
REZERWACJA, ZMIANA REZERWACJI LUB ODWOŁANIE TERMINU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA PRAWO JAZDY
przez telefon lub internet w przypadku następujących kategorii:

             ·    D, DJ lub E (samochody osobowe lub małe ciężarówki) i M lub MJ (motocykle) 

             ·    Kategoria A, B lub C (duże ciężarówki, ciągniki z przyczepą lub autobusy) – przed ustaleniem terminu kolejnego egzaminu konieczne jest

uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 40 dolarów. Opłatę można uiścić przez telefon, przez internet oraz osobiście w biurze Wydziału

Pojazdów Mechanicznych. Podczas rezerwacji terminu egzaminu na prawo jazdy konieczne jest podanie numeru znajdującego się na

potwierdzeniu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

UMÓW TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA PRAWO JAZDY
PRZEZ TELEFON LUB INTERNET

518-402-2100 lub dmv.ny.gov/roadtest
1-800-368-1186 (w przypadku osób niedosłyszących)

RT-3P (3/22) (Więcej informacji na temat egzaminu znajduje się na stronie 2). STRONA 1 Z 2

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW: Podczas rezerwacji terminu egzaminu prosimy mieć na uwadze, że może być on oddalony 
w czasie o kilka tygodni.

ABY UMÓWIĆ TERMIN EGZAMINU:

W przypadku dokonywania rezerwacji terminu egzaminu przez telefon lub internet prosimy podać następujące informacje:

            ·     9-cyfrowy numer identyfikacyjny znajdujący się na awersie zezwolenia dla osób uczących się prowadzić pojazdy na terenie stanu Nowy Jork

lub prawa jazdy.

            ·     W przypadku nieposiadania prawa jazdy stanu Nowy Jork – numer jednego z następujących certyfikatów:

✔ Świadectwo ukończenia kursu wstępnego (formularz MV-278), jeżeli kurs został ukończony online, lub 

✔ Zaświadczenie dla osób uczących się prowadzić samochód (formularz MV-285) z kursu wstępnego dla przyszłych kierowców. 

            ·     5-cyfrowy kod pocztowy lokalizacji, w której ma się odbyć egzamin.

             · numer telefonu komórkowego

             · dane pojazdu, który ma posłużyć do odbycia egzaminu

                INFORMACJA DLA POSIADACZY ZEZWOLENIA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (CLP): termin egzaminu dla

kierowców zawodowych można umawiać przed odbyciem szkolenia wstępnego dla kierowców (ELDT), ale warunkiem odbycia się egzaminu jest

dołączenie potwierdzenia ukończenia tego szkolenia do akt Wydziału Pojazdów Mechanicznych na 7 dni przed terminem egzaminu. 

W przeciwnym razie egzamin zostanie odwołany.

Opracowany przez Wydział Pojazdów Mechanicznych (Department of Motor Vehicles, DMV) system rezerwacji terminów 
egzaminu praktycznego na prawo jazdy działa szybko oraz jest łatwy i wygodny w użyciu!

Dostępny całodobowo system DMV umożliwia telefoniczną lub internetową rezerwację terminu, zmianę rezerwacji terminu oraz odwołanie rezerwacji
terminu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii D, DJ lub E (samochody osobowe lub małe ciężarówki), M lub MJ (motocykle), oraz egzaminu
dla kierowców zawodowych kategorii A, B, i C (duże ciężarówki, ciągniki z przyczepą lub autobusy). Za pośrednictwem systemu DMV można również
uzyskać informacje na temat miejsca przeprowadzenia egzaminu lub sprawdzić umówiony termin egzaminu.

ABY UMÓWIĆ TERMIN EGZAMINU, KONIECZNE JEST POSIADANIE WAŻNEGO ZEZWOLENIA DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PROWADZIĆ

POJAZDY NA TERENIE STANU NOWY JORK.

PRZED UMÓWIENIEM TERMINU EGZAMINU:
Przed umówieniem terminu egzaminu osoby nieposiadające prawa jazdy stanu Nowy Jork są zobowiązane ukończyć zatwierdzony przez
Wydział Pojazdów Mechanicznych kurs wstępny. Kurs ten można odbyć w posiadających odpowiednie uprawnienia szkołach średnich, wyższych,

profesjonalnych szkołach jazdy lub za pośrednictwem licencjonowanego serwisu online. Na stronie Wydziału Pojazdów Mechanicznych znajduje się

specjalna wyszukiwarka licencjonowanych szkół jazdy, w których możliwe jest odbycie kursu wstępnego oraz zajęć praktycznych. Zapraszamy do

odwiedzenia naszej strony internetowej: https://dmv.ny.gov/nys-driving-schools. Aby umówić termin egzaminu w przypadku, gdy kurs wstępny nie

został ukończony przez internet w ciągu ostatniego roku, konieczne jest posiadanie jednego z następujących certyfikatów:

             ·    Świadectwo ukończenia kursu wstępnego (formularz MV-278) wydane w ciągu ostatniego roku lub 

               ·    Zaświadczenie dla osób uczących się prowadzić samochód (formularz MV-285) wydane w ciągu ostatnich dwóch lat

W przypadku utraty zaświadczenia przed umówieniem terminu egzaminu konieczne jest uzyskanie od organizatora kursu jego duplikatu.

