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Licencja kierowcy TLC

Licencja na pojazd TLC

Numer licencji na pojazd 
TLC można znaleźć na 
naklejce pojazdu.

Przykładowe dokumenty do wniosku o wydanie licencji TLC - kierowca, 
pojazd Rodzaje licencji

Medalion TLC 



str. 4Jak odpowiedzieć na wezwanie/zawrzeć ugodę 

1. W pasku nawigacji po lewej stronie wybierz
‘Summonses/Settlements’ (Wezwania/Ugody).

Jeżeli chcesz wyświetlić wszystkie otwarte wezwania/
ugody dotyczące specyficznych numerów licencji, 
przejdź do części ‘Option 1’ (Opcja 1) i postępuj wg 
instrukcji podanych podanych poniżej w punkcie 
1.A.

Jeżeli chcesz znaleźć konkretne wezwanie/ugodę 
po numerze, przejdź do części ‘Option 2’ (Opcja 2) i 
postępuj wg instrukcji podanych poniżej w punkcie 
1.B.

1.A Opcja 1 — wyszukiwanie wg numeru licencji

1.A.1. Wybierz rodzaj licencji (na przykład: kierowca).

1.A.2 Wpisz numer posiadanej licencji, datę
ważności licencji oraz 5 ostatnich cyfr numeru
ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub numeru
identyfikacyjnego pracodawcy (EIN).

1.A.3 Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a robot’ (Nie
jestem robotem) i wypełnij pole „CAPTCHA”.

1.A.4 Kliknij ‘Search’ (Wyszukaj), po czym postępuj
wg instrukcji podanych poniżej w kroku 2.

Kontynuacja na następnej stronie  >>



str. 5Jak odpowiedzieć na wezwanie/zawrzeć ugodę (cd.)

1.B Opcja 2 — wyszukiwanie wg numeru 
wezwania/ugody

1.B.1 Wpisz numer wezwania/ugody (bez 
kresek/spacji)

1.B.2 Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a 
robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij pole 
„CAPTCHA”.

1.B.3 Kliknij ‘Search’ (Wyszukaj), po czym 
postępuj wg instrukcji podanych poniżej w 
kroku 2.

Kontynuacja na następnej stronie  >>



str. 6Jak odpowiedzieć na wezwanie/zawrzeć ugodę (cd.)

2. Zapoznaj się z treścią części ‘Respondent 
Authentication’ (Uwierzytelnienie 
pozwanego) i ‘Declaration’ (Oświadczenie). 
Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij pole obok 
zwrotu ‘I agree’ (Wyrażam zgodę). 

3. Pojawi się okienko ostrzeżenia. Jeżeli 
wyrażasz zgodę na treść, wybierz ‘OK’. 

Kontynuacja na następnej stronie  >>
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4. Zapoznaj się z treścią strony 
‘Make a Summons Payment’ 
(Zapłać grzywnę) oraz z 
informacjami dotyczącymi 
wezwania podanymi w tabeli.

(W zależności od rodzaju wezwania, 
mogą zostać naliczone punkty 
karne).

5. Zapoznaj się z treścią strony 
‘Guilty Acceptance’ (Przyznanie się 
do winy). Jeżeli wyrażasz zgodę, 
kliknij pole obok zwrotu ‘I agree’ 
(Wyrażam zgodę).

6. Na zakończenie kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj). Zostaniesz 
przekierowany na portal realizacji 
płatności Miasta Nowy Jork 
(CityPay) i otrzymasz dodatkowe 
instrukcje dotyczące dokonania 
płatności.

7. Po dokonaniu płatności na 
portalu CityPay, otrzymasz wysłane 
e-mailem pokwitowanie.

Jak odpowiedzieć na wezwanie/zawrzeć ugodę (cd.)
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1. W pasku nawigacji po lewej stronie 
wybierz ‘Fees and returned payments’ 
(Opłaty i zwroty płatności). 

2. Wybierz status licencji, który 
najlepiej określa posiadaną przez 
Ciebie licencję, a następnie kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj). 

