 200 €  
+ 1–2 Punkte

Verbot der Nutzung  

elektronischer Geräte

Auch Smartwatches, Tablets,  
Notebooks etc.

Zakaz używania urządzeń  

elektronicznych 

Zabronione jest również  
używanie:  
smartwatchów, tabletów,  
notebooków itp.
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