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WYROK ZA PROWADZENIE POJAZDÓW W STANIE NIETRZEŹWOŚCI (DRIVING UNDER THE 
INFLUENCE, DUI) – BROSZURA INFORMACYJNA 

 

Program w zakresie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości (Intoxicated Driving Program, IDP) stanu New 
Jersey stworzono w celu organizacji przez Centra zasobów na rzecz nietrzeźwych kierowców (Intoxicated Driver 
Resource Center, IDRC) działań przewidzianych dla osób skazanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem 
alkoholu, narkotyków i przestępstwa pokrewne. Dzięki współpracy Departamentu Usług Społecznych (Department 
of Human Services), Biura Administracji Sądowej (Administrative Office of the Courts, AOC) oraz Komisji ds. 
Pojazdów Silnikowych stanu New Jersey (New Jersey Motor Vehicle Commission, NJMVC), IDP koordynuje usługi 
centrów IDRC dla klientów z całego stanu.  

 

TOK POSTĘPOWANIA W CENTRACH IDRC? 
W przypadku osób zamieszkujących stan New Jersey, posiadających uprawnienia wydane przez ten stan i 
skazanych za przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdów lub łodzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
albo za przestępstwa pokrewne w New Jersey lub w innym stanie, muszą one spełnić wymogi IDP/IDRC zgodnie 
z wyrokiem sądu. Otrzymują one powiadomienie o harmonogramie uczestnictwa w 12- lub 48-godzinnym 
programie w wyznaczonym centrum IDRC w ich okręgu. 

 

• W przypadku wyroku przewidującego 12-godzinny program IDRC, osoby takie zostają zatrzymane i objęte 
przeglądem dla osób z grupy ryzyka oraz przez dwa kolejne dni uczestniczą w programie edukacyjnym 
wczesnej interwencji, trwającym przynajmniej 6 godzin dziennie (w sumie 12 godzin) w ich okręgowym 
centrum IDRC.   

• W przypadku wyroku przewidującego 48-godzinny program IDRC, osoby takie zostają zatrzymane i objęte 
przeglądem dla osób z grupy ryzyka oraz uczestniczą w programie edukacyjnym wczesnej interwencji 
trwającym 48 kolejnych godzin w regionalnym ośrodku wyznaczonym przez ich okręg.  

• W przypadku osób uznanych za trzykrotnych lub wielokrotnych sprawców przestępstw, sąd może wydać 
wyrok skazujący na karę więzienia, leczenie w placówkach lecznictwa zamkniętego, program IDRC, lub ich 
połączenie. Osoby takie przechodzą lokalne 12-godzinne programy IDRC, aby spełnić wymogi stawiane 
wielokrotnym sprawcom przed uzyskaniem przez nich rekomendacji do przywrócenia prawa jazdy.  

• W ramach programu IDRC mogą one zostać skierowane na pełną ocenę w kierunku zażywania substancji 
uzależniających. Jeśli w takim przypadku zalecone zostanie leczenie, centrum IDRC monitoruje stan takich 
osób podczas terapii, a w przypadku osób uznanych za trzykrotnych lub wielokrotnych sprawców 
przestępstw monitorowanie ich stanu trwa potencjalnie nawet do jednego roku. Jeśli w toku oceny 
zalecona zostanie terapia, osoby takie muszą ją ukończyć z pozytywnym skutkiem, aby dopełnić wymagań 
wyroku. 

 

W przypadku wszystkich wyroków DUI konieczne jest spełnienie wymagań IDP/IDRC odnośnie przeglądu, oceny, 
programu i skierowania na leczenie oraz wniesienie stosownych opłat. Niedopełnienie tych wymagań skutkuje 
powiadomieniem sądu i dwudniową karą pozbawienia wolności w okręgowym areszcie, a także dodatkowym 
wydłużeniem zawieszenia prawa jazdy do momentu spełnienia powyższych wymagań.  

 

UWAGA: W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA POWIADOMIENIA O HARMONOGRAMIE W CIĄGU 4 TYGODNI 
OD DNIA WYDANIA WYROKU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM IDP POD NUMEREM 609-815-
3100. 

 

OSOBY MIESZKAJĄCE POZA STANEM?  
• W przypadku uprawnionych kierowców spoza stanu, skazanych w stanie New Jersey na 12-godzinny 

program IDRC, których miejsce zamieszkania znajduje się w promieniu 50 mil od granic stanu New Jersey, 
Stan New Jersey jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu 



zobowiązani są oni dopełnić wymogów wyroku w New Jersey i otrzymują stosowne do tego 
harmonogramy. 

