
Cz!"# 1:

Prawo jazdy i kategorie pojazdów

Aby prowadzi! jakikolwiek pojazd drogowy w miejscu publicznym nale"y
posiada! prawo jazdy lub (od 30 pa#dziernika 2007 roku) zezwolenie
szkoleniowe – zezwolenie na podj$cie kursu. Uczestnik ruchu mo"e
kierowa! wy%&cznie pojazdami tego typu, na które wskazuje jego prawo
jazdy / zezwolenie. Dokument po'wiadczaj&cy uprawnienia do kierowania
pojazdem nale"y mie! przy sobie zawsze gdy prowadzimy pojazd drogowy.
Ta cz$'! opisuje kiedy i jak z%o"y! wniosek o prawo jazdy lub jego
odnowienie. Opisuje ona tak"e ró"ne kategorie pojazdów, na które wydaje
si$ prawo jazdy.

Kategorie pojazdów drogowych i minimalny wiek nabywania
uprawnie$
Poni"sza tabela przedstawia typy pojazdów, jakie mo"na prowadzi!
posiadaj&c odpowiedni& kategori$ prawa jazdy oraz minimalny wiek osób
staraj&cych si$ o nabycie uprawnie( do prowadzenia wymienionych
pojazdów.
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Kategorie pojazdów/Minimalny wiek kierowcy/Ograniczenia

D 21
Pojazdy z miejscami do siedzenia dla wi$cej ni" 8
pasa"erów (nie licz&c kierowcy).
W tej kategorii mieszcz& si$ przyczepy, gdy
znamionowa ca%kowita masa pojazdu nie przekracza
750 kg.

C1 18
Pojazdy w kategorii C o znamionowej ca%kowitej
masie pojazdu nie przekraczaj&cej 7,500kg.
W tej kategorii mieszcz& si$ przyczepy, gdy
znamionowa ca%kowita masa pojazdu nie przekracza
750 kg.

C 18

Pojazdy (inne ni" maszyny do prac drogowych i
traktory) o:
• znamionowej ca%kowitej masie pojazdu

przekraczaj&cej 3,500kg i z miejscami do
siedzenia dla maksymalnie 8 pasa"erów (nie
licz&c kierowcy)

W tej kategorii mieszcz& si$ przyczepy, gdy
znamionowa ca%kowita masa pojazdu nie przekracza
750 kg.

B 17

Pojazdy (inne ni" motocykle – motorowery – maszyny
do prac drogowych i traktory) o:
• znamionowej ca%kowitej masie pojazdu 3,500kg

lub mniej i z miejscami do siedzenia dla
maksymalnie 8 pasa"erów (nie licz&c kierowcy)

W tej kategorii mieszcz& si$ przyczepy, gdy
znamionowa ca%kowita masa pojazdu nie przekracza
750 kg. (Patrz strona 17).

A1 16
Motocykle z:
• pojemno'ci& silnika 125cm3 lub mniej i moc&

znamionow& w wysoko'ci 11kW lub mniej.

A 18
Motocykle – z przyczep& lub bez. Ta kategoria prawa
jazdy posiada pewne ograniczenia. Maksymalna moc
nie mo"e przekracza! 25kW lub proporcja mocy do
wagi nie mo"e przekracza! 0,16kW na kilogram.

Kategori
a

Minimal
ny wiekOBJ)TY POJAZD(Y)
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ED 21
ED Po%&czenia pojazdu oraz przyczepy, gdy:
• pojazd ci&gn&cy zalicza si$ do kategorii D i:
• znamionowa ca%kowita masa przyczepy

przekracza 750kg.

ED1 21

Po%&czenia pojazdu oraz przyczepy, gdy:
• pojazd ci&gn&cy zalicza si$ do kategorii D1, i

razem z przyczep& maj& znamionow& ca%kowit&
mas$ nie przekraczaj&c& 12,000kg, i

• znamionowa ca%kowita masa przyczepy nie
przekracza masy pojazdu ci&gn&cego bez
%adunku,

• przyczepa nie mo"e by! wykorzystywana do
transportu ludzi.

