1. Kod terytorialny

..................................................................................,dnia......................................
(miejscowość)

2. Data przyjęcia podania
-

(dzień - miesiąc - rok)

Starosta/Prezydent Miasta ............................................................................................
....................................................................................................................................

-

Ulica ..............................................
Nr bud. ...............................

3. Nr w ewidencji

Kod pocztowy..................... Miejscowość .....................................................................
wypełnia organ wpisujący do ewidencji

Wniosek
o wpis do ewidencji instruktorów

I. Dane personalne:

1.Nr PESEL/ data urodzenia

1)

2. Nazwisko
3. Pierwsze

imię

4. Wykształcenie:

................................................

5. Miejsce urodzenia:

6. Adres zamieszkania:

Kod pocztowy

-

Miejscowość
Ulica
Nr bud.

Nr lokalu

7. Posiadam uzyskane w dniu ......................................... uprawnienie instruktora nr ...................................... w zakresie
prawa jazdy kategorii......................................................... / pozwolenia 2)
8. Proszę o wpisanie do ewidencji instruktorów:
a) w zakresie prawa jazdy kategorii ......................................................................
b) pozwolenia 2)
9. Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.)
oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku:
a) podane w pkt 1 - 8 dane są zgodne ze stanem faktycznym,
b) nie został orzeczony w stosunku do mnie - prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do
spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia
w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
c) nie mam zatrzymanego prawa jazdy / pozwolenia, 2)
d) zostałem skreślony z ewidencji instruktorów w dniu ...................................................... . 2)
10. Załączniki: .................... (podać liczbę dokumentów):
a) fotografia 2)
,
b) orzeczenia lekarskiego i psychologicznego ,
c) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia , 2)

2)

d) zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem

e) zaświadczenie o niekaralności , 2)
f) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego , 2)
g) dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora ,
h) inne...................................................................................

2)

2),

......................................................................
(podpis osoby wnioskującej)

Objaśnienia:
1)
2)
3)
4)
5)

datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL,
skreślić część lub całą treść punktu, jeżeli nie dotyczy osoby,
oznaczenie literowe więcej niż jednej kategorii prawa jazdy można wpisać, jeżeli pozostałe dane są identyczne dla każdej z nich
wpisać literę "P" - pozytywny wynik egzaminu, literę "N" - negatywny wynik egzaminu lub znak "X" - jeżeli nie dotyczy osoby.
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108. poz. 908 z późn. zm.).
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III. Decyzja - wpis do ewidencji instruktorów:
1. Osoba, o której mowa w dziale l, spełniła wymogi określone:
a) w art. 105 ust. 2 pkt 1 -6 ustawy
b) art.145 ust. 2 ustawy

,5)

2, 5)

,

i w dniu ...................................................... uzyskała uprawnienia do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami nr

w zakresie prawa jazdy kat.......................................

................................................/ pozwolenia . 2)
2. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy

5)

zarządzam w dniu .........................................................................wpisanie

Pana(i) ...........................................................................................................................................................................................
do ewidencji instruktorów i wydanie mu legitymacji instruktora nr ............................................nr druku.....................................
Obywatel uiścił opłatę za wydanie legitymacji

instruktora w wysokości ....................................................zł
oraz opłatę skarbową w wysokości ....................................zł.

....................................................................................
(podpis i pieczęć organu wpisującego do ewidencji)

IV. Potwierdzenie odbioru.
Potwierdzam otrzymanie legitymacji, o której mowa w dziale III pkt 2 w dniu
...........................................

Podpis............................
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