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Kontrola narkotyków
W Szkocji posiadanie pewnych rodzaji narkotyków jest
nielegalne. Lista zakazanych narkotyków zawiera: konopie
indyjskie, amfetamine, heroinę, ekstazy, kokainę, czysta
kokaine oraz szereg innych. Sa również rodzaje narkotyków
dostępnych na receptę od lekarza, ale jeżeli nie były
przepisane Tobie, są nielegalne w posiadaniu. Jeżeli
zostaniesz zatrzymany w posiadaniu jakiegoś z nich możesz
zostać ukarany grzywną lub pojść do wiezienia, albo obie
sankcje zostaną zastosowane jednocześnie.
Dodatkowych informacji na temat narkotyków w Szkocji
można zasięgnąć na stronie www.knowthescore.info

Posiadanie broni
Generalnie posiadanie broni, noży czy pistoletów jest
niedozwolone w UK.
Tylko małe, składane, kieszonkowe noże, z ostrzem krótszym
niż 7.62 cm możesz posiadać przy sobie w miejscach
publicznych. Nie możesz nosić przy sobie noża w celu
samoobrony.
Według prawa możesz nabywać albo mieć w posiadaniu nóż
jeżeli posiadasz właściwą licencję.

Palenie i Alkohol
Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby nabywać papierosy, czy
inne produkty tytoniu. Od marca 2006 nielegalne jest palenie
w wiekszości pomieszczeń zamkniętych z wyjątkiem domów
prywatnych. Obejmuje to restauracje, bary, kafejki, hotele,
centra handlowe, teatry, publiczny transport, szkoły, szpitale,
hale bingo, kościoły, sportowe centra i kluby. To prawo
obejmuje także prawie wszystkie miejsca pracy, tiry i busy.

Zagubione i znalezione własności
Jeżeli zgubiłeś rzecz lub własność i zostanie ona znaleziona
przez kogoś innego, w takich wypadkach zazwyczaj zostaje
oddana na policję. My odnotujemy gdzie została znaleziona i
przetrzymujemy rzecz przez 3 misiące.
Zagubienie każdej rzeczy powinieneś zgłosić na policję, a my
sprawdzimy nasze odnotowania, czy rzecz została znaleziona.
Jeżeli nie ma śladu zagubionej rzeczy, my odnotujemy
szczegółowe informacje od Ciebie i sprawdzimy każdą nowo
znalezioną rzecz z tą deskrypcją. Ta usługa jest darmowa.
Pamiętaj, jeżeli zgubiłeś paszport, musisz także skontaktować
się z Twoja najbliszą narodową ambasada lub Konsulatem.

Trzymaj się
prawej strony
prawa
przewodnik dla wizytujacych

Jeżeli znajdziesz jakąkolwiek rzecz, która Twoim zdaniem
została zgubiona przez kogoś innego, musisz oddać ją w
najbliższym komisariacie policji.
Kolej, stacja autobusowa, lotnisko i centra handlowe często
posiadają własne biuro rzeczy zagubionych. Jeżeli zgubiłeś
coś w jednych z tych miejsc powinieneś również tam zgłosić
zapytanie.

Ciesz się pobytem
Ta ulotka powinna ułatwić Ci zrozumienie podstawowych praw
obowiązujących w Szkocji. Mamy nadzieję, że to pomoże Ci
uniknąć sytuacji, w których ludzie zwykle przestrzegajacy
prawa, mogą złamać je po przez jego nieznajomość.
Legalna informacja zawarta w tej ulotce dotyczy całej
Szkocji, jednakże niektóre procedury mogą się różnić
pomiędzy poszczególnymi obszarami Policyjnymi. Szkocja
jest podzielona na osiem okręgów Policyjnych. Wiecej
informacji możesz znaleźć na: www.scottish.police.uk

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby nabywać napoje
alkoholowe w barze lub w sklepie.
Zabrania się spożywania alkoholu na zewnątrz w niektórych
miejscach i lokalach (dotyczy to ludzi w każdym wieku). W
tych obszarach będą się znajdować tablice informacyjne
zakazujące spożywania alkoholu.

wydane i opublikowane przez

Ta ulotka jest dostępna w kilku innych językach

Witamy
Witamy w Północno - Wschodniej części Szkocji. Z
jakiegokolwiek powodu tu przybywasz, ciesz się pobytem.
Znajdziesz tu śliczne krajobrazy i przyjaznych ludzi, ale jak
w większości miejsc jest kilka rzeczy, o których powinieneś
wiedzieć. Poniższe informacje pomogą aby Twoja wizyta
przeminęła jak najpłynniej.

