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Funkcjonariusze policji noszą broń palną tyl-
ko w wyjątkowych okolicznościach.
 
ZatrZymanie Stop and Search

P
olicja ma prawo zatrzymać i przeszukać 
każdą osobę. Zatrzymany musi być trak-
towany z szacunkiem i  może poprosić  
o kopię formularza 5090 z danymi ofi-

cera dokonującego zatrzymania oraz wyja-
śnieniem powodu zatrzymania. 
Kontrola osobista może zostać przeprowa-
dzona wyłącznie przez funkcjonariusza tej 
samej płci.

Więcej informacji: 
www.apa.police.uk

W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku posia-
dania przy sobie dokumentów tożsamości.  
W razie zatrzymania należy jedynie podać 
imię nazwisko oraz adres zamieszkania.

KontaKt z Policją
W razie znalezienia się w bezpośrednim nie-
bezpieczeństwie, w przypadkach nagłego 
zagrożenia życia, poważnych przestępstw, 
lub kiedy jest się świadkiem popełnianego 
właśnie przestepstwa, gdy konieczna jest 
natychmiastowa interwencja policji należy 
dzwonić na numer 999 (istnieje możliwość 
rozmowy także w języku polskim). Rozmowy 
z tym numerem są bezpłatne z jakiegokol-
wiek telefonu. Z telefonu komórkowego moż-
na również dzwonić pod numer 112.

SKargi na Policję
Skargę na funkcjonariusza policji można zło-
żyć osobiście w każdym komisariacie (enqiu-
ry office). Można również skontaktować się  
z Independent Police Complaints Commis-
sion pod numerem telefonu 0845 3002 002, 
wypełniając formularz na stronie www.ipcc.

gov.uk lub wysyłając skargę mailem na adres 
enquires@ipcc.gsi.gov.uk.

Pamiętaj! 
Niezgodne z prawem jest:

zaśmiecanie miejsc publicznych, »
zakłócanie porządku publicznego przez  »
osobę w stanie nietrzeźwym,
posiadanie noża, rozpylaczy zawie- »
rających gaz oraz jakiejkolwiek innej 
broni w miejscach publicznych nawet 
do obrony własnej,
posiadanie broni palnej bez zezwole- »
nia,
akty wandalizmu np. rysowanie graffiti  »
na ścianach.

narkotyki
Posiadanie, używanie oraz dostarczanie nar-
kotyków (np. marihuana, heroina, kokaina) 
jest niezgodne z prawem. Policja prowadzi 
regularne działania przeciwko dealerom nar-
kotykowym.

alkohol
Sprzedawanie alkoholu osobom poniżej 18-
ego roku życia jest nielegalne. 

Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach 
publicznych oznaczonych jako: alcohol-free 
zone (strefa wolna od alkoholu).

W lokalach z koncesją legalnie spożywać al-
kohol mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 
lat, a niezgodne z prawem jest sprzedawanie 
alkoholu osobom nietrzeźwym.

papieroSy
Od 1 lipca 2007 obowiązuje zakaz palenia  
w miejscach publicznych.
Pełne informacje znajdują się na stronie: 

www.smokefreeengland.co.uk

BrytyjSka policja
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Z
godnie z prawem przemoc domowa 
to groźby, przemoc lub nękanie (fi-
zyczne, psychiczne, seksualne, emo-
cjonalne lub ekonomiczne) pomiędzy 

dorosłymi, którzy są w związku partnerskim 
lub są członkami tej samej rodziny. 
Przemoc może mieć miejsce w małżeństwie 
jak i konkubinacie. Ofiarami mogą być zarów-
no kobiety jak i mężczyżni. Przemoc bardzo 
często skierowana jest również przeciwko 
dzieciom. Ludzie doświadczają przemocy do-
mowej bez względu na narodowość, wiek, 
orientację seksualną, pochodzenie etniczne 
czy niepełnosprawność. 

Mimo że napastnik za tę sytuację często ob-
winia swoją ofiarę, należy pamiętać, że nie 
ma usprawiedliwienia dla przemocy domowej  
i odpowiedzialność zawsze ponosi osoba 
dopuszczająca się opisanych wyżej zacho-
wań. 
Przypadki przemocy domowej należy zgła-
szać na policję, która może pomóc ochronić 
ofiary przemocy przed dalszą krzywdą oraz 
skierować je do właściwych organizacji, któ-
re udzielają wsparcia w takich sytuacjach.

