Aplikacja o prawo jazdy na Samochody Ciężarowe, Abutobusy lub Minibusy
Proszę przeczytać broszurę INF2D przed wypełnieniem tej aplikacji
Po więcej informacji wejdź na www.direct.gov.uk/driverinfo
Copyright www.prawojazdy.uk
Proszę użyć WIELKICH LITER i wypełnić ten wniosek czarnym tuszem

Twoje dane

O co aplikujesz?

Twój brytyjski nr kierowcy (jeśli go znasz)

Proszę zaznaczyć x w odpowiednich polach
Tymczasowe (pamiętaj, by załączyć swoje pełne prawo jazdy B lub BE)
Kategoria
Samochody
Ciężarowe
Kategoria
Autobusy

x

Pan

Pani

Nazwisko

Tylko kierowcy wojskowi (sprawdź broszurę INF2D)
Czy służysz w siłach zbrojnych?

Wszystkich zwykłych licencji

Pół etatu

Wszystkich
ciężarowych

Wszystkich
autobusów

Data urodzenia

By zmienić nazwisko i/lub adres na prawie jazdy
By zmienić moje prawo jazdy ponieważ zostało skradzione
skradzione

Panna

Pani

Inny
(np. Dr)

KOWALSKI
JAN

Imiona

Pełny etat

Jakich kategorii prawa jazdy potrzebujesz?

zagubione

x

01.01.1990

Pełny obecny adres
Nr domu

1 HIGH STREET
LONDON

zniszczone

uszkodzone

By wymienić moje nie-brytyjskie prawo jazdy na brytyjskie
Kod pocztowy

Jakie państwo je wydało?

N1 1ED

Jeśli jakiekolwiek dane zmieniły się od wydania twojego ostatniego
prawa jazdy, proszę podać poprzednie dane poniżej.

Jeśli nie zdałeś egzaminu w kraju wydania,
w jakim kraju go zdałeś?
Jeśli zdałeś egzaminy w Kanadzie, przeczytaj broszurę INF2D
Jeśli twoje prawo jazdy było wycofane, zawieszone lub anulowane
w jakimkolwiek innym kraju (np. z powodu dyskwalifikacji),
prosze napisać
w jakim kraju

Kraj urodzenia

By wymienić moje prawo jazdy po zdaniu egzaminu

POLAND

Jeśli mieszkałeś w innym kraju
UE/ EWG w ostatnich 12

Wpisz kategorie prawa jazdy

miesiącach, proszę podać gdzie

By odnowić moje prawo jazdy w wieku 70 lat lub więcej

01.01.2015

Czy potrzebujesz uprawnień C1/D1?

Tak

Kiedy przybyłeś do UK?

Czy potrzebujesz jeździć minibusami nie za opłatą?

Tak

By móc aplikować o brytyjskie prawo jazdy, musisz być rezydentem UK
więcej niż185 dni (zobacz INF2D)
Jeśli to możliwe, podaj numer telefonu i/lub adres mailowy,
na który możemy się z tobą skontaktować w razie problemów z twoją aplikacją
Pełny numer telefonu:
07512345678

By wymienić zdjęcie na moim prawie jazdy
By odnowić moje prawo jazdy

Jako, że prawo jazdy wymaga odnowienia,
które kategorie chcesz odnowić?

Autobusy

Pojazdy
Ciężarowe

Adres mailowy:

JANKOWALSKI@WP.PL

Z powodów medycznych
Ponieważ zostało unieważnione

Twój wzrok i słuch

Ponieważ zostałem zdyskwalifikowany

Prosze sprawdzić wzkazówki A wniosku D2.

Jeśli zostałeś zdyskwalifikowany w UK,
proszę podać datę (jeśli ją znasz)
oraz nazwę sądu:

Dawca narządów
Chcę zarejestrowaćswoje dane na liście dawców narządów NHS, by zostały one
rozdane po mojej śmierci. Proszę postawić x w odpowiednich polach
lub

Jakiekolwiek narządy i tkanki
Nerki

Rogówki

Serce

Płuca

Wątroba

Trzustka

Tyłzdjęcia

Twoje postępowania

Czy jesteś w stanie przeczytać numer rejestracyjny
samochodu (ze szkłami kontaktowymi lub w okularach
jeśli to konieczne) z odległości 20.5 metra?

