
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/45 

PRZEDŁUŻENIE I WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA  
 

Czynność:  Przedłużenie i wymiana legitymacji instruktora  

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późn. 
zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. 
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez 
instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów 
dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także 
stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U.  
z 2013r., poz. 93). 

 
Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

W przypadku przedłużenie ważności legitymacji: 
I. Wniosek 
II. Załączniki do wniosku: 

 orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

 orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem. 

W przypadku wymiany legitymacji: 
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku: 

 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm,  
 dowód tożsamości potwierdzający zmianę 

danych - w przypadku zmiany danych 
zawartych w legitymacji,  

 dotychczasowa legitymacje instruktora, 
III. W przypadku wymiany legitymacji z uwagi na brak 

miejsca na przedłużenie ważności dokumentu:  
 orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania czynności 
instruktora, 

 orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
wykonywania czynności instruktora, 
 

W przypadku wydania wtórnika legitymacji 
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku: 

 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm,  
 dowód tożsamości,  
 oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

 



UWAGI: 
Organem właściwym do wymiany legitymacji instruktora 
nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania instruktora. 

Opłaty: 
 

W przypadku wymiany legitymacji opłaty nie pobiera się 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. (art. 35 KPA)  
 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy 
za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.  

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 

 
 


