
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących                   
pojazdami, po zapoznaniu się z treścią niżej podanego art. 233   1 Kodeksu karnego: 
 
"Kto, składając zeznania mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu           
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze           
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat." 

Ja, niżej podpisany oświadczam: 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna *) 
 

Ja niżej podpisany .................................................................................................................... 
                                                                       (imię i nazwisko) 
 

legitymujący się dowodem osobistym nr …….................................. 

PESEL .......................................... zamieszkały ....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

wyrażam zgodę, aby mój syn/córka/podopieczny *) 

 

..................................................................... ur. ........................................  

  (imię i nazwisko)     (data urodzenia) 

PESEL .......................................... zamieszkały ....................................................................... 

……………………………………………… uczestniczył w szkoleniu osób ubiegających się o 
uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami oraz uzyskał prawo jazdy kat. B 

 

.....................................                                                          ………………………………. 
      (miejscowość i data)                                                                                (podpis rodzica lub opiekuna*) 

 

Art. 11 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że osoba która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo 
jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 

Art. 21 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie 
za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 

*) niepotrzebne skreślić 

 


