URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RK-XX

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Podstawa prawna:
–
–

–

–

–

–

I.

ustawa z dn. 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z
późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity
Dz. U z 2018 r. poz. 1885);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 07 października 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 661);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania
uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 7 marca 2016 r. w sprawie numeru
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów
dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców 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 2016 r. poz. 327)
ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.
zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców (COM-RK-5) wraz z „oświadczeniem”osoby składającej wniosek, iż są jej znane oraz, że
spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
kierowców, określone w art. 28 ustawy z dnia 05.01.2011r. – o kierujących pojazdami.
2. Przedsiębiorca prowadzący wymienioną działalność gospodarczą powinien spełniać następujące
warunki i posiadać dokumenty:
̶ dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
̶ dokument potwierdzający oznaczenie przedsiębiorcy i określający przedmiot działalności gospodarczej,
̶ dokument zaświadczający, iż w stosunku do przedsiębiorcy nie została otwarta likwidacja lub nie
ogłoszono upadłości,
̶ dokument zaświadczający, iż przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej),
̶ posiadać: warunki lokalowe*, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co
najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy,
̶ posiadać przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi
warunkami,
̶ udokumentować zatrudnienie co najmniej jednego instruktora lub posiadanie uprawnień do szkolenia
kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii podanych we wniosku o wpis do rejestru
przedsiębiorców.
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II.

COM-RK-XX

OPŁATY:

Opłatę komunikacyjną (za druk prawa jazdy oraz ewidencyjną): 500 zł należy wnieść na rachunek Miasta
Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pok. 1-2,
tel. (59)8488227 lub (59)8488347; e-mail: com@um.slupsk.pl;

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego
sprawę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie).

VI.

UWAGI:

1. *Przez „warunki lokalowe” rozumie się pomieszczenie biurowe (dla lokalu mieszkalnego – do wglądu
decyzja o zmianę sposobu użytkowania jego części lub całości) i salę wykładową (do wglądu atesty:
ppoż, bhp, higieniczno-sanitarne).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.
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