
  

 

 

               
                    

WAŻNE INFORMACJE O ZEZWOLENIACH DLA OSÓB 
UCZĄCYCH SIĘ 

Prawo stanu Nowy Jork wymaga od kierowców używania urządze  zabezpieczających podczas jazdy każdym pojazdem silnikowym, 
który musi być wyposażony w urządzenia zabezpieczające. Kiedy pojazd jest prowadzony przez kierowcę, który posiada pozwolenie 
na naukę klasy DJ, każdy pasażer pojazdu musi korzystać z urządzenia zabezpieczającego (pas bezpiecze stwa, kombinacja pasa 
bezpiecze stwa i uprzęży naramiennej, fotelik dziecięcy). 

Jeżeli posiada Pan/Pani zezwolenie dla osoby uczącej się, obowiązują Pana/Panią następujące ograniczenia: 

• Nie może Pan/Pani prowadzić pojazdu, jeżeli w pojeździe nie ma z Panem/Panią kierowcy nadzorującego. Kierowca 
nadzorujący musi mieć uko czone 21 lat i musi posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym się 
Pan/Pani porusza. Jeżeli pojazd jest motocyklem lub motorowerem, może z Panem/Panią nim jechać tylko kierowca 
nadzorujący. Jednak zamiast jechać z Panem/Panią na motocyklu lub motorowerze, kierowca nadzorujący może zapewnić 
„nadzór ogólny”, polegający na podążaniu za Panem/Panią i pozostawaniu w odległości nieprzekraczającej jednej czwartej mili 
od Pana/Pani, aby przez cały czas miał Pana/Panią w zasięgu wzroku. 

• Nie wolno Panu/Pani prowadzić pojazdu, w którym znajdują się materiały niebezpieczne. 

• Nie wolno Panu/Pani prowadzić pojazdu w żadnym obszarze wyznaczonym przez DMV jako obszar testów drogowych, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy przystępuje Pan/Pani do testu drogowego. 

• Nie wolno Panu/Pani prowadzić pojazdu na następujących drogach: 

• jakiejkolwiek ulicy pozostającej w obrębie parku w mieście Nowy Jork 

• jakimkolwiek moście lub tunelu w mieście Nowy Jork, podlegającym jurysdykcji Urzędu ds. Mostów i Tuneli Triborough 
(Triborough Bridge and Tunnel Authority) 

• następujących alejach/bulwarach w okręgu Westchester: 

- bulwarze Hutchinson River - bulwarze Cross County 
- bulwarze Saw Mill River - bulwarze Taconic State 

Oprócz ograniczeń wymienionych powyżej, nast pujące ograniczenia dotyczą każdej osoby posiadającej 
zezwolenie dla osoby uczącej si  klasy DJ lub klasy MJ: 

• W pojeździe nie może znajdować się więcej niż 1 pasażer poniżej 21 roku życia niebędący członkiem rodziny. Nie dotyczy to 
sytuacji, gdy kierowca nadzorujący jest rodzicem, opiekunem prawnym, nauczycielem lub instruktorem w szkole nauki jazdy. 

• Żaden pasażer, za wyjątkiem kierowcy nadzorującego, nie może siedzieć na przednim siedzeniu. 

• Jeżeli prowadzi Pan/Pani pojazd w 3 regionach przedstawionych w poniższej tabeli, musi Pan/Pani przestrzegać zasad opisanych 
dla każdego regionu: 

MIASTO NOWY JORK 
(WSZYSTKIE 5 DZIELNIC) 

LONG ISLAND 
(NASSAU I SUFFOLK) 

PÓŁNOCNA CZĘŚĆ STANU NOWY JORK 
(WSZYSTKIE POZOSTAŁE OKRĘGI) 

od godziny 5 do godziny 21 od godziny 5 do godziny 21 od godziny 5 do godziny 21 

Może Pan/Pani prowadzić tylko wtedy, gdy 
znajduje się Pan/Pani w pojeździe 
z podwójnym sterowaniem (hamulec 
instruktorski) i gdy towarzyszy Panu/Pani 
rodzic, opiekun prawny, osoba pełniąca 
funkcję opiekuna „loco parentis”, 
nauczyciel lub instruktor szkoły nauki 
jazdy, który ma uko czone 21 lat i posiada 
ważne prawo jazdy uprawniające do 
prowadzenia pojazdu, w którym się Pan/ 
Pani znajduje. 

