Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl

Karta Informacyjna Usługi
WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY ORAZ WYDANIE LEGITYMACJI
INSTRUKTORA
I.

Podstawa Prawna
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania
uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a
także stawek wynagrodzenia członków komisji.
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II.

Wymagane wnioski
1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

III. Wymagane załączniki
1) dokumenty potwierdzające:
posiadanie prawa jazdy:
- kat. A co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. A,
- kat. B co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. B,
- kat. 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,
- posiadanie prawa 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,
2) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów - dotyczy
instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
3) ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
4) ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności
instruktora
5) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie o
którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
6) fotografia 3,5x4,5
7) dowody wpłaty.

IV. Dokumenty do wglądu
1) prawo jazdy,
2) dokument tożsamości - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

V. Opłaty
Opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50 zł,
Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa: BANK SANTANDER
36 1090 1056 0000 0001 4916 5124
Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa na rachunek bankowy Starostwa:
BANK SANTANDER
51 1090 1056 0000 0001 4916 5048

VI. Termin załatwienia sprawy
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Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133 05 - 850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 73 14 e-mail: transport@pwz.pl
Piętro I, pok. 124
Godz. pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

VIII. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie , w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.

IX. Uwagi
Na podstawie złożonych wniosków o wpis do ewidencji instruktorów Starosta przesyła listę kandydatów na
instruktorów do przewodniczącego komisji powołanej przez wojewodę w celu wyznaczenia terminu egzaminu
sprawdzającego kwalifikacje. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku z egzaminu organ wpisuje do
ewidencji instruktorów i wydaje legitymację.
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