3. Wpisz numer licencji, datę ważności 
licencji oraz 5 ostatnich cyfr numeru 
ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub 
numeru identyfikacyjnego pracodawcy 
(EIN). 

4. Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a 
robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij 
pole „CAPTCHA”, a następnie kliknij 
‘Search’ (Wyszukaj). 

5. Zapoznaj się z treścią sekcji ‘Fee TLC 
Authentication’ (Uwierzytelnienie opłaty 
TLC) i ‘Declaration’ (Oświadczenie), 
jak również informacjami zawartymi w 
tabeli. Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij 
pole obok zwrotu ‘I agree’ (Wyrażam 
zgodę). 

6. Kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj)  

Kontynuacja na następnej stronie >>

Jak dokonywać opłat
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7. Zweryfikuj kwoty opłat w sekcji ‘Fees 
and Returned Payments’ (Opłaty i zwroty 
płatności).

8. Kliknij znak „+” po lewej stronie rodzajów 
opłat, aby wyświetlić opłaty indywidualne. 

9. Kliknij pole obok wybranych opłat. ‘Total 
Amount’ (Suma opłat) w sekcji ‘Summary’ 
(Zestawienie) zostanie zaktualizowana 
stosownie do dokonanego wyboru. (Możesz 
wybrać jednorazowo do 60 opłat). 

10. Zapoznaj się z treścią strony ‘Declaration 
of Payment’ (Deklaracja płatności). Jeżeli 
wyrażasz zgodę, kliknij pole obok zwrotu ‘I 
agree’ (Wyrażam zgodę). 

11. Na zakończenie kliknij ‘Continue’ 
(Kontynuuj). Zostaniesz przekierowany na 
portal realizacji płatności Miasta Nowy Jork 
(CityPay) i otrzymasz dodatkowe instrukcje 
dotyczące dokonania płatności. 

12. Po dokonaniu płatności na portalu 
CityPay, otrzymasz wysłane e-mailem 
pokwitowanie.

Jak dokonywać opłat - (cd.)



str. 10

Uwaga: jeżeli posiadasz więcej niż 
jedną licencję TLC, dane kontaktowe 
należy zaktualizować indywidualnie dla 
każdej licencji. 

1. W pasku nawigacji po lewej stronie 
wybierz ‘Update info’ (Zaktualizuj 
dane). 

2. Wybierz rodzaj licencji, którą chcesz 
zaktualizować, a następnie kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj).

3. Wpisz numer posiadanej licencji, 
datę ważności licencji oraz 5 ostatnich 
cyfr numeru ubezpieczenia socjalnego 
(SSN) lub numeru identyfikacyjnego 
pracodawcy (EIN). 

4. Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a 
robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij 
pole „CAPTCHA”, a następnie kliknij 
‘Search’ (Wyszukaj). 

5. Zapoznaj się z treścią sekcji ‘TLC 
Authentication’ (Uwierzytelnienie 
TLC) i ‘Declaration’ (Oświadczenie). 
Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij pole 
obok zwrotu ‘I agree’ (Wyrażam 
zgodę). Następnie kliknij ‘Continue’ 
(Kontynuuj).

