
Wydział Komunikacji Stanu Nowy Jork (New York State Department of Motor Vehicles, 
DMV) przyjmuje teraz wnioski o wydanie prawa jazdy od wszystkich nowojorczyków, 
niezależnie od ich statusu imigracyjnego! Odpowiedzi na pytania w kwestii nowych 
przepisów dotyczących praw jazdy można uzyskać, dzwoniąc na infolinię New 
Americans Hotline pod numer 1-800-566-7636. 

Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie dmv.ny.gov.

Kto może z tego skorzystać?
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Każdy nowojorczyk, w wieku 16 lat i powyżej, może złożyć wniosek o wydanie standardowego, 
niekomercyjnego prawa jazdy lub tymczasowego prawa jazdy dla początkującego kierowcy, 
niezależnie od statusu imigracyjnego.

Jakie dokumenty są przyjmowane?
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+ + 
Przyjmowane są różne rodzaje dokumentów. Wszyscy wnioskodawcy muszą dostarczyć dokumenty o łącznej 
wartości 6 punktów, potwierdzające tożsamość, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Osoby, które nigdy 
nie otrzymały numeru ubezpieczenia społecznego, muszą podpisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je 
wraz z wnioskiem.
Niektóre przykłady (nie jest to wyczerpująca lista) przyjmowanych dokumentów to:

O wartości 1 punktu każdy O wartości 4 punktów każdy

• IDNYC 
Liczy się również jako potwierdzenie miejsca 
zamieszkania

• Świadectwo zagranicznej uczelni lub 
zaświadczenie o pobieraniu nauki* 
*2 punkty ze zdjęciem

• Dokumentacja podatkowa 
Liczy się również jako potwierdzenie miejsca 
zamieszkania

• Ważna legitymacja konsularna 
Liczy się również jako potwierdzenie wieku

• Ważny paszport zagraniczny 
Liczy się również jako potwierdzenie wieku

• Zagraniczne prawo jazdy 
(Ważne lub przeterminowane o okres nie 
dłuższy niż 24 miesiące). Liczy się również 
jako potwierdzenie wieku

Jeśli nie jest to wyraźnie określone, DMV nie przyjmuje dokumentów przeterminowanych.
NYS DMV oferuje narzędzie online umożliwiające ustalenie tego, jakie dokumenty należy dostarczyć wraz z 
wnioskiem o wydanie prawa jazdy lub tymczasowego prawa jazdy dla początkującego kierowcy. Dodatkowe 
informacje znaleźć można na stronie dmv.ny.gov.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?
Po zebraniu oryginalnych dokumentów należy przynieść je do wybranego biura DMV. W biurze DMV będzie 
można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. 
Prosimy zauważyć, że osoby, które nigdy nie posiadały prawa jazdy, będą musiały zdać egzamin teoretyczny, 
aby otrzymać tymczasowe prawo jazdy dla początkującego kierowcy. Aby otrzymać prawo jazdy, należy 
nabrać wprawy w jeżdżeniu samochodem, odbyć kurs nauki jazdy oraz zdać egzamin z jazdy.
W przypadku pytań dotyczących ryzyka ponoszonego przez siebie lub członków rodziny prosimy 
o kontakt z infolinią New American Hotline dzwoniąc pod numer 1-800-566-7636.
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Prawo jazdy dla wszystkich
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https://dmv.ny.gov/driver-license/driver-licenses-and-green-light-law
http://nysdmv.standard-license-and-permit-document-guide.sgizmo.com/s3/?_ga=2.25821437.196558064.1576165678-45186800.1502120393
https://dmv.ny.gov/driver-license/driver-licenses-and-green-light-law


Ile kosztuje wydanie prawa jazdy/tymczasowego 
prawa jazdy dla początkującego kierowcy?

•  Koszt wydania prawa jazdy różni się w zależności 
od wieku. Opłata wynosi od $64,50 do $107,50. 
Wszystkie hrabstwa Miasta Nowy Jork doliczają 
również Miejską Opłatę Komunikacyjną.

