
Affirmation to Cancel TLC Driver License 1/13/17 
    
    

    Polish / Polski 

 

Wypełniając i składając niniejszy wniosek, posiadacze aktualnego (ważnego) prawa jazdy TLC mogą anulować lub zamknąć posiadane prawo 
jazdy kierowcy TLC, prawo jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawo jazdy na minibusy. Anulowane prawo jazdy NIE MOŻE zostać ponownie 
aktywowane (osoby, które w późniejszym czasie zachcą ponownie prowadzić taksówkę TLC, FHV, minibus lub pojazd paratranzytowy będą 
musiały ponownie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy TLC). 

Niniejszy formularz oraz prawo jazdy TLC należy dostarczyć osobiście lub przesłać 

pocztą na adres: New York City Taxi and Limousine Commission 
Re: Driver License Cancellation 31-
00 47th Avenue, 3rd Floor, Long 
Island City, NY 11101 

 
W przypadku utraty lub kradzieży prawa jazdy TLC i konieczności jego anulowania należy zgłosić utratę/kradzież w Departamencie Policji 
Miasta Nowy Jork. 

Prosimy wybrać jedno z poniższych: 

Jestem ADWOKATEM LUB CZŁONKIEM RODZINY: 
(Adwokat musi dostarczyć oświadczenie wydrukowane na papierze firmowym, aby potwierdzić, iż reprezentuje licencjobiorcę i posiada pełnomocnictwo do zwrotu prawa 
jazdy w imieniu jego posiadacza). Członek rodziny musi dołączyć dokument potwierdzający, iż posiadacz prawa jazdy nie jest w stanie samodzielnie podpisać i złożyć 
formularza. Pisemne upoważnienie nie zostanie przyjęte). 

 
Kierowca, któremu wydano powyższe prawo jazdy TLC nie korzysta z niego, dlatego instruuję i upoważniam TLC do 
anulowania tego prawa jazdy. 

 
 
 
 

AFFIRMATION TO CANCEL AN ACTIVE DRIVER LICENSE 
POTWIERDZENIE ANULOWANIA AKTYWNEGO PRAWA JAZDY 

 

 

 

Imię i nazwisko kierowcy    Nr prawa jazdy TLC     

 
Tak 

No, TLC currently has my license. / Nie, 
moje prawo jazdy jest aktualnie w TLC. 
Please include a copy of receipt. / Prosimy 
dołączyć kopię pokwitowania. 

 

No, my TLC license was lost or stolen. / Nie, moje prawo jazdy TLC zostało skradzione. I filed a report with the NYPD (enter report number: / Kradzież 
zgłoszono NYPD (wpisać numer raportu: ). 

 

 
 
 
 

 

Podpisując poniżej potwierdzam, iż ww. prawo jazdy TLC, prawo jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawo jazdy na minibusy zostanie anulowane wraz z 
przyjęciem niniejszego wniosku. Rozumiem również, że anulowanie prawa jazdy jest nieodwołane i nie może ono zostać ponownie aktywowane w 
późniejszym terminie nawet w przypadku, gdy wniosek o anulowanie został złożony przed upływem terminu ważności tego prawa jazdy. Wiem, że aby 
uzyskać nowe prawo jazdy TLC, prawo jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawo jazdy na minibusy, muszę złożyć nowy wniosek o wydania takiego 
prawa jazdy i spełnić określone wymogi TLC. 

„Niniejszym potwierdzam również, pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami i wymaganym(i) dokument(ami) 
uzupełniającymi, oraz że te dokument(y) i oświadczenie(-a) nie zawierają jakichkolwiek fałszywych oświadczeń, oraz że nie brakuje w nich żadnych 
istotnych informacji ani faktów. Rozumiem, iż za składanie fałszywych zeznań grozi kara przewidziana przepisami prawa. Potwierdzam ponadto, iż 
rozumiem, że wszelkie wystawione wezwania, grzywny i/lub zawieszenie(-a) ww. prawa jazdy TLC, prawa jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawa 
jazdy na minibusy nie zostaną zniesione wraz z anulowaniem prawa jazdy i będą musiały zostać zamknięte w przypadku złożenia wniosku o wydanie 
prawa jazdy TLC, prawa jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawa jazdy na minibusy w przyszłości.” 

 
 

Podpis:  Data:    
 

Imię i nazwisko drukiem:   

Have you included your license with this form? / Czy do 
formularza dołączone jest prawo jazdy? 

I am the DRIVER: / Jestem KIEROWCĄ: 
Wydano mi ww. prawo jazdy TLC, prawo jazdy na pojazdy paratranzytowe lub prawo jazdy na minibusy. Niniejszym instruuję i 
upoważniam TLC do anulowania mojego prawa jazdy. 



Affirmation to Cancel TLC Driver License 1/13/17 
    
    

    Polish / Polski 

 

  

Confirm TLC License Information: 

Additional Notes: 

TLC PERSONNEL USE ONLY / TYLKO DO UŻYTKU 
WEWNĘTRZNEGO PERSONELU TLC 

 
 

IMPORTANT NOTICE UPON IN-PERSON RECEIPT AT TLC: 
 

1. The identification of the licensee has been confirmed or their 3rd party representative identified. 
 

2. The submitter has been notified that the license will be cancelled as per this request and will not be 
available for reinstatement. 

 
3. The license has been reviewed for suspensions, summonses, revocations and/or settlements. The submitter 

has been advised of any outstanding issues and informed that the cancellation of this license will not remove 
any of the aforementioned issues. 

 
4. The submitter has been informed that submission of this document means that the license identified is being 

cancelled and cannot be reinstated. A new application will be required if the individual wants to drive for hire in 
NYC at a later date, even if the license being cancelled still had time remaining on it. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Name of TLC Employee 
 

Signature of TLC Employee 
   / /  

Date Received 