Otrzymać pomoc
Możesz potrzebować kontaktu z Policja jeśli:
zostałeś ofiarą przestępstwa
zostałeś zamieszany w wypadek drogowy
zgubiłeś lub znalazłeś jakieś rzeczy
potrzebujesz szczegółowych informacji
Posterunek Policji znajdziesz w każdym większym
miasteczku. Nie jest on otwarty 24 godziny na dobę, ale
jeżeli jest zamkniety, znajdziesz tablicę informującą Cię o
kontaktcie z naszym Centrum Serwisowym.
Jeżeli Twoja potrzeba NIE jest pilna, powinieneś zadzwonć
do naszego Centrum Serwisowego na nr:

0845 600 5 700
999
W nagłych wypadkach zawsze dzwoń na nr:

Twój czas w Szkocji powinien być wolny od wszelkiej formy
rasistowskich obelg czy nielegalnego zachowania
skierowanego co do Twojej osoby. Szkocka Policja traktuje
takie nadużycia bardzo poważnie i jeżeli czujesz, że zostałeś
poszkodowany z powodu takich zachowań, proszę skontaktuj
się z Policją lub lokalnym konsylium, a zostanie podjęte
właściwe działanie.

Nie powinieneś prowadzić pojazdu po spożyciu alkoholu.
Zgodnie z prawem UK, ilość alkoholu dozwolona w Twoim
organizmie podczas prowadzenia wynosi 80 miligramów
alkoholu w 100 millilitrach krwi. Jeżeli zostałeś zatrzymany
prowadząc pojazd z przekroczoną dawka alkoholu, możesz
zostać aresztowany, przetrzymany na posterunku policji przez
całą noc i postawiony przed sąd następnego dnia.

Domowe nadużycia

Skazany kierowca zostaje zawieszony na minimum 12
miesięcy. Może zostać ukarany karą na 5000 funtów i
wysłany do wiezienia na sześć miesięcy.

Jeżeli jesteś ofiarą domowej przemocy (obelg), obawiasz się
zachowań partnera lub byłego partnera co do Twojej osoby,
niezależnie czy jest to psychiczna przemoc, niepokojenie
emocjonalne, psychiczne czy seksualne nadużycia, możesz
otrzymac darmową, dyskretną pomoc dzwoniąc:
Narodową Pomocna LinięDomowych Nadużyć
Lokalną Policje
Lokalna Kobiecą Pomoc

0800 027 1234
0845 600 5700
01224 593381

Seks i nagość
Aby mieć legalny sexualny związek z inna osobą, obie osoby
muszą mieć co najmniej 16 lat. Publiczna nagość jest
niedozwolona, nawet na plaży.

Prowadzenie pojazdu w Szkocji

i pytaj o policję. Twój telefon natychmiastowo zostanie
odebrany przez profesjonalnych operatorów.

Kiedy prowadzisz samochód, tir czy motocykl na terenie UK,
musisz posiadać pełną licencję z Twojego kraju.

Oba te numery sa dostępne przez 24 godziny.

