KARTA INFORMACYJNA KD-11
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r., nr. 30, poz.151 ze
zm.); 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), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003
r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za
wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2003 r., poz. 2162 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców.
●

Załączniki-instruktor:
●
●
●

●

●

●

●

jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
dokumenty potwierdzające wykształcenie co najmniej średnie,
zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na
instruktorów/wykładowców;
ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności
instruktora;
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora;
zaświadczenie lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana wyrokiem sądu za: przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej; przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
prowadzenie pojazdu 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;
kserokopia prawa jazdy,

Załączniki-wykładowca:
●
●
●

dokumenty potwierdzające wykształcenie co najmniej średnie,
zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców;
zaświadczenie lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana wyrokiem sądu za: przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej; przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
prowadzenie pojazdu 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;

Opłaty:
opłata za wpis do ewidencji - 50,00 zł,
legitymacja instruktora – 40,00 zł,
opłata za wpis do ewidencji wykładowców - 50,00 zł
●
●
●

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od chwili złożenia wszystkich
wymaganych dokumentów
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 316, telefon: 58 767 35 91, 58 767 3592, fax: 58 767 35 91
●

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 - 1530
●

Jednostka wykonująca:
pracownicy zajmujący się Ośrodkami Szkolenia Kierowców
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, telefon 58 767 35 34
●

strona 1 z 2

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku za posrednictwem Starosty Starogardzkiego
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają naczelnik i pracownicy zajmujący się Ośrodkami Szkolenia
Kierowców
●
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