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Zawiadomienie branżowe o wymaganym kursie w celu odnowienia licencji 
 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wszyscy kierowcy posiadający licencję 
TLC muszą ukończyć kurs doskonalenia zawodowego jako warunek 
odnowienia licencji kierowcy TLC. Celem kursu jest zapewnienie 
profesjonalnego i skutecznego szkolenia praktycznego w celu wsparcia 
pracy zawodowych kierowców i poprawy bezpieczeństwa publicznego. 
 
Tysiące kierowców odpowiedziało na ankietę przeprowadzoną przez TLC 
wiosną ubiegłego roku i wnioskowało o zwiększenie liczby szkoleń z 
zakresu obsługi klienta, umiejętności bezpiecznej jazdy oraz wskazówek, 
jak zarabiać więcej. TLC uwzględniło opinie kierowców, jak również 
partnerów branżowych i stworzyło kurs, który obejmuje te tematy oraz 
dodatkowe szkolenia praktyczne. Dodatkowe tematy szkoleń obejmują: 
 
• Jak korzystać z usług TLC online, takich jak LARS i TLCUP 

• Co zrobić, gdy kierowca dostanie mandat 

• Główne przepisy i zasady dotyczące na przykład wynagrodzenia kierowcy  

• Wskazówki, jak zapewnić klientom doskonałą obsługę 

• Sposoby pomocy klientom niepełnosprawnym i ćwiczenia w obsłudze 
pojazdów przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 

 
Kto? Wszyscy kierowcy posiadający licencję TLC (z wyłączeniem 
kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu osób i osób 
niepełnosprawnych). 
 
Co?  Kurs wymagany do odnowienia licencji kierowcy TLC (6 
godzin) 
 
Kiedy? Ukończenie kursu jest warunkiem przedłużenia ważności 
licencji kierowcy TLC. 
 
Gdzie? Kurs będzie oferowany w wielu językach w autoryzowanych 
placówkach kształcenia kierowców TLC od 1 października 2021 r. 
 
 
Uprawnieni kierowcy z licencją TLC mogą również wziąć udział w kursie 
wymaganym do przedłużenia licencji kierowcy TLC zamiast w kursie 
defensywnej jazdy NYS, aby zmniejszyć liczbę punktów na swojej licencji 
kierowcy TLC. 
 
Należy pamiętać, że kurs odnawiania prawa jazdy TLC jest dodatkowo 
płatny i za koszt kursu kierowca zapłaci bezpośrednio autoryzowanemu 
organizatorowi szkolenia kierowców TLC. 
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