
 

 

KARTA USŁUG Nr WK/27 
Starostwo Powiatowe w Będzinie 
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin 

tel. (prefix) 32 368-07-00 fax (prefix) 32 267-79-33 

Usługa:  
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 

poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 155), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r., w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru 

ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie 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 2013r., poz. 31), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r., w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 

do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019), Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej 

przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014r., poz. 852). 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 
2. Do wglądu: 

• dowód osobisty, 

• pełnomocnictwo. 

Opłaty: 

• od pełnomocnictwa lub prokury -   17,00 zł (opłata skarbowa), 

• za wpis do rejestru                 - 500,00 zł. 
 
Opłaty uiszcza się:  

• skarbową: 
                - w kasach Starostwa (ul. Krasickiego 17 i ul. Sączewskiego 6) lub na rachunek bankowy    
                  Urzędu Miejskiego w Będzinie: 56105011421000002313326106, 

• pozostałe: 
                - w kasach Starostwa (ul. Krasickiego 17 i ul. Sączewskiego 6) lub na rachunek bankowy 
                  Starostwa: 17 8438 0001 0020 0656 2000 0100. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Do 7 dni. 

Szczegółowych wyjaśnień udziela:  
Pokój Nr 106, 
Sprawę załatwia się w:  pokój Nr 106 - I piętro. 
Wydział: Wydział Komunikacji, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin.  

Nr pokoju:  106 – I piętro. 

Nr telefonu/faxu: (prefix) 32 368-07-98. 

Godziny pracy: poniedziałek: 7
30 

-17
00

, wtorek – czwartek 7
30 

- 15
30

, piątek: 7
30 

- 14
00

. 

Sposób załatwienia sprawy:    Wniosek składa strona lub pełnomocnik. 

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który decyzję 
wydał. 

Uwagi: ------------------------------ 

 