Kontynuacja na następnej stronie >>

Jak przeglądać i aktualizować dane kontaktowe
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6. Po lewej stronie pojawi się Twój aktualny adres 
e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji i 
adres zamieszkania. Po prawej stronie będą puste pola.
7. A Jeżeli chcesz zaktualizować swój numer 
telefonu, wpisz nowy numer telefonu w polu 
zatytułowanym ‘Telephone’ (Telefon). Nie musisz 
wypełniać żadnych innych pól. 
B Jeżeli chcesz zaktualizować swój adres e-mail, 
wpisz nowy adres e-mail w polu zatytułowanym 
‘Email Address’ (adres e-mail) i w polu ‘Confirm 
Email Address’ (potwierdź adres e-mail).  Nie musisz 
wypełniać żadnych innych pól.
C Jeżeli chcesz zaktualizować swój adres 
do otrzymywania korespondencji (adres do 
korespondencji), wpisz nowy adres w polu 
zatytułowanym ‘New Mailing Address’ (Nowy adres 
do korespondencji).   
C Jeżeli chcesz zaktualizować swój adres 
(miejsce zamieszkania), wpisz nowy adres w polu 
zatytułowanym ‘New Residence Address’ (Nowy 
adres zamieszkania). 
(Jeżeli chcesz zaktualizować zarówno adres do 
korespondencji jak i adres zamieszkania, a jest on 
taki sam, wypełnij pola zatytułowane ‘New Mailing 
Address’ (Nowy adres do korespondencji), a 
następnie kliknij pole obok zwrotu ‘Same as mailing 
address’ (Taki sam, jak adres do korespondencji). 
Spowoduje to automatyczne wypełnienie pola 
adresu zamieszkania). 

Kontynuacja na następnej stronie  >>

Jak przeglądać i aktualizować dane kontaktowe - (cd.)



str. 12

8. Zapoznaj się z treścią części 
‘Review & Confirm’ (Zweryfikuj 
i potwierdź) oraz ‘Affirmation’ 
(Deklaracja). Jeżeli wyrażasz zgodę, 
kliknij pole obok zwrotu ‘I agree’ 
(Wyrażam zgodę). 

9. Na zakończenie kliknij ‘Submit 
Updated Information’ (Wyślij 
zaktualizowane dane). Otrzymasz 
wtedy odpowiednie potwierdzenie.

Jak przeglądać i aktualizować dane kontaktowe - (cd.)
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1. W pasku nawigacji po lewej stronie 
wybierz  ‘Apply for New License’ (Złóż 
wniosek o wydanie nowej licencji). 

2. Na pytanie ‘application type’ (rodzaj 
wniosku), odpowiedz ‘Driver’ (Kierowca). 

3. Z rozwijalnego menu wybierz ‘License 
Type’ (Rodzaj licencji), a następnie kliknij 
przycisk ‘Apply’ (Złóż wniosek), aby 
kontynuować.

4. Zapoznaj się z treścią strony ‘Getting 
Started’ (Szybkie wprowadzenie). Jeżeli 
wyrażasz zgodę, kliknij pole obok 
zwrotu ‘I have read and understand the 
above’ (Zapoznałem się z powyższymi 
informacjami), po czym kliknij ‘Continue’ 
(Kontynuuj). 

5. Zapoznaj się z treścią strony ‘Fitness 
Review Notice’ (Powiadomienie o 
weryfikacji kwalifikacji). Jeżeli wyrażasz 
zgodę, kliknij pole obok zwrotu ‘I agree’ 
(Wyrażam zgodę), po czym kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj). 

Kontynuacja na następnej stronie  >>

Jak złożyć wniosek o wydanie nowej licencji - kierowca 
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6. Odpowiedz na pytania 
kwestionariusza oraz zapoznaj się z 
treścią strony ‘Apply’ (Złóż wniosek). 
Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij ‘Review 
and Confirm’ (Zweryfikuj i potwierdź).

7. Zweryfikuj treść składanego wniosku 
w sekcji ‘Declaration’ (Oświadczenie) 
na stronie ‘Review and Confirm’ 
(Zweryfikuj i potwierdź). Po wyrażeniu 
zgody, kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not 
a robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij 
pole „CAPTCHA”, a następnie kliknij  
‘Submit Application’(Wyślij wniosek). 

8. Zostaniesz przekierowany na portal 
realizacji płatności Miasta Nowy Jork 
(CityPay) i otrzymasz dodatkowe 
instrukcje dotyczące dokonania 
płatności. 

9. Po dokonaniu płatności otrzymasz 
e-mailem pokwitowanie oraz instrukcje 
dotyczące dalszego postępowania. 
Wyświetli się również strona 
‘Complete’ (Potwierdzenie realizacji) 
zawierająca podsumowanie transakcji 
oraz informacje dotyczące dalszego 
postępowania. 

