URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RK-XXI

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW (WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA)
Podstawa prawna:
–
–

–

–

–

I.

ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z
późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity
Dz. U z 2018 r. poz. 1885);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 07 października 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 661);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania
uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.);
ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.
zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (COM-RK-6)
2. Załączniki:
̶

jedna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
̶ orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art 42 pkt 2 oraz art 229 § 4 ustawy kodeks pracy
wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz badań kierowców
̶ orzeczenie psychologiczne o którym mowa w art 82 ust.2 pkt.1 ustawy o kierujących pojazdami
wystawione przez psychologa transportu
̶ zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
g) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
3. Do wglądu:
̶ dowód osobisty,
̶ prawo jazdy.

II.

OPŁATY:

1. Opłatę komunikacyjną (za wpis do ewidencji instruktorów): 50 zł należy wnieść na rachunek Miasta
Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).
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2. Opłatę skarbową (za wydanie decyzji): 10 zł należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac
Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pok. 1-2,
tel. (59)8488227 lub (59)8488347; e-mail: com@um.slupsk.pl;

V.

ODWOŁANIE:

Nie dotyczy.

VI.

UWAGI:

Dokumenty wymagane do przystąpienia do egzaminu państwowego należy złożyć w Centrum Obsługi
Mieszkańców.
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