EC 18
EC Po%&czenia pojazdu oraz przyczepy, gdy:
• pojazd ci&gn&cy zalicza si$ do kategorii C i:
• znamionowa ca%kowita masa przyczepy

przekracza 750kg i jest pojazdem przegubowym.

EC1 18

Po%&czenia pojazdu oraz przyczepy, gdy:
• pojazd ci&gn&cy zalicza si$ do kategorii C1, i

razem z przyczep& maj& znamionow& ca%kowit&
mas$ nie przekraczaj&c& 12,000kg, i

• znamionowa ca%kowita masa przyczepy nie
przekracza masy pojazdu ci&gn&cego bez
%adunku.

EB 17
Po%&czenia pojazdu oraz przyczepy, gdy:
• pojazd ci&gn&cy zalicza si$ do kategorii B, a

znamionowa ca%kowita masa przyczepy
przekracza 750 kg.

D1 21

Pojazdy w kategorii D z miejscami do siedzenia dla 9
do 16 pasa"erów (nie licz&c kierowcy).
W tej kategorii mieszcz& si$ przyczepy, gdy
znamionowa ca%kowita masa pojazdu nie przekracza
750 kg.

Kategori
a

Minimal
ny wiekOBJ)TY POJAZD(Y)
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Je%eli masz poni%ej 16 lat nie mo%esz prowadzi# %adnych pojazdów w
miejscach publicznych.
Znamionowa ca%kowita masa pojazdu (ang. Design Gross Vehicle Weight,
DGVW) to termin u"ywany przez producentów na okre'lenie masy pojazdu
wraz z maksymalnym %adunkiem, jaki mo"e on przewozi! (w%&cznie z
pasa"erami, paliwem, %adunkiem i mocowaniami). Znamionowa ca%kowita
masa pojazdu jest zwykle umieszczona na metalowej tabliczce
przymocowanej do pojazdu przez producenta.
Musisz by! 'wiadomy, jaka jest maksymalna %adowno'! Twojego pojazdu.
W przeciwnym razie nara"asz si$ na powa"ne ryzyko wypadku lub
wyrz&dzenia szkody.
Prze%adowanie pojazdu zmniejsza mo"liow'! kontroli nad pojazdem i jest
wykroczeniem.

Warunki zwi&zane z poszczególnymi kategoriami
Motocykle
Posiadacze tymczasowego prawa jazdy kategorii A s& uprawnieni do jazdy
motocyklem:

o mocy silnika nie przekraczaj&cej 25kW, lub
o proporcji mocy do wagi nie przekraczaj&cej 0,16kW na kilogram.

Ograniczenie to dotyczy posiadaczy tymczasowego prawa jazdy tej kategorii
i obowi&zuje przez dwa pierwsze lata posiadania sta%ego prawa jazdy
kategorii A. Twoim obowi&zkiem jest sprawdzenie mocy motocykla. Je"eli
masz jakiekolwiek w&tpliwo'ci, porozmawiaj z dilerem/producentem.

W 16
Maszyny do prac drogowych i traktory z przyczep&
lub bez
• przyczepa nie mo"e by! wykorzystywana do

transportu ludzi

M 16
Motorowery o maksymalnej pr$dko'ci projektowej
nie przekraczaj&cej 45 km/h o:
• pojemno'ci silnika nie przekraczaj&cej 50cm3.

Kategori
a

Minimal
ny wiekOBJ)TY POJAZD(Y)
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Prawo Jazdy Tymczasowe a Zezwolenie Szkoleniowe (Learner
Permit)
Z dniem 30 pa#dziernika 2007 roku Zezwolenie Szkoleniowe (Learner
Permit) zast&pi%o dotychczasowe Tymczasowe Prawo Jazdy (Provisional
Driving Licence). Zezwolenie szkoleniowe jest wydawane w celu
umo"liwienia osobie podj$cia kursu nauki jazdy. Przed z%o"eniem aplikacji o
wydanie zezwolenia szkoleniowego nale"y zda! teoretyczny egzamin z
ruchu drogowego (Driver Theory Test). Z uwagi na bezpiecze(stwo w%asne i
innych uczestników ruchu drogowego, kieruj&c pojazdem nale"y spe%ni!
okre'lone wymagania, jakie narzucone s& ka"demu posiadaczowi
Zezwolenia Szkoleniowego. Wymagania te zosta%y szczegó%owo okre'lone
w rozdziale 2.
W przypadku posiadania wa"nego tymczasowego prawa jazdy nie jest
wymagane aplikowanie o wydanie zezwolenia szkoleniowego.
Aby przyst&pi! do egzaminu na Prawo Jazdy, ka"dy zdaj&cy musi posiada!
aktualne tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe. Dokumenty
te musz& dotyczy! pojazdów o tej samej kategorii, jakiej dotyczy egzamin.
Szczegó%y dotycz&ce egzaminu na prawo jazdy zosta%y opisane w rozdziale
3.

