
 

 
 

 

 

 
 
 

   

 

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ O NOWOJORSKIE: 
Pozwolenie dla osoby uczącej się jeździć Prawo jazdy Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą 

STANDARDOWY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ROZSZERZONY STANDARDOWY 
NIE DO 

CELÓW FEDERALNYCH 

l l lAkceptowany w celu odprawy na lot krajowy lub Akceptowany w celu odprawy na lot krajowy lub Nieakceptowany w celu odprawy na lot krajowy lub
wejścia do budynku federalnegowejścia do budynku federalnego wejścia do budynku federalnego 

ll Bez dodatkowej opłaty Forma identyfikacji nieuznawana na poziomiel Akceptowany na lądowych/morskich przejściach 
federalnyml Kwalifikacje: dowód ubezpieczenia społecznego, granicznych Stanów Zjednoczonych

dowód obywatelstwa lub legalnego statusu, Bez dodatkowej opłatylDostępny tylko dla obywateli USAl 

2 dowody miejsca zamieszkania oraz 6 punktów Kwalifikacje: potwierdzenie daty urodzenia, 1 potwierdzenielDodatkowa opłata w wysokości 30 USDlpotwierdzających imię i nazwisko. miejsca zamieszkania oraz 6 punktów potwierdzających imięKwalifikacje: dowód ubezpieczenia społecznego,l nazwisko. (Wymogi dotyczące zawodowego prawa jazdydowód obywatelstwa, 2 dowody miejsca 
(commercial driver's license, CDL) i dokumentu tożsamościzamieszkania oraz 6 punktów potwierdzających imię 
dla osób niebędących kierowcami - patrz strona 4)i nazwisko. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o STANDARDOWYM DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI (REAL ID) lub rozszerzonym dokumencie tożsamości 
można odwiedzić stronę internetową dmv.ny.gov/realid 

UWAGA: l Należy przedstawić oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone przez organ wydający. 
l Wydział pojazdów mechanicznych (Department of motor vehicles, DMV) nie przyjmuje dokumentów, które utraciły ważność, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. 

CZĘŚĆ A: Należy podać jedną (1) pozycję dotyczącą ubezpieczenia społecznego spośród wymienionych poniżej. Zaznaczyć punkty „Potwierdzenie
imienia i nazwiska” dla wybranego dowodu. 

Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV. 
Potwierdzenie 

imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Wydana w USA karta ubezpieczenia społecznego 2 
Pismo o braku uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (więcej informacji na ten temat - patrz strona 3) 0 
Oświadczenie o nieposiadaniu numeru ubezpieczenia społecznego (NSS-1 lub NSS-1A) * 0 
Numer ubezpieczenia społecznego bez karty (numer musi być wydrukowany na MV-44) * 0 

* Nie można wykorzystać w przypadku rozszerzonego dokumentu tożsamości lub REAL ID 

CZĘŚĆ B: Należy przedstawić co najmniej jeden (1) dowód z jednej z poniższych kategorii. Wszystkie dowody w tej części liczą się jako dowód daty 
urodzenia. Zaznaczyć punkty „Potwierdzenie imienia i nazwiska” dla wybranego dowodu. 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OBYWATELSTWO: Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV. 
Potwierdzenie 

imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Paszport lub karta paszportowa 4 
Zaświadczenie o naturalizacji lub obywatelstwie (N-550, N-560, N-561 i N-570) 3 
Akt urodzenia (wydany przez rząd stanowy lub lokalny) 0 
Oryginał lub uwierzytelniona kopia zgłoszenia urodzenia za granicą w konsulacie USA (FS-240, DS-1350, F-545) 0 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE LEGALNY STATUS: Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV.  
(Nie do wykorzystania w przypadku rozszerzonego dokumentu tożsamości) 

Potwierdzenie 
imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Paszport zagraniczny (więcej informacji znaleźć można w punkcie Wymagania dotyczące paszportu zagranicznego na stronie 3) 4 
Aktualna karta stałego pobytu I-551 (zielona karta) 3 
Wydana w USA karta upoważniająca do zatrudnienia (I-688B lub I-766) ze zdjęciem wraz z dokumentacją zatwierdzoną przez Departament
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (np. I-797), która wyraźnie określa ważny status legalny w USA zgodnie z 6 C.F.R. 37.3 3 

