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Your eyesight2

The licence you want3
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•
•

Tył fotografii

Możesz poprosić o ważność od daty póżniejszej ale nie może to być więcej

Dzień     Miesiąc Rok

Wymienić prawo jazdy z powodu zmiany nazwiska lub adresu
(lub obu). Załączam obecne prawo jazdy.

Moje prawo jazdy zostało:
zgubione lub
skradzione

uszkodzone zniszczone

Wymiana prawa jazdy z powodu zdania egzaminów.

Wpisz kategorie w to pole

Usunięcia wygasłych przewinień lub zawieszenia

Dodania tymczasowych uprawnień na motocykl

Wymiany papierowego dokumentu na dokument ze zdjęciem

Wymiany fotografii

Wymiany prawa jazdy Irlandii Północnej

Wymiana prawa jazdy zagranicznego na brytyjskie

Jaki kraj wydania?

Czy zdawałeś egzamin w tym kraju? Tak Nie

Jeśli nie, w któym kraju?

Jeśli zdawałeś egzamin w Kanadzie, czy było to
na pojeździe z manualną skrzynią biegów? Tak Nie

Jeśli Tak, musisz przedstawić na to dowód (jeśli nie jest to zaznaczone na
Twoim prawie jazdy). Sprawdź stronę 12 INF1D - prawo jazdy z innych krajów.

W wieku 70 lat i więcej

Z powodów medycznych

Unieważnione z powodu the Road Traffic (Nowi kierowcy) Act 1995

Po dyswalifikacji

Każda część mojego ciała Nerki Rogówki

Serce Płuca Wątroba Trzustka

Czy Twoje ostatnie prawo jazdy było papierowe

 i nazwę Sądu orzekającego (jeśli znasz)

Dzień   Miesiąc Rok Sąd orzekający

Czy jesteś w chwili obecnej zdyskwalifikowany w jakimkolwiek innym kraju? Nie Tak

Jeśli Tak, w którym kraju?

Jaka jest data wygaśnięcia prawa jazdy,
które chcesz odnowić?

Dzień Miesiąc Rok

Nazwisko

Imiona

Pan Pani Panna Pani/Panna

Inny tytuł Mężczyzna Kobieta
(np. Rev)

Dzień Miesiąc

Data urodzenia

Jaki jest Twój nr brytyjskiego prawa jazdy (jeśli go znasz)?

Obecny adres

Miasto

Miejsce urodzenia (kraj)

Pełny nr telefonu

Adres email

Czy Twoje dane lub adres się zmieniły od kiedy
ostatnie prawo jazdy zostało wydane?
Jeśli 'Tak', wpisz poprzednie dane tutaj

Nie Tak

Czy mieszkałeś w innym kraju EC lub EEA w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Nie Tak

Jeśli 'Tak', w którym kraju?

Dzień Miesiąc Rok
Kiedy przyjechałeś
by mieszkać w UK?

Musisz odpowiedzieć na oba pytania 2a i 2b

Czy możesz przeczytać numer rejestracyjny (w okularach
lub soczewkach jeśli to konieczne) z odległości 20.5metra
(67 stóp) lub 20 metrów (65 stóp)
w przypadku węższych liter (50mm)? Tak Nie

Czy potrzebujesz nosić okulary
lub soczewki do prowadzenia pojazdu? Tak Nie

Tymczasowe

Zastępcze

Wtórnik

Wymiana

Odnowienie

Twoje dane

Pobyt

Twój wzrok

Prawo jazdy
o które aplikujesz

Szczegóły poprzedniego prawa jazdy

Twoje prawo jazdy ma ważność od dnia w którym zostało wydane.

niż dwa mięsiące od daty aplikacji

(mobility component) wyższy stopień i chcesz prowadzić samochód

Proszę używać DUŻYCH LITER i wypełnić ten formularz czarnym kolorem.
Jeśli chcesz złożyć aplikację o prawo jazdy LGV lub PCV, powinieneś wypełnić
formularz D2.Sprawdź stronę 12 INF1D po szczegóły, skąd wziąć ten formularz

Jeśli masz więcej niż 16 lat i masz zasiłek Disability Living Allowance

Chcę oddać moje narządy, by komuś pomóc po mojej śmierci.
Proszę o zarejestrowanie mnie jako dawcy narządów do przeszczepów.
Zaznacz właściwe pola

ze zdjęciem
Jeśli byłeś zdyskwalifikowany z jazdy w Wielkiej Brytanii, proszę wpisać datę

Rok

Kod pocztowy

Proszę zaznaczyć, o które prawo jazdy aplikujesz

Dawca narządów

Informacja na temat serwisu Premium dostępna w wybranych placówkach pocztowych
i lokalnych biurach DVLA. Sprawdź ulotkę INS115 na temat informacji odnośnie opłat.

