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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
NIEDOBORU KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK I AUTOBUSÓW  

  
Propozycja umożliwi stronom trzecim przeprowadzanie testów praktycznych na 

prawo jazdy dla kierowców komercyjnych  
  

Spotkanie publiczne w dniu 26 stycznia w celu umożliwienia opinii publicznej 
wyrażenia opinii na temat tej propozycji  

  
Wzmocnienie działań rządu stanu w celu wyeliminowania barier i stworzenia 

ścieżek dla nowych posiadaczy licencji CDL  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj plan, który ma pomóc w rozwiązaniu 
problemu krytycznego niedoboru kierowców ciężarówek i autobusów poprzez znaczne 
rozszerzenie dostępności testów na prawo jazdy dla osób ubiegających się o licencję 
kierowcy komercyjnego (Commercial Driver License, CDL). Inicjatywa ta umożliwiłaby 
wykwalifikowanym stronom trzecim przeprowadzanie testów na prawo jazdy, co 
pozwoliłoby na utworzenie większej liczby punktów egzaminacyjnych w całym kraju i 
zwiększenie możliwości istniejących ośrodków stanowych, skracając tym samym czas 
potrzebny do zapewnienia wykwalifikowanym kierowcom CDL możliwości poruszania 
się po drogach.  
  
Departament Pojazdów Silnikowych (Department of Motor Vehicles) stanu Nowy Jork 
przeprowadzi publiczne spotkanie w środę, 26 stycznia, aby wysłuchać i 
przeanalizować uwagi na temat tego planu. Spotkanie odbędzie się wirtualnie za 
pośrednictwem platformy WebEx w godzinach od 10:00 do 12:30. Po krótkim 
wprowadzeniu ze strony przedstawicieli DMV będzie można zgłaszać uwagi. Uwagi 
pisemne można zgłaszać na adres CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov od 18 stycznia 
do 4 lutego.  
  
„Kontynuując walkę z tą pandemią, pozostajemy zaangażowani w zwiększanie 
możliwości dla mieszkańców stanu Nowy Jork, wspieranie naszych szkół i robienie 
wszystkiego, co w naszej mocy, aby zaradzić problemom związanym z łańcuchem 
dostaw, które dotykają wiele firm w całym stanie i kraju”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Umożliwiając stronom trzecim przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy 
dla kierowców ciężarówek i autobusów, stworzymy nowe możliwości dla mieszkańców 
stanu Nowy Jork do rozpoczęcia ekscytującej kariery zawodowej, oraz dla naszych 
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dzieci, aby mogły one dojechać do szkoły, a także zapewnimy, że niezbędne towary 
dotrą tam, gdzie powinny”.  
  
Podczas spotkania publicznego, DMV przedstawi przegląd propozycji, która przewiduje 
stopniowe wprowadzanie tej inicjatywy, co początkowo pozwoli innym agencjom 
stanowym i urzędom, posiadającym duże floty pojazdów użytkowych, na rozpoczęcie 
przeprowadzania testów na prawo jazdy kategorii CDL. Drugi etap obejmie 
wykwalifikowane podmioty prywatne. DMV ustanowi rygorystyczny system 
monitorowania w celu zapewnienia, że wykwalifikowani instruktorzy CDL bezpiecznie 
przeprowadzają testy na prawo jazdy zgodnie z przepisami stanowymi i federalnymi. 
DMV wykorzysta informacje zwrotne zebrane podczas spotkania publicznego do oceny 
i opracowania planu wdrożenia.  
  
Komisarz DMV, Mark J.F. Schroeder, powiedział: „W DMV wiemy, jak ważne jest 
posiadanie wykwalifikowanych kierowców ciężarówek i autobusów na drogach, i 
jesteśmy zobowiązani do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby zaspokoić tę 
potrzebę. Spodziewamy się zebrania uwag od społeczeństwa podczas tego spotkania, 
a następnie podjęcia działań w celu umożliwienia wykwalifikowanym stronom trzecim 
oferowania testów na prawo jazdy kategorii CDL, aby zapewnić mieszkańcom stanu 
Nowy Jork większe możliwości przystąpienia do egzaminów i zdobycia dobrej pracy za 
kierownicami tych niezbędnych pojazdów”.  
  
Ten nowy projekt jest częścią szeregu działań podjętych przez rząd stanu pod 
przewodnictwem gubernator Kathy Hochul w celu usunięcia barier i zatrudnienia 
większej liczby kierowców. We wrześniu, gubernator Hochul wprowadziła szereg 
środków podjętych przez wiele agencji stanowych w celu rozwiązania problemu braku 
kierowców autobusów szkolnych.  
  
W ramach tych działań, DMV przyspieszył proces uzyskiwania prawa jazdy kategorii 
CDL poprzez usunięcie 14-dniowego okresu oczekiwania pomiędzy testem 
teoretycznym a testami praktycznymi. Rząd stanu zwiększył również możliwości 
przeprowadzania testów praktycznych, oraz, dzięki współpracy z biurami DMV w 
poszczególnych hrabstwach, rozszerzył możliwości przeprowadzania egzaminów 
pisemnych.  
  
Ponadto rząd stanu Nowy Jork otworzył nowe miejsca przeprowadzania egzaminów na 
prawo jazdy kategorii CDL, współpracując z SUNY, Zarządem Autostrad (Thruway 
Authority), organizacją New York Racing Association oraz Biurem ds. Usług Ogólnych 
(Office of General Services), aby wykorzystać duże działki w różnych miejscach do 
przeprowadzania testów praktycznych. Dla pracowników szkół, którzy posiadali już 
prawo jazdy kategorii CDL, rząd stanu wprowadził przyspieszone testy w celu 
uzyskania pozwolenia, które umożliwia im tymczasowe prowadzenie furgonetek i 
autobusów.  
  
Osoby zainteresowane uzyskaniem komercyjnego prawa jazdy, więcej informacji mogą 
znaleźć na stronie https://dmv.ny.gov/commercial-drivers.  
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Więcej informacji na temat DMV, można znaleźć na stronie dmv.ny.gov lub śledząc 
DMV na Facebooku, Twitterze i Instagramie.  

  
###  
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