DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ
DO DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH I ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI
Ten formularz jest również dostępny na stronie dmv.ny.gov

WYMOGI OGÓLNE
• Konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego Pana/Pani datę urodzenia oraz imię i nazwisko.
• Łączna suma punktów za dokumenty potwierdzające imię i nazwisko musi wynosić co najmniej 6.
Ważne lub wygasłe w terminie nieprzekraczającym 2 lat prawo jazdy stanu Nowy Jork ze zdjęciem, zezwolenie na naukę jazdy lub dokument
tożsamości dla osób niebędących kierowcami spełnia wymagania w zakresie dokumentu potwierdzającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Listę
pozostałych dokumentów potwierdzających datę urodzenia oraz imię i nazwisko można znaleźć w poniższej tabeli.
Należy przedstawić oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone przez organ wydający. Na przynajmniej jednym z dostarczonych dokumentów musi
znajdować się Pana/Pani podpis. DMV nie przyjmie żadnych dokumentów z jakimikolwiek zmianami lub wymazaniami. Wyciągi elektroniczne i rachunki
elektroniczne muszą być wydrukowane.
W przypadku dostarczenia do DMV wniosku o wydanie dokumentów rejestracyjnych lub świadectwa własności pojazdu za pośrednictwem osoby trzeciej,
osoba ta musi wylegitymować się wydanym przez stan Nowy Jork oryginalnym prawem jazdy ze zdjęciem, zezwoleniem na naukę jazdy lub dokumentem
tożsamości dla osób niebędących kierowcami oraz przedstawić kserokopię jednego z wyżej wymienionych dokumentów należących do osoby, w imieniu
której składany jest wniosek.

AKCEPTOWANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ
DO DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH I ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI
Dokumenty, które utraciły ważność, NIE będą akceptowane, chyba że zostały wymienione w poniższej tabeli.

WARTOŚĆ
PUNKTOWA
POTWIERDZENIE
DOKUMENTU
DATY
POTWIERDZAJĄCEGO
URODZENIA?
IMIĘ I NAZWISKO

Wydane przez stan Nowy Jork prawo jazdy ze zdjęciem / zezwolenie na naukę jazdy / dokument tożsamości
osoby niebędącej kierowcą. Dokument musi być aktualny lub wygasły nie dawniej niż 2 lata temu.

6

TAK

Oświadczenie Wydziału Komunikacji o tożsamości i/lub miejscu zamieszkania złożone przez rodzica / opiekuna
prawnego (MV-45), JEŻELI WNIOSKODAWCA NIE MA JESZCZE UKOŃCZONYCH 21 LAT Oświadczenie rodzica lub
opiekuna prawnego musi zostać podpisane w obecności pracownika Wydziału Komunikacji. Więcej informacji znajduje
się w treści formularza MV-45.

6

NIE

Oświadczenie Wydziału Komunikacji o tożsamości i/lub miejscu zamieszkania – dla wnioskodawców reprezentowanych
przez instytucje rządowe lub podmioty zatwierdzone przez rząd (MV-45A). Więcej informacji znajduje się w treści
formularza MV-45A.

6

NIE

Potwierdzenie założenia firmy, potwierdzenie zawarcia spółki, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej
pod wybraną nazwą (szczegóły znajdują się w treści formularza MV-82.1).

6

NIE

Paszport zagraniczny z ważnym stemplem I-551 lub ważny stempel na wizie. Paszport musi być w języku angielskim
lub przetłumaczony przez pracownika ambasady.

4

TAK

Paszport zagraniczny z ważną amerykańską wizą i załączonym aktualnym formularzem I-94. Paszport musi być
w języku angielskim lub przetłumaczony przez pracownika ambasady. UWAGA: Jeżeli formularz I-94 ma kod statusu
A1, A2, G1 lub G3, konieczne jest skontaktowanie się z Departamentem Stanu w celu rejestracji pojazdu/pojazdów.

4

TAK

Paszport lub karta paszportowa wydana przez Departament Stanu USA. Dokument musi być aktualny.

4

TAK

Prawo jazdy ze zdjęciem wydane przez inny stan, jurysdykcję lub terytorium USA lub bądź prowincję lub terytorium
Kanady. Musi być aktualne lub takie, które utraciło ważność nie dawniej niż 2 lata temu.

