
            Polish / Polski 

 

FITNESS RULES NOTICE  
POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW 

_ _ _ _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __ 
 

PRZED ZŁOŻENIEM WNOSKU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ POWIADOMIENIA 
 

Komisja TLC wprowadziła zmiany do zasad procesu wnioskowania o wydanie prawa jazdy. Dotyczą one zakazu wnioskowania przez okres 
jednego (1) roku i trzech (3) lat, w zależności od rejestru wykroczeń wnioskodawcy prowadzonego przez TLC i DMV. 

 
Prosimy zauważyć, że jeżeli personel TLC nie był w stanie zadecydować o tym, czy złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony 
odmownie i został on przyjęty, opłaty związane ze składaniem wniosku o wydanie licencji nie zostaną zwrócone. Wnioskodawca 
nie powinien składać wniosku, jeżeli dane wnioskodawcy posiadane przez TLC lub DMV odpowiadają opisowi podanemu w 
powiadomieniu dotyczącym kryteriów. 

 

Zakaz jednoroczny (1) - (jeżeli w roku ubiegłym) 

* Więcej niż trzy (3) wypadki drogowe w ciągu jednego roku. Okres zakazu jednorocznego (1) będzie liczyć się od daty ostatniego wypadku. 

* Naruszenie przepisów drogowych podczas prowadzenia pojazdu bez ważnego prawa jazdy. 

* Odrzucenie uprzednio złożonego wniosku. Prezes odrzuci wniosek złożony w terminie jednego roku od złożenia poprzedniego  
wniosku, jeżeli poprzedni wniosek odrzucono z powodu braku kwalifikacji do uzyskania licencji. Okres zakazu jednorocznego będzie  
liczony od daty poprzedniego wniosku złożonego w Komisji. 

 

* Zażywanie narkotyków - stwierdzone na podstawie badania na obecność narkotyków, wymaganego przez TLC w przypadku, gdy wynik testu nie był 
kwestionowany lub gdy zakwestionowano go bez powodzenia. Okres zakazu jednorocznego (1) będzie liczyć się od daty pozytywnego wyniku testu. 

Zakaz trzyletni (3) - (jeżeli w roku ubiegłym) 

 

* Wszelkie zabronione w świetle zasad TLC działania stanowiące naruszenie zakazu prowadzenia licencjonowanego pojazdu TLC pod wypływem napoju 
alkoholowego (niezależnie od zawartości alkoholu) lub narkotyków. 

* Wszelkie zabronione w świetle zasad TLC działania stanowiące naruszenie zakazu łapownictwa, nadużycia, składania fałszywych oświadczeń, kradzieży, gróźb pod 
adresem innej osoby, nękania, maltretowania lub stosowania przemocy fizycznej. 

* Wszelkie zabronione w świetle zasad TLC działania stanowiące naruszenie zakazu posiadania broni w licencjonowanym pojeździe TLC. 

* Odebranie wydanej poprzednio licencji. Jeżeli w okresie rozpatrywania odebrania licencji, wydana licencja utraciła ważność lub została zwrócona Prezesowi. 

* Zwrot licencji w okresie rozpatrywania odebrania licencji. Szczególne względy dotyczące licencji odebranych w ramach Critical Driver / Programu 
krytycznych kierowców lub Persistent Violator  / Programu notorycznych naruszeń. Po upływie minimum jednego (1) roku od daty wezwania do wzięcia 
udziału w Programie krytycznych kierowców lub Programie notorycznych naruszeń, wnioskodawca 
może ubiegać się o zniesienie trzyletniego zakazu przez Prezesa. Wniosek taki można złożyć jedynie kierowca, który w rejestrze wykroczeń drogowych ma mniej, niż 
trzy punkty naliczone w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o zniesienie zakazu. 

* Utrata ważności licencji w okresie rozpatrywania odebrania licencji. Jeżeli posiadana licencja utraciła ważność w okresie rozpatrywania odebrania licencj,i okres 
trzyletniego (3) zakazu będzie liczyć się od daty pozytywnego wyniku testu. 

Wniosek może również zostać odrzucony z następujących powodów: 

* Błąd lub brakujące informacje we wniosku. Jeżeli wniosek zawiera istotny błąd lub niekompletne dane, lub jeżeli wnioskodawca nie powiadomi  
Prezesa o istotnych zmianach w treści wniosku. 

* Program krytycznych kierowców: w przypadku zgromadzenia powyżej 6 punktów w okresie 15 miesięcy poprzedzających ostatnie naliczenie punktów przez DMV, 
posiadana licencja może zostać zawieszona lub odebrana, stosownie do zasad Programu krytycznych kierowców; z tego względu wniosek zostanie odrzucony. 

* Toczące się postępowanie karne. Prezes może odroczyć rozpatrzenie wniosku złożonego przez osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne. Jeżeli zarzuty 
nie zostaną oddalone w terminie 90 dni od złożenia wniosku, wniosek zostanie odrzucony. 
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