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Komisja egzaminacyjna – Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów 

Kandydaci na instruktorów/instruktorzy, kandydaci na wykładowców/wykładowcy 
przystępujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, powinni dokonać opłaty za 
egzamin, w wysokości określonej w tabeli nr 1 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów 
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także 
stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2019.1200) 

Tabela nr 1 Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu  
Poz. Zakres egzaminu Opłata (w zł) 

Część pierwsza Część druga Część trzecia 
1 Prawo jazdy kategorii B lub T 50 50 240 
2 Prawo jazdy kategorii: A, C1, 

C1+E, C, D1+E, D 
50 50* 260 

3 Prawo jazdy kategorii B+E, 
C+E, D+E 

50 - 260 

4 Pozwolenie 50 50 160 
* egzamin w stosunku do: 
 kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – 

składa się z części pierwszej i trzeciej; 
 kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E – 

składa się z części pierwszej. 

Opłaty należy dokonać na konto: 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 

numer rachunku bankowego: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000, 

lub w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1430, 

tytułem: (wpisać odpowiednio) opłata za egzamin dla kandydata na instruktora/instruktora, 
kandydata na wykładowcę/wykładowcę (wpisać odpowiednio), 

zakres egzaminu (wpisać odpowiednio): 

część pierwsza egzaminu (test) kat. … prawa jazdy, 

część druga egzaminu (pokaz prowadzonych zajęć) kat. ….prawa jazdy, 

część trzecia egzaminu (pokaz prowadzonych zajęć praktycznych) kat. …. prawa jazdy. 

Uwaga: 

1. Opłata za egzamin powinna być uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu 
określonym we wniosku, 

2. W przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez inną osobę (lub podmiot) niż kandydat na 
instruktora/wykładowcę lub instruktor/wykładowca, w tytule przelewu należy wskazać imię 
i nazwisko osoby, której dotyczy egzamin. 

Terminy przeprowadzania egzaminów w 2021 r.: 

1. 23 stycznia 2021 r. 

2. 20 lutego 2021 r. 

3. 20 marca 2021 r. 

4. 17 kwietnia 2021 r. 

5. 15 maja 2021 r. 
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6. 12 czerwca 2021 r. 

7. 17 lipca 2021 r. 

8. 21 sierpnia 2021 r. 

9. 4 września 2021 r. 

10. 18 września 2021 r. 

11. 2 października 2021 r. 

12. 16 października 2021 r. 

13. 20 listopada 2021 r. 

14. 11 grudnia 2021 r. 

Miejsce przeprowadzania egzaminów: 

Liga Obrony Kraju Rejonowy Ośrodek Szkolenia, 

adres: ul. Centralna 60, 31-586 Kraków, 

godzina rozpoczęcia egzaminu: 9.00. 

Wykaz aktów prawnych dotyczących uzyskiwania uprawnień przez kandydatów na 
instruktorów/instruktorów oraz kandydatów na wykładowców/wykładowców:  

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212); 

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów 
dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia 
członków komisji (Dz.U.2019.1200); 

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców (Dz.U.2018.1885). 

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminowania instruktorów i wykładowców. 

Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia 
instruktora/wykładowcy składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
wniosek (wraz z załącznikami), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, 
opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek 
wynagrodzenia członków komisji. 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem Wojewody 
Małopolskiego z 24 lipca 2019 (nr poz. Rej. 357/19 ze zmianami), które zostały zgłoszone 
przez właściwego starostę na wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
pracy komisji. 

Osoba przystępująca do egzaminu zgłasza się na egzamin w zakresie pierwszej i drugiej 
części z dowodem osobistym, osoba przystępująca do egzaminu w zakresie trzeciej części 
zgłasza się na egzamin z dowodem osobistym i prawem jazdy. 

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzania egzaminów udziela pracownik 
Wydziału Infrastruktury, nr telefonu: (12) 39 21 665; poczta elektroniczna: 
sdom2@malopolska.uw.gov.pl. 


