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1. Nazwa usługi: 
    Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców. 
2. Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 
b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 
c) 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;  

d) 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 wynagradzania członków komisji.   

3. Wymagane dokumenty: 
1) wniosek (załączone poniżej) o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców; 
2) fotografia (3,5 cm/4,5 cm)* 
3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy  z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [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]*; 
4) orzeczenie lekarskie i psychologiczne*, 
5) zaświadczenie o niekaralności, 
6) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu 

uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców,   
7) dowód wpłaty za wydanie legitymacji/zaświadczenia. 
*Nie dotyczy kandydatów na wykładowców. 

4. Opłaty: 
Za wpis do ewidencji instruktorów 50 zł. 
Za wpis do ewidencji wykładowców 50 zł.  
     Opłatę komunikacyjną opłaca się w punkcie kasowym Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie lub  można   uiścić na konto bankowe Nr 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750. 
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: Około 30 dni, nie dłużej niż 60 dni 
6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

� Wydział /Stanowiska: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 
Kryzysowego, stanowisko ds. transportu drogowego   

� Nr pokoju: 12 
� Nr telefonu: 055 646 50 58, 
� Godziny pracy: 7.00-15.00 

7. Tryb odwoławczy: 
za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Gdańsku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.  

8. Uwagi: Wpis instruktora/wykładowcy następuje po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie 
sprawdzającym kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. 
9. Miejsce na notatki: 
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1. Kod terytorialny .........................................................................................., dnia ......................................... 

      
(miejscowość) (dzień - miesiąc - rok) 

 

  

2. Data przyjęcia podania Starosta/Prezydent Miasta .................................................................................................. 

   –   –    ............................................................................................................................................. 
 

3. Nr w ewidencji Ulica .....................................................................................Nr budynku ........................... 

          Kod Pocztowy ............................ Miejscowość .................................................................. 
 

wypełnia organ wpisujący do ewidencji 

Wniosek 
o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 

1)  

1. Nr PESEL/nr dokumentu tożsamości 
1), 2)                   

2. Nazwisko                             

3. Pierwsze imię              

4. Miejsce urodzenia                           

 

5. Adres zamieszkania 5.1. Kod pocztowy   –     

5.2. Miejscowość                          

5.3. Ulica                             

5.4. Nr budynku         5.5 Nr mieszk.      

   

6. Posiadam uzyskane w dniu ............................................. uprawnienie instruktora/wykładowcy 
1)

 nr ........................................ 
w zakresie prawa jazdy kategorii ........................................................................................................................ / pozwolenia 

1)
 

7. Proszę o wpisanie do ewidencji instruktorów/wykładowców
1)

 : 

a) w zakresie prawa jazdy kategorii ....................................................................................................................................
1), 3)

 
b) pozwolenia 

1)
 

8. Ja niżej podpisany (-a), oświadczam, że na dzień złożenia wniosku: 

1) podane w pkt 1 − 7 dane są zgodne ze stanem faktycznym 
2) nie mam zatrzymanego prawa jazdy / pozwolenia 

1)
 

3) zostałem (-am) skreślony (-a) z ewidencji instruktorów/wykładowców w dniu .............................................................. . 

9. Załączniki: .................... (podać liczbę dokumentów): 

1) fotografia 
2) orzeczenia lekarskie i psychologiczne 

4) 

3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)

4) 

4) zaświadczenie o niekaralności 
4) 

5) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców 
4)

 
6) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji 

 

...................................................................... 
(podpis osoby wnioskującej) 

O b j a ś n i e n i a: 
1)
 Niepotrzebne skreślić. 

2)
 Osoba, która nie posiada numeru PESEL podaje datę urodzenia, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało dokument. 

3)
 Oznaczenie literowe więcej niż jednej kategorii prawa jazdy można wpisać, jeżeli pozostałe dane są identyczne dla każdej z nich. 

4)
 Jeżeli jest wymagane. 

 
 

Formularz5/P/U18wydanie6/27.11.19 
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 
 
1) Autor    Iwona Zwierzchowska          …………………………. 
 
 
2) Zatwierdził:    Bogdan Dubik                             ........................ 
 
 
 

 
Nr 

wydania 

 
Przyczyna wydania 

 
Data 

1. Pierwsze wydanie 16.11.2010. r. 

2. Drugie wydanie: w pkt. 2 dodano akt prawny. 21.12.2011 r. 

3. Trzecie wydanie: dokonano zmian w pkt 1-5 oraz zmieniono 
wzór wniosku, w związku ze zmianą przepisów 

30.01.2013 r. 
 

4. Czwarte wydanie: dokonano w pkt 4 korekty opłaty 01.03.2013 r. 

5.  Piąte wydanie: dokonano zmiany w pkt 4. 19.07.2013 r.  

6. Szóste wydanie: zmieniono pkt 3 oraz wniosek. 04.09.2013 r. 

7. Siódme wydanie: zmieniono wniosek  22.12.2014 r. 
8. Ósme wydanie: uaktualniono dzienniki ustaw pkt. 2a i 2b 12.06.2015 r. 

9. Dziewiąte wydanie: zmieniono wniosek, uaktualniono akty 
prawne 

04.01.2016 r.  

10. Dziesiąte wydanie: uaktualniono akty prawne 07.04.2016 r.  

11. Jedenaste wydanie: uaktualniono akty prawne 03.11.2017 r. 

12. Dwunaste wydanie: uaktualniono akt prawny pkt 2b 05.06.2018 r. 
13. Trzynaste wydanie: wykreślono dzienniki ustaw w pkt 2, 

zmieniono pkt 3, wpisano uwagę, zmieniono wniosek 
27.11.2019 r. 

 
UWAGA: 
Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym starostwa. Zabrania się 
kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 


