
 

Co z moim prawo jazdy w Holandii? 

WPROWADZENIE 

Po zamieszkaniu w Holandii możesz przez określony okres używać swojego prawo jazdy. 

Okres ten zależy od kraju, w którym prawo jazdy zostało wydane. Po okresie 

tymczasowym należy wyrobić holenderskie prawo jazdy. Polskie prawo jazdy można 

wymienić na holenderskie prawo jazdy. Aby to zrobić należy spełnić dwa warunki. Należy 

być zameldowanym w Holandii (czyli wpisanym w urzędzie gminy w Asten) oraz polskie 

prawo jazdy nie może być przedatowane w momencie składania wniosku o holenderskie 

prawo jazdy. 

Oto reguły wymiany prawo jazdy: 

Posiadacze polskiego prawo jazdy mogą korzystać z tego dokumentu w Holandii przez 

dziesięć lat od daty wydania prawo jazdy. Jeżeli Twoje prawo jazdy ma 9 lat, możesz go 

używać jeszcze przez rok ( licząc od daty zameldowania w urzędzie gminy Asten). 

Warunek: data upływu terminu znajdująca się na prawo jazdy nie została przekroczona. 

Przykład 1: 

Powiedzmy, że prawo jazdy zostało wydane dnia 25-10-2003. Z prawo jazdy tego 

możemy korzystać do 25-10-2013 ( = 10 lat po dacie wydania1), chyba że ważność tego 

dokumentu kończy się szybciej ( zobacz datę upływu terminu2). Jeżeli data upływu 

terminu polskiego prawo jazdy kończy się przed 25-10-2013, wymieniamy polskie prawo 

jazdy na holenderskie przed upływem daty upływu tego terminu. 

Przykład 2: 

Powiedzmy, że prawo jazdy zostało wydane dnia 10-03-2003 , a w Asten zameldowałeś 

się dnia 10-10-2013. W tym wypadku możesz korzystać z polskiego prawo jazdy w 

Holandii do 10-10-2013. Prawo jazdy ma więcej aniżeli 9 lat. Na podstawie daty wydania 

mógłbyś korzystać z tego prawo jazdy do 10-03-2013. Ponieważ od daty zameldowania 

w Holandii można jeszcze jeden rok korzystać z polskiego prawo jazdy i to jest do dnia 

10-10-2013. (jeżeli oczywiście data upływu terminu ( data2) polskiego prawo jazdy nie 

skończyła się). 

Masz prawo jazdy kategorii CD( E )? 

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii CD( E ) ( samochody 

ciężarowe/autobusy/przyczepy do samochodów ciężarowych lub autobusów) muszą przed 

wymianą prawo jazdy kupić w urzędzie gminy tzw. własne oświadczenie. Oświadczenie to 

należy wypełnić. Dlatego powinieneś poddać się badaniu które może wykonywać jedynie 

lekarz zakładowy (arbodienst lub tzw. Arbo-arts). Adres tych instancji można znaleźć w 

                                                           

1 data wydania Twojego prawo jazdy to data wymieniona w 4a.=data wydania prawa 

jazdy 
2 data ukończenia ważności prawo jazdy to data wymieniona w 4B.= data ważności prawa 

jazdy. U większości osób znajduje się w tym miejscu kreska [-]= okres nieokreślony. 



2/3 

książce telefonicznej szukając “ arbodiensten” w okolicy lub na stronie internetowej 

www.arbo.startpagina.nl Po badaniach lekarskich i wypełnieniu oświadczenia zostanie 

ono wysłane do CBR w Eindhoven, Jeżeli wszystko jest w porządku dostaniesz wiadomość 

i możesz zgłosić się do urzędu gminy w celu wymi-any prawo jazdy. Możesz to zrobić w 

godzinach otwarcia działu Spraw Obywatelskich (Burgerzaken). 

PRAWO JAZDY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ DO ZAWODU  

Nowy kod na prawo jazdy 

Wprowadzenie nowych Europejskich Wytycznych dot. umiejętności zawodowych oznacza 

nowe struktury w podstawowych kwalifi kacjach oraz obowiązkowe szkolenia dla takich 

zawodów jak kierowca. Od 10 września 2008 roku nowi kierowcy autobusowi otrzymują 

w miejsce dyplomu kierowcy specjalny kod z umiejętnością do zawodu wpisany na prawo 

jazdy. To samo dotyczy kierowców samochodów ciężarowych. Zarządzenie to wejdzie w 

życie z dniem 10 września 2009 roku. 

We wrześniu 2008 została zmieniona również struktura egzaminacyjna związana z 

umiejętnościami zawodowymi i otrzymaniem prawo jazdy kategorii C i D. Kod powinien 

znajdować się za daną kategorią na prawo jazdy. Kod ten to: 95 ( = kod umiejętności 

zawodowej). Po kodzie powinna być wymieniona data upływu terminu, np. 10.09.2015. 

Kod ten jest ważny pięć lat. Przedłużenie jest możliwe , gdy zawodowy kierowca w 

okresie pięciu lat uczestniczył 35 godzin w kursach . Bez tego kodu kierowca nie może 

wykonywać swojego zawodu. Wszystkie osoby posiadające prawo jazdy kategorii D, 

wydanego przed 10 września 2008 roku i prawo jazdy kategorii C, wydanego przed 10 

września 2009 roku , są zwolnieni z egzaminów na podstawowe kwalifi kacje 

umiejętności zawodowych. Nie muszą na prawo jazdy posiadać kodu związanego z 

umiejętnością do zawodu. Pracują zawodowo? W tym wypadku powinni uczestniczyć w 

kursach. Dla osób tych przedłużono termin uczestnictwa w kursach obowiązkowych z 

pięciu lat na siedem lat. Oznacza to, że przed 10 września 2015 roku ( dla obecnych 

kierowców autobusów) lub 10 września 2016 roku ( dla obecnych kierowców 

samochodów ciężarowych) wszyscy kierowcy muszą posiadać w dokumencie prawo jazdy 

kod z umiejętnością do zawodu. Od w/w dat każdy kierowca powinien być w posiadaniu 

kodu na prawo jazdy. Więcej informacji o warunkach dot. umiejętności do zawodu można 

znaleźć na stronie internetowej: www.richtlijnvakbekwaamheid.nl 

Jak długo trwa wymiana prawo jazdy? 

Wymiana polskiego prawojazdy na prawo jazdy holenderskie trwa średnio do trzech 

tygodni. Polskie prawo jazdy należy oddać podczas wymiany. Aby w okresie oczekiwania 

na holenderskie prawo jazdy móc dalej poruszać się samochodem, otrzymujesz specjalną 

uwierzytelnioną kopię prawo jazdy, z którą możesz poruszać się po Holandii. 

Prawo jazdy międzynarodowe 

Prawo jazdy międzynarodowe jest jedynie legalnym tłumaczeniem prawo jazdy 

narodowego. Takiego prawo jazdy nie można wymienić na holenderskie prawo jazdy. 

Więcej informacji na temat prawo jazdy można otrzymać w instytucji Rijkdienst voor het 

Wegverkeer (RDW) w Veendam, numer telefonu 0900 0739 z Holandii. 

Informacje 

Aby uzyskać więcej informacji można podjąć kontakt z wydziałem Spraw Obywatelskich 

w urzędzie gminy Asten. 
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Dane adresowe  

Gemeente Asten  

Postbus 290 

5720 AG  Asten 

Telefon  0493-671212 

Strona Internetowa: www.asten.nl 

 

 

*Nie odpowiadamy prawnie za zawartość tej broszurki. 

* aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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