W przypadku posiadania zezwolenia dla niepełnoletnich kandydatów na kierowców musi być ono ważne (niezawieszone) przez ostatnie 6 miesięcy

poprzedzających datę egzaminu. Kandydat na kierowcę jest zobowiązany ustalić, czy spełnia to kryterium, ponieważ w przeciwnym razie umówienie

terminu egzaminu jest niemożliwe. Aby sprawdzić, czy zezwolenie jest ważne, należy założyć bezpłatne konto MyDMV na stronie internetowej dmv.ny.gov.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH POSIADACZY ZEZWOLENIA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (CLP): od 7 lutego

2022 r. osoby po raz pierwszy zdające egzamin na kierowcę zawodowego (CDL) lub chcące po raz pierwszy uzyskać licencję na prowadzenie pojazdów 

z materiałami niebezpiecznymi (Hazmat), autokarów oraz autobusów szkolnych przed przystąpieniem do egzaminu CDL są zobowiązane odbyć

szkolenie wstępne dla kierowców (ELDT). Ukończenie szkolenia ELDT dla kierowców pojazdów z materiałami niebezpiecznymi jest wymagane przed

zaliczeniem testu z wiedzy na temat materiałów niebezpiecznych. Dostawca szkolenia musi figurować w rejestrze FMCSA dostępnym na stronie

https://tpr.fmcsa.dot.gov.

Odwiedź stronę ELDT-FAQ https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq, aby dowiedzieć się więcej na temat wymagań

dotyczących szkolenia ELDT.

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
https://dmv.ny.gov/nys-driving-schools
https://dmv.ny.gov/
https://tpr.fmcsa.dot.gov/
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq


NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMIENIONE PONIŻEJ:

   
1. Ważne pozwolenie (ze zdjęciem) dla osoby uczącej się prowadzić pojazdy na terenie stanu Nowy Jork. W przypadku

posiadania pozwolenia czasowego bez zdjęcia konieczne jest przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem osoby niebędącej

kierowcą ze stanu Nowy Jork lub prawa jazdy stanu Nowy Jork ze zdjęciem (dokumenty ze zdjęciem z innych stanów nie będą

przyjmowane). UWAGA: w przypadku posiadania prawa jazdy stanu Nowy Jork innej kategorii niż kategoria, której dotyczy egzamin,

kiedy egzamin ma na celu zmianę kategorii lub dodanie kolejnej kategorii prawa jazdy, konieczne jest przyniesienie ze sobą aktualnego

prawa jazdy stanu Nowy Jork.

   
2. W przypadku zdawania egzaminu po raz pierwszy konieczne jest ukończenie kursu wstępnego dla przyszłych kierowców (Pre-Licensing

Course or Driver Education) i przyniesienie ze sobą świadectwa ukończenia kursu (Course Completion Certificate, formularz MV-278)

lub zaświadczenia dla osób uczących się prowadzić samochód (Student Certificate of Completion, form MV-285). W przypadku

ukończenia kursu wstępnego online (Online Pre-licensing Course) nie ma konieczności przynoszenia ze sobą świadectwa (formularz

MV-278). W przypadku posiadania prawa jazdy stanu Nowy Jork innej kategorii niż kategoria, której dotyczy egzamin, kiedy egzamin

ma na celu zmianę kategorii lub dodanie kolejnej kategorii prawa jazdy, konieczne jest przyniesienie ze sobą aktualnego prawa jazdy

stanu Nowy Jork.      

   

3. W przypadku zezwolenia dla niepełnoletnich kandydatów na kierowców (junior learner permit, DJ lub MJ) konieczne jest przyniesienie

ze sobą wypełnionego zaświadczenia o odbyciu praktyki w zakresie nauki jazdy pod nadzorem (Certification of Supervised Driving,

formularz MV-262) zawierającego poświadczenie rodzica lub opiekuna o ukończeniu przez kandydata wymaganej liczby godzin

praktyki. Formularz MV-262 należy przekazać egzaminatorowi przy każdorazowym podejściu do egzaminu.

   

4. Na egzamin należy stawić się wraz z pojazdem,

      

   
5. W celu odbycia egzaminu na motocyklu standardowym lub niestandardowym (limited use motorcycle) konieczne jest stawienie się na

placu manewrowym wraz z takim motocyklem oraz z prowadzonym przez kierowcę posiadającego prawo jazdy innym pojazdem, który

w trakcie egzaminu będzie przemieszczał się obok motocykla, przewożąc egzaminatora i umożliwiając mu obserwację osoby

egzaminowanej.