Pomoc oferują:
National Domestic Violence – »  0808 2000 
247 (numer bezpłatny),
National Child Protection Helpline – »  0800 
800 500 (numer bezpłatny)
Foyle Women’s Aid – 0800 917 1414 »  (numer 
bezpłatny)

www.foylewomensaid.org 

Kto może Pomóc...
crimestoppers 
Niezależna organizacja charytatywna do 
której można anonimowo zgłaszać prze-
stępstwa.

0800 555 111 – »  infolinia, która działa 24 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Przestępstwa można również zgłaszać wypeł-
niając formularz na stronie:

www.crimestoppers-uk.org

open out Scheme
Niezależna służba, do której mogą zgłaszać 
się ofiary przestępstw na tle etnicznym, re-
ligijnym lub seksualnym. W takim przypadku 
śledztwo będzie prowadzone tylko za zgodą 
osoby pokrzywdzonej.

Przestępstwa tego rodzaju można zgłaszać 
również za pomocą internetu: 

www.report-it.org.uk

Victim Support 
Niezależna organizacja charytatywna po-
magająca ludziom, którzy stali się ofiarami 
przestępstw. 
Służy ona bezpłatnymi, poufnymi poradami, 
praktyczną pomocą oraz wsparciem emocjo-
nalnym:

0845 30 30 900 – »  infolinia Victim Support 
www.victimsupport.org 

Witness Service
Organizacja, która udziela porad świadkom 
m.in. w czasie procesu sądowego. Adres naj-
bliższego biura można znaleźć na stronie:
www.victimsupport.org.uk/vs_england_wa-

les/contact_us/index.php

Samaritans (Samarytanie) 
Pracują 24 godziny na dobę, dostarczając 
poufnych porad oraz wsparcia emocjonal-
nego. 
Aby dowiedzieć się czegoś więcej można sko-
rzystać z ich strony internetowej:

www.samaritans.org

prZemoc domowa
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K
ażde przestępstwo powinno być zgło-
szone na policję. Jest to szczególnie 
ważne przy kradzieży dokumentów. 
Zawsze warto zapytać o numer pro-

tokołu, który może okazać się przydatny, np. 
przy ubieganiu się o odszkodowanie lub przy 
składaniu wniosku o nowy paszport (w przy-
padku kradzieży dokumentów tożsamości).

PrzeStęPStWa z WyKorzyStaniem 
danych oSoboWych (id fraud)
W Wielkiej Brytanii coraz większym proble-
mem są przestępstwa związane z kradzieżą 
tożsamości. Przestępcy dla osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej wykorzystują cudze dane 
osobowe, np.  zakładają konto bankowe wy-
korzystując dane innej osoby i następnie je 
zadłużają. Ofiara o przestępstwie dowiaduje 
się zazwyczaj, gdy otrzyma wezwanie do za-
płaty należności, o których nic nie wie.

jak działają przestępcy?

Przeszukują kosze na śmieci w poszuki- »
waniu wyciągów z konta, korespondencji  
w sprawach podatkowych, starych rachun-
ków za wodę czy prąd lub dokumentów 
ubezpieczeniowych. 
Przestępca często mieszka w tym samym  »
budynku co ofiara i ma dostęp do jej pocz-
ty np. poprzez korzystanie z tej samej 
skrzynki pocztowej. 
Korzystają także z informacji zostawianych  »
na stronach internetowych. Mogą również 
wysyłać maile przypominające te np z ban-
ku z pytaniem o informacje osobiste. 
Mogą także skopiować informacje z karty  »
w czasie płacenia lub korzystania z ban-
komatu. 
Przestępcy często dzwonią podając się za  »
pracowników banku, councilu lub policji 
z prośbą o uaktualnienie danych osobo-

wych. 
Mogą również użyć kradzionych lub znale- »
zionych dokumentów.

 
jak się chronić?