Karta upoważniająca do zatrudnienia (I-688B lub I-766) ze zdjęciem, wydana przez Służbę Imigracyjną i 
Naturalizacyjną/Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (musi być ważna) (NIE DO WYKORZYSTANIA W PRZYPADKU REAL ID) 3 

TYLKO DOWODY DATY URODZENIA: Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV.  
(Nie do wykorzystania w przypadku rozszerzonego dokumentu tożsamości, REAL ID lub dowodu tożsamości dla osób niebędących kierowcami) 

Potwierdzenie 
imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Zagraniczny akt urodzenia (wydany przez instytucję państwową) 0 
Nieaktualna karta stałego pobytu (która wygasła nie dawniej niż 2 lata temu) 2 
Nieaktualna karta upoważniająca do zatrudnienia (I-688B lub I-766) ze zdjęciem, wydana przez Służbę Imigracyjną i Naturalizacyjną/
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (która wygasła nie dawniej niż 2 lata temu) 

2 

Dowód tożsamości ze zdjęciem plemienia Mohawków z St. Regis 2 
Plemienny akt urodzenia od plemienia uznanego przez władze federalne, potwierdzający urodzenie w Stanach Zjednoczonych. 0 
Konsularny dokument tożsamości 4 
Zagraniczne prawo jazdy ze zdjęciem. Musi być aktualne lub takie, które utraciło ważność nie dawniej niż 2 lata temu. 4 
Karta przekroczenia granicy 3 
Wydana w USA wojskowa legitymacja ze zdjęciem (wydawana wyłącznie czynnemu, rezerwowemu i emerytowanemu personelowi wojskowemu) 3 
Prawo jazdy ze zdjęciem/zezwolenie na naukę jazdy ze zdjęciem/dokument tożsamości dla osób niebędących kierowcami ze zdjęciem,
wydane przez inny stan, jurysdykcję lub terytorium należące do Stanów Zjednoczonych bądź prowincję lub terytorium Kanady. Musi być 
aktualne lub takie, które utraciło ważność nie dawniej niż 2 lata temu. 

4 

Dodać punkty za potwierdzenie imienia i nazwiska, które zaznaczono w częściach A i B 
l W przypadku uzyskania co najmniej 6 punktów należy skorzystać z części C, aby spełnić wymagania dotyczące potwierdzenia miejsca zamieszkania

dla dokumentu, o którego wydanie się wnioskuje. 
l Jeżeli łączna liczba punktów jest mniejsza niż 6, należy przedstawić dodatkowe dowody z części C, aby łączna liczba punktów wyniosła 

6 lub więcej, w tym dowody pobytu wymagane dla dokumentów, o których wydanie się wnioskuje. 
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CZĘŚĆ C: Wymagany jest dowód zamieszkania w stanie Nowy Jork i dodatkowe potwierdzenia imienia i nazwiska 
Należy przedstawić albo 2 dowody zamieszkania w przypadku rozszerzonego dokumentu tożsamości, REAL ID, bądź 1 dowód zamieszkania w przypadku
standardowego prawa jazdy lub zezwolenia na naukę jazdy. 

Aktualny adres musi być wydrukowany na dokumencie, który ma być wykorzystany jako dowód zamieszkania (skrytka
pocztowa nie jest akceptowana). Wyciągi elektroniczne i rachunki elektroniczne muszą być wydrukowane. Może być 
zaakceptowany tylko jeden z każdego typu dowodu.
Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV. 

Potwierdzenie 
zamieszkania 

w stanie Nowy Jork 

Potwierdzenie 
imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Prawo jazdy / zezwolenie / dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą wydane przez stan Nowy Jork muszą 
być aktualne lub wygasłe nie dawniej niż 2 lata temu. TAK 6 

Oświadczenie DMV o tożsamości i/lub miejscu zamieszkania złożone przez rodzica/opiekuna (MV-45), JEŻELI 
WNIOSKODAWCA NIE MA JESZCZE 21 LAT TAK 4 

Oświadczenie DMV o tożsamości i/lub miejscu zamieszkania (MV-45A) - dla wnioskodawców reprezentowanych 
przez instytucje rządowe lub podmioty zatwierdzone przez rząd TAK 4 

