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Jak krok po kroku zrobić  
prawo jazdy w Anglii?  



Gratulacje!! 

 

Jeśli czytasz te instrukcję to oznacza, że chcesz zrobić  

prawo jazdy w Anglii   

- powiem Ci jak to zrobić tanio i dobrze! 

 

Patryk Biel 

Jak zostać kierowcą zawodowym w Anglii?
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YAKO
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Klik!!!

Nazywam się Patryk Biel i jestem najlepszym instruktorem  

prawa jazdy na jakiego mogłeś trafić.  

Od 15 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzę  

szkołe prawa jazdy RETRO COMERCIAL TRAINING. 

 

Przygotowałem dla Ciebie mały poradnik i krótką  

instrukcję, dzięki której dowiesz się jak szybko zrobić prawo  

jazdy w UK? Opowiem Ci o tym jak krok po kroku przejść  

przez formalności i procedurę związaną z egzaminem na  

prawo jazdy kategorii E. Dowiesz się co Cię czeka po drodze  

i ile to będzie kosztowało. 

 

Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, będziesz chciał dopytać o  

szczegóły lub będziesz chciał skorzystać z mojego wsparcia  

zapisując się na MÓJ kurs prawa jazdy, to znajdziesz mnie  

na stronie internetowej pod adresem  

www. retrodrivingschool.co.uk  

Jak zacząć? 
Upewnij się, że masz  

skończone 18 lat  
i posiadasz pełne prawo  
jazdy UK na kategorię B 



Jazda samochodem jest jak jazda na rowerze 

 - tego nigdy nie zapominsz. 

Jak zostać kierowcą zawodowym w Anglii?
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Retro Comercial Training oferuje szkolenia w zakresie samochodów ciężarowych dla kategorii C (prawo  

jazdy Class 2 Licence) i LGV kategorii C + E (Class 1 Licence). Daje to możliwość prowadzenia pojazdów   

powyżej 3,5 tony (3500 kg). Prawo jazdy klasy 2 to prawo jazdy, które musi mieć każdy, kto chce pracować  

zawodowo jako kierowca ciężarówki. Zakwalifikowanie się do uzyskania prawa jazdy na samochód  

ciężarowy jest dziecinnie proste, jeśli zdecydujesz się na szkolenie kierowców ciężarówek u nas. 

Sprawdź nasze możliwości! 

 

W
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Od czego zacząć? 

NO
PANIC

Uzupełnij formularz D2,  
czyli wniosek o wydanie  

tymczasowego prawa jazdy  

Uzupełnij formularz D4  
czyli raport medyczny 

Formalności

www.retrodrivingschool.co.uk

UWAGA!! 
Formularze D2 i D4  

są bezpłatne, płacisz  
jedynie za raport  

medyczny £60 

Oba formularze należy  
przesłać wraz z aktualnym  

prawem jazdy do DVLA  
 

Nie pobierane są opłaty za  
uaktualnienie prawa jazdy 
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To test wyboru 
(multiple choice) 

1

Egzamin moduł 1 CPC

2
Filmiki pokazujące Twoją  
umiejętność dostrzegania  

zagrożeń na drodze (hazard) 

Egzamin moduł 2 CPC

Ta część egzaminu, to case studies  
czyli studium przypadku.  

Egzamin odbywa się przed  
komputerem, a Twoim zadaniem jest  

udzielić odpowiedzi na pytania  
dotyczące wybranych sytuacji, z którymi  

można mieć do czynienia na drodze. 
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Teoria



zawodowo i zarobkowo?

Aby prowadzić TIRa i otrzymać  
świadectwo kwalifikacji zawodowego  

kierowcy należy zrobić Test CPC mod 2  

Aby otrzymać prawo jazdy  
kategorii C należy zrobić  

Test CPC mod 3  

A co jeśli chcesz jeździć

www.retrodrivingschool.co.uk

Test CPC mod 4 to obsługa  
codzienna pojazdu  

i zabezpieczenie ładunku 
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Egzaminy praktyczne
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Można zrobić tylko prawko na C lub CE  
bez CPC. Ale pamiętaj nie można wtedy  

zarobkowo prowadzic ciężarowki!!! 
  

Po testach, czyli po zaliczeniu  
teorii (hazard + multiple)  
przechodzi się na plac  

manewrowy na około 1,5 godziny  

A co jeśli ja nie chcę 
 jeździć zawodowo? 
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Egzamin praktyczny to; 

-  plac manewrowy gdzie  
pokazujesz umiejętność cofania 

- jazda po mieście gdzie pokazujesz  
jak sobie radzisz w ruchu drogowym 
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Egzamin na kategorię C, czyli solówkę.  
Jeśli zakończysz go z wynikiem  

pozytywnym - możesz podejść do  
kolejnego ezgaminu 

Test praktyczny
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DOOOOOG

M
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Pozytywny wynik egzaminu  
kategorii C daje Ci zielone światło więc  
od razu przechodzisz do drugiego testu  

na kategorię E z przyczepą 

Aby uzyskać kategorię E musisz  
zdać 2 osobne testy 

 i 2 razy zaliczyć plac manewrowy 

PAMIĘTAJ!!!
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Guaranteed

PRICE
BESTIle to wszystko  

kosztuje? 

Part 1b  
hazard perception - £11 

Part 2  
case studies - £23 

CPC mod 4 - £300

Egzamin praktyczny  - £115

Part 1a  
multiple-choice questions - £26 

TO  
OPŁATY  
DO DVSA 

Opłaty za pomoce naukowe - około £40

Opłaty za zajęcia praktyczne w zależności  
od szkoły jazdy, to koszt od £1000 za  
każdą kategorię  

WO
W
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?YEALLR

Opinie zadowolonych uczestników
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Zadzwoń i zapisz się na jazdy!

ZAPRASZAMY ! 
 
 

www.retrodrivingschool.co.uk

Najlepsza szkoła nauki jazdy w rejonie

Retro School of Motoring 
21 Byford Way, Leighton  

Buzzard LU7 4NU, UK 
 

 01525 591005 
 07572 159012 