Może Pan/Pani prowadzić 
samochód tylko w towarzystwie 
rodzica, opiekuna prawnego, osoby 
pełniącej funkcję opiekuna „loco 
parentis”, nauczyciela lub 
instruktora szkoły nauki jazdy, który 
ma uko czone 21 lat i posiada 
ważne prawo jazdy uprawniające do 
prowadzenia pojazdu, w którym się 
Pan/Pani znajduje. 

Może Pan/Pani prowadzić samochód tylko 
wtedy, gdy towarzyszy Panu/Pani osoba 
w wieku 21 lat lub starsza, posiadająca 
ważne prawo jazdy uprawniające do 
prowadzenia pojazdu, w którym się Pan/Pani 
znajduje. 

od godziny 21 do godziny 5 od godziny 21 do godziny 5 od godziny 21 do godziny 5 

W żadnym wypadku NIE WOLNO W żadnym wypadku NIE WOLNO Może Pan/Pani prowadzić samochód tylko 
PANU/PANI prowadzić pojazdu. PANU/PANI prowadzić pojazdu. w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego, 

osoby pełniącej funkcję opiekuna „loco 
parentis”, nauczyciela lub instruktora szkoły 
nauki jazdy, który ma uko czone 21 lat 
i posiada ważne prawo jazdy uprawniające do 
prowadzenia pojazdu, w którym się Pan/Pani 
znajduje. 

MV-500HP (11/21) dmv.ny.gov STRONA 1 Z 2 

https://dmv.ny.gov/


 

 

ABY UMÓWIĆ SIĘ NA TEST DROGOWY 

Może Pan/Pani zaplanować swój test drogowy na stronie internetowej dmv.ny.gov/roadtest lub telefonicznie, za 
pośrednictwem automatycznego systemu planowania testów drogowych pod numerem 1-518-402-2100. Zostanie Pan/Pani 
poproszony/a o podanie 9-cyfrowego numeru identyfikacyjnego znajdującego się na Pana/Pani zezwoleniu dla osoby 
uczącej się lub na prawie jazdy i numeru świadectwa uko czenia kursu (Course Completion Certification) na zaświadczeniu 
otrzymanym po uko czeniu 5-godzinnego kursu bezpiecze stwa na autostradach lub kursu edukacji kierowców. Jeżeli 
ubiega się Pan/Pani o zawodowe prawo jazdy, zostanie Pan/Pani poproszony o podanie numeru, który znajduje się na 
pokwitowaniu otrzymanym po uiszczeniu opłaty za test umiejętności. 

UWAGA DLA KLASY DJ LUB WSZYSTKICH POSIADACZY ZEZWOLEŃ DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ MJ: 
Przed przystąpieniem do testu drogowego musi Pan/Pani odbyć co najmniej 50 godzin nadzorowanej jazdy 
praktycznej, w tym co najmniej 15 godzin jazdy po zachodzie słońca. Musi Pan/Pani przynieść na test drogowy 
wypełniony formularz Świadectwa Nadzorowanej Jazdy (Certification of Supervised Driving) DMV MV-262 z podpisem 
rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz można uzyskać na stronie internetowej dmv.ny.gov lub w dowolnym biurze 
DMV, można też zadzwonić do centrum obsługi telefonicznej DMV i poprosić o formularz. 

UWAGA DLA WSZYSTKICH POSIADACZY ZEZWOLEŃ DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ, UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O ZAWODOWE PRAWO JAZDY (COMMERCIAL LEARNER PERMIT, CLP): Począwszy od 7 lutego 
2022, jeżeli ubiega się Pan/Pani CDL po raz pierwszy lub dodaje zatwierdzenie upoważniające do prowadzenia pojazdów 
do transportu materiałów niebezpiecznych (Hazmat), pojazdu pasażerskiego lub autobusu szkolnego po raz pierwszy, 
przed przystąpieniem do egzaminu drogowego CDL musi Pan/Pani uko czyć szkolenie dla początkujących kierowców 
(Entry-Level Driver Training, ELDT). Hazmat ELDT jest wymagany przed przystąpieniem do testu wiedzy o materiałach 
niebezpiecznych. Organizator szkolenia musi być zarejestrowany w Rejestrze Organizatorów Szkole  (Federal Motor 
Carrier Safety Administration, FMCSA) - strona internetowa https://tpr.fmcsa.dot.gov. Należy przejść na stronę 
internetową z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na temat ELDT pod adresem 
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
wymogu ELDT. 
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