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Przedmiot sprawy Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 
wykonujących przewóz drogowy

Kogo dotyczy? Przedsiębiorcy

Co przygotować?

 Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile 

jest wymagany,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia,
5. oświadczenie, iż nie był jako osoba fizyczna lub członek organu osoby 

prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub zaświadczenie o niekaralności.

 Do wniosku należy dołączyć:
1.  opracowany program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia 

oraz metodami nauczania,
2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów 

nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, 

wyposażeniu dydaktycznym, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć 
praktycznych, posiadanych pojazdach wykorzystywanych do jazdy w ruchu 
drogowym wraz z dokumentem potwierdzającym spełnianie odpowiednich 
wymagań technicznych przez pojazdy, wydanym przez rzeczoznawcę 
samochodowego wpisanego na listę rzeczoznawców samochodowych, kopię 
umowy na przeprowadzenie zajęć w warunkach specjalnych (ODTJ 
lub urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, 
posiadające odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną 
w polskim systemie akredytacji wraz z kopią certyfikatu).

 Dodatkowo przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”

Oświadczenie powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Wniosek o wpis do rejestru

Jak wypełnić 
dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie
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Ile muszę zapłacić?

 Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy - 400 PLN 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, pokój 741, tel. +48 41 342 18 59

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Po akceptacji dokumentacji (spełnienie wszystkich wymogów formalnych) 
oraz uiszczeniu opłat przedsiębiorca zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
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 dokonania 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. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie 

szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
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