Oświadczenie DMV o tożsamości (MV-45B) - dla wnioskodawców, którzy mogą być uznani za pozbawioną praw
wyborczych, bezdomną młodzież * TAK 4 

Świadectwo tytułu wydane przez stan Nowy Jork TAK 2 
Zawodowe prawo jazdy wydane przez stan Nowy Jork TAK 2 
Zezwolenie na posiadanie pistoletu w stanie Nowy Jork/mieście Nowy Jork TAK 2 
Legitymacja amerykańskiej szkoły średniej z zdjęciem z raportem lub oficjalny odpis TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 2 

Legitymacja amerykańskiej szkoły wyższej ze zdjęciem i oficjalny odpis TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 2 

Wyciąg bankowy TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Unieważniony czek TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Wydrukowany na komputerze odcinek wypłaty pobieranej w USA TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Dowód osobisty wydany przez gminę w USA ze zdjęciem TAK 1 
Polisa ubezpieczeniowa na życie lub aktualne oświadczenie (obowiązujące co najmniej 2 lata) TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Rachunki za usługi komunalne TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Formularz federalnego lub stanowego podatku dochodowego w Nowym Jorku W-2 TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 
Transkrypcja podatku Wewnętrznego Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS) lub pisma o nadaniu
numeru identyfikacyjnego podatnika indywidualnego* TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 1 

Roczne oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym (SSA-1099) TAK (Bieżący rok) 1 
Formularz federalnego lub stanowego podatku dochodowego lub oświadczenie o zarobkach (SSA-1099, SSA-1098) TAK (Bieżący rok) 0 
Zaświadczenie DMV o miejscu zamieszkania (MV-44NYR) ** TAK 0 
Oświadczenie o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej lub domu opieki TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Wyciąg z konta karty kredytowej TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Aktualny dowód ubezpieczenia właścicieli domów/wynajmujących (polisa, dowód roszczenia) TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Powołanie do ławy przysięgłych TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 

Świadectwo lekarza orzecznika z adresem w stanie Nowy Jork i podpisem
(w przypadku wymogu badania lekarskiego CDL) TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 

Rozkazy wojskowe, które nadal obowiązują TAK 0 

Przesyłka pocztowa z datą stempla pocztowego TAK 
(jeśli data stempla pocztowego

przypada w okresie 1 roku) 
0 

Dowód aktualnej hipoteki TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 

Akt własności TAK 0 
Rachunki lub pokwitowania z podatku od nieruchomości lub podatku szkolnego za bieżący rok (muszą zawierać 
aktualny adres w części przeznaczonej do korespondencji oraz część określającą rodzaj opodatkowanej
nieruchomości) 

TAK 0 

Wynajem lokalu mieszkalnego TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Oświadczenie o pobieraniu emerytury TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Karta powszechnego obowiązku obrony TAK 0 
Oświadczenie o przyznaniu dodatkowego dochodu bezpieczeństwa TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Oświadczenie o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Karta powiadomienia o rejestracji wyborcy TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 
Oświadczenie o świadczeniach socjalnych TAK (jeżeli wydano je w ciągu 1 roku) 0 

Dokument tożsamości rodzica/małżonka (wydany na to samo nazwisko lub z dowodem pokrewieństwa) TAK 0 
Wojskowa (USA) legitymacja ze zdjęciem (wydawana wyłącznie czynnemu, rezerwowemu i emerytowanemu
personelowi wojskowemu) NO 3 

Zezwolenie na ponowny wjazd do kraju (I-327) NO 3 
Dokument podróżny uchodźcy (I-571) NO 3 
Karta świadczeń/karta Medicaid ze zdjęciem wydana w stanie Nowy Jork NO 3 
Tymczasowe prawo jazdy/zezwolenie/dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą bez zdjęcia wydane
w stanie Nowy Jork NO 2 

Dowód rejestracyjny wydany w stanie Nowy Jork (tylko pojazdy lub łodzie) NO 2 
Prawo jazdy ze zdjęciem/zezwolenie na naukę jazdy ze zdjęciem/dokument tożsamości dla osób niebędących
kierowcami ze zdjęciem, wydane przez inny stan, jurysdykcję lub terytorium należące do Stanów Zjednoczonych
bądź prowincję lub terytorium Kanady. Musi być aktualne lub takie, które utraciło ważność nie dłużej niż dwa lata 
temu. 