Musisz przeczytać broszurę INF1D zanim wypełnisz tę aplikację D1
Aplikacja o prawo jazdy

Copyright www.prawojazdy.uk
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• Keep your signature within the white box •

Your signature 8

Your health5

Part B
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Post Office™ date stamp
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Signing your photograph7

Confirming your identity6

➦
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Important

Twoje zdrowie

Podpisanie fotografii

Twój podpis
Lista
dokumentów

(Sprawdź ulotkę INS115 dla opłat
i sposobów płatności)

Upewnij się, że załączyłeś wymagane
dokumenty
Zaznacz odpowiednie pola
Właściwa opłata

Kwota

Numer czeku lub
przekazu pieniężnego

Twoje ostatnie prawo jazdy (i część
papierowa jeśli dotyczy)
Twój certyfikat
(jeśli dotyczy)

Jeśli już nam dałeś znać o Twojej kondycji zdrowotnej która może mieć wpływ
na zdolność prowadzenia pojazdu - i nie masz innych problemów ze zdrowiem,
opuść A i przejdź do części B w tej części.

Czy kiedykolwiek miałeś lub masz problemy
ze zdrowiem, wyszczególnione poniżej? Nie Tak

Jeśli odpowiedziałeś Tak, proszę zaznaczyć odpowiednie pola

1 Epilepsja
2 Utraty przytomności

3 Powtarzające się zawroty głowy

4 Cukrzyca insulinozależna

5 Cukrzyca kontrolowana tabletkami

6 Wszczepiony rozrusznik serca

7 Wszczepiony defibrylator serca (ICD)

8 Dusznica bolesna, powodowana przez prowadzenie pojazdu

9 Nadużywanie alkoholu / choroba alkoholowa

10 Nadużywanie narkotyków bądź uzależnienie

11 Choroba Parkinsona

12 Narkolepsja bądź syndrom nadmiernej senności

13 Udar, z jakimikolwiek symptomami trwającymi dłużej
     niż miesiąc, powracające "mini-udary" lub TIAs

14 Wszelkie operacje mózgu spowodowane
     np. urazami, guzami

15 Przewlekłe choroby neurologiczne

16 Przewlekłe lub okresowe zaniki pamięci lub dezorientacja

17 Upośledzenie umysłowe

18 Poważna choroba psychiczna

19 Całkowita utrata wzroku w jednym oku

20 Wszelkie wady wzroku w obydwu oczach lub jednym,
     jeśli masz tylko jedno oko
    (wykluczając daltonizm lub krótko i dalekowzroczność)

21 Wszelkie wady ograniczające pole widzenia

22 Powtarzające się problemy z kończynami górnymi
     lub dolnymi, które utrudniają prowadzenie pojazdów
     i wymagają specyficznego przystosowania

Wypełnij tę część tylko jeśli powiedziałeś nam o swojej kondycji
zdrowotnej wcześniej

Jaka to dolegliwość?

Czy pogorszyło się, odkąd powiedziałeś nam o tym? Nie Tak
Czy jakiekolwiek dodatkowe ułatwienia były zamontowane w Twoim pojeździe,
odkąd Twoje ostatnie prawo jazdy było wydane? Nie Tak

Paszport Twój brytyjski certyfikat urodzenia

Dowód osobisty EC lub EEA Dokument Podróży

Dowód SRP (Emerytury)

Proszę również wpisać nr dokumentu który przesylasz

Akt małżeństwa Zaświadczenie o rozwodzie

Twoja deklaracja ustawowa lub deed poll

Wpisz również numery identyfikacyjne dokumentów które wysyłasz

Jeśli wysyłasz dokumenty inne niż aktualny paszport UK lub EU, ktoś
wiarygodny musi podpisać tył twojej fotografii (sprawdź stronę 8 i 9 INF1D
po więcej szczegółów)
Uwaga. Ta osoba musi znać Cię osobiście co najmniej od dwóch lat,
nie może być krewnym ani pracownikiem Urzędu Pocztowego
rozpatrującego Twoją aplikację, jeśli używasz serwisu Premium -
sprawdź stronę 13 INF1D po więcej szczegółów.

WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PODPISUJĄCĄ TWOJĄ FOTOGRAFIĘ.

Wpisz ile lat znasz osobę aplikującą lat

MUSI to być co najmniej 2 lata.
Podpisałem/podpisałam tył fotografii która jest podobieństwem osoby
składającej aplikację

Podpis                                                                Data

Pełne imię
i nazwisko

Adres domowy bądź firmy

Kod pocztowy

Pełny nr telefonu

Zawód Kwalifikacje
Ostrzeżenie: Przeprowadzimy wybiórcze kontrole celem sprawdzenia
kto podpisuje fotografie do aplikacji na prawo jazdy

POŁÓŻ FOTOGRAFIĘ
TWARZĄ DO GÓRY

INF1D

Oderwij tutaj

Oderwij tutaj

Rozumiem, że jest przestępstwem skłądanie fałszywych deklaracji na aplikacjach
 o prawo jazdy i może to prowadzić do ukarania grzywną do kwoty  £2500.
Rozumiem również, że jest przestępstwem ukrywanie informacji i może
prowadzić do ukarania grzywną do kwoty  £1000.

Sprawdź stronę 11 INF1D. Data

Jeśli odpowiedziałeś TAK na którekolwiek z powyższych pytań,
być może będziesz musiał wypełnić kwestionariusz medyczny.
Kwestionariusze są dostępne na stronie DVLA http://www.dvla.gov.uk ,
powinny zostać wysłane z twoją aplikacją.

Potwierdzenie tożsamości

Nie wychodź z podpisem poza białe pole

Zaznacz dokumenty, które wysyłasz by potwierdzić swoją tożsamość
- sprawdź strony 6, 7 i 8 INF1D po więcej szczegółów.
Kopie nie są akceptowane.

Zaznacz dokumenty które dodatkowo wysyłasz
by potwierdzić że Twoje aktualne nazwisko jest inne
niż w paszporcie lub certyfikacie urodzenia/adopcji.

Musisz przeczytać strony od 6 do 10 INF1D zanim wypełnisz części 6 i 7
Nie wypełniaj części 6 i 7 lub nie załączaj nowej fotografii
jeśli masz licencję ze zdjęciem, jeśli nie zgłaszasz zmiany
nazwiska, zdjęcia lub podpisu. Brytyjskie certyfikaty
urodzenia/adopcji nie są akceptowane jako pojedynczy dowód
tożsamości i możemy poprosić o więcej dowodów. Nie mamy
możliwości sprawdzenia nie-brytyjskich certyfikatów urodzenia
i nie mogą być one akceptowane jako dowód tożsamości.

Ważne

Copyright www.prawojazdy.uk

Możesz użyć serwisu bezpiecznego
dostarczenia Twoich dokumentów tożsamości.
Jeśli chcesz, dołącz opłaconą kopertę, w której
będziemy mogli CI je odesłać.

Musisz wypełnić część A lub B, jeśli tego nie zrobisz
odeślemy Twoją aplikację spowrotem.

Nie wydajemy już papierowych licencji. Twoje nowe prawo jazdy będzie plastikowe ze zdjęciem, razem z nim będzie część papierowa.
Musisz okazać je policji lub w sądzie na żądanie. Powinieneś również okazać obie części podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Inne
organizacje, takie jak wypożyczalnie pojazdów lub firmy ubezpieczeniowe mogą również poprosić o okazanie obu części prawa jazdy.

Sprawdź stronę 9 i 10

Nie zaakceptujemy tej aplikacji dopóki nie podpiszesz się poniżej
czarnym kolorem, całkowicie wewnątrz białego pola.

Dokumenty tożsamości (jeśli wymagane)
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