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WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY
…….……......................................…………....
(miejscowo !)

(dzie"/miesi#c/rok)

Wojewoda .…….………………………………….…………………….........……….……….…………...……
ulica ……..….…..……......…………………………….………......……… nr budynku ………………..…..…
kod pocztowy

-

miejscowo ! ………………………………...…………………………...
Wniosek
o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

A. DANE OSOBOWE
1. Nazwisko
3. Nr PESEL*)

2. Imi$
4. Adres zamieszkania
4.1. Województwo
4.2. Powiat

4.3. Miejscowo !

4.4. Ulica

4.5. Numer budynku

4.7. Kod pocztowy

4.8. Poczta

4.6. Numer lokalu

4.9. Telefon kontaktowy

B. WYDANY DOKUEMNT (wype%nia instruktor techniki jazdy)
Posiadam uzyskane w dniu …………...……………………… uprawnienia instruktora techniki jazdy nr ……..……………………………
w zakresie prawa jazdy kategorii ...…………………………….……………………………………………………..…………….………….
C. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY
1. Wnosz$ o wpisanie do ewidencji instruktorów techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii (w%a ciwe zaznaczy!).
A

B

B+E

C

C+E

D

D+E

2. Za%#czniki:
1) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza" zdrowotnych do wykonywania czynno ci instruktora techniki jazdy;
2) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza" psychologicznych do wykonywania czynno ci instruktora techniki jazdy;
3) za wiadczenie o uko"czeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadaj#cej uprawnienia instruktora techniki jazdy,
albo szkolenia uzupe%niaj#cego, w przypadku osoby posiadaj#cej uprawnienia instruktora techniki jazdy;
4) kopia posiadanego wiadectwa instruktora techniki jazdy, je&eli osoba jest ju& wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
5) kopia prawa jazdy;
6) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
7) dowód uiszczenia op%aty za egzamin.
D. SPOSÓB ODBIORU WIADECTWA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY
odbior$ osobi cie
prosz$ przes%a! za po rednictwem operatora pocztowego.
'wiadectwo instruktora techniki jazdy
E. O WIADCZENIE
O wiadczam, &e na dzie" z%o&enia wniosku (w%a ciwe zaznaczy! „x”):
podane w cz$ ci A dane s# zgodne ze stanem faktycznym;
posiadam wykszta%cenie rednie;
nie zosta%em wykre lony z ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kieruj#cych pojazdami.
nie by%em skazany prawomocnym wyrokiem za:
przest$pstwo przeciwko bezpiecze"stwu w komunikacji,
przest$pstwo pope%nione w celu osi#gni$cia korzy ci maj#tkowej lub osobistej,
przest$pstwo przeciwko wiarygodno ci dokumentów,
prowadzenie pojazdu w stanie po u&yciu alkoholu lub w stanie po u&yciu innego podobnie dzia%aj#cego rodka,
przest$pstwom przeciwko &yciu i zdrowiu,
przest$pstwo przeciwko wolno ci seksualnej i obyczajno ci.
F. POTWIERDZENIE ODBIORU (w przypadku osobistego odbioru)
Potwierdzam odbiór wiadectwa instruktora techniki jazdy
nr …………….…… w dniu …………………………….

………………….…………………………………….

O B J A ' N I E N I E:
*) W przypadku osoby nieposiadaj#cej numeru PESEL wpisa! seri$, numer i nazw$ dokumentu
potwierdzaj#cego to&samo ! oraz nazw$ kraju, który wyda% ten dokument

…………………….………………………………….

(podpis osoby sk%adaj#cej wniosek)
(podpis osoby odbieraj#cej wiadectwo)

