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OSTRZEŻENIE! MOŻESZ NARUSZAĆ ZASADY TLC DOTYCZĄCE PROWADZENIA 
POJAZDÓW PRZEZ ZMĘCZONYCH KIEROWCÓW 

 
CO TO SĄ ZASADY PROWADZENIA POJAZDÓW PRZEZ ZMĘCZONYCH KIEROWCÓW?    
Zgodnie z nowymi zasadami Taxi & Limousine Commission, dotyczącymi prowadzenia pojazdów przez zmęczonych 
kierowców, licencjonowani kierowcy TLC mogą przewozić pasażerów przez maksymalnie 10 godzin w ciągu 24 godzin oraz 
do 60 godzin w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli). Do limitu przejazdów wliczany jest tylko czas przejazdu z pasażerem. 
 
DLACZEGO TLC UCHWALIŁA TE ZASADY?  
Prowadzenie pojazdu przez zmęczone osoby stanowi zagrożenie dla kierowców, pasażerów i pieszych. 
Prowadzenie w stanie zmęczenia spowalnia szybkość reakcji, co powoduje większe ryzyko wypadku samochodowego. 
  
 
KIEDY PROWADZIŁEM SAMOCHÓD ZA DŁUGO? 
To pismo pomoże Ci lepiej zrozumieć, kiedy prowadzenie pojazdu może naruszać zasady dotyczące prowadzenia 
samochodów przez zmęczonych kierowców. Poniżej podane informacje pokazują, w których dniach i godzinach 
przekroczyłeś(-aś) limity godzin w styczniu 2018 roku. 
 

   

   

   

   

 
CZY OTRZYMAM WEZWANIE Z TLC? 
To pismo ostrzegawcze NIE jest wezwaniem i nie otrzymasz wezwania na podstawie liczby godzin przejechanych w 
podanych dniach. Jeśli jednak w przyszłości nie zmniejszysz liczby godzin przejechanych z pasażerami możesz otrzymać 
wezwanie w związku z prowadzeniem samochodu w stanie zmęczenia, gdy TLC rozpocznie egzekwowanie obowiązujących 
zasad. 

 
JAK MOGĘ ZAPOBIEGAĆ PROWADZENIU SAMOCHODU W STANIE ZMĘCZENIA? 
 

• Czas spędzany z pasażerami monitoruj w aplikacjach TPEP, LPWP lub rejestrując godziny swojego czasu jazdy z 
pasażerem. Monitorując czas z pasażerem, będziesz wiedzieć, kiedy musisz odpocząć.   
 

• Jeśli w niektóre dni tygodnia przekroczyłeś(-aś) dzienny limit godzin, dostosuj swój harmonogram, aby rozłożyć 
przejazdy na więcej dni i zachować bezpieczeństwo. 

 

• Nigdy nie udostępniaj innym kierowcom swoich danych logowania do TPEP, LPEP ani do aplikacji. Stanowi to 
naruszenie zasad TLC i te godziny wliczane są do Twojego limitu przejazdów. 

 

• Jeśli poczujesz się zmęczony(-a) za kierownicą, zrób sobie przerwę lub zakończ jazdę w danym dniu. Musisz 
wysypiać się każdego dnia, aby być na tyle sprawnym(-ną), by prowadzić samochód.  

 

• Więcej dowiesz się na stronie nyc.gov/tlcfatigue 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prowadzenia pojazdów przez zmęczonych kierowców, skontaktuj się z TLC 
External Affairs, pisząc na adres tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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OSTRZEŻENIE! Naruszasz zasady TLC dotyczące prowadzenia pojazdów przez zmęczonych kierowców.  
Więcej w języku polskim dowiesz się na stronie nyc.gov/tlcfatigue 