Jak złożyć wniosek o wydanie nowej licencji - kierowca  (cd.)
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1. W pasku nawigacji po lewej stronie wybierz  ‘Apply for 
New License’ (Złóż wniosek o wydanie nowej licencji).

2. Na pytanie ‘application type’ (rodzaj wniosku), 
odpowiedz ‘Vehicle’ (Pojazd). 

3. Z rozwijanego menu ‘License Type’ (Rodzaj licencji) 
wybierz ‘For Hire Vehicle – Non SHL’ (Pojazd do 
wynajęcia – nie SHL). 

4. Następnie, wybierz rodzaj prowadzonej działalności 
i podaj, czy skontaktowałeś się już z bazą, z którą Twój 
pojazd będzie powiązany. Następnie kliknij przycisk 
‘Apply’ (Złóż wniosek), aby kontynuować.

5. Zapoznaj się z treścią strony ‘Getting Started’ (Szybkie 
wprowadzenie). Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij ‘Continue’ 
(Kontynuuj).

6. Na stronie weryfikacji wpisz numer swojej bazy ‘Base 
Number’. Nazwa i rodzaj bazy pojawi się automatycznie. 
Jeżeli informacje są poprawne, wybierz ‘yes’ (tak) w 
odpowiedzi na pytanie ‘Is this your Base Information?’ 
(Czy są to dane Twojej bazy?)

7. Wpisz numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) i potwierdź 
go w polu ‘Re-enter Vehicle Identification Number (VIN)’ 
(Ponownie wprowadź numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)).

8. Wpisz numer ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub 
numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN) oraz wskaż, czy 
zamierzasz powiązać licencję pojazdu z zezwoleniem SHL. 
Na zakończenie kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj). 

Kontynuacja na następnej stronie  >> 

Jak złożyć wniosek o wydanie nowej licencji - pojazd do wynajęcia (cd.) 
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9. Na stronie ‘Vehicle info’ (Dane pojazdu) podaj rocznik 
pojazdu, markę, model, liczbę siedzeń, zaznacz, czy jest to 
wersja wydłużona, czy posiada tablice pojazdu do wynajęcia i 
czy jest to pojazd przystosowany do przewozu pasażerów na 
wózkach inwalidzkich. Następnie kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj). 

10. Na stronie ‘Owner Info’ (Dane właściciela) wpisz swoje imię 
i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, preferencje językowe 
i adres do korespondencji. Następnie kliknij ‘Continue’ 
(Kontynuuj).

11. Na stronie ‘Insurance’ (Ubezpieczenie) wpisz numer polisy 
ubezpieczeniowej pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia 
okresu ubezpieczeniowego oraz zaznacz, czy masz udział 
własny ubezpieczonego w szkodzie. Następnie kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj). 

Kontynuacja na następnej stronie  >> 

Jak złożyć wniosek o wydanie nowej licencji - pojazd do wynajęcia (cd.) 
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12. Na stronie ‘Questionnaire’ 
(Kwestionariusz) wskaż, czy 
posiadany pojazd ma przebieg 
ponad 500 mil, czy jego 
wysokość przekracza siedem 
stóp i czy waga wynosi powyżej 
8 500 funtów. 

13. Zweryfikuj wniosek i zapoznaj 
się z treścią sekcji ‘Affirmation’ 
(Deklaracja). Po wyrażeniu 
zgody, kliknij pole obok zwrotu ‘I 
affirm’ (Potwierdzam), kliknij pole 
obok zwrotu ‘I’m not a robot’ 
(Nie jestem robotem) i wypełnij 
pole „CAPTCHA”, a następnie 
kliknij  ‘Review & Confirm’ 
(Zweryfikuj i potwierdź). 

14. Zostaniesz przekierowany na 
portal realizacji płatności Miasta 
Nowy Jork (CityPay) i otrzymasz 
dodatkowe instrukcje dotyczące 
dokonania płatności. 