4

TAK

Wydana w USA wojskowa legitymacja ze zdjęciem (wydawana wyłącznie czynnemu, rezerwowemu
i emerytowanemu personelowi wojskowemu)

3

TAK

Zaświadczenie o naturalizacji lub obywatelstwie (N-550, N-560, N-561 i N-570)

3

TAK

Karta upoważniająca do podjęcia zatrudnienia (I-688B lub I-766) ze zdjęciem

3

TAK

Karta stałego pobytu (I-551)

3

TAK

Pozwolenie na ponowny wjazd (I-327)

3

TAK

Dokument podróżny uchodźcy (I-571)

3

TAK

Karta świadczeń / karta Medicaid ZE zdjęciem

3

NIE

Karta świadczeń / karta Medicaid BEZ zdjęcia wydana w stanie Nowy Jork

2

NIE

Tymczasowe prawo jazdy / zezwolenie na naukę jazdy BEZ zdjęcia, wydane w stanie Nowy Jork

2

NIE

Pozwolenie na broń wydane w stanie Nowy Jork lub mieście Nowy Jork

2

NIE

Zawodowe prawo jazdy wydane przez stan Nowy Jork

2

NIE
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AKCEPTOWANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ
DO DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH I ŚWIADECTWA WŁASNOŚCI
Dokumenty, które utraciły ważność, NIE będą akceptowane, chyba że zostały wymienione w poniższej tabeli.

WARTOŚĆ
PUNKTOWA
DOKUMENTU
POTWIERDZENIE
POTWIERDZAJĄCEGO
DATY
IMIĘ I NAZWISKO
URODZENIA?

Dowód rejestracyjny wydany w stanie Nowy Jork (tylko pojazdy lub łodzie)

2

NIE

Świadectwo tytułu wydane przez stan Nowy Jork

2

NIE

Dowód tożsamości ze zdjęciem plemienia Mohawków z St. Regis

2

TAK

Karta identyfikacyjna członków amerykańskich rodzin wojskowych

2

NIE

Legitymacja amerykańskiej szkoły wyższej ze zdjęciem i oficjalny odpis

2

NIE

Legitymacja amerykańskiej szkoły średniej z zdjęciem z raportem lub oficjalnym odpisem

2

NIE

Amerykański akt małżeństwa lub rozwodu LUB orzeczenie sądu o zmianie nazwiska

2

NIE

Wydana w USA karta ubezpieczenia społecznego

2

NIE

Wydrukowany na komputerze odcinek wypłaty pobieranej w USA (z widocznym imieniem i nazwiskiem)

1

NIE

Wydana w USA legitymacja identyfikacyjna pracownika

1

NIE

Wydane w USA świadectwo ukończenia szkoły średniej LUB odpowiednik dyplomu szkoły średniej
(General Equivalency Diploma, GED)

1

NIE

Wydana w USA karta do realizacji czeków w supermarkecie (musi być opatrzona podpisem, imieniem i nazwiskiem)

1

NIE

Wydana w USA karta związku zawodowego

1

NIE

Karta ubezpieczenia zdrowotnego / formularz recepty, aby przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

1

NIE

Polisa ubezpieczeniowa na życie (ważna co najmniej 2 lata)

1

NIE

Rachunek za media z imieniem, nazwiskiem i adresem. Rachunki za media to rachunki zawierające imię i nazwisko
wnioskodawcy wystawione za dowolną cykliczną usługę (np. czynsz za mieszkanie lub rachunek za telefon, energię
elektryczną, wywóz śmieci, zużycie wody.) Akceptujemy tylko jeden rachunek za media na wnioskodawcę.

1

NIE

Karta identyfikacyjna powszechnego dostępu dla weteranów ze zdjęciem

1

NIE

Formularz federalnego lub stanowego podatku dochodowego w Nowym Jorku W-2

1

NIE

1

NIE

Dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez gminę w USA

1

NIE

Oryginał lub uwierzytelniona kopia zgłoszenia w konsulacie USA urodzenia za granicą (FS-240, DS-1350, F-545)

0

TAK

Akt urodzenia wydany w USA (przez rząd stanowy lub lokalny)

0

TAK

Wydany w Kanadzie akt urodzenia oraz zezwolenie na naukę jazdy lub dokument tożsamości osoby niebędącej
kierowcą

0

TAK

Ważny paszport kanadyjski (bez dokumentacji INS)

0

TAK

Plemienny akt urodzenia od plemienia uznanego przez władze federalne potwierdzający urodzenie w Stanach
Zjednoczonych.

0

TAK

Akceptujemy tylko jeden z poniższych dokumentów, jeżeli zostały one wydane przez tę samą instytucję finansową:
l
l
l
l

Wyciąg bankowy
Unieważniony czek (opatrzony wydrukowanym imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy)
Karta gotówkowa (bankomatowa) (musi być opatrzona podpisem i wydrukowanym imieniem i nazwiskiem)
Ważna główna karta kredytowa

WAŻNE: Przyjmuję do wiadomości, że składanie fałszywych oświadczeń lub składanie fałszywych dokumentów stanowi przestępstwo podlegające karze.
Wydział Komunikacji nie przyjmie żadnych uszkodzonych lub zniszczonych dokumentów ani dokumentów z jakimikolwiek zmianami lub wymazaniami. Wydział
Komunikacji skonfiskuje każdy dokument, który wydaje się być fałszywy. W przypadku przedłożenia fałszywego dokumentu istnieje możliwość pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej.
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