• * W przypadku uprawnionych kierowców spoza stanu, skazanych w stanie New Jersey na 12-godzinny 
program IDRC, których miejsce zamieszkania znajduje się w promieniu większym niż 50 mil od granic 
stanu New Jersey, IDP wysyła Pakiet wymagań dla sprawców DUI spoza stanu (Out-Of-State DUI 
Offender Requirements Packet) na adres wskazany przez sąd i mogą oni dopełnić wymogów wyroku na 
terenie rodzimego stanu.   

• * W przypadku uprawnionych kierowców spoza stanu, skazanych w stanie New Jersey na 48-godzinny 
program IDRC, IDP wysyła Pakiet wymagań dla sprawców DUI spoza stanu (Out-Of-State DUI Offender 
Requirements Packet) na adres wskazany przez sąd i mogą oni dopełnić wymogów wyroku na terenie 
rodzimego stanu.   

 

*Możliwy jest także kontakt z dowolnym centrum IDRC stanu New Jersey i zwrócenie się z prośbą o wydanie 
harmonogramu w celu ukończenia wymaganego programu edukacyjnego. Katalog centrów IDRC stanu New 
Jersey, włącznie z informacjami o ich lokalizacji i numerach telefonów, można znaleźć online pod adresem:  
https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/addictions/IDRC_Directory.pdf. W takim 
przypadku nadal obowiązkowa jest ocena w kierunku zaburzeń związanych z zażywaniem substancji 
uzależniających oraz ukończenie terapii zaleconej w wyniku tej oceny, jak wskazuje Pakiet wymagań dla 
sprawców DUI spoza stanu.   

 

UWAGA: W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PAKIETU WYMAGAŃ DLA SPRAWCÓW DUI SPOZA STANU W 
CIĄGU 4 TYGODNI OD DNIA WYDANIA WYROKU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM IDP POD 
NUMEREM 609-815-3100. 

 

CO W SYTUACJI, GDY KONIECZNE JEST PODJĘCIE LECZENIA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAŻYWANIEM 
SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH? 

• Całodobowa informacja o skierowaniach na leczenie w stanie New Jersey dostępna jest pod numerem 1-
844-276-2777.   

• Niezamożne osoby zamieszkujące stan New Jersey, spełniające określone kryteria kwalifikowalności, 
mogą być upoważnione do leczenia w ramach Inicjatywy w sprawie prowadzenia pojazdów w stanie 
nietrzeźwości (Driving Under the Influence Initiative, DUII). Więcej informacji na temat DUII dostępnych jest 
na stronie: https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/sa_duii.html.    

PYTANIA ZWIĄZANE Z WYROKAMI SĄDOWYMI ORAZ PRZYWRÓCENIEM PRAWA JAZDY? 
• W sprawie pytań związanych z prawem jazdy należy skontaktować się z NJMVC pod numerem telefonu 

(609) 292-7500. 
• Aby otrzymać kopię pełnej historii prowadzenia pojazdów w stanie New Jersey, należy zadzwonić pod 

numer (609) 292-6500 lub odwiedzić stronę: https://www.nj.gov/mvc/license/driverhist.htm. 
• Kopie wyroków sądowych, nakazów stawiennictwa itp. można uzyskać w sądzie rejonowym właściwym dla 

miejsca skazania. Katalog sądów można znaleźć na stronie: 
http://www.judiciary.state.nj.us/public/assets/directories/munctadr.pdf. 

 

CO SIĘ DZIEJE W SYTUACJI NIEDOPEŁNIENIA ZASĄDZONYCH ZOBOWIĄZAŃ IDRC? 
• Osoba w takiej sytuacji otrzymuje Ostrzeżenie, dające jej 10 dni roboczych na dopełnienie WSZYSTKICH 

zaległych zobowiązań.   
• Niedopełnienie WSZYSTKICH zaległych zobowiązań IDRC w ciągu 10 dni roboczych jest zgłaszane w 

postaci Zawiadomienia o niezgodności do sądu, który wydał wyrok.  
• Niedopełnienie WSZYSTKICH zaległych zobowiązań IDRC w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych 

skutkuje dodatkowym wydłużeniem zawieszenia prawa jazdy do momentu dopełnienia tych wymagań.   
• Osoby, których prawo jazdy zostało zawieszone, nie mogą prowadzić pojazdów do momentu przywrócenia 

prawa jazdy przez NJMVC. Prowadzenie pojazdu w okresie zawieszenia prawa jazdy na skutek wyroku 
DUI grozi dodatkowymi karami. 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE PROGRAMU W ZAKRESIE PROWADZENIA POJAZDÓW W STANIE 
NIETRZEŹWOŚCI? 
Centrum telefoniczne:     Adres korespondencyjny: 
(609) 815-3100     New Jersey Intoxicated Driving Program 
Godziny:  8:30 – 16:30 EST   PO Box 365, Trenton, NJ 08625-0365 

 

Dodatkowe informacje: 
https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/sa_idp.html 