Tak

Czy potrzebujesz nosić okulary lub szkła kontaktowe
podczas prowadzenia pojazdu?

Tak

Nie

x

Czy potrzebujesz nosić okulary lub szkła kontaktowe,
by spełnić wymagane wymogi wzroku na pojazdy
ciężarowe lub autobusy?

Tak

Nie

x

Tak

Nie

Tak

Nie

Czy masz głęboko upośledzony słuch?
Jeśli tak, czy jesteśw stanie w nagłym wypadku
lub sytuacji wyjątkowej komunikować się poprzez
mowę lub urządzenie, takie jak np. telefon tekstowy?

x

Nie

x

Jeśli składasz wniosek o uprawnienie na pojazdy ciężarowe, powinieneś podać szczegóły bycia skazanym, otrzymania kar oraz
ostrzeżeń odnoszących się do zapisów godzin kierowców, zdatności do ruchu drogowego lub załadowywania pojazdów. Jeśli
składasz wniosek o uprawnienie na autobusy lub minibusy, powinieneś również powiedzieć nam o podobnych szczegółach,
a także wykroczeniach nie związanych z jazdą.
Data przewinienia

Sąd

Przewinienie

Użyj osobnej kartki jeśli potrzebujesz i dołącz ją do wniosku. Sprawdź broszurę INF2D po więcej informacji

Tyłzdjęcia

Wyrok lub grzywna

Twój dowód tożsamości

Twoje zdrowie
Zobacz wskazówki A wniosku D2

Proszę sprawdzić wskazówkę B wniosku D2

Część A
Część
A

Część A - posiadacze brytyjskich paszporów cyfrowych

Czy kiedykolwiek miałeś lub w tej chwili cierpisz
na którekolwiek z poniższych?

Tak

Nie

Jeśli odpowiedziałeś "Tak", proszę wpisać x w odpowiednich polach

x

Numer brytyjskiego
paszportu cyfrowego:
Zgadzam się, na zweryfikowanie przez DVLA paszportu przez IPS

1. Cukrzyca insulinozależna
Podpis
2. Cukrzyca kontrolowana tabletkami
3. Padaczka

Proszę nie wysyłać cyfrowego paszportu brytyjskiego, jeśli podpisałeś się powyżej.

4. Jakiekolwiek schorzenie mające wpływ na twój wzrok
Nie wliczając daltonizmu oraz daleko lub krótkowzroczności

Proszę postawić x do wszystkich załączonych oryginalnych dokumentów.

Część B - dołączone dokumenty potwierdzające twoją tożsamość

5. Jakąkolwiek formę udaru, wliczając w to TIA

Ponieważ certyfikaty urodzenie / adopcji nie sądokumentami tożsamości,
musisz również wysłać inną formę identyfikacji. Proszę sprawdzić broszurę
INF2D po info.

6. Omdlenia lub utraty przytomności
7. Jakiekolwiek operacje mózgu, poważne urazy głowy
wymagające hospitalizacji lub guzy mózgu

Paszport

x

Certyfikat urodzenia / adopcji UK

Dowód tożsamości UE/EWG

Dowód SRP (emerytura państwowa)

8. Dusznica, inne wady serca lub operacje na serce

Dokument podróży

Biometryczne pozwolenie na pobyt (BRP)

9. Wszczepiony rozrusznik serca

Proszę wpisać numery seryjne dokumentów, które załączasz do wniosku.

