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1. 

Tytuł usługi 

 
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 
 

2. 
Podstawa 
prawna 

 
1. Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). 
 

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 
2018 r. poz. 646 z późn. zm.). 

 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). 
 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  

7 marca 2016r. 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). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1885). 

 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
Wymagane 
dokumenty 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców zawierający oświadczenie 
potwierdzające, iż dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców 
są kompletne i zgodne z prawdą.  

2. Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 
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4. 
 

Formularze / 
wnioski do 
pobrania 

Wniosek F.WK.6.1 do pobrania pokój nr 27. 

7. Wzór wniosku zgodny z Załącznikiem 1 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
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). 

 

5. Opłaty 

1. 500 zł. za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców; 

2. 500 zł. za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie 
dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.  
 
Opłaty można dokonać kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa 
Powiatowego w Wyszkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
-15.00 lub na konto nr 58 8931 0003 0000 9191 2022 0022 Bank 
Spółdzielczy w Wyszkowie, 
Tytuł wpłaty: wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców. 
 
Za udzielone pełnomocnictwo do załatwienia sprawy opłata wynosi  
17 zł. zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej. 

Uwaga: Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzeństwu, 

osobom wstępnym (rodzicom, dziadkom) zstępnym (dzieciom, 

wnukom) jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

6 
Miejsce 
składania 
dokumentów 

 
Złożenie wniosku - Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 
Al. Róż 2, pokój nr 39, parter. 
Odbiór  zaświadczenia - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Róż 
2, pokój nr 27, parter. 

7 Termin realizacji 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz  
z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do 
wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest 
prowadzony. 
Nie dotyczy to przypadku gdy organ wezwał przedsiębiorcę do 
uzupełnienia wniosku o wpis w wyznaczonym terminie. W takiej 
sytuacji termin, o którym mowa powyżej biegnie odpowiednio od dnia 
uzupełnienia wniosku.  

FORMULARZ%20F.WK.6.1%20WPIS%20OŚRODKA%20SZKOLENIA%20KIEROWCÓW.RTF


Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

8 
Tryb 
odwoławczy 

Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 k.p.a stronie przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Zgodnie z art. 127a k.p.a. „w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”. 

Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a decyzja podlega wykonaniu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z 
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
prawa do wniesienia odwołania. 

9 
Uwagi i 
dodatkowe 
informacje 

 
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego 
szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy 
oraz 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 pozwalającą na 
prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej 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 przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków 
organów osoby prawnej. 

  
 

 

 
OPRACOWAŁ 

 
SPRAWDZIŁ 

 
ZATWIERDZIŁ 

Kulesza Elżbieta Wojciech Kondeja Jerzy Ausfeld 
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