
  
  

 
 

  
 
 

   
 

 
 

 
 

  
  

 

   
 

  
  

 

  
  

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE W MIEJSCE OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ 
Office of Administrative Adjudication/ 

Traffic Violations Bureau 

Ma Pan/Pani prawo do reprezentacji przez adwokata w odniesieniu do tego nakazu stawiennictwa,
w tym prawo do skorzystania z pomocy adwokata w przygotowaniu tego formularza. 

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA „OŚWIADCZENIA W MIEJSCE OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ” 
Aby skorzystać z możliwości przedstawienia tego pisemnego oświadczenia zamiast stawienia się, należy wypełnić 
i podpisać formularz „Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się” (dołączony) i przesłać go pocztą do biura, 
w którym odbędzie się rozprawa. Formularz należy dostarczyć na co najmniej dwa tygodnie przed datą rozprawy. 
Podczas rozprawy sędzia wysłucha zeznań oficera policji, następnie odczyta pisemne oświadczenie w celu włączenia go
do akt. Sędzia rozpatrzy pisemne oświadczenie oraz wszelkie dowody towarzyszące. Sędzia wyda wyrak „winny” lub
„niewinny”, jak w przypadku osobistego stawienia się. 

Sposób wypełnienia Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się 

1. Wpisać drukowanymi literami pełne imię i nazwisko, adres i numer mandatu. 
2. W przypadku więcej niż jednego mandatu skorzystać z oddzielnego „Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się” 

dla każdego mandatu. 
3. Podać  własne uzasadnienie swojej „niewinności” w odniesieniu do zarzutu(-ów). W razie konieczności skorzystać 

z dodatkowych stron. 
4. Podpisać się nazwiskiem i zamieścić datę w części „Potwierdzenie”. 

Dokumentacja towarzysząca Oświadczeniu w miejsce osobistego stawienia się 

1. Kserokopia prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

2. Wszelkie dowody (dokumenty, dowody rzeczowe, zdjęcia, oświadczenia pod przysięgą itd.), które sędzia ma uwzględnić 
podczas wydawania wyroku w sprawie. (Dowody te nie zostaną zwrócone). 

Data i miejsce przesłania pocztą Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się 

1. „Oświadczenie w miejsce osobistego stawienia się” oraz wszelkie dowody należy dostarczyć na co najmniej 2 tygodnie 
przed datą rozprawy. 

2. „Oświadczenie w miejsce osobistego stawienia się” należy przesłać pocztą do biura TVB, w którym odbędzie się rozprawa. 

3. Aby uzyskać adres TVB, należy odwiedzić stronę dmv.ny.gov/pleadandpay lub zadzwonić pod nr (718) 488-5710. 

Ważne przypomnienie (po przekazaniu oświadczenia) 

W przypadku zmiany daty rozprawy przedstawimy oświadczenie na kolejnej rozprawie. Zostanie Pan/Pani 
powiadomiony(-a) o nowej dacie pocztą, aby umożliwić osobiste stawienie się (w razie takiej decyzji). 

Dodatkowe pytania lub wniosek o odroczenie 
1. Zadzwoń pod nr (718) 488-5710 
2. Odwiedź stronę dmv.ny.gov 

Niewywiązanie się z obowiązku przesłania oświadczenia w terminie, 
osobistego stawienia się lub przyznania odroczenia może skutkować: 

zawieszeniem uprawnień do prowadzenia pojazdów; oraz 
opłatą 70 USD za zawieszenie uprawnień 
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o 
o 

https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/
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Imię i nazwisko: DOT.: Nr mandatu 

Jestem kierowcą wskazanym w powyższym mandacie. Jestem oskarżony(-a) o popełnienie wykroczenia drogowego i złożyłem(-
am) wniosek o „uniewinnienie” wobec tego oskarżenia. 

Mój adres: 

/ /Moja data urodzenia: 

Wnioskuję o odczytanie i rozpatrzenie mojego oświadczenia przez sędziego prawa administracyjnego i włączenie go do akt przed 
podjęciem decyzji w mojej sprawie. Zrzekam się prawa do osobistego stawiennictwa, przedstawienia świadków i/lub 
zakwestionowania wszelkich dowodów przedstawionych podczas rozprawy. Rozumiem, że to Oświadczenie jest jednoznaczne 
z moim stawiennictwem na tej rozprawie. 

Rozumiem, że sędzia sądu administracyjnego oraz Wydział Pojazdów Mechanicznych mogą bez mojej obecności podjąć wszelkie 
uzasadnione kroki prawne przeciwko mnie, tak jak w przypadku mojej obecności na rozprawie. Działania takie obejmują między 
innymi: nałożenie grzywien, dopłat i opłat, zawieszenie lub cofnięcie prawa jazdy lub uprawnień do prowadzenia pojazdów i/lub 
rejestracji. Zastrzegam sobie prawo do odwołania się od każdej decyzji wydanej w mojej sprawie. 

NALEŻY uzasadnić dlaczego Pana/Pani zdaniem jest Pan/Pani „niewinny(-a)”. NALEŻY załączyć kopię prawa jazdy lub 
dowodu tożsamości ze zdjęciem. (W razie konieczności można dołączyć dodatkowe strony oraz kopie wszelkich dowodów). 

POTWIERDZENIE: Potwierdzam pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że wszelkie podane w Oświadczeniu informacje oraz 
dokumentacja wspierająca są zgodne z prawdą. Rozumiem, że składanie fałszywych oświadczeń w sprawie tego Oświadczenia 
może narazić mnie na postępowanie karne zgodnie z prawem karnym NYS. 

PODPISANO X  / / 
Podpis kierowcy Data 

AA-53.2P (7/20) Strona 2 z 2 
reset / clear 


	OŚWIADCZENIE W MIEJSCE OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ 
	INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA „OŚWIADCZENIA W MIEJSCE OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ” 
	Sposób wypełnienia Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się 
	Dokumentacja towarzysząca Oświadczeniu w miejsce osobistego stawienia się 
	Data i miejsce przesłania pocztą Oświadczenia w miejsce osobistego stawienia się 
	Ważne przypomnienie (po przekazaniu oświadczenia) 
	Dodatkowe pytania lub wniosek o odroczenie 

	POTWIERDZENIE: 


	zresetuj  wyczyść: 
	Podpisano Data miesiąc: []
	Podpisano Data dzień: []
	Podpisano Data rok: 
	NALEŻY uzasadnić dlaczego PanaPani zdaniem jest PanPani niewinnya NALEŻY załączyć kopię prawa jazdy lub dowodu tożsamości ze zdjęciem W razie konieczności można dołączyć dodatkowe strony oraz kopie wszelkich dowodów: 
	Mój adres: 
	Imię i nazwisko: 
	DOT Nr numer mandatu: 
	Moja data urodzenia miesiąc: []
	Moja data urodzenia dzień: []
	Moja data urodzenia rok: 


