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czas na biznes szko!a nauki jazdy

Z ka!dym rokiem ro"nie liczba je!d!#cych po 
polskich drogach samochodów. Zwi$ksza si$ tak!e 
liczba osób legitymuj#cych si$ uprawnieniami 
do kierowania pojazdami w ka!dej kategorii. 
Wszystko wskazuje zatem na to, !e szko%a nauki 
jazdy jest bardzo dobrym pomys%em na op%acalny 
i pewny biznes.

Sprawdzimy, z jakim kosztem wi#za& b$dzie si$ zakup i przystosowanie aut 
do nauki jazdy, przyjrzymy si$ kosztom pozosta%ego wyposa!enia szko%y 
i podliczymy, na jakie zyski mo!na liczy&, przygotowuj#c kandydatów na 
kierowców.

Charakterystyka rynku

Z roku na rok Polacy staj# si$ coraz bardziej zmotoryzowani. Nowych praw 
jazdy wszystkich kategorii wydano w ubieg%ym roku ok. 55 tys. Specjali-
"ci szacuj#, !e rynek ten mo!e kurczy& si$ jeszcze w nast$pnych latach 
w zwi#zku z ni!em demograficznym. Z drugiej strony, najgorszy rok 2010 
jest ju! za nami. By%o w nim statystycznie najmniej 18-latków, poza tym do 
gorszej sytuacji na tym rynku przyczyni%y si$ skutki kryzysu ekonomicznego 
z roku 2009. W samym roku 2011 prawo jazdy zrobi%o ok. 60% 18-latków, 
czyli ok. 300 000 osób. Oprócz nich na kurs decydowali si$ 19 – i 20-latko-
wie, którzy nie zrobili tego w 2009 i 2008. W"ród kandydatów na kierowców 
coraz wi$kszy odsetek stanowi# kobiety.
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Konkurencja

W zwi!zku z brakiem oficjalnego rejestru szkó" nauki jazdy ich faktyczna 
liczba jest trudna do okre#lenia. Ka$dego roku powstaje w Polsce ok. 15-
20 nowych o#rodków. W zwi!zku z maj!cym si% zako&czy' w 2016 roku 
ni$em demograficznym oraz z trudno#ciami, jakie wkrótce wi!za' si% b%d! 
ze zdobyciem uprawnie& instruktora i z za"o$eniem szko"y, obecny moment 
wydaje si% najlepszy do za"o$enia tej dzia"alno#ci.

W ka$dym, nawet mniejszym mie#cie dzia"a przynajmniej kilka szkó" na-
uki jazdy. W miastach wojewódzkich, w których swoje siedziby maj! Wo-
jewódzkie O#rodki Ruchu Drogowego, dzia"a nawet kilkadziesi!t o#rodków 
szkolenia kierowców.

Kadra

Najwa$niejszymi pracownikami szko"y nauki jazdy b%d! instruktorzy. Ich 
do#wiadczenie oraz fachowo#' prze"o$y si% bezpo#rednio na zdawalno#' 
kursantów. To w"a#nie ona jest najwi%ksz! reklam! szko"y i przyci!ga ko-
lejnych klientów. Dlatego te$ zatrudniaj!c kursantów, szczególnie nale$y 
przyjrze' si% ich predyspozycjom do zawodu oraz do#wiadczeniu i referen-
cjom. Instruktor jest pracownikiem, który b%dzie mie' bezpo#redni kontakt 
z kursantami. Od jego cierpliwo#ci, uczynno#ci, uczciwo#ci i umiej%tno#ci 
przekazywania wiedzy zale$e' b%dzie w g"ównej mierze, w jakim stopniu 
kursanci przyswoj! sobie wiedz%. Je$eli za# chodzi o wymagania formal-
ne do przeprowadzania kursów, ka$dy z instruktorów musi mie' okre#lone 
kwalifikacje i odby' specjalny, 3-miesi%czny kurs kwalifikacyjny dla instruk-
torów, ko&cz!cy si% egzaminem przed komisj! powo"an! przez wojewod% 