NO 4 
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CZĘŚĆ C: Wymagany jest dowód zamieszkania w stanie Nowy Jork i dodatkowe potwierdzenia imienia i nazwiska (ciąg dalszy)
Należy przedstawić albo 2 dowody zamieszkania w przypadku rozszerzonego dokumentu tożsamości, REAL ID, bądź 1 dowód zamieszkania w przypadku
standardowego prawa jazdy lub zezwolenia na naukę jazdy. 

Aktualny adres musi być wydrukowany na dokumencie, który ma być wykorzystany jako dowód
zamieszkania (skrytka pocztowa nie jest akceptowana). Wyciągi elektroniczne i rachunki elektroniczne 
muszą być wydrukowane. Może być zaakceptowany tylko jeden z każdego typu dowodu. 
Zaznaczyć pole, aby śledzić dokumenty, które zamierza się przynieść do biura DMV. 

Dowód miejsca
zamieszkania w stanie 

Nowy Jork 

Potwierdzenie 
imienia i nazwiska 
Wartość punktowa 

Akt małżeństwa lub rozwodu wydany przez władze stanowe lub lokalne LUB orzeczenie sądu o zmianie nazwiska 
wydane w USA NO 2 

Zagraniczny akt małżeństwa lub rozwodu (wydany przez instytucję państwową) LUB orzeczenie sądu o zmianie nazwiska * NO 2 
Wydana w USA legitymacja członka najbliższej rodziny żołnierza NO 2 
Karta świadczeń/karta Medicaid BEZ zdjęcia wydana w stanie Nowy Jork NO 2 
Karta gotówkowa (bankomatowa) (musi być opatrzona podpisem i wydrukowanym imieniem i nazwiskiem) NO 1 
Ważna główna karta kredytowa NO 1 
Wydana w USA legitymacja identyfikacyjna pracownika NO 1 
Dyplom ukończenia szkoły średniej LUB dyplom GED w USA NO 1 
Wydana w USA karta do realizacji czeków w supermarkecie (musi być opatrzona podpisem, imieniem i nazwiskiem) NO 1 
Wydana w USA karta związku zawodowego NO 1 
Karta identyfikacyjna powszechnego dostępu dla weteranów ze zdjęciem NO 1 
Karta ubezpieczenia zdrowotnego/formularz recepty, aby przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego NO 1 
Dokument sądowy, w którym wnioskodawca jest wymieniony jako strona * NO 1 
Zagraniczne świadectwo szkolne/rejestr ze zdjęciem * NO 2 
Zagraniczne świadectwo szkolne/rejestr bez zdjęcia * NO 1 

* Nie do wykorzystania w przyp. STANDARDOWEGO lub ROZSZERZONEGO dokumentu tożsamości ** Nie do wykorzystania w przyp. standardowego dokumentu tożsamości 
Dodać punkty za potwierdzenie imienia i nazwiska, które zaznaczono w częściach A, B i C  
(łączna suma punktów musi wynosić co najmniej 6) 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY MUSZĄ: 
1. Wypełnić wniosek o zezwolenie, prawo jazdy lub dokument tożsamości dla osób niebędących kierowcami (formularz MV-44). 
2. Przedstawić wymagane dowody potwierdzające tożsamość. Przewodnik po dokumentach DMV stanu Nowy Jork można znaleźć na stronie dmv.ny.gov/DocumentGuide 

LUB sprawdzić w tabelach na stronach 1 - 3, w których wymieniono dopuszczalne dowody. 
3. Osoby ubiegające się o prawo jazdy i zezwolenie na naukę jazdy muszą pomyślnie zaliczyć badanie wzroku. 
4. Uiścić opłaty. Płatności można dokonać kartą kredytową, gotówką, czekiem lub przekazem pieniężnym na konto „Commissioner of Motor Vehicles”. 