Zawsze zgłaszaj na policję utratę doku- »
mentów takich jak paszport czy dowód 
osobisty.
Zawsze niszcz ważne dokumenty przed ich  »
wyrzuceniem. 
Za każdym razem, gdy zmieniasz adres  »
zamieszkania informuj o tym bank i inne 
instytucje, z którymi jesteś w ciągłym kon-
takcie. Zawsze korzystaj również z usługi 
Royal Mail Redirect, aby przekierowywać 
pocztę pod nowy adres.
Jeżeli wyjeżdżasz na dłuższy czas rozważ  »
usługę Keep Safe – poczta przechowuje 
całość korespondencji przez okres do 
dwóch miesięcy i dostarcza ją po Twoim 
powrocie.
Jeżeli dzielisz ten sam adres z wieloma ob- »
cymi osobami, do których nie masz zaufa-
nia, możesz skorzystać z usługi pocztowej 
o nazwie PO boxes (skrzynka pocztowa). 
Więcej informacji na stronie: 

http://www.royalmail.com
Nie korzystaj z bankomatu, jeśli zaobser- »
wujesz coś podejrzanego. Przy płaceniu 
kartą nigdy nie trać jej z oczu.
Sprawdź wiarygodność dzwoniącego. Za- »
pytaj o jego imię i nazwisko. Oddzwoń do 
instytucji, z której do ciebie dzwoniono  
i poproś o połączenie z tą osobą.
Dokumenty przechowuj w bezpiecznym  »
miejscu. Nigdy nie zostawiaj ich w sa-
mochodzie. Nie noś również wszystkich 
dokumentów przy sobie.
Jeżeli list z kartą bankową lub wyciągiem   »
z banku nie przyszedł w wyznaczonym cza-
sie, skontaktuj się z bankiem. 

inne PrzeStęPStWa
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Nikomu nie podawaj swojego numeru PIN  »
karty do bankomatu, nigdzie go również 
nie zapisuj.

Więcej informacji:
www.cifas.org.uk

www.identitytheft.org.uk

D
o straży pożarnej można się zwrócić 
po bezpłatne porady w zakresie roz-
poznawania zagrożeń pożarowych, 
instalacji darmowych czujników 

dymu oraz zachowania się w czasie pożaru.

Czujniki dymu to urządzenia alarmowe wy-

krywające dym w najwcześniejszym stadium 
pożaru, co pozwala na bezpieczną ewaku-
ację. Powinny one zostać zainstalowane na 
każdej kondygnacji, ale nie w kuchni, gdzie 
mogą być przypadkowo aktywowane.
W razie pożaru należy dzwonić na numer 
999.

Straż Pożarna

jaZda na rowerZe

R
ower musi posiadać sprawne hamulce 
oraz przednie i tylne światła do jazdy 
po zmierzchu.

Rowerem nie można poruszać się po autostra-
dach oraz ścieżkach, które nie są oznaczone 
jako rowerowe. Jazda na rowerze pod wpły-
wem narkotyków lub alkoholu jest niezgodna 
z prawem. Zabronione jest także przewoże-
nie pasażera na rowerze przeznaczonym dla 
jednej osoby.

Kierowca musi posiadać prawo jazdy ważne 
na terenie Wielkiej Brytanii, ubezpieczenie 
dla kierowcy danego pojazdu, certyfikat MOT 
dla samochodów starszych niż 3 lata (od-
powiednik polskiego badania technicznego) 
oraz Tax Disc (okrągła naklejka zaświadczją-
ca o opłaceniu podatku za samochód umiesz-
czona na przedniej szybie).

prawo jaZdy
Wielka Brytania honoruje prawa jazdy wyda-
ne przez inne państwa członkowskie UE, co 
oznacza, że obywatele Polscy mieszkający 
na terenie WB nie mają obowiązku wymiany 
prawa jazdy. Mogą oni posługiwać się polskim 

dokumentem do 70-tego roku życia (45-go 
w przypadku kierowców samochodów cięża-
rowych oraz autobusów), kiedy to zgodnie 
z prawem brytyjskim muszą prawo jazdy 
odnowić.

Posiadacze polskiego prawa jazdy są upraw-
nieni do prowadzenia pojazdów wszystkich 
kategorii nim objętych do czasu utraty przez 
dokument ważności lub do momentu kiedy 
osiągną wiek zobowiązujący do odnowienia 
dokumentu. 

Osoby które nie posiadają ważnego prawa 
jazdy, muszą złożyć wniosek (dostępny m. 
in. na poczcie) o prawo jazdy tymczasowe 
(Provisional Driving Licence), a następnie po 
odbyciu kursu zapisać się na egzamin z teorii 
i praktyki, by otrzymać prawo jazdy pełne. 