15. Po dokonaniu płatności 
otrzymasz e-mailem pokwitowanie oraz instrukcje 
dotyczące dalszego postępowania. Wyświetli się również 
strona ‘Complete’ (Potwierdzenie realizacji) zawierająca 
podsumowanie transakcji oraz informacje dotyczące dalszego 
postępowania. 

Jak złożyć wniosek o wydanie nowej licencji - pojazd do wynajęcia (cd.)



str. 18Jak dokonać opłaty za przedłużenie licencji - kierowca 

Kontynuacja na następnej stronie  >> 

1. W pasku nawigacji po lewej stronie 
wybierz ‘Renewal Payment’ (Opłata za 
przedłużenie). 

2. Wybierz  ‘Driver’ (Kierowca), a następnie 
kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj). 

3. Wpisz numer posiadanej licencji kierowcy, 
datę ważności licencji oraz 5 ostatnich cyfr 
numeru ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub 
numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN).

4. Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a 
robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij pole 
„CAPTCHA”, a następnie kliknij ‘Search’ 
(Wyszukaj). 

5. Zapoznaj się z treścią sekcji ‘TLC 
Authentication’ (Uwierzytelnienie TLC) i 
‘Declaration’ (Oświadczenie). Jeżeli wyrażasz 
zgodę, kliknij pole obok zwrotu ‘I agree’ 
(Wyrażam zgodę). 

6. Pojawi się okienko ostrzeżenia. Jeżeli 
wyrażasz zgodę na treść, wybierz ‘OK’.
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7. Kliknij pole obok ‘Total Renewal Fee’ 
(Całkowita kwota opłaty za przedłużenie), 
aby wybrać opłatę. Kwota opłaty za 
przedłużenie zostanie zaktualizowana do 
kwoty należnej. Aby dokonać płatności, 
kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj). Zostaniesz 
przekierowany na portal realizacji płatności 
Miasta Nowy Jork (CityPay) i otrzymasz 
dodatkowe instrukcje dotyczące dokonania 
płatności. 

8. Po dokonaniu płatności otrzymasz wysłane 
e-mailem pokwitowanie. 

Jak dokonać opłaty za przedłużenie licencji - kierowca (cd.)



str. 20Jak dokonać opłaty za przedłużenie licencji - pojazd 

Kontynuacja na następnej stronie  >> 

1. W pasku nawigacji po lewej stronie wybierz 
‘Renewal Payment’ (Opłata za przedłużenie). 

2. Wybierz  ‘Vehicle’ (Pojazd), a następnie kliknij 
‘Continue’ (Kontynuuj). 

3. Wpisz numer posiadanej licencji pojazdu, 
datę ważności licencji pojazdu oraz 5 ostatnich 
cyfr numeru ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub 
numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN). 

4. Kliknij pole obok zwrotu ‘I’m not a 
robot’ (Nie jestem robotem) i wypełnij pole 
„CAPTCHA”, a następnie kliknij ‘Search’ 
(Wyszukaj). 

5. Zapoznaj się z treścią sekcji ‘TLC 
Authentication’ (Uwierzytelnienie TLC) i 
‘Declaration of Applicant’ (Oświadczenie 
wnioskodawcy). Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij 
pole obok zwrotu ‘I agree’ (Wyrażam zgodę). 

6. Pojawi się okienko ostrzeżenia. Jeżeli 
wyrażasz zgodę na treść, wybierz ‘OK’.
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7. Kliknij pole obok ‘Total Renewal 
Fee’ (Całkowita kwota opłaty za 
przedłużenie), aby wybrać opłatę. 
Kwota opłaty za przedłużenie 
zostanie zaktualizowana do kwoty 
należnej. Aby dokonać płatności, 
kliknij ‘Continue’ (Kontynuuj). 
Zostaniesz przekierowany na portal 
realizacji płatności Miasta Nowy Jork 
(CityPay) i otrzymasz dodatkowe 
instrukcje dotyczące dokonania 
płatności. 

8. Po dokonaniu płatności otrzymasz 
wysłane e-mailem pokwitowanie. 

Jak dokonać opłaty za przedłużenie licencji - pojazd (cd.) 
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