Poradnik dotyczący wniosku o prawo jazdy
TLC uprawniające do prowadzenia:
• Licencjonowanych taksówek
(żółtych)
• pojazdów SHL (zielone) i
• pojazdów do wynajęcia

Opłaty:
▪ Opłaty nie podlegają zwrotowi – bez
wyjątków
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Licencja: $252.00 za licencję trzyletnią
Badanie na obecność narkotyków: $26.00
Odciski palców/zdjęcie: $88.75
Kurs 24-godzinny: $200-$300
Egzamin: $75 każdorazowo
Szkolenie WAV: $75
Kurs bezpiecznej jazdy: $50-60

Więcej informacji na
stronie:
www.nyc.gov/
tlclicenseeinfo

Wnioski można
składać na stronie:
www.nyc.gov/lars
Wnioski należy składać
online.
Wniosku nie można złożyć
osobiście.

NYC Taxi & Limousine Commission
Division of Licensing
31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
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Poradnik dotyczący wniosku o prawo jazdy TLC: żółte taksówki, zielone taksówki, pojazdy do wynajęcia

Wymagania:
Aby uzyskać licencję należy spełniać wszystkie poniższe
wymagania:
1.

Wiek co najmniej 19 lat

2.

Ważna licencja szofera DMV– w stanie Nowy Jork
to klasa A, B, C lub E. Należy sprawdzić w innych
stanach

3.

Brak zadłużenia za mandaty za parkowanie lub
mandaty DMV

4.

Ukończenie kursu bezpiecznej jazdy w ciągu 3 lat
przed złożeniem wniosku

5.

Ukończenie szkolenia dotyczącego przystosowania
dla wózków inwalidzkich

6.

Ukończenie 24-godzinnego kursu i zdanie
egzaminu

7.

Nie więcej niż 6 punktów na koncie licencji DMV w
ciągu 15 miesięcy od daty złożenia wniosku

8.

Dobry stan zdrowia

9.

Pomyślny wynik testu na obecność narkotyków

10. Zapoznanie się z filmem szkoleniowym dotyczącym
świadomości na temat handlu seksualnego/żywym
towarem na stronie internetowej TLC
11. Pobranie odcisków palców. Odciski palców
zostaną sprawdzone pod kątem danych o
karalności
12. Brak toczących się postępowań karnych, które nie
zostaną zakończone w ciągu 90 dni od daty
złożenia wniosku.
13. Dotyczy tylko kierowców wydłużonych limuzyn:
Zawodowe prawo jazdy 19A

Osoby, których dotyczą
poniższe punkty nie powinny
składać wniosku:

Wymagane dokumenty:

W zeszłym roku:
1. Uczestniczyły w 4 lub większej liczbie kolizji
drogowych

1.
2.

Wniosek o prawo jazdy TLC (tylko online)
Kopia prawa jazdy DMV

3.

Jeśli prawo jazdy DMV zostało wydane w
stanie innym niż stan Nowy Jork, odpis
pozastanowgo prawa jazdy DMV, wydany nie
później niż 90 dni wcześniej

4.

Jeśli prawo jazdy DMV ze stanu Nowy Jork
zostało wydane mniej niż rok temu, odpis
ostatniego prawa jazdy DMV wydanego poza
stanem

5.

Dowód ukończenia w ciągu ostatnich 3 lat
kursu bezpiecznej jazdy

6.

Formularz medyczny TLC wypełniony przez
licencjonowanego lekarza, nie później niż 90
dni wcześniej

2.

Zostały skazane za prowadzenie pojazdu bez
ważnego prawa jazdy

3.

Orzeczono, że nie nadają się do uzyskania licencji
TLC (rok od daty złożenia wniosku)

4.

Nie przeszły pomyślnie testu na obecność
narkotyków (rok od daty niepomyślnego testu
narkotykowego)

W ciągu ostatnich 3 lat zostały skazane przez
TLC za:
1. Prowadzenie pojazdów z certyfikatem TLC w
stanie nietrzeźwym lub przy upośledzonej
zdolności prowadzenia
2.

Należy złożyć w TLC WSZYSTKIE z
wymienionych dokumentów:

Przekupstwo, oszustwo, kradzież lub istotne
fałszywe oświadczenia

3.

Groźby, nękanie, nadużycia lub użycie siły
fizycznej

4.

Posiadanie broni w samochodzie
licencjonowanym przez TLC

W ciągu ostatnich 3 lat licencja TLC:
1. Została cofnięta (3 lata od daty jej cofnięcia)
LUB
2. Została zwrócona lub wygasła w trakcie gdy
toczyły się postępowania dotyczące odwołania (3
lata od daty zwrócenia lub wygaśnięcia)

NA WSZYSTKICH DOKUMENTACH MUSI
ZNAJDOWAĆ SIĘ TO SAMO IMIĘ I
NAZWISKO: Na wszystkich dokumentach musi
znajdować się dokładnie to samo pierwsze,
drugie imię i nazwisko.

