
Osoby ubiegające się o prawo jazdy, które posiadają zezwolenie dla młodszych uczniów (klasa DJ lub MJ), muszą przedstawić 
to wypełnione zaświadczenie egzaminatorowi na prawo jazdy podczas każdego egzaminu praktycznego. Osoby ubiegające się o prawo 
jazdy muszą zaliczyć co najmniej 50 godzin jazdy pod nadzorem, w tym 15 godzin po zachodzie słońca. Liczba godzin jazdy pod 
nadzorem na certyfikowanym kursie nauki jazdy jest traktowana jako część wymaganych 50 godzin i może być poświadczona na 
odwrocie niniejszego formularza.   
Imię i nazwisko osoby                                                                                                    Numer dowodu  
ubiegającej się o prawo jazdy                                                                                          tożsamości

Adres

ZAŚWIADCZENIE 
Zaświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem wymienionej powyżej osoby ubiegającej się o prawo jazdy. Zaświadczam również, 
że osoba ta ukończyła co najmniej 50 godzin jazdy pod nadzorem, w tym 15 godzin po zachodzie słońca. Rozumiem, że niektóre 
lub wszystkie wymagane godziny jazdy pod nadzorem mogły zostać zrealizowane przez licencjonowanego instruktora szkoły jazdy 
lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego i że godziny te mogą zostać poświadczone poniżej. Oświadczam, że wszystkie godziny 
jazdy pod nadzorem, które nie zostały zrealizowane z licencjonowanym instruktorem szkoły jazdy lub nauczycielem wychowania 
komunikacyjnego, zostały zrealizowane: 1) pod bezpośrednim nadzorem osoby w wieku co najmniej 21 lat, która posiada prawo jazdy 
ważne w stanie Nowy Jork uprawniające do kierowania pojazdem tego samego typu co pojazd, z którego korzystano, oraz 2) zgodnie 
ze wszelkimi regionalnymi ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia pojazdów na podstawie pozwolenia dla młodszych uczniów na 
prowadzenie pojazdu w danym regionie. Rozumiem, że sfałszowanie jakichkolwiek informacji w niniejszym zaświadczeniu może 
stanowić przestępstwo (lub wykroczenie) podlegające karze grzywny, pozbawienia wolności lub obu tym karom.
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Imię i nazwisko rodzica/opiekuna drukowanymi literami

Podpis rodzica lub opiekuna  DataX

UWAGA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA MŁODOCIANEGO KIEROWCY: Udzieloną zgodę można wycofać, gdy opisany 
powyżej młodociany kierowca złożył wniosek o pozwolenie na prowadzenie pojazdu lub prawo jazdy. Aby anulować zezwolenie lub 
prawo jazdy dla młodocianego kierowcy klasy DJ lub MJ, należy wypełnić formularz wycofania zgody MV-1W (Withdrawal of 
Consent) i złożyć go w wydziale DMV.

Nazwa szkoły

Numer 

licencji  

szkoły  

jazdy Imię i nazwisko instruktora

Instruktor  

Numer 

zaświadczenia

Liczba  

poświadczonych 

godzin  

Podpis administratora  

lub właściciela  

lub instruktora  

Liczbę godzin jazdy pod opieką instruktora nauki jazdy lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego można poświadczyć w poniższej tabeli. 

Wszystkie informacje podane w tej tabeli muszą być potwierdzone zapisami wymaganymi zgodnie z przepisami Wydziału Pojazdów 

Mechanicznych (Department of Motor Vehicles) i Departamentu Edukacji stanu Nowy Jork. Każde fałszywe oświadczenie stanowi naruszenie 

pkt 392 prawa o pojazdach i ruchu drogowym (Vehicle and Traffic Law) i jest wykroczeniem.
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