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Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Do wniosku należy dołączyć:

Co przygotować?

 program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki
jazdy
oraz wykładowców,
 kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych,
wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć
praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem
doskonalenia techniki jazdy - na przeprowadzenie zajęć; lub dokumentów
zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w
warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez
jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
 dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez
pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego,
 dowody uiszczenia opłat.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek, którego wzór znajdziesz w załączniku do karty (zał. 1) lub na stronie
internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: Załatw sprawę / Komunikacja,
lub bezpośrednio pod adresem:
http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/komunikacja_wnioski

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie wpisu musisz zapłacić 400 zł + 1 zł
Opłatę można wnieść dokonując wpłaty/przelewu na niżej wymienione konta:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno – Administracyjne
 nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
400 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia
 nr konta: 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000
1 zł - tytułem: opłata na centralną ewidencję kierowców

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym terminie.

Gdzie załatwię
sprawę?

Sprawę załatwisz osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
budynek C, parter, pok. 033.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 854 17 48

Co zrobi urząd?

Po akceptacji dokumentacji zostaniesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia i otrzymasz zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w ww. rejestrze.
W przypadku braku akceptacji otrzymasz informację o jego przyczynach.

Jaki jest czas
realizacji?

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni.

Jak się odwołać?

W tym wypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.
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Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna



Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z
2017r., poz. 2200 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017r., poz. 151 ze zm.)

