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WZÓR WNIOSKU POTWIERDZAJ CY WPIS DO REJESTRU PRZEDSI!BIORCÓW  
PROWADZ CYCH O"RODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY 

 

Format A4, uk#ad pionowy 
 !"#$%&'&

Wniosek 
o wpis do rejestru przedsi biorców prowadz!cych o"rodek doskonalenia techniki jazdy 

A. Dane podmiotu ubiegaj!cego si  o wpis: 
1. Przedsi$biorca1) 

…….……......................................………….... 
                                                                                                                                                                                                                                (miejscowo%&)                                                  (dzie'/miesi(c/rok) 

Wojewoda .…….………………………………….…………………….........……….……….…………...……

ulica ……..….…..……......…………………………….………......……… nr budynku ………………..…..… 

kod pocztowy -  miejscowo%& …….………………………...……………..……………… 

 
1.1. Numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia#alno%ci 

Gospodarczej albo w rejestrze przedsi$biorców w Krajowym 
Rejestrze S(dowym (KRS) 

 

1.2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) - - -  
1.3. Numer identyfikacji statystycznej (REGON)  
2. Adres siedziby przedsi$biorcy albo miejsce zamieszkania 

2. 1. Województwo 

 
2.2. Powiat 2.3. Miejscowo%& 

  
2.4. Ulica 2.5. Numer budynku 2.6. Numer lokalu 

   

2.7. Kod pocztowy 2.8. Poczta 2.9. Telefon kontaktowy 

-    
3. Jestem wpisany do rejestru przedsi$biorców prowadz(cych o%rodek doskonalenia techniki jazdy pod 

numerem2):   

4. Prosz$ o wpisanie do rejestru przedsi$biorców prowadz(cych o%rodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii. 

ODTJ3) stopnia podstawowego  ODTJ stopnia wy)szego  

A1 A2 A B1 B B+E C1 C1+E C C+E D1 D1+E D D+E 

              

B. Adres prowadzenia o"rodka doskonalenia techniki jazdy 

5. Adres obiektu szkoleniowego 
5.1. Powiat 5.2. Miejscowo%&

  
5.3. Ulica 5.4. Numer budynku 5.5. Numer lokalu

   
5.6. Kod pocztowy 5.7. Poczta 5.8. Telefon kontaktowy 

-   
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C. Zatrudnieni przez podmiot instruktorzy techniki jazdy 

Poz. Imi  i nazwisko 
Uprawnienia instruktora techniki jazdy 

numer zakres 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

………………………...……………………. 
(imi  i nazwisko oraz pe!niona funkcja)3) …………………………..…….…………… 

(miejscowo"# i data) 

O!wiadczenie 

O"wiadczam, $e: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi biorców prowadz%cych o"rodek 

doskonalenia techniki jazdy s% kompletne i zgodne z prawd%; 

2) znane mi s% i spe!niam warunki wykonywania dzia!alno"ci gospodarczej w zakresie 

prowadzenia o"rodka doskonalenia techniki jazdy, okre"lone w ustawie z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kieruj%cych pojazdami. 

Firma przedsi biorcy oraz adres i siedziba albo miejsce zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

…………………………..……….………… 
(miejscowo"# i data) 

…….…….…………………………………. 
(imi  i nazwisko oraz pe!niona funkcja)4) 

O B J A & N I E N I A \  
1) Wpisa# firm  przedsi biorcy albo imi  i nazwisko w przypadku osoby fizycznej  
2) Wype!ni#, o ile przedsi biorca jest wpisany do rejestru przedsi biorców prowadz%cych o"rodek doskonalenia techniki jazdy 
3) ODTJ – o"rodek doskonalenia techniki jazdy  
4) Podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania przedsi biorcy  

 