Wszystkie kategorie prawa jazdy mog& podlega# zmianom. Aby zapewni# zgodno"# z
prawem Unii Europejskiej i irlandzk& polityk& bezpiecze$stwa na drogach, zaleca si!
regularne sprawdzanie strony www.rsa.ie

Ubieganie si! o pierwsze Zezwolenie Szkoleniowe (Learner Permit)
Podczas ubiegania si$ o zezwolenie szkoleniowe nale"y z%o"y! odpowiednie
podanie, za%&czy! dwa podpisane zdj$cia paszportowe oraz ui'ci! op%at$.
Nale"y równie" przedstawi! dokument potwierdzaj&cy to"samo'! aplikanta.
Jest to zb$dne je'li aplikant posiada ju" prawo jazdy dotycz&ce innej
kategorii albo prawo jazdy wydane w innym kraju. Poni"sza tabela okre'la
wszystkie wymagania stawiane osobom aplikuj&cym o zezwolenie
szkoleniowe. Kategorie pojazdów s& opisane w tabeli na stronach 11-13.
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Pierwsze tymczasowe prawo jazdy

* Kandydat ze sta%ym prawem jazdy na te kategorie b$dzie tak"e musia%
poddawa! si$ okresowym badaniom lekarskim, mi$dzy innymi podczas
odnawiania prawa jazdy tego typu.

EC1,
EC,
ED1
lub
ED

• Formularz
zg%oszeniowy

• Zdj$cia (2 podpisane
zdj$cia paszportowe)

• Op%ata
• O'wiadczenie

medyczne (wszyscy
kandydaci)

• Potwierdzenie
posiadania sta%ego
prawa jazdy na
odpowiedni pojazd
ci&gn&cy (np. kategorii
C, je"eli kandydat
ubiega si$ o prawo
jazdy kategorii EC)

EB

• Formularz
zg%oszeniowy

• Zdj$cia (2 podpisane
zdj$cia paszportowe)

• Op%ata
• Egzamin teoretyczny,

je"eli dotyczy

• O'wiadczenie
medyczne, je"eli
dotyczy

• Dowód posiadania
sta%ego prawa jazdy
na pojazdy kategorii B

C1,
C, D1
lub D

• Formularz
zg%oszeniowy

• Zdj$cia (2 podpisane
zdj$cia paszportowe)

• Op%ata
• Za'wiadczenie o

zdaniu egzaminu

teoretycznego
• O'wiadczenie

medyczne (wszyscy
kandydaci)

• Dowód posiadania
sta%ego prawa jazdy
na pojazdy kategorii B

A1,
A, B,
M
lub
W

• Formularz
zg%oszeniowy

• Zdj$cia (2 podpisane
zdj$cia paszportowe)

• Op%ata
• Za'wiadczenie o

zdaniu egzaminu

teoretycznego
• Dowód to"samo'ci
• O'wiadczenie

medyczne, je"eli
dotyczy

• Badanie wzroku

KATEGORIA
PIERWSZEGO
TYMCZASOWE
GOPRAWA

JAZDY CO JEST POTRZEBNE
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Badanie wzroku oraz o"wiadczenie medyczne
Formularze badania wzroku oraz o'wiadczenia medyczne dost$pne
s& w lokalnym urz$dzie ds. podatku drogowego lub na stronie Urz$du
ds. Bezpiecze(stwa Drogowego (ang. Road Safety Authority)
www.rsa.ie.
Formularz badania wzorku musi by! wype%niony przez
zarejestrowanego lekarza lub okulist$.
Po wype%nieniu musisz podpisa! formularz w obecno'ci lekarza.
O'wiadczenie medyczne musi by! wype%nione przez
zarejestrowanego lekarza.
Po wype%nieniu musisz podpisa! o'wiadczenie w obecno'ci lekarza.

