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Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 32 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 51 27,  

65 546 52 99 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-32/1 

KARTA USŁUGI 

Wpis osoby do ewidencji instruktora i wydawanie legitymacji  

instruktora nauki jazdy 

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów 

i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 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 (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1200), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o wpis do ewidencji instruktora, 

2. jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia 

głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego 

półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,  

3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,  

4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 

czynności instruktora, 

5. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,  

6. dokument potwierdzający posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania 

pojazdami rodzaju objętego szkoleniem, 

7. zaświadczenie o niekaralności, 

8. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,  

9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora. 
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WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. opłata za wpis do ewidencji instruktorów – 50,00 zł 

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata za wydanie zezwolenia: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Komunikacji i Dróg 

Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 3 (parter) 

tel. 65 546 51 27 

Godziny urzędowania Wydziału: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego 

kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Nie dotyczy 

UWAGI: 

- 


