
Cz!"# 2:

Zanim staniesz si! pe$noprawnym
kierowc%

Co zrobi# aby otrzyma# zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit)
Z!ó" podanie i zdaj teoretyczny test ruchu drogowego.
Po zaliczeniu testu teoretycznego nale"y z!o"y# podanie o wydanie
zezwolenia szkoleniowego do swojego lokalnego oddzia!u urz$du
komunikacji (Motor Tax Office). Wraz z podaniem nale"y przedstawi#
certyfikat potwierdzaj%cy wyniki testu teoretycznego oraz inne wymagane
dokumenty (szczegó!y w rozdziale 1). Po otrzymaniu zezwolenia
szkoleniowego, w celu nauczenia si$ podstawowych zasad zachowania si$ i
bezpiecze&stwa na drodze nale"y zarezerwowa# lekcje praktyczne u
zawodowego instruktora nauki jazdy.

W przysz$o"ci, wszyscy instruktorzy nauki jazdy b!d% zatwierdzani przez Urz%d ds.
Bezpiecze&stwa Drogowego.

Egzamin teoretyczny
Egzamin teoretyczny sprawdza Twoj% wiedz$ oraz rozumienie przepisów
drogowych, dobrych zachowa& w czasie jazdy, postrzegania ryzyka oraz
niebezpiecze&stw. Przed wyst%pieniem o wydanie zezwolenia
szkoleniowego nale"y bezwzgl$dnie zaliczy# ten test. Egzamin ten polega
na odpowiedzi na pytania na ekranie dotykowym komputera w centrum
egzaminacyjnym. Jest przeprowadzany przez Driver Theory Testing Service.
Aby uzyska# wi$cej informacji, skontaktuj si$ z:
Driver Theory Testing Service,
PO Box 144, Drogheda, Co. Louth.
Tel. (koszt po!%czenia lokalnego): 1890 606 106, w j$zyku irlandzkim (koszt
po!%czenia lokalnego): 1890 606 806
Telefon tekstowy: 1890 616 216
Aby zapisa# si$ na egzamin teoretyczny, skontaktuj si$ z Driver Theory
Testing Service lub zapisz si$ na egzamin przez internet na stronie
www.dtts.ie.
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Legalne prowadzenie pojazdu
Ka"dy posiadacz zezwolenia szkoleniowego to osoba gotowa na podj$cie
nauki jazdy.
Zanim wyjedzisz jakimkolwiek pojazdem na ulic$, musisz by# w stanie
odpowiedzie# twierdz%co na nast$puj%ce pytania:

Czy pojazd ma op!acony podatek?
Czy na przedniej szybie jest widoczny dysk potwierdzaj%cy op!acenie
podatku?
Czy ubezpieczenie jest aktualne i obejmuje tak"e Ciebie?
Czy na przedniej szybie jest widoczny dysk potwierdzaj%cy op!acenie
ubezpieczenia?
Je"eli uczysz si$ prowadzi# pojazd kategorii B, który ma ponad cztery
lata i nie jest taksówk%, to czy pojazd ten jest dopuszczony do ruchu i
posiada aktualne za'wiadczenie o przej'ciu pa&stwowego przegl%du
stanu technicznego pojazdu (NCT) na przedniej szybie?
Je"eli korzystasz z autokaru, autobusu, karetki, pojazdu dostawczego
lub przyczepy towarowej, które maj% ponad rok, to czy posiadaj% one
za'wiadczenie o dopuszczeniu do ruchu (ang. Certificate of
Roadworthiness)?
Je"eli korzystasz z pojazdu mechanicznego, który nie nale"y do
kategorii A1, A, M ani W, to czy z przodu i z ty!u wida# na nim
wyra(nie tabliczki z liter% )L*?

WA'NY KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW Z ZAGRANICY
W Irlandii musisz je(dzi# po lewej stronie drogi.
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Podatek
Wszystkie pojazdy mechaniczne musz% mie# op!acony podatek przed
wyjazdem na drog$.

Ubezpieczenie
Wszyscy kierowcy musz% posiada# ubezpieczenie wa"ne na prowadzenie
pojazdu na drogach publicznych. Prawo nak!ada na Ciebie obowi%zek
poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o wszystkich istotnych
informacjach zanim zaczniesz prowadzi# pojazd. Je"eli masz jakiekolwiek
w%tpliwo'ci, powiniene' porozmawia# na ten temat z towarzystwem
ubezpieczeniowym. Prowadzenie nieubezpieczonego pojazdu jest
powa"nym wykroczeniem.
Aktualny dysk z ubezpieczeniem musi by# wystawiony w widocznym
miejscu. Brak dysku w widocznym miejscu jest wykroczeniem.

Pojazdy, które nie musz% wystawia# dysku z ubezpieczeniem w
widocznym miejscu

Motocykle (z przyczep% lub bez).
Traktory
Pojazdy z licencj% handlow%
Pojazdy, których posiadaczem lub u"ytkownikiem jest osoba
zwolniona z tego prawa zgodnie z ustawami o ruchu drogowym, np.
cz!onkowie s!u"b ratowniczych.