Minimalny wiek wymagany w UK to:

Jeżeli posiadasz dostęp do internetu, możesz uzyskać
szerszych informacji na stronie

www.grampian.police.uk
Twoje prawa
Jeżeli zostałeś podejrzany o złamanie prawa, możesz zostać
aresztowany lub zatrzymany zależnie od rodzaju
przestępstwa. Szkockie prawa są rożne od pozostałych w UK,
ale Twoje prawa są chronione w podobny sposób. Wszelkie
procedury zostaną Ci wyjaśnione w stosownym czasie. Masz
prawo do adwokata, który zostanie poinformowany o Twoim
areszcie i przetrzymywaniu. Jeżeli nie posiadasz adwokata,
(jeden) zostanie Ci przydzielony. Jeżeli posiadasz niski
dochód, usługa ta może być darmowa zgodnie ze schematem
prawnym. Jeżeli potrzebujesz tłumacza ustnego, to także
zostanie Ci zorganizowany darmowo.

17 lat dla samochodu czy motocykla
18 lat na średniego rodzaju samochód
21 lat na większy tir czy autobus.
Dla tych, którzy posiadają krajowe prawo jazdy, z państw
Komisji Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
prawo jazdy jest ważne do ukończenia 70 roku życia przez
posiadacza, lub przez 3 lata od osiedlenia się (tzn. ponad 185
dni w każdym okresie 12-miesięcznym), którykolwiek okres
jest dłuższy. Odnośnie pozostałych państw, można posługiwać
się krajowym prawem jazdy przez okres 12 miesięcy, po czym
prawo jazdy będzie musiało być wymienione na pełne
brytyjskie.
Kierowca musi posiadać ważne ubezpieczenie na pojazd i to
ubezpieczenie musi spełniać wymagania prawne w UK.
Informacje są dostępne w firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli
posiadasz pojazd w UK wynajety z jednej z firm
dzierżawczych, to firma zadba o to, aby było zapewnione
chociażby minimalne legalne ubezpieczenie.

Nie ma sprawdzonego sposobu kalkulowania ile alkoholu
możesz wypić zanim osiągniesz limit. Jeśli zatem planujesz
prowadzić samochód, doradzamy nie spożywanie alkoholu.
Pasy bezpieczeństwa muszą być założone przez kierowcę i
wszystkich pozostałych pasażerów. Możesz zostać ukarany
za niedociągnięcia zakładania pasów bezpieczeństwa. Dzieci
również muszą zakładać odpowiednie zabezpieczenia,
zależnie od ich wieku, mogą wymagać specjalnych siedzeń
czy pasów.
Jeżeli zostałeś uczestnikiem wypadku, gdzie coś (inne niż
twój pojazd) zostało uszkodzone lub ktoś (inny niż Ty) lub
jakieś zwierzę zostało ranne, musisz się zatrzymać. Musisz
podać swoje imie, nazwisko i adres, imie, nazwisko
właściciela pojazdu I Twoje dane ubezpieczenia każdemu kto
ma właściwy powód zapytać o nie. Nie ma wymagań
informowania policji w sytuacji małych kolizji. Jeżeli nie
jesteś pewien lub wypadek jest poważny proszę zadzwoń na
policję (używajac 999 w nagłych wypadkach).
NIE wolno używać telefonu komórkowego podczas jazdy.
Jeżeli będziesz używać możesz zostać ukarany pieniężnie, jak
również otrzymać punkty karne na Twoim prawie jazdy.
Kierowca może jedynie używać telefonu kómorkowego tylko
wtedy kiedy jego pojazd jest zatrzymany i silnik jest
wyłączony.
Maxymalna prędkość dla samochodu to zazwyczaj:
30 mil na godz. (48 km/godz.) w terenie
zabudowanym (np.: miasteczka, wioski);
60 mil na godz. (96 km/godz.) na pojedynczych
jezdniach;
70 mil na godz. (112 km/godz.) na podwójnych
jezdniach I autostradach.
Zazwyczaj znaki drogowe informują o dozwolonej
maxymalnej prędkości.
Informacji na temat prawa jazdy możesz zasięgnąć na stronie
internetowej: www.dvla.gov.uk. Dodatkowych danych o
bezpieczeństwie jazdy dotyczących spożywania alkoholu,
prowadzenia samochodu i używania pasów bezpieczeństwa
można zasięgnąć na stronie www.thinkroadsafety.gov.uk

