UCHWAŁA NR LXXI/1843/2013
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób
wykonujących przewozy osób taksówkami
Na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.1) ) oraz w związku z § 143 w powiązaniu z § 128
"Zasad techniki prawodawczej" stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z
2002 r. Nr 100, poz. 908), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem
przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii m.st. Warszawy oraz
przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób
taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
2. Ustęp 1 stosuje się do osób, które przed dniem wejścia w życie uchwały nie odbyły
szkolenia zakończonego egzaminem.
§ 2. 1. Ustala się program szkolenia, o którym mowa w § 1, określony w załączniku nr
1 do uchwały.
2. Ukończenie szkolenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w
zakresie transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu od osoby nie może przekroczyć 20% kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn.
zm.2)) pomniejszonej o kwotę opłaty za egzamin, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały.
§ 4. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1, polega na sprawdzeniu przygotowania osoby ,
która ukończyła szkolenie do samodzielnego i należytego wykonywania przewozu osób
taksówką.
2. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje:
1) położenie ulic, placów i osiedli mieszkaniowych;
2) usytuowanie zabytków, muzeów, szpitali, ambasad, urzędów administracji rządowej i
samorządowej, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej;
3) przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami.
3. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 21, 567, 628,
829 i 914.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr
134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168,
poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r.
poz. 240, 786, 960 i 1036.

4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych
odpowiedzi na co najmniej 70% pytań.
§ 5. 1. Opłatę za egzamin ustala się w wysokości 260 zł od osoby.
2. Opłata za egzamin obejmuje wszystkie koszty egzaminu, w tym w szczególności:
wynagrodzenie egzaminatorów oraz materiały egzaminacyjne.
§ 6. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzi do 13
członków, w tym przewodniczący i jego zastepca, powołanych przez Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy spośród pracowników Urzędu m.st. Warszawy.
2. Do komisji egzaminacyjnej Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może powołać
także:
1) przewodników turystycznych posiadających uprawnienia przewodnika miejskiego dla
m.st. Warszawy;
2) inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, jako mężów zaufania.
3. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie do 60 dni od dnia
złożenia przez osobę, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w § 1, wniosku o jego
przeprowadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa załącznik nr 3 do uchwały.
5. Za pracę w komisji egzaminacyjnej członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w
wysokości:
1) członkom komisji dokonującym oceny testów - 17 zł brutto od jednego sprawdzonego
testu;
2) inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego - 3,60 zł brutto od jednej osoby
egzaminowanej.
6. Stawki wynagrodzenia, określone w ust. 5, podlegają zmianom w stopniu
odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc
od nastepnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
7. Przewodniczący komisji i jego zastępca, będący pracownikami Urzędu m.st.
Warszawy wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych.
§ 7. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy określi w drodze zarządzenia skład
osobowy komisji egzaminacyjnej i regulamin egzaminowania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXI/1843/2013
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

I. Zagadnienia z topografii Warszawy
II. Przepisy prawa miejscowego
1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób
2 godz.
i bagażu taksówkami
2. Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe)
1 godz.
3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe
2 godz.
wyposażenie
III. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
razem

13 godz.
5 godz.

2 godz.
20 godz.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXI/1843/2013
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Wzór zaświadczenia
(układ poziomy, format A5)

.......................................................................
Oznaczenie jednostki przeprowadzającej szkolenie
ZAŚWIADCZENIE NR .........................
Niniejszym stwierdza się, że
Pan(i) ........................................................................
urodzony(a) dnia ................................... w ..............................................
w dniu .................................. ukończył(a) szkolenie
z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
na terenie miasta stołecznego Warszawy
..............................................................................
(podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej)
i uzyskał(a) wynik pozytywny z egzaminu dnia ..........................................
Warszawa, dnia ......................................................
..................................................................................
(podpis i pieczęć przewodniczącego komisji egzaminacyjnej)

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXI/1843/2013
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 21 listopada 2013 r.

Tryb pracy komisji egzaminacyjnej

§ 1. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwany dalej przewodniczącym,
kieruje pracą komisji, a także:
1) wskazuje dzień i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2) wyznacza zespoły egzaminacyjne i nadzoruje ich czynności;
3) przekazuje zespołom egzaminacyjnym zestawy testów egzaminacyjnych oraz klucze
odpowiedzi;
4) informuje zdających o organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu;
5) stwierdza ważność egzaminu.
2. Zastępca przewodniczącego wykonuje czynności w zakresie wskazanym przez
przewodniczącego.
3. Członkowie komisji sprawdzają testy, wystawiają ocenę i potwierdzają ją podpisami
na testach oraz w protokole egzaminu.
4. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą uczestniczyć w pracach komisji,
jako mężowie zaufania, czuwając nad prawidłowym przebiegiem egzaminów, co stwierdzają
podpisem w protokole egzaminu.
§ 2. 1. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:
1) przewodniczący zespołu;
2) dwóch członków do spraw oceny testów
3) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Zespoły egzaminacyjne wyznaczane są w zależności od potrzeb i możliwości
przeprowadzania egzaminów.
§ 3. 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący komisji egzaminacyjnej oraz wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.
2. Protokół zatwierdza, nie później niż w drugim dniu roboczym od daty egzaminu,
przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
3. Z chwilą podpisania protokołu egzamin uznaje się za ważny.
4. Protokół pozostaje w aktach komisji, a jego kopia wywieszana jest do wiadomości
zainteresowanych.
§ 4. 1. Zdającemu, który nie uzyskał wyniku pozytywnego, przysługuje prawo
jednorazowego wglądu do swojego sprawdzonego testu bez prawa utrwalania w jakiejkolwiek
formie jego treści (np. odpisywanie, fotografowanie, skanowanie itp.)
2. Zdającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od
dnia wywieszenia kopii protokołu do wiadomości zainteresowanych.
3. Odwołania rozpatruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący może przed rozpatrzeniem odwołania zasięgnąć opinii członków
komisji ds. oceny testów.

5. Rozstrzygnięcie odwołania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej jest
ostateczne.
§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia organizacji lub sposobu przeprowadzenia
egzaminu Prezydent m.st. Warszawy lub osoba przez niego upoważniona może unieważnić
egzamin.
2. Powtórzenie unieważnionego egzaminu nie wymaga wnoszenia dodatkowej opłaty.
§ 6. Skargi oraz wnioski dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu rozpatruje
dyrektor biura właściwego do wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

