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Przedmiot sprawy Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Kogo dotyczy? Przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Co przygotować?

Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi:
1. Firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca 
zamieszkania.
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki 
numer przedsiębiorca posiada.
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada.
4. Numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca 
posiada.
5. Adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
6. Zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 

ustawy o kierujących pojazdami.
7. Imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami 

ewidencyjnymi.
Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia 
techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie następującej 
treści:
„ Oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą.
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone 
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”

Oświadczenie, powinno zawierać również:
1. Firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsce 

zamieszkania.
2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.
3. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. 
w sprawie doskonalenia techniki jazdy 

Jak wypełnić 
dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie

Ile muszę zapłacić?

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki 
jazdy – 600 zł (dochód budżetu państwa).
Opłata ewidencyjna – 1 pln na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji 
kierowców. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? Dokumenty można złożyć w dowolnym terminie

Gdzie załatwię 
sprawę?

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Infrastruktury i Rozwoju 
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem, pok 740 tel: +48 41 392 13 92

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie
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Co zrobi urząd?

Po akceptacji spełnienia wszystkich wymogów formalnych oraz uiszczeniu opłaty 
przedsiębiorca zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
doskonalenia te4chniki jazdy oraz otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku urząd wystąpi o jego uzupełnienie.

Jaki jest czas 
realizacji?

Sprawa załatwiana jest maksymalnie w ciągu 7 dni, o ile nie zachodzi konieczność 
uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku

Jak się odwołać?

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury 
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o odmowie wpisu do rejestru w przypadku określonym 
w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców

Informacje 
dodatkowe

Podstawa prawna
Art. 115 ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy
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