WYMOGI OGÓLNE: 
l lNiekwalifikowalność do ubezpieczenia społecznego (Tylko do Zniszczone dokumenty:

STANDARDOWEGO dokumentu tożsamości): • DMV nie przyjmie żadnych uszkodzonych lub zniszczonych
• Jeżeli nie kwalifikuje się Pan/Pani do otrzymania numeru dokumentów, ani dokumentów z jakimikolwiek zmianami lub 

ubezpieczenia społecznego, należy przedstawić pismo z Administracji wymazaniami. DMV skonfiskuje każdy dokument, który wydaje się być 
Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration, SSA) z datą fałszywy. W przypadku przedłożenia fałszywego dokumentu istnieje
30 dni od wizyty w gabinecie, w którym stwierdza się, że nie kwalifikuje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
się Pan/Pani do otrzymania numeru ubezpieczenia społecznego. Jeden dowód na każde źródło lub typ:Należy również przedstawić Departamentowi Bezpieczeństwa l 

Wewnętrznego dokumentację, która została przedstawiona SSA w celu • DMV nie przyjmie więcej niż jednego dokumentu tego samego typu
dowodu lub pochodzącego z tego samego źródła. Na przykład DMVustalenia, że nie kwalifikuje się Pan/Pani do otrzymania pomocy. 
przyjmie tylko jeden wyciąg z ważnej karty kredytowej lub jeden• Informacje na temat sposobu uzyskania duplikatu dokumentu lub rachunek za media, albo DMV nie przyjmie wyciągu bankowegoadres lokalnego biura SSA można znaleźć na stronie www.ssa.gov i wyciągu z karty kredytowej z tej samej instytucji finansowej.

l Dokumenty w językach obcych:
• Aby dokumenty w języku obcym zostały przyjęte, należy do nich

dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski. 
WYMOGI DOT. ROZSZERZONEGO I STANDARDOWEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI: 
Pełne prawne imię i nazwisko: Aktualny adres w stanie Nowy Jork:l l 

• W dokumencie z części B na stronie 1 należy podać pełne pierwsze • Każdy dokument musi zawierać aktualny adres zamieszkania w stanie
imię, pełne drugie imię (jeśli dotyczy) oraz pełne nazwisko Nowy Jork.
z przyrostkiem (jeśli dotyczy). To pełne imię i nazwisko będzie • Adres ze skrytką pocztową nie jest akceptowany. 
widniało na Państwa dokumencie. • Państwa aktualny adres zostanie również podany w STANDARDOWYM 
■ Jeżeli Pana/Pani imię / nazwisko uległo zmianie w stosunku do imienia / lub rozszerzonym dokumencie tożsamości. 

nazwiska podanego w tym dokumencie, należy przynieść oryginały lub
uwierzytelnione odpisy dokumentujące tę zmianę (akt małżeństwa, l Tymczasowy legalny status: 
wyrok rozwodowy, dokumenty wydane przez sąd). Jeżeli Pana/Pani imię / • Jeśli ma Pan/Pani tymczasowy legalny status, należy sięnazwisko zmieniało się wielokrotnie, należy przynieść kilka dokumentów, przygotować na okazanie aktualnej dokumentacji.które łączą wszystkie imiona / nazwiska. 

l lPaszport zagraniczny: Dodatkowe opcje karty ubezpieczenia społecznego:
• Jeżeli składa Pan/Pani paszport zagraniczny jako dowód legalnego • Jeśli posiada Pan/Pani ważny dokument ze zdjęciem stanu Nowy

statusu, należy również dołączyć jeden z poniższych dokumentów: Jork, zamiast karty ubezpieczenia społecznego może Pan/Pani 
■ ważną wizę oraz formularz I-94 wydany przez Służbę Imigracyjną przedstawić jeden z poniższych dokumentów. Na dokumencie musi 

i Naturalizacyjną/Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub znajdować się pełny numer ubezpieczenia społecznego. W tym celu 
pieczęć wydaną przez Urząd Celny i Straż Graniczną akceptowane są poniższe dokumenty, niezależnie od daty ich

wystawienia.■ ważny stempel I-551 - rodzaj legalnego statusu określony przez
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ■ Formularz federalnego lub stanowego podatku dochodowego

w Nowym Jorku W-2 ■ ważny stempel I-551 na wizie - rodzaj legalnego statusu określony
po weryfikacji przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ■ Roczne oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym (SSA-1099) 

