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I. Nazwa sprawy: 

 

 

Rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji 

instruktorów/wykładowców 
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta, Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku, ul. Okrzei 1 

parter, pok. nr 08 
tel.: (74) 865–75–44, 

czas pracy: poniedziałek – piątek od 730 – 1530 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki, wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, w miejscu załatwienia 

sprawy oraz na stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

 

1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców; 

2) fotografia 3,5 x 4,5 cm, 

3) orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania 

czynności instruktora, 

4) kserokopia prawa jazdy, 

5) 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 kategorii B+E, C1, C1+E, 

C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E; 

6) zaświadczenie o niekaralności, 

7) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla instruktorów/wykładowców, 

8) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców. 
  

Wymagania określone w pkt 2, 3, 4, 5 nie dotyczą osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji 

wykładowców. 

 
Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP powiatu: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/924/222/wzory-

wnioskow-i-zalacznikow-wydzial-ktd.html  

 

 
 

IV. Opłaty: 

 

 50 złotych za wpis do ewidencji 

 

Opłatę należy uiścić w: 

 Kłodzku - punkt kasowy - siedziba urzędu (ul. Okrzei 1), pokój nr 08 (parter);  

 lub na konto bankowe Starostwa prowadzone przez Getin Noble Bank S.A. nr 93 1560 

0013 2005 4225 7000 0007. 
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- podając tytuł opłaty: „za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców”.  

 

 

 

 

V. Termin załatwiania: 

 

do 30 dni od otrzymania informacji z Komisji ds. Sprawdzenia Kwalifikacji Kandydatów na 

Instruktorów i Instruktorów Nauki Jazdy powołanej przez wojewodę o pozytywnym wyniku 

egzaminu. 
 

 

VI. Sposób załatwiania: 

 

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców składa się do starostwa. Po 

weryfikacji wniosku i stwierdzeniu spełnienia wymagań przez kandydata na instruktora 

następuje zgłoszenie do Komisji ds. Sprawdzenia Kwalifikacji Kandydatów na Instruktorów i 

Instruktorów Nauki Jazdy powołanej przez wojewodę. Po zdaniu egzaminu Komisja przesyła 

informację Staroście, który dokonuje wpisu do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej i 

wydaje legitymację instruktora. Odbiór decyzji i legitymacji/zaświadczenia następuje osobiście 

przez wnioskodawcę w pok. nr 07 (parter) w Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych. 
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, parter, pokój nr 07. 
tel.: (74) 865–75–53, fax: (74) 865–75–07  

czas pracy: poniedziałek - piątek od 730 – 1530 

 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

 

Główny specjalista mgr inż. Robert Leszkiewicz, tel. (74) 865-75-53, e-mail: 

r.leszkiewicz@powiat.klodzko.pl - samodzielne stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów, 

krajowego transportu drogowego i ośrodków szkolenia kierowców, parter, pokój nr 07. 
 

IX. Podstawa prawna: 

 

 art. 33 ust. 2 i art. 38 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – o kierujących pojazdami;  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 roku w 

sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów 

dokumentów stosowanych w tych sprawach, z także stawek wynagrodzenia członków 

komisji; 

 

X. Tryb Odwoławczy: 

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego. 
 

XI. Informacje dodatkowe: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest Starosta Kłodzki z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Pełna informacja dotycząca 



przetwarzania danych przez wydział KTD znajduje się na stronie BIP urzędu (zakładka: 

Starostwo Powiatowe/Wydziały starostwa/Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych), link: http://powiatklodzki.skycms.com.pl/926/222/rodo-wydzial-ktd.html 

 

 

Karta obowiązuje od dnia 23.09.2020 r.  

Aktualizacja dnia 10.03.2022 r. 

 

Sporządził: Robert Leszkiewicz 

Zatwierdził: Waldemar Pachuta 
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