Wszyscy kierowcy muszą spełniać minimalne 
brytyjskie wymagania wiekowe: 

samochód osobowy i motocykl – 17 lat,  »
pojazdy średnich rozmiarów – 18 lat, »
duże ciężarówki i autobusy – 21 lat.  »

Jeśli chcesz wymienić polskie prawo jazdy 
na angielskie wystarczy udać się do urzędu 

kierowcy



Prawo na codzień

Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii50

pocztowego (Post Office) i poprosić o druk 
D1 oraz zestaw aplikacyjny D750 (karta ze 
zdjęciem), wypełniony druk należy odesłać 
do DVLA adres: DVLA – Swansea, SA99 1BU

Więcej informacji na temat prawa jazdy  
w Wielkiej Brytanii można uzyskać na stronie 
DVLA www.dvla.gov.uk lub wysyłając e-mail 
do Urzędu ds. Licencjonowania Kierowców 
i Pojazdów (DVLA) na adres drivers.dvla@
gtnet.gov.uk lub dzwoniąc pod numer 0870 
240 0009 (od 8 do 20.30 pon. – pt, od 8.30 
do 17.30 w soboty).

Uwaga! 
Posiadacze prawa jazdy z uprawnienia-
mi zawodowymi (np. kierowcy autobusów) 
są zobowiązani do zarejestrowania się  
w DVLa i otrzymania tzw. „części papiero-
wej” brytyjskiego prawa jazdy. Szczegóły 
na stronie internetowej DVLa.

rejeStracja Pojazdu
Polskie samochody poruszające się po dro-
gach Zjednoczonego Królestwa są zwolnione 
z obowiązku rejestracji pod warunkiem, że 
łączny okres pobytu w Wielkiej Brytanii nie 
przekracza 6 miesięcy w ciągu roku kalen-
darzowego. 

Wyjątek ten (zarządzenie 83/182 zagwaran-
towane przez Wspólnotę Europejską) pozwa-
la, pojazdom należącym do obywateli Unii 
Europejskiej na poruszanie się w zasięgu oraz 
pomiędzy  krajami członkowskimi Unii bez 
potrzeby rejestracji oraz płacenia cła. 
Oznacza to, że osoba kwalifikująca się jako 
wizytor musi mieć stałe miejsce zamieszka-
nia poza Zjednoczonym Królestwem i prze-
bywać tam z powodów osobistych lub zawo-
dowych przynajmniej przez okres 185 dni  
w roku. Pojazd, który porusza się na terenie 
w Wielkiej Brytanii podlega wówczas wymo-
gom rejestracyjnym w Polsce.

Kierowca, który osiedla się w Wielkiej Brytanii 
musi zarejestrować samochód w ciągu 6 mie-
sięcy. W tym celu należy udokumentować od 
kiedy samochód znajduje się na terenie Zjed-
noczonego Królestwa. Policja może przejąć  
i zniszczyć niezarejestrowany pojazd.

Uwaga!
Policja często kontroluje samochody do-
stawcze na polskich numerach rejestracyj-
nych. jeśli używasz takiego pojazdu w ce-
lach zarobkowych na terenie Zjednoczonego 
Królestwa powinieneś zarejestrować go  
w DVLa.     

Rejestracji samochodu można dokonać  
w najbliższym oddziale DVLA: 

www.dvla.gov.uk

Więcej informacji o rejestracji pojazdów 
można otrzymać pod numerem telefonu 
0870 240 0010. 

ubezPieczenie
Samochody zarejestrowane na terenie Zjed-
noczonego Królestwa (niezależnie czy się po-
ruszają, czy są zaparkowane na ulicy)  muszą 
być ubezpieczone przez firmę zaaprobowaną 
w tym kraju. 

Jazda nieubezpieczonym samochodem grozi 
karą w wysokości minimum £200, 6 punktami 
karnymi, a policja może przejąć i zniszczyć 
samochód.

W Wielkiej Brytanii dostępne są trzy rodzaje 
ubezpieczeń:

Third Party Insurance – »  ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC), które 
pokrywa koszty roszczeń przeciwko kie-
rowcy. Tak jak w Polsce posiadanie tego 
ubezpieczenia jest obowiązkowe.
Third Party Fire  » & Theft – ubezpieczenie 
AC od pożaru i kradzieży.
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Fully Comprehensive Insurance – »  pełen 
zakres ubezpieczenia AC.

Informacje udzielane przy wypełnianiu po-
dania o ubezpieczenie muszą być zgodne  
z prawdą, inaczej ubezpieczenie nie będzie 
ważne. Podawanie fałszywych informacji jest 
karalne. 

Specjalne oferty ubezpieczeniowe dostęp-
ne są dla kierowców, którzy w przeszłości 
nie spowodowali wypadków. Niektóre firmy 
ubezpieczeniowe akceptują przetłumaczone 
na język angielski dokumenty z Polski. 