Wszystkie przyczepy musz% posiada# ubezpieczenie OC. Dotyczy to
zarówno przyczep ciagni$tych przez pojazd, jak i zaparkowanych w
miejscach publicznych.
Przepis, który mówi, "e dysk ubezpieczenia nie musi by# widoczny nie
zmienia wymogu, który mówi, "e musisz sprawdzi# czy ubezpieczenie Ci$
pokrywa.
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Pa&stwowy przegl%d stanu technicznego pojazdu (ang. NCT)
Badanie pojazdu sprawdza, czy Twój pojazd mo"e by# bezpiecznie u"ywany
na drodze. Jest to szczególnie wa"ne w przypadku starszych pojazdów.

Samochody osobowe starsze ni" 4 lata musz% mie# wa"ne
za'wiadczenie o NCT oraz dysk NCT widoczny na przedniej szybie.

Je"eli chcia!by' otrzyma# wi$cej informacji na temat NCT, odwied( stron$
www.ncts.ie lub zadzwo& pod numer 1890 200 670.

Certificates of Roadworthiness
Pojazdy dostawcze, przyczepy towarowe o znamionowej ca!kowitej
masie pojazdu przekraczaj%cej 3,500kg, karetki pogotowia, autobusy
(w tym minibusy) oraz autokary, które maj% ponad rok musz%
posiada# wa"ne za'wiadczenie o dopuszczeniu do ruchu (ang.
Certificate of Roadworthiness). Aby uzyska# szczegó!owe informacje
o lokalnym centrum egzaminacyjnym, wejd( na stron$
www.environ.ie.

Warunki, jakie musi spe$ni# posiadacz zezwolenia szkoleniowego
lub tymczasowego prawa jazdy
Jazda pod nadzorem
Wymagane jest aby ka"demu posiadaczowi zezwolenia szkoleniowego, w
celach nadzoru, towarzyszy!a osoba posiadaj%ca pe!ne prawo jazdy przez
okres minimum dwóch lat. Je'li kieruj%cy posiada swoje pierwsze, trzecie
lub ka"de nast$pne tymczasowe prawo jazdy albo zezwolenie szkoleniowe
uprawnij%ce go do nauki jazdy pojazdami okre'lonymi w kategorii B, prawo
wymaga obecno'ci towarzysz%cego kierowcy z pe!nym prawem jazdy.
Od 30 czerwca 2008 roku, ka"da osoba posiadaj%ca swoje drugie
tymczasowe prawo jazdy albo drugie zezwolenie szkoleniowe, musi
prowadzi# pojazd tak"e pod okiem w pe!ni uprawnionego kierowcy.
Bez wzgl$du na to czy osoba kieruj%ca jest posiadaczem tymczasowego
prawa jazdy czy zezwolenia szkoleniowego, osoba nadzoruj%ca musi
posiada# pe!ne prawo jazdy odpowiednio dla kategorii C1, C, D1, D, EC1,
EC, ED1, oraz ED. Osoba nadzoruj%ca musi by# obecna w ka"dej chwili,
gdy pojazd jest pod kontrol% osoby ucz%cej si$ (lista typów pojazdów
obj$tych poszczególnymi kategoriami przedstawiona jest na stronie 15).
Osobom posiadaj%cym tymczasowe prawo jazdy lub zezwolenie
szkoleniowe dla kategorii A, A1 lub M zabrania si$ zabierania pasa"erów.
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Posiadacze pe!nego prawa jazdy zobowi%zani s% równie" do jego
posiadania zawsze, gdy u"ytkuj% jakikolwiek pojazd drogowy.

Autostrady
Posiadaczom tymczasowego prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego
zabrania si$ wjazdu na autostrady. U"ytkowanie dróg tego typu b$d%c
posiadaczem jedynie wy"ej wymienionych dokumentów stanowi powa"ne
przest$pstwo.

Przyczepy
Posiadaczom tymczasowego prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego
dotycz%cego kategorii B,C, C1, D lub D1 zabrania si$ ci%gni$cia pojazdami
tego typu jakichkolwiek przyczep.

Przewóz pasa(erów
przypadku u"ytkowania pojazdu typu osobowego, van, mikrobus lub
autobus nie wolno przewozi# odp!atnie jakichkolwiek pasa"erów.
przypadku motocykli i motorowerów przewo"enie pasa"erów jest
zabronione.
przypadku poruszania si$ pojazdem kategorii W, (na przyk!ad pojazdu
pracowniczego lub traktora), przewo"enie pasa"era jest dopuszczalne
wy!%cznie wtedy, gdy pojazd jest do tego odpowiednio przystosowany
oraz pasa"er posiada pe!ne prawo jazdy kategorii W.