   

6. Warunkiem podejścia do egzaminu na prawo jazdy kategorii A, B, lub C jest spełnienie federalnych wymagań medycznych 

i przedstawienie ważnego dokumentu potwierdzającego ten fakt w Wydziale Pojazdów Mechanicznych NYS. Szczegółowe informacje 

na temat wymagań medycznych można znaleźć w części formularza MV-44.5 pt. „Federalne wymagania dla kandydatów na kierowców

zawodowych” (“Federal Requirements for Commercial Driver License Applicants”).

RT-3P (3/22) STRONA 2 Z 2

ABY ANULOWAĆ, ZMIENIĆ LUB POTWIERDZIĆ TERMIN EGZAMINU:

Aby anulować, zmienić lub potwierdzić termin egzaminu, wejdź na stronę dmv.ny.gov/roadtest lub zadzwoń pod nr (518) 402-2100.

Konieczne jest podanie 9-cyfrowego numeru identyfikacyjnego znajdującego się na zezwoleniu dla osób uczących się prowadzić pojazdy

na terenie stanu Nowy Jork lub na prawie jazdy. System zapewni Ci instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Ewentualne zmiany

terminu egzaminu należy zgłaszać za pośrednictwem systemu (np. na z powodu niekorzystnych warunków pogodowych).

WAŻNE: ABY W PRZYPADKU ODWOŁANIA EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KATEGORII A, B, LUB C OPŁATA EGZAMINACYJNA 
W WYSOKOŚCI 40 USD NIE PRZEPADŁA, chęć odwołania egzaminu należy zgłosić w ciągu przynajmniej 3 dni roboczych
poprzedzających umówioną datę i godzinę egzaminu. W przypadku niespełnienia tego warunku opłatę w wysokości 40 USD należy

uiścić ponownie przed ustaleniem terminu kolejnego egzaminu.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH POSIADACZY ZEZWOLENIA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (CLP):
w przypadku niedostarczenia do Wydziału Pojazdów Mechanicznych potwierdzenia odbycia szkolenia ELDT w ciągu 7 dni

poprzedzających umówioną datę egzaminu egzamin zostanie odwołany. Uiszczona opłata w wysokości 40 USD nie przepadnie. Egzamin

można przełożyć na inny termin i odbyć go, kiedy tylko zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ELDT zostanie dołączone do

dokumentacji Wydziału Pojazdów Mechanicznych.

Po odbyciu egzaminu otrzymasz instrukcję dotyczącą sprawdzania wyników oraz opis dalszych kroków. Wynik egzaminu można sprawdzić

jeszcze tego samego dnia po zalogowaniu się na stronę internetową po godz. 18:00.

PO EGZAMINIE 

 którym będzie poruszała się osoba egzaminowana. Pojazd musi być w dobrym stanie

technicznym, posiadać ważne dokumenty rejestracyjne i naklejkę potwierdzającą aktualność przeglądu technicznego, a także ważne 

ubezpieczenie. Na egzamin należy stawić się wraz z kierowcą, który ukończył 18. rok życia i posiada prawo jazdy uprawniające go do 

prowadzenia pojazdu, którym będzie poruszała się osoba egzaminowana. W przypadku gdy osoba egzaminowana ma zamiar przybyć na 

egzamin pojazdem, którym będzie zdawała egzamin jako jego kierowca, konieczne jest, aby towarzyszyła jej osoba, która ukończyła 21. 

rok życia, posiadająca prawo jazdy kategorii uprawniającej ją do prowadzenia tego pojazdu. Egzaminu nie można odbyć na 

**trzykołowym pojeździe silnikowym, którego definicja znajduje się w części UWAGA pod punktem 5 poniżej. 

UWAGA: od kandydatów zdających egzamin na kierowcę zawodowego (CDL) wymagane jest stawienie się na egzaminie wraz  

z pojazdem, którego prowadzenie wymaga posiadania prawa jazdy kategorii, której dotyczy egzamin i w zakresie której kandydat odbył 

szkolenie ELDT.     

 Egzaminu nie można odbyć na **trzykołowym pojeździe silnikowym. Jeżeli posiadasz prawo jazdy stanu Nowy Jork, 

koniecznie zabierz je ze sobą na egzamin. Jeżeli to Twój pierwszy egzamin na prawo jazdy stanu Nowy Jork, zanim do niego 

przystąpisz, musisz ukończyć kurs wstępny dla przyszłych kierowców (Pre-Licensing Course or Driver Education). 

UWAGA: **Trzykołowy pojazd silnikowy, który posiada dwa koła z przodu i jedno koło z tyłu oraz jest wyposażony w mechanizm 

kierowniczy, pasy bezpieczeństwa i siodło, na którym kierujący nie musi siedzieć okrakiem, nie może być wykorzystany podczas egzaminu. 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
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