
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/43 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI  

SZKOLENIA KIEROWCÓW 
 

Czynność:  Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie 
działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.  
w sprawie szkolenia osób ubiegających się  
o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 
1019.). 

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu 
tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego 
ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu 
prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za 
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie 
poświadczenia potwierdzającego spełnianie 
dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia 
kierowców (Dz. U. z 2013r. poz. 31). 

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. wniosek (do pobrania), 
2. dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty 

UWAGI: 
Warunki, jakie spełniać musi przedsiębiorca 
wnioskujący o wpis do rejestru: 

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców uzyska przedsiębiorca, 
który złożył wniosek wraz z oświadczeniem oraz 
spełnia następujące warunki:  

a) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu 
prowadzonego szkolenia: 

 salę wykładową , 
 pomieszczenie biurowe,  
  plac manewrowy, 



 pojazd przeznaczony do nauki jazdy. 
2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co 

najmniej jednego instruktora posiadającego 
uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę  
w szkoleniu kandydatów na kierowców w zakresie 
określonym we wniosku lub sam jest instruktorem 
spełniającym te wymagania 

3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory 
przepisów ruchu drogowego oraz pomoce 
dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj 
prowadzonego szkolenia 

4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub za przestępstwo przeciwko dokumentom  
- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów 
osoby prawnej. 

 
Do wniosku należy dołączyć : 

a) kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
gospodarczej lub do Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

b) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego 
stwierdzające niekaralność za przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub przestępstwo przeciw 
dokumentom,  

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru 
identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca 
taki posiada,  

d) dokument nadający numer REGON, o ile 
przedsiębiorca taki posiada, 

e) kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie pomieszczenia biura obsługi, 

f) kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie sali wykładowej, 

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie placu manewrowego do nauki jazdy, 

h) kserokopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie pojazdu przystosowanego do nauki 
jazdy, 

i) kserokopię aktualnej legitymacji instruktora  
(w przypadku wnioskodawcy, który jest 
instruktorem) lub umowę o pracę z przynajmniej 
jednym instruktorem nauki jazdy zatrudnianym 
przez wnioskodawcę. 

 
Właściwość miejscowa: organem właściwym do 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze 
względu na miejsce wykonywania działalności objętej 



wpisem przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 14. 

Opłaty: 
 

1. opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 
500,00 zł. 

2. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim  
(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez 
ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku 
Spółdzielczego w Więcborku. NUMER KONTA:  
07 8162 0003 0000 0114 2000 0410  
lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi 

Termin załatwienia sprawy: 
 

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia 
potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy 
za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 


