
Polish – March 24, 2020 

 
Najświeższe informacje TLC dotyczące COVID-19 

 
W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, TLC oraz władze miejskie podejmują 
kroki dla zapewniania wsparcia kierowcom TLC, właścicielom pojazdów i firmom. Będziemy na 
bieżąco informować o aktualnym statusie operacyjnym TLC oraz zasobach udostępnianych przez 
miasto. TLC monitoruje sytuację oraz w miarę potrzeb, zapewni dodatkowe wsparcie i informacje. 
Najświeższe informacje dostępne są w witrynie TLC lub w serwisie Twitter twitter.com/nyctaxi  
 
Działalność operacyjna TLC 
• Wydawanie licencji (Long Island City)  

− Biura pozostaną nadal czynne, zostanie natomiast ograniczona ilość wizyt w biurach.  
− Umówione już wizyty: Interesanci, którzy mają umówione już wizyty: zostaną 

obsłużeni. W razie konieczności odwołania lub przełożenia wizyty, prosimy postępować 
wg instrukcji podanych w e-mailu zawierającym potwierdzenie wizyty.   

− Osoby bez umówionej wizyty: Zamiast wizyt w naszych biurach wydających licencje, 
prosimy o kontakt z TLC online. NYC TLC Online Appointment System. 

− Informacje online i transakcje: Prosimy o kontakt z TLC online w celu uzyskania 
następujących informacji: 
 Weryfikacja statusu prawa jazdy, daty złożenia wniosku, daty ważności, terminów 

badań na obecność narkotyków oraz innych wymogów na stronie: TLC UP 24 na 
dobę, 7 dni w tygodniu. 

 Aktualizacji swoich danych kontaktowych można dokonać na stronie: LARS 24 na 
dobę, 7 dni w tygodniu. 

 Potrzebujesz pomocy lub odpowiedzi dodatkowe pytania? Personel TLC jest 
dostępny, aby udzielać odpowiedzi na pytania. Zapytania prosimy wysłać e-mailem 
na adres licensinginquiries@tlc.nyc.gov lub zadzwonić do Biura obsługi klienta TLC 
w godz. od 8:30 do 16:00, od poniedziałku do piątku. 
• Wnioski o wydanie prawa jazdy i zapytania: (718) 391-5501 
• Wezwania sądowe i ugody: (718) 391-5584 

• Dochodzenie na drodze sądowej (Long Island City) 
− Rozprawy: Biuro OTAH jest nadal czynne, ale przekłada rozprawy na wniosek osób 

ubiegających się o wyznaczenie nowego terminu rozprawy.  Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie OATH website. 

− Ugody TLC: Wszystkie wnioski o zawarcie ugody należy przesyłać pocztą elektroniczną 
na adres settlements@tlc.nyc.gov. Aby ograniczyć ilość oczekujących w poczekalni 
interesantów, osoby przychodzące do biura TLC LIC w celu zawarcia ugody mogą zostać 
poproszone o powtórne przyjście w innym terminie.  Personel strony oskarżającej będzie 
zdalnie rozpatrywać wnioski o zawarcie ugody.   

• Inspekcje pojazdów (Woodside) 
− Przeglądy pojazdów: Zakład przeglądów technicznych TLC w Woodside będzie nadal 

czynny. Właściciele pojazdów, którzy są umówieni na przegląd, powinni się zgłosić na 
wyznaczoną wizytę. Właściciele pojazdów, którzy otrzymali nakaz naprawy 
uszkodzenia, powinni jej dokonać i zgłosić się na ponowny przegląd stosownie do 
instrukcji podanych w nakazie.   

https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/lars/
mailto:licensinginquiries@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/reschedule-upcoming-hearings.page

