
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/44 

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I WYDANIE 
LEGITYMACJI 

Czynność:  Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

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

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  

3. 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 2013 r. poz. 93),  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.  
w sprawie szkolenia osób ubiegających się  
o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1019). 

Miejsce realizacji: 
 

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

Wymagane dokumenty: 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów  

– do pobrania, 
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 
3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora 
oraz orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
czynności instruktora,  

4. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 
średniego wykształcenia,  

5. kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie  
o spełnieniu warunków w zakresie wymaganego 
okresu posiadania prawa jazdy wymaganej kategorii, 

6. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, 
7. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów 

na instruktorów,  
8. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku  

w zakresie doświadczenia w prowadzeniu szkolenia 
osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania 
pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się  
o wpis do instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D lub D+E),  



9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji 
instruktora nauki jazdy.  
 
Do wglądu: dowód osobisty. 

UWAGI: 
Warunki jakie spełniać musi osoba wnioskująca  
o legitymację instruktora nauki jazdy: 
Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:  

1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,  
2. posiada prawo jazdy:  

 kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - 
dotyczy instruktorów osób ubiegających się  
o uzyskanie uprawnienia do kierowania 
pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia 
instruktora wyłącznie  
w zakresie prawa jazdy kategorii A,  

 kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - 
dotyczy instruktorów osób ubiegających się  
o uprawnienia do prowadzenia szkolenia  
w zakresie prawa jazdy kategorii B,  

 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,  

 posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej 
przez okres 3 lat oraz pozwolenie na 
kierowanie tramwajem - dotyczy 
instruktorów osób ubiegających się  
o uzyskanie uprawnienia do kierowania 
tramwajem,  

 posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania czynności instruktora,  
posiada ważne orzeczenie psychologiczne  
o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do wykonywania czynności instruktora,  

 ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla 
kandydatów na instruktorów i posiada 
zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy 
instruktorów osób ubiegających się  
o uzyskanie uprawnień do kierowania 
pojazdami silnikowymi,  



 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin 
sprawdzający kwalifikacje przed komisją 
powołaną przez wojewodę,  

 
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: 

 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu  
w komunikacji, 

 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobistej, 

 przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, 

 prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu 
alkoholu lub w stanie po użyciu innego 
podobnie działającego środka, 

 przestępstwo umyślne przeciwko życiu  
i zdrowiu, 

 przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  
i obyczajności.  

 
Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku 
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania 
czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu 
badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający 
prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o 
których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. 
U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz 
posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań 
lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami.  
 
Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres 
badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie 
istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami. 
 
Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku 
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog 
po przeprowadzeniu badania psychologicznego.  
 
Badanie lekarskie i badanie psychologiczne 
przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla 
kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo 
dla osób w wieku:  

 Do 60 lat - co 5 lat.  
 Powyżej 60 lat - co 30 miesięcy. 

 
Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz 
lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub 



psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan 
zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami przed upływem ww. terminów. 
 
Właściwość miejscowa: organem właściwym do 
wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest 
starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania instruktora. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 14. 

Opłaty: 
 

1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł 
 

2. Opłata za wydanie legitymacji – 40 zł 
 

3. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim  
(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez 
ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku 
Spółdzielczego w Więcborku. NUMER KONTA:  
07 8162 0003 0000 0114 2000 0410  
lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi. 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy 
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem 
Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji stronie. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 