• Paszport zagraniczny bez załączonych dokumentów może służyć ■ Formularz federalnego lub stanowego podatku dochodowego 
jako dowód daty urodzenia. NIE BĘDZIE on akceptowany jako lub oświadczenie o zarobkach (SSA-1099) 
dowód legalnego statusu i nie może być wykorzystany do uzyskania
rozszerzonego lub REAL ID dokumentu tożsamości, ani do 
uzyskania dokumentu identyfikacyjnego osoby niebędącej kierowcą. 
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 ABY UBIEGAĆ SIĘ O:  ABY ZAKTUALIZOWAĆ: 
Zezwolenie na naukę jazdy - kat. D (operator) lub M (motocykl): 
• Należy zdać egzamin pisemny i pomyślnie przejść badanie wzroku. 

Podręcznik kierowcy i egzaminy próbne dostępne są na naszej
stronie internetowej dmv.ny.gov 

• Aby ubiegać się o zezwolenie na naukę jazdy lub prawo jazdy, 
należy mieć ukończone 16 lat. Zgoda rodziców jest wymagana
w przypadku ukończenia 16 lub 17 lat, chyba że ukończył/a
Pan/Pani 17 lat i uczestniczy w kursie nauki jazdy. Zaświadczenie 
o ukończeniu kursu (formularz MV-285).  

• Nowi kierowcy otrzymują prawo jazdy, które może być ważne przez
okres dłuższy niż jeden rok. Jeżeli posiada Pan/Pani tymczasowy
legalny status i ubiega się o dokument tożsamości REAL ID, 
otrzyma Pan/Pani dokument, który traci ważność nie później niż 
data wygaśnięcia dokumentu tymczasowego legalnego statusu. 

Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą: 
• Należy przedstawić dowód posiadania obywatelstwa lub legalnego 

statusu. 
• W przypadku dokumentu standardowego nie jest wymagane

potwierdzenie miejsca zamieszkania. 
• Nie ma ograniczeń wiekowych, aby uzyskać dokument tożsamości 

dla osób niebędących kierowcami, jeżeli jednak ma Pan/Pani mniej
niż 16 lat, wymagana jest zgoda rodziców. 

• Osoby otrzymujące zasiłek uzupełniający (SSI) proszone są o 
przyniesienie do biura odpowiednich dokumentów. 

Prawo jazdy stanu Nowy Jork poprzez przeniesienie prawa jazdy
z innego stanu: 
• Z egzaminu pisemnego i praktycznego można zrezygnować, jeżeli 

posiada Pan/Pani prawo jazdy wydane przez inny stan USA,
jurysdykcję USA, prowincję kanadyjską lub terytorium kanadyjskie,
które jest ważne od 6 miesięcy i nie straciło ważności wcześniej niż 
2 lata temu. 

• Jeśli data wydania prawa jazdy przypada w ciągu ostatnich
6 miesięcy, musi Pan/Pani uzyskać uwierzytelnioną kopię swojego
rejestru jazdy, aby wykazać, że posiada Pan/Pani prawo jazdy od
ponad 6 miesięcy.  

• Stan Nowy Jork zatrzyma Pana/Pani prawo jazdy wydane poza stanem. 
• Jeżeli ma Pan/Pani mniej niż 18 lat, wymagana jest zgoda

rodziców. 

 ABY ODNOWIĆ: 
Zezwolenie na naukę jazdy - kat. D (operator) lub M (motocykl): 
• W ciągu ostatnich 2 lat należy zdać egzamin pisemny. 
Prawo jazdy: 
• Należy pomyślnie przejść badanie wzroku. Jeżeli zaliczył/a Pan/Pani 

pomyślnie badanie wzroku u autoryzowanego świadczeniodawcy 
usług Vision Registry, może Pan/Pani odnowić swoje prawo jazdy
online na stronie dmv.ny.gov 

Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą: 
• Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą można odnowić 

przez Internet na stronie internetowej dmv.ny.gov 

Prawo jazdy DJ lub MJ na prawo jazdy D lub M: 
• Jeśli ma Pan/Pani ukończone 17 lat, należy przynieść zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia kierowców (formularz MV-285). Jeśli 
ukończył/a Pan/Pani 18 lat, nie musi Pan/Pani zgłaszać się do biura,
dokument zostanie automatycznie wysłany pocztą. 