Kiedy nale%y dostarczy# o"wiadczenie medyczne
Nie wszyscy kandydaci musz& dostarcza! o'wiadczenie medyczne. Jednak
musisz dostarczy! takie o'wiadczenie, je"eli którekolwiek z poni"szych
stwierdze( odnosi si$ do Ciebie.

Ubiegasz si$ o tymczasowe prawo jazdy w którejkolwiek z poni"szych
kategorii: C1, C, D1, D, EC1, EC, ED1 lub ED.
B$dziesz mia% sko(czone 70 lat w dniu przyznania tymczasowego
prawa jazdy.
Cierpisz na któr&kolwiek z chorób wymienionych w Za%&czniku 1 na
ko(cu ksi&"eczki.
Przyjmujesz leki, które mog& wp%yn&! na mo"liwo'ci kierowania
pojazdem.

16

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Uwaga:
1. Je"eli cierpisz na powa"n& chorob$, na przyk%ad zaburzenia rytmu

serca (arytmia), które kiedykolwiek spowodowa%y omdlenie,
koniecznie odwied# lekarza przed z%o"eniem wniosku o prawo jazdy.

2. Nie mo"esz sta! si$ posiadaczem tymczasowego prawa jazdy, je"eli
jeste' uzale"niony lub regularnie przyjmujesz substancje
halucynogenne.

Porozmawiaj z lekarzem, je"eli masz jakiekolwiek w&tpliwo'ci odno'nie
swojej fizycznej lub psychicznej zdolno'ci do prowadzenia samochodu.
Pe%na informacja na temat warunków zwi&zanych z posiadaniem
tymczasowego prawa jazdy znajduje si$ na stronie Urz$du ds.
Bezpiecze(stwa Drogowego (ang. Road Safety Authority) www.rsa.ie.

Przyczepy
Samochody i przyczepy
Je"eli posiadasz sta'e prawo jazdy kategorii B, mo"esz ci&gn&!
przyczep$, pod warunkiem, "e:

znamionowa ca%kowita masa przyczepy nie przekracza 750kg, lub
masa pojazdu ci&gn&cego bez %adunku (pustego) jest przynajmniej
równa znamionowej ca%kowitej masie przyczepy, a ca%kowite
znamionowe masy pojazdu i przyczepy %&cznie nie przekraczaj&
3,500kg.

Je"eli ci&gniesz samochodem ci$"sz& przyczep$, musisz posiada! prawo
jazdy kategorii EB.

Ci$"sze pojazdy i przyczepy
Musisz posiada! prawo jazdy kategorii EC, EC1, ED lub ED1, aby ci&gn&!
ci$"sz& przyczep$: S& to kategorie prawa jazdy, które upowa"niaj& Ci$ do
prowadzenia po%&czenia pojazdu ci&gn&cego i przyczepy (patrz strona 12).
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Samochody ci!%arowe i autobusy
Musisz przestrzega! prawa na temat tachografów. Pe%ne informacje
znajdziesz na stronie www.rsa.ie.

Je%eli prowadzisz samochód ci!%arowy lub autobus za op'at&, od wrze"nia 2008
(kierowcy autobusów) i wrze"nia 2009 (kierowcy ci!%arówek) musisz mie# Certyfikat
umiej!tno"ci zawodowych (ang. Certificate of Professional Competence, CPC)

PAMI(TAJ
Nie mo%esz dostarcza# pojazdu mechanicznego do u%ytku w miejscu
publicznym osobie poni%ej 16 roku %ycia. S'owo )dostarcza#* oznacza
sprzeda%, wypo%yczenie, po%yczenie, prezent lub zaopatrzenie w
jakikolwiek inny sposób. Je%eli z'amiesz prawo, mo%esz zosta#

ukarany kar& grzywny w wysoko"ci do +3,000 lub kar& wi!zienia do
sze"ciu miesi!cy.
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