10. Wszczepiony defibrylator serca (ICD)

AB 1234567

11. Powtarzające się ataki zawrotów głowy

Dołączone dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska

12. Jakiekolwiek inne schorzenia neurologiczne, wliczając w to
stwardnienie rozsiane, chorobę neuronu ruchowego oraz
chorobę Huntingtona

Proszęwpisaćx przy oryginalnych dokumentach które załączasz.
Musząone wyraźnie wskazywać na powiązanie do obecnego nazwiska jeśli różni się
ono od tego na twoim dokumencie tożsamości, który dołączasz do wniosku.

13. Poważne problemy z pamięcią lub okresy dezorientacji

Akt małżeństwa

14. Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie

Akt zawarcia związku partnerskiego

Akt zmiany nazwiska lub deklaracja
ustawowa
Proszę wpisaćnumery seryjne załączanych dokumentów.

15. Nadużywanie narkotyków lub uzależnienie

Aklt rozwodowy

16. Poważną chorobę psychiczną lub problemy psychiczne
17. Chorobę Parkinsona

Kopie oraz laminowane dokumenty nie sąakceptowane.

18. Bezdech senny

Podpisywanie zdjęcia, by potwierdzić tożsamość
(jeśli to konieczne)

19. Narkolepsję
20. Jakiekolwiek schorzenie zaburzające pole widzenia

Sprawdź broszurę INF2D oraz wskazówkę C wniosku D2

21. Całkowitą utratę wzroku w jednym oku
22. Jakiekolwiek problemy, które wymagająograniczeń
do prowadzenia określonej grupy pojazdów lub obecności dodatkowych
kontrolek
23. Poważne problemy w uczeniu się

Znam osobę składającą wniosek
najmniej 2 lata w UK)

lat (proszę wpisać ile, musi to być co

Potwierdzam podobieństwo na zdjęciu

Podpisałem tył zdjęcia
Zgadzam się na to, że dokonacie sprawdzenia.

Pełne imięi nazwisko
Adres firmy lub domowy:

Czy powidziałeś nam o tym
schorzeniu wcześniej?

Tak

Nie

Kod pocztowy:
Pełny numer telefonu:

Czy pogorszyło się?

Tak

Nie

Zawód
Podpis:

Lista załączników
Nie wysyłaj gotówki

Data:

Załączam:

Twoja deklaracja

Właściwą opłatę:

Zapewniam, że jestem rezydentem UK i rozumiem, że składanie fałszywych
deklaracji w celu uzyskania prawa jazdy jest wykroczeniem kryminalnym i może
prowadzić do ukarania oraz maksymalnej kary wiezienia do lat dwóch. Rozumiem
również, że unikanie podania pełnych informacji jest wykroczeniem i może
prowadzić do ukarania grzywną do kwoty 2000 funtów.

Numer czeku lub przekazu pieniężnego

Dokumenty tożsamości (jeśli konieczne)

Oderwij tutaj

Zdjęcie (jeśli konieczne):
(sprawdź wskazówkę D formularza D2)

x

Podpisałem wniosek

x

Moje ostatnie prawo jazdy
(i część papierową, jeśli konieczna)

Umieśc zdjęcie twarzą do góry

Ważne

x

Data:

01.01.2022

Nie zaakceptujemy tego wniosku, dopóki nie podpiszesz się czarnym tuszem
w polu poniżej tak, żeby zmieścićsię w nim całkowicie.

Umieść zdjęcie
twarzą do góry.
Sprawdź broszurę INF2D
po info odnośnie zdjęć.

Mój certyfikat zdania egzaminu (jeśli konieczny)
Wypełniony Raport Medyczny D4
(jeśli konieczny)

x

Jan Kowalski
Oderwij tutaj

Informacje zawarte w tym formularzu i dane prawa jazdy, do którego sięodnoszą mogą być przesyłane do organizacji rządowych oraz agencji egzekwowania prawa.
Byłoby to na rzecz sprawdzenia aplikacji oraz w celu zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz w celu przetwarzania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Kierowcy
dla kierowców z UE/EOG lub w przypadku, gdy istnieją do tego podstawy prawne. Osoby fizyczne mogą wyrazić zgodę na udostępnienie danych kierowcy stronom trzecim
w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