Wyższa kategoria prawa jazdy lub dodanie kategorii prawa jazdy: 
• Aby przejść na prawo jazdy kat. E, należy uiścić dodatkową opłatę licencyjną. 
• Aby uzyskać prawo jazdy kat. A, B lub C, należy zdać pisemny

egzamin z wiedzy ogólnej CDL oraz może być wymagane zdanie
pisemnego egzaminu z uprawnień uzupełniających CDL. Prawo
jazdy kat. A i B wymaga również uzyskania pozwolenia dla osoby 
uczącej się i zdania egzaminu praktycznego. Konieczne jest
udowodnienie legalnego statusu oraz potwierdzenie zamieszkania
w stanie Nowy Jork. 

• Ubiegając się o standardowe prawo jazdy dla kierowców
komercyjnych można przedłożyć kartę upoważniającą do 
zatrudnienia (I-688B lub I-766) jako dowód legalnego statusu. 

• Osoby, które ubiegają się o uprawnienie uzupełniające do 
prowadzenia pojazdów używanych w gospodarstwie rolnym (F lub
G) lub uprawnienie uzupełniające do holowania pojazdów
ciężarowych (W), otrzymają prawo jazdy kat. C. 

• Przy ubieganiu się o standardowe prawo jazdy dla kierowców
komercyjnych można przedstawić zaproszenie do odnowienia
dokumentu ze zdjęciem, w którym Nowy Jork (MV-2) figuruje jako 
dowód miejsca zamieszkania. 

 ABY ZMIENIĆ: 
Imię i nazwisko na istniejącym dokumencie ze zdjęciem 
wydanym w stanie Nowy Jork: 
• Należy przedstawić oryginał amerykańskiego aktu małżeństwa lub 

amerykańskiego aktu rozwodu lub uwierzytelnioną kopię wydanego 
przez sąd orzeczenia o zmianie imienia/nazwiska na nowe. 

Inna pozycja w istniejącym dokumencie ze zdjęciem wydanym
w stanie Nowy Jork: 
• Dodatkowe opcje zmian podano na stronie internetowej

https://dmv.ny.gov/amend 

 ABY WYMIENIĆ: 
Zgubiony, zniszczony lub skradziony dokument ze zdjęciem 
wydany w stanie Nowy Jork: 
• DMV zaleca zgłoszenie kradzieży dokumentów lokalnym organom
ścigania przed złożeniem wniosku o wydanie dokumentu 
zastępczego. Jeśli zgłosi Pan/Pani kradzież dokumentów na policję 
przed wizytą w urzędzie, proszę pamiętać o zabraniu ze sobą kopii
raportu policyjnego. 

TYP TRANSAKCJI 
Wszystkie opłaty są orientacyjne. Dokładna wysokość opłaty nie może być określona do czasu 

wydania dokumentu. 
Łączna suma 

nie przekroczy 

Zezwolenie na naukę jazdy (kat. DJ/D lub MJ/M) 136,00 USD 

Prawo jazdy (kat. D lub M) 98,50 USD 

Prawo jazdy (CDL lub kat. E) 180,50 USD 

Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą 13,00 USD 

Dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą (beneficjent zasiłku uzupełniającego [SSI]) 6,50 USD 

Przejście na wyższą kategorię prawa jazdy (CDL lub kat. E) 153,00 USD* 
Wymiana prawa jazdy/zezwolenia na naukę jazdy 17,50 USD 

Wymiana dokumentu tożsamości osoby niebędącej kierowcą 8,00 USD 

Wymiana dokumentu tożsamości osoby niebędącej kierowcą (beneficjent zasiłku uzupełniającego [SSI]) 6,50 USD 

Zmiana w prawie jazdy/zezwoleniu na naukę jazdy 17,50 USD 

Zmiana w dokumencie tożsamości osoby niebędącej kierowcą 5,00 USD 
UWAGA: W przypadku transakcji dot. dokumentu rozszerzonego należy dodać 30 USD - za wyjątkiem wymiany dokumentów. 

*Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za egzamin pisemny i praktyczny. 
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