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Nazwa usługi:

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I WYDANIE LEGITYMACJI
INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
Podstawa prawna:
•
•
•
•

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. Nr 30, poz.151 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., poz. 1019 );
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 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 2013 r. poz. 93).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków
komisji ,
2. aktualną fotografię o wymiarze 35 x 35 mm,
3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
5. dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie,
6. zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat, uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego
szkoleniem,
7. zaświadczenie o niekaralności,
8. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/kursu uzupełniającego dla instruktorów,
9. dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
10. dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:
• 50,00 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy,

na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr konta 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do organu)

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 425-47-12
fax: (87) 425-47-11
00

00

Poniedziałek – Piątek 8 -14
Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 10.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

www.powiat.pisz.pl
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Miejsce na notatki:

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 10.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

www.powiat.pisz.pl