Adresy firm ubezpieczeniowych znaleźć mo-
żesz w książkach telefonicznych. 
Na stronie www.confused.com można po-
równać oferty różnych firm ubezpieczenio-
wych.

Zazwyczaj na ubezpieczeniu jest napisane, 
kto jest upoważniony do prowadzenia po-
jazdu. Jeżeli inna osoba ma prowadzić Twój 
samochód, upewnij się, że ma własne ubez-
pieczenie na prowadzenie pojazdu

certyfiKat SPraWności 
technicznej Pojazdu – mot
Pojazdy, które są zarejestrowane na terenie 
Zjednoczonego Królestwa, a maja więcej 
niż trzy lata, muszą co roku być poddawane 
przeglądowi technicznemu (MOT – Ministry 
of Transport Certificate). Przegląd ważny 
jest przez okres 12 miesięcy.

Testy MOT wykonywane są przez lokalnych 
mechaników samochodowych. Dane kontak-
towe warsztatów diagnostycznych znaleźć 
można w książce telefonicznej oraz w Yellow 
Pages.

Osoba poproszona przez policjanta o certy-
fikat sprawności technicznej pojazdu musi 

go okazać.

Jeżeli nie jest to możliwe natychmiast, certy-
fikat ten musi być dostarczony na posterunek 
policji w ciągu siedmiu dni. Nie dostosowanie 
się do tego wymogu jest karalne.

PodateK drogoWy – road tax
Każdy pojazd, który jest używany lub zapar-
kowany na drogach publicznych musi
posiadać  (umieszczony w widocznym miej-
scu) tzw. Tax Disc, okrągły dokument po-
twierdzający zapłatę podatku drogowego. 
Aby zakupić Tax Disc trzeba posiadać ważne 
MOT. Pojazd musi być również ubezpieczo-
ny. 

Podatek drogowy opłaca się na poczcie na 
okres 6 lub 2 miesięcy. Kolejne formularze 
na przedłużenie podatku wysyłane są do wła-
ściciela pojazdu automatycznie. Osoby, które 
nie zapłacą podatku i nie złożą oświadczenia, 
że pojazd nie jest używany mogą zostać su-
rowo ukarane. Jeżeli pojazd nie będzie miał 
Tax Dics na przedniej szybie, może zostać 
przez policję usunięty z drogi.

Używanie Tax Disc, który należy do kogoś 
innego jest nielegalne. 

wypadek drogowy
Kierowcy uczestniczący w wypadku mają 
obowiązek zatrzymać się i podać swoje na-
zwiska, adresy oraz nazwy ubezpieczycieli 
pozostałym zainteresowanym kierowcom,  
a także działającym w ich imieniu osobom. 
Jeżeli któs został ranny, trzeba wezwać po-
licję.

pomoc drogowa
Całodobową pomoc drogową zapewniają Au-
tomobile Association (AA), Royal Automobile 
Club (RAC) i National Breakdown (NB).
Na autostradach serwis AA i RAC można we-
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zwać z telefonu na poboczu, z innych miejsc 
dzwonić można bezpłatnie pod numery:

0800/887 766 »  (AA), 
0800/828 282 »  (RAC), 
0800/400 600  » (NB). 

alkohol 
Zabronione jest prowadzenie samochodu 
(jak również siedzenie na siedzeniu kierowcy  
w samochodzie, który się nie porusza) pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków. 

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to 80 mi-
ligramów alkoholu w 100 mililitrach krwi.

Prowadzenie samochodu pod wpływem al-
koholu grozi:

odebraniem prawa jazdy na minimum 12  »
miesięcy,
karą więzienia w wysokości do 6 miesię- »
cy,
grzywną w wysokości do £5000. »

PaSy bezPieczeńStWa
Wszystkie osoby podróżujące samochodem 
muszą mieć zapięte pasy. 

Dzieci do 12-ego roku życia lub mające mniej 
niż 135 cm wzrostu muszą podróżować w fo-
telikach lub używać specjalnej poduszki. 

telefony KomórKoWe
Podczas prowadzenia samochodu zabronione 
jest korzystanie z trzymanego w ręku telefo-
nu komórkowego. 

