KARTA USŁUG NR 33/KM
Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Plac Wolności 13, pokój nr 8
Tel. (077) 4052759
(pn. 800 - 1530, wt. – pt. 700 - 1430).
II. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez
instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także
stawek wynagrodzenia członków komisji.
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców, który został określony w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez
instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek
wynagrodzenia członków komisji wraz z załącznikami:
a) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
b) orzeczenia lekarskie i psychologiczne – nie dotyczy wykładowcy,
c) zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – nie dotyczy wykładowcy,
d) zaświadczenie o niekaralności,
e) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu
uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,
f) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji.
IV. OPŁATY
Opłata za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców wynosi 50 zł. Opłatę administracyjną należy uiścić
poprzez wpłatę na konto Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu PKO BP Oddział w KędzierzynieKoźlu nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623. Potwierdzenie dokonania wpłaty prosimy dołączyć do wniosku.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora lub wykładowcy nauki jazdy przekazuje staroście dowód opłaty
za egzamin celem przesłania do Komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu:
Opłata (w zł)
Poz. Zakres egzaminu
1
2
3

Prawo jazdy kategorii B lub T
Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D
Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

50
50
50

50
50
-

240
260
260

Kandydaci na wykładowców przystępują wyłącznie do części pierwszej i drugiej, i tylko w tym zakresie
dokonują opłaty za egzamin. Kandydaci na instruktorów posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie
kategorii prawa jazdy objętych egzaminem przystępują wyłącznie do części trzeciej.
Opłatę za egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców szkolących osoby ubiegające
się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, należy wpłacać na konto Opolskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Opolu nr 66 1010 1401 0023 1022 3100 0000 z dopiskiem "egzamin na instruktorów nauki
jazdy".
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione
przez stronę,
- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI
Starosta przedłuża okres ważności legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich
i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ustawy o kierujących pojazdami, po przedstawieniu przez
instruktora ważnych orzeczeń.
Ewidencję instruktorów i ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich
zamieszkania.
Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie
prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w
zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć
co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy
instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających
uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie
prawa jazdy kategorii T,
2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem –
dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności
instruktora,
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora,
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego
ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania
pojazdami silnikowymi,
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez
wojewodę,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego
środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.
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Wykładowcą jest osoba, która:
1) posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub
wykładowców,
2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez
wojewodę,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego
środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
4) jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę)
Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego)
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