
Warszawa, dnia 19 stycznia 2010 r.

Odnowienie prawa jazdy - kierowcy 80 letni i starsi

na przykładzie Kanady (prowincja Ontario)

Ontario jest najludniejszą i najprężniejszą ekonomicznie prowincją Kanady. W granicach

Ontario znajduje się stolica Kanady – Ottawa.

Transport drogowy w prowincji Ontario, jego bezpieczeństwo, rejestracja i użytkowanie

pojazdów, wydawanie i odnawianie praw jazdy należy do kompetencji Ministra Transportu

prowincji Ontario. W grudniu 2007 r. Ministerstwo Transportu wprowadziło nowe prawo

jazdy (Ontario Driver’s Licence).

Odnowienie prawa jazdy po ukończeniu 80. roku życia następuje raz na dwa lata, a nie raz na

pięć lat, jak w przypadku osób do 80. roku życia. W celu odnowienia prawa jazdy

zainteresowany musi uczestniczyć razem z innymi kierowcami w tym samym wieku

w spotkaniu poświęconym przygotowaniu do odnowienia prawa jazdy. Podczas tego

spotkania musi:

• poddać się badaniom wzroku (wynik powinien być pozytywny dla kierowcy),

• zdać test wielokrotnego wyboru na temat zasad ruchu drogowego i sygnalizacji

(egzamin teoretyczny),

• uczestniczyć w zajęciach, podczas których doradca ministra przedstawia grupie osób

starszych, w formie wykładu, zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

wynikające z wieku kierowcy, udziela porad związanych z prowadzeniem samochodu

oraz referuje nowe rozwiązania prawne w tej dziedzinie. Wykład trwa 90 minut. Całe

spotkanie trwa około 3,5 godziny.

Szczegółowe rozwiązania.

Osoby, które ukończyły 80 lat, otrzymują list oraz formularz niezbędny do odnowienia

prawa jazdy na 90 dni przed wygaśnięciem starego prawa jazdy. List zawiera dokładne

informacje dotyczące procedury odnowienia prawa jazdy. Formularz należy przynieść ze sobą

na spotkanie.
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Osoba zainteresowana odnowieniem prawa jazdy, po otrzymaniu korespondencji,

powinna jak najszybciej zgłosić się telefonicznie do właściwego biura (wykaz dołączony do

listu) w celu ustalenia terminu spotkania.

Należy stawić się na spotkanie w wyznaczonym terminie. Doradcy służą pomocą

w trakcie całego spotkania.

Po pozytywnym badaniu wzroku i zdaniu testu wielokrotnego wyboru oraz

zakończeniu spotkania należy udać się do biura rejestracji i wystawiania praw jazdy w celu

odnowienia prawa jazdy.

Co należy przynieść na spotkanie:

• prawo jazdy lub tymczasowe prawo jazdy,

• formularz otrzymany drogą listowną,

• okulary, najlepiej najnowsze,

• aparat słuchowy, jeśli taki jest używany,

• butelkę z wodą (niektóre biura nie oferują wody),

• przekąskę (ważne dla diabetyków), ponieważ spotkanie trwa powyżej trzech godzin,

• należy się przygotować do egzaminu teoretycznego, zapoznając się z ostatnią wersją

Przewodnika automobilisty (Guide officiel de l’automobiliste). Należy przeczytać

Rozdział 2 o bezpieczeństwie kierowania samochodem i Rozdział 3 o sygnalizacji

i światłach.

W przypadku gdy osoba zainteresowana przedłużeniem prawa jazdy nie może

zgłosić się w ustalonym terminie, może ustalić inny termin. Jeśli nowy termin przypada

w okresie nieważności starego prawa jazdy, może uzyskać tymczasowe prawo jazdy.

Na początku spotkania odbywa się badanie wzroku kierowców. Należy przynieść

okulary, których kierowca używa zwykle do prowadzenia auta. Jeśli są potrzebne nowe

okulary, okulista w miejscu zamieszkania kierowcy powinien zbadać wzrok zanim

zainteresowany przystąpi do procedury odnowienia prawa jazdy. W przypadku uzyskania

zaświadczenia od okulisty, nie ma potrzeby powtórnego badania wzroku. Akceptowane

jest zaświadczenie wystawione przez okulistę, jeśli badanie było wykonane przynajmniej

na sześć miesięcy przed spotkaniem.

Jeśli zostały zalecone nowe okulary, należy je zabrać ze sobą.

Udział w spotkaniu powinien być czynny. Osoba starająca się o odnowienie prawa

jazdy powinna odpowiadać na pytania, zadawać pytania i na prośbę prowadzącego

spotkanie opowiedzieć o swoich doświadczeniach kierowcy.
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Egzamin teoretyczny:

• pytania dotyczące zasad ruchu i sygnalizacji świetlnej,

• pytania mają charakter testu wielokrotnego wyboru,

• nie ma limitu czasu na odpowiedź; egzaminowany ma czas na zastanowienie się;

jeśli za pierwszym razem nie zda egzaminu ustnego, może do niego przystąpić

umawiając się na inny termin,

• egzamin teoretyczny można zaliczyć pisemnie w jednym z 17 języków; egzamin

ustny jest przeprowadzany w języku angielskim i francuskim; o wyborze języka

należy poinformować biuro, umawiając termin spotkania.

Egzamin praktyczny

• w zasadzie nie przewiduje się przeprowadzania egzaminu praktycznego; taki

egzamin może być przeprowadzony, jeśli doradca ministra uzna taką potrzebę.

Egzamin praktyczny w przypadku osób starszych jest wymagany w dwóch

przypadkach:

• jeśli badany kierowca w ciągu dwóch lat poprzedzających egzamin otrzymał

punkty karne za przewinienia wynikające z niezdolności prowadzenia pojazdu,

• jeśli słabo rozumie pytania egzaminacyjne i dyskusję podczas spotkania

w grupie.

Ewentualny egzamin praktyczny ma potwierdzić podstawowe zdolności do

prowadzenia pojazdu; nie ma sprawdzianu na autostradzie.

Na podstawie informacji zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Transportu:

http://www.mto.gov.on.ca/french/dandv/driver/senior/renewal80.shtml
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