Grozi za to kara w wysokości £60 oraz 3 punk-
ty karne.

ograniczenia PrędKości
W Zjednoczonym Królestwie obowiązuje 
ruch lewostronny. Ograniczenia prędkości 
wynoszą:

30 mil na godzinę (46 km/h) – w oświetlo- »

nym terenie zabudowanym, jeśli nie ma 
innych znaków określających ograniczenia 
prędkości,
60 mil na godzinę (96 km/h) – „krajowe”  »
ograniczenie prędkości,
70 mil na godzinę (112 km/h) – można  »
jechać na drodze szybkiego ruchu, na 
której obowiązuje krajowe ograniczenie 
prędkości,
70 mil na godzinę (112 km/h) – maksymal- »
na prędkość na autostradzie (motorway, 
oznaczenie literą „M”).

Występują również ograniczenia prędkości 
20, 40 oraz 50 mil na godzinę – należy uważ-
nie patrzeć na znaki drogowe.

PrzeKroczenie PrędKości
Na terenie Wielkiej Brytanii zainstalowanych 
jest bardzo dużo kamer policyjnych, które 
ułatwiają kontrolowanie przestrzegania ogra-
niczeń prędkości oraz świateł drogowych.

Jeżeli kierowca otrzyma 12 lub więcej punk-
tów karnych podczas jazdy na terenie Wiel-
kiej Brytanii, sąd może pozbawić go prawa 
jazdy na okres minimum 6 miesięcy.

congeStion charge 
Jest to opłata za przejazd samochodem przez 
centrum Londynu. 

Kierowca przejeżdżający lub parkujący sa-
mochód w strefach Congestion Charge (wy-
znaczone strefy w centrum miasta) między 
7:00 rano a 6:30 wieczorem od poniedziałku 
do piątku jest zobowiązany do uiszczenia 
dziennej opłaty. 

Wprowadzenie tych przepisów miało zachę-
cić mieszkańców Londynu do korzystania 
z innych środków lokomocji oraz zapobiec 
korkom ulicznym i zanieczyszczeniu środo-
wiska.
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Dzienna opłata wynosi £8 jeśli jest płacona 
tego samego dnia, natomiast £10 następnego 
dnia. 

Więcej informacji (np. gdzie można zapłacić 
lub kto jest zwolniony z tych opłat) można 
uzyskać na stronie 
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestionchar-

ging 
lub dzwoniąc pod numer 0845 900 1234.

Każdy przejazd przez centrum bez opłaty 

rejestrowany jest przez kamery, które kon-
trolują wjeżdżające w strefę opłat samo-
chody, grzywna w wysokości £100 zostanie 
przesłana na adres zarejestrowanego wła-
ściciela pojazdu. 

Uwaga!
Samochody na polskich numerach reje-
stracyjnych nie są wyłączone z obowiąz-
ku płacenia. Zdarza się, że nieświadomi 
kierowcy zastają dziesiątki mandatów po 
powrocie do Polski.

W 
Wielkiej Brytanii, aby korzystać 
z urządzeń umożliwiających od-
bieranie sygnału telewizyjnego 
(np. telewizor, odtwarzacz vi-

deo lub DVD, komputer z kartą telewizyjną), 
należy opłacić abonament telewizyjny (TV 
Licence). 

Korzystanie z tych urządzeń do oglądania 

lub nagrywania programów telewizyjnych 
bez opłaconego abonamentu jest niezgodne 
z prawem i grozi grzywną w wysokości do 
£1000.

Więcej informacji na ten temat znaleźć 
można na stronie:

http://www.tvlicensing.co.uk/index.jsp

aBonament telewiZyjny

W  
Wielkiej Brytanii ochroną praw 
konsumenta zajmuje się Office 
of Fair Trading.

Kontakt
Telefon: 08457 22 44 99

www.oft.gov.uk

consumer direct 
Finansowany przez rząd Consumer Direct 
udziela konsumentom informacji doty-
czących ich praw, jak również służy radą 
osobom, które zamierzają dopiero kupić 
określone towary, np. samochód czy telefon 
komórkowy. 
Infolinia dla konsumentów:
(pon. do pt. w godz  8.00 – 18.30 oraz  

w soboty w godz. 9.00 – 13.00)
 08454 04 05 06

Skargi można wysyłać również drogą pocz-
tową na adres:
Consumer Direct
P.O Box 833 
Moulton Park,
Northampton, NN3 0AN

na stronie:
www.consumerdirect.gov.uk

znaleźć można wyjaśnienie wszystkich praw 
przysługujących konsumentom wraz z do-
kładnym opisem postępowania w sprawach 
skarg konsumenckich. 

ochrona PraW KonSumenta