•  Należy wystrzegać się pozbawionych skrupułów 
osób lub firm naliczających opłaty za otrzymanie 
prawa jazdy lub obiecujących uzyskanie tańszego 
prawa jazdy. Prawa jazdy wydawane są wyłącznie 
przez DMV — nie należy za nie płacić nikomu 
poza DMV. 

•  Odpowiedzi na pytania w kwestii nowych 
przepisów dotyczących prawa jazdy lub oszustw 
można uzyskać dzwoniąc na infolinię New 
Americans Hotline pod numer 1-800-566-7636.

Czy władze federalne mogą zmusić rząd stanowy 
do przekazania danych wnioskodawcy?

•  Nowe prawodawstwo w szczególności ogranicza 
dostęp agencji egzekwujących przestrzeganie 
prawa imigracyjnego do danych DMV oraz 
zabrania wykorzystywania danych lub informacji 
DMV w celu egzekwowania przepisów prawa 
imigracyjnego.

•  Ochronie podlegają takie informacje jak numer 
ubezpieczenia społecznego, miejsce zatrudnienia 
lub to, czy prawo jazdy jest zgodne z wymogami 
REAL ID.

•  Prawo dopuszcza jednakże ujawnienie takich 
informacji w przypadku wydania przez sędziego 
stosownego nakazu.

•  Należy pamiętać, że niektóre, ograniczone dane 
(takie jak imię i nazwisko oraz adres) mogą nie być 
objęte ochroną.

Czy istnieją jakiekolwiek widoczne lub 
merytoryczne różnice pomiędzy nowymi a innymi 
prawami jazdy?

•  Każda osoba otrzymująca „standardowe” prawo 
jazdy otrzyma ten sam dokument, niezależnie od 
statusu imigracyjnego.

•  „Standardowe” prawo jazdy będzie zawierać 
adnotację „Not for Federal Purposes” (Nie do 
celów federalnych), dla podkreślenia, że nie może 
być ono wykorzystywane w celu wejścia na pokład 
samolotu, wejścia do budynku federalnego itd.

Często zadawane pytania
Czy nieudokumentowani nowojorczycy będą 
mogli uzyskać prawo jazdy zgodne z wymogami 
„REAL ID”, uprawniające do przelotu samolotem? 

•  Nie. Nowojorskie prawo jazdy zgodne z wymogami 
„REAL ID” wymaga potwierdzenia określonego 
statusu imigracyjnego. Przepisy prawa federalnego 
mówią, iż poczynając od 2020 r. stanowe prawa 
jazdy wykorzystywane do wejścia na pokład 
samolotu muszą spełniać wymogi ustawy REAL ID.

•  Osoby posiadające status DACA i TPS oraz inni 
nowojorscy imigranci, mający zezwolenie na 
pracę lub prawo do legalnego pobytu, mogą 
wnioskować o wydanie prawa jazdy spełniającego 
wymogi „REAL ID”. Takie prawo jazdy utraci jednak 
ważność wraz wygaśnięciem zezwolenia na pracę 
lub legalnego pobytu.

Podobno urzędnicy niektórych hrabstw spoza 
Miasta Nowy Jork protestowali przeciwko 
wprowadzeniu tych nowych przepisów prawa. 
Czy wizyta w DMV w Nowym Jorku w celu złożenia 
wniosku jest bezpieczna?

•  DMV w pięciu dzielnicach Nowego Jorku (Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, Staten Island i Queens) 
podlegają bezpośredniemu zwierzchnictwu władz 
stanowych.

•  Mimo iż urzędnikom hrabstwa nie wolno odmawiać 
wydania prawa jazdy nieudokumentowanym 
mieszkańcom, osoby, które nie czują się 
bezpiecznie składając wniosek o wydanie prawa 
jazdy w swoim hrabstwie, mogą ubiegać się o 
wydanie prawa jazdy w innym hrabstwie, w tym w 
hrabstwach Miasta Nowy Jork.

•  Aby znaleźć pobliskie biuro DMV prosimy zajrzeć 
na stronę dmv.ny.gov/offices
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http://dmv.ny.gov/offices

