Zmiany w programie dla kierowców w podeszłym wieku
Program dla kierowców w podeszłym wieku prowincji Ontario ma na celu umożliwienie osobom w
podeszłym wieku prowadzenie pojazdów tak długo, jak długo będą to w stanie robić w sposób
bezpieczny.
Gdy kierowca osiągnie wiek osiemdziesięciu lat, co dwa lata zobowiązany jest:
1.
2.
3.
4.
5.

przechodzić badanie wzroku
przechodzić weryfikację swojego rejestru wykroczeń drogowych
uczestniczyć w grupowej sesji szkoleniowej
przejść test sprawdzający wiedzę
w razie konieczności przejść test umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdu na
drogach.

Procedura trwa około trzech i pół godziny. Koszt przedłużenia prawa jazdy kierowcy w podeszłym wieku
jest obliczany proporcjonalnie jako dwie piąte kosztu przedłużenia na pięć lat bez dodatkowych kosztów
z tytułu ww. procedury.
Ministerstwo Transportu weryfikuje ten program, aby upewnić się, czy wykorzystane są
najnowocześniejsze narzędzia dostępne w celu promowania bezpieczeństwa na drogach oraz skutecznej
identyfikacji kierowców w podeszłym wieku, którzy mogą być już niezdolni do bezpiecznego
prowadzenia pojazdów.
Wyniki naszej weryfikacji wykazały, że istnieje lepszy, mniej stresujący sposób stwierdzenia takiego
stanu. Począwszy od 21 kwietnia 2014 roku, kierowcy w podeszłym wieku, którzy chcą przedłużyć swoje
prawo jazdy, będą:
1.
1.
2.
3.
4.

przechodzić badanie wzroku
przechodzić weryfikację swojego rejestru wykroczeń drogowych
uczestniczyć w krótszej grupowej sesji szkoleniowej
przechodzić dwie krótkie, nieskomputeryzowane przesiewowe oceny w sali szkoleniowej
w razie konieczności przechodzić test umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia pojazdu na
drogach.

Ta procedura będzie trwała zaledwie 90 minut. Osoby w podeszłym wieku nie będą musiały już
przygotowywać się do testu sprawdzającego wiedzę.
Zwracamy uwagę, że właśnie powyższa nowa procedura stanowić będzie program przedłużania.
Aktualne i ważne prawa jazdy nie będą odebrane, natomiast wszystkie wymogi muszą zostać spełnione,
aby Państwa prawo jazdy mogło zostać przedłużone.
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie nowego programu zapraszamy na stronę
Ontario.ca/seniordriver lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 1-800-396-4233 lub GTA: 416235-3579.
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