Co dzieje si! gdy minie wa(no"# drugiego tymczasowego prawa jazdy
Ka"dy, kto posiada tymczasowe prawo jazdy wydane po raz drugi nie obj$te
s% nowymi przepisami a" do 30 czerwca 2008 roku. Po 30 czerwca 2008
roku osoby takie b$d% musia!y by# nadzorowane przez posiadacza pe!nego
prawa jazdy z przynajmniej dwuletnim do'wiadczeniem.

Okres wa(no"ci zezwolenia szkoleniowego
Niezale"nie od rodzaju pojazdu, jaki prowadzimy, uzyskanie zezwolenia
szkoleniowego po raz trzeci lub kolejny mo"liwe jest wy!%cznie po
udowodnieniu, "e podj$li'my prób$ zdawania praktycznego testu na prawo
jazdy w poprzednich dwóch latach.
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Je'li aplikant nie przyst$powa! do zdawania testu, powinien przedstawi#:
Za'wiadczenie o stanie zdrowia, które nie pozwoli!o mu na podj$cie
próby zdawania testu, lub
Dowód sk!adania aplikacji o przyst%pienie do testu praktycznego
dotycz%cego tej kategorii pojazdów.

Ka"dy, kto posiada zezwolenie szkoleniowe dla kategorii A, A1, B, M lub W
po raz pierwszy, to znaczy osoba, która nigdy wcze'niej nie posiada!a
tymczasowego prawa jazdy dla danej kategorii (lub wa"no'# takiego prawa
jazdy wygas!a wi$cej ni" 5 lat temu) nie mo"e przyst%pi# do egzaminu
praktycznego wcze'niej, ni" przed up!ywem 6 miesi$cy od daty wydania
zezwolenia szkoleniowego. Ten przepis zosta! ustanowiony w celu
umo"liwienia ka"demu zdaj%cemu zdobycie jak najwi$kszego
do'wiadczenia. Badania wskazuj%, "e im d!u"ej dana osoba jest
nadzorowana podczas okresu nauki, tym mniej nara"ona jest na pó(niejsze
st!uczki lub wypadek.
W przypadku jakichkolwiek pyta& zwi%zanych z pozyskiwaniem zezwolenia
szkoleniowego, nale"y skontaktowa# si$ z odpowiednim lokalnym oddzia!em
urz$du komunikacji (motor tax office) lub RSA (oranem bezpiecze&stwa
drogowego) pod numerem lokalnym 1890 416141 lub w trybie ekspresowym
- e-mailem pod adresem info@rsa.ie. Lokalny oddzia! urz$du komunikacji
mo"na odnale(# w bran"owej cz$'ci ksi%"ki telefonicznej (the green pages)
pod has!em )Local Authorities* (w!adze lokalne) lub pod adresem
www.citizensinformation.ie.

Sta$e prawo jazdy
Sta!e prawo jazdy wymagane jest na kategori$ pojazdu, którym zamierzasz
je(dzi#. Mo"esz prowadzi# tylko pojazdy z kategorii, na które zosta!o
wydane prawo jazdy.
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Sk$adanie wniosku o sta$e prawo jazdy
Sk!adaj%c wniosek o sta!e prawo jazdy, powiniene' przes!a# formularz
zg!oszeniowy, dwa podpisane zdj$cia, odpowiedni% op!at$ oraz aktualne lub
ostatnie tymczasowe prawo jazdy. Do wniosku o pierwsze prawo jazdy
musisz do!%czy# za'wiadczenie zdolno'ci prowadzenia pojazdu (opisane w
cz$'ci 3). Konieczne mo"e by# tak"e dostarczenie innych dokumentów, np.
o'wiadczenia medycznego, w zale"no'ci od Twojej sytuacji. Pe!na
informacja znajduje si$ na stronie Urz$du ds. Bezpiecze&stwa Drogowego
(ang. Road Safety Authority) www.rsa.ie.

Odnowienie prawa jazdy
Prawo jazdy jest zwykle wa"ne na 10 lat. Przed up!ywem tego okresu
powiniene' odnowi# swoje prawo jazdy. Odnawiaj%c prawo jazdy,
powiniene' przes!a# odpowiedni formularz i op!at$, dwa podpisane zdj$cia
oraz aktualne lub ostatnie prawo jazdy. Je"eli odnawiasz prawo jazdy
kategorii C1, EC1, C, EC, D1, ED1, D lub ED, musisz za!%czy#
o'wiadczenie medyczne. Powiniene' z!o"y# wniosek o odnowienie prawa
jazdy nie pó(niej ni" trzy miesi%ce przed up!ywem jego wa"no'ci. Pe!na
informacja na temat prawa jazdy znajduje si$ na stronie Urz$du ds.
Bezpiecze&stwa Drogowego (ang. Road Safety Authority) www.rsa.ie.

Noszenie prawa jazdy
Pami$taj, zawsze podczas prowadzenia samochodu musisz nosi# ze sob%
prawo jazdy (dotyczy wszystkich kategorii).
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