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UUZZYYSSKKAANNIIEE  ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  OO  WWPPIISSIIEE  DDOO  RREEJJEESSTTRRUU  

PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCÓÓWW  PPRROOWWAADDZZĄĄCCYYCCHH    

OOŚŚRROODDEEKK  SSZZKKOOLLEENNIIAA  KKIIEERROOWWCCÓÓWW  

  

WWYYMMAAGGAANNEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY::  

1. Wypełniony wniosek (ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  OOSSKK--11) wraz z oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że 
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców są 
kompletne i zgodne z prawdą; znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej              
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie    z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym”., oraz: 

2. Akktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie 
do Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie starsze niż 6 miesięcy); 

3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); 
5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione   w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej, lub członków 
organów osoby prawnej; 

6. Zaświadczenie z Sądu Gospodarczego, iż wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, 
układowe, ani też naprawcze; 

7. Dokumenty potwierdzające posiadanie warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego, placu do 
wykonywania manewrów oraz co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy; 

8. Dokument potwierdzający zatrudnienie co najmniej jednego instruktora nauki jazdy (kserokopia legitymacji oraz 
umowa o pracę); 

9. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
która spełnia warunki określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym; 

10. Kserokopia legitymacji instruktora nauki jazdy, jeśli przedsiębiorca sam jest instruktorem nauki jazdy; 
11. Dowód wpłaty w wysokości 412,00 zł potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia   o wpisie do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
 

UUWWAAGGII::  

Organem właściwym w sprawie prowadzenia Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek 
Szkolenia Kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej 
wpisem przez jednostkę przedsiębiorcy. 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca: 
1. Który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. W stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości; 
3. Który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 

przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej; 
4. Który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej 

jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy; 
5. Który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami; 
6. Który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem. 

 

TTEERRMMIINN  II  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAŁŁAATTWWIIEENNIIAA  SSPPRRAAWWYY::  

Po otrzymaniu dokumentów następuje weryfikacja wniosku wraz z załącznikami. Czas oczekiwania na uzyskanie 
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi do 30 dni, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. 

W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia lub skorygowania 
dokumentacji. 
 

OOPPŁŁAATTYY::  

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców  
pobierana jest opłata w wysokości 412,00 zł. Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w związku ze zmianą polegającą na poszerzeniu jego zakresu pobierana jest 
opłata w wysokości 206,00 zł. 

Powyższą opłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta w Mielcu nr 46 1240 2656 1111 0000 
3793 1722 tytułem: „WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW” 
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PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA::  

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908           
z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807                      
z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania            
i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 217 poz. 
1834 z 2005 r. z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis 
przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz. U. Nr 205, poz. 2097 z 2004 r.). 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635), 
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. 

Nr 187, poz. 1330). 


