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UCHWAŁA Nr XXXVII/121/2013
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego
egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz
przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób
taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6 ust. 3a i ust. 3c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1265, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2013 r. poz. 21, poz. 567, poz. 628
i poz. 829) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w Mieście Włocławek obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem
przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa
miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy drogowe osób taksówką lub kierowcę
przez niego zatrudnionego.
§ 2. Program szkolenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Egzamin, o którym mowa w § 1 jest przeprowadzany w miarę potrzeb, jednakże nie częściej, niż raz na
kwartał w roku kalendarzowym.
§ 5.1. 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, osiedli mieszkaniowych;
2) usytuowanie zabytków, muzeów, szpitali, urzędów administracji rządowej i samorządowej, bazy
noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej;
3) przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu taksówkami.
3. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego.
4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej
70% pytań.
5. Pytania egzaminacyjne nie są jawne.
§ 6. Za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu pobiera się opłatę w wysokości:
1) opłata za szkolenie wynosi od osoby 16% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłoszonego 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.);
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2) za egzamin wynosi od osoby 4% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłoszonego 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.).
§ 7.1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Włocławek,
w której skład wchodzą:
1) pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Włocławek upoważnionej do wydawania licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
2) przedstawiciel Straży Miejskiej;
3) przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku;
4) przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa załącznik nr 3 do uchwały.
3. Za wykonywane czynności członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za jedną
osobę egzaminowaną w wysokości:
1) przewodniczący komisji 40 zł;
2) zastępca przewodniczącego 35 zł;
3) sekretarz komisji 30 zł;
4) członek komisji 25 zł.
4. Skład osobowy komisji egzaminacyjnej i regulamin egzaminowania określony będzie w drodze
zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
§ 9.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/121/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 listopada 2013 r.
Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
Lp.

Tematyka szkolenia

I

Zagadnienia z topografii miasta Włocławek, w szczególności usytuowanie
jednostek użyteczności publicznej, zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej
oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej

II

Przepisy prawa miejscowego, w tym:

4

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu

1

Ceny, w tym ceny urzędowe, strefy cen, rachunki

1

Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie

1

Bezpieczeństwo oraz kultura obsługi pasażera

1

Przepisy prawne obowiązujące przy działalności związanej z zarobkowym
przewozem osób taksówką, w tym:

4

Przepisy o transporcie drogowym

2

Przepisy prawa przewozowego

1

Przepisy metrologiczne o taksometrach

1

Organy kontroli oraz zasady postępowania (policja, Inspekcja Transportu
Drogowego, Straż Miejska, organy celne, Straż Graniczna, zarządy dróg,
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa)

1

Razem

15

III

IV

Ilość
godzin
6
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/121/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 listopada 2013 r.
Wzór zaświadczenia
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/121/2013
Rady Miasta Włocławek
z dnia 25 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, który podlega ogłoszeniu w terminie 14 dni przed
wskazanym terminem;
2) określa skład komisji egzaminacyjnej i nadzoruje jej czynności;
3) przekazuje komisji egzaminacyjnej zestawy testów egzaminacyjnych oraz klucze odpowiedzi;
4) informuje zdających o organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu;
5) stwierdza ważność egzaminu,
6) podaje wyniki egzaminu do wiadomości zainteresowanych.
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.
1)
2)
3)
4)

§ 2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
przewodniczący;
zastępca;
członkowie;
sekretarz komisji.

§ 3. Z przeprowadzonego egzaminu sekretarz komisji sporządza protokół, który podpisują przewodniczący
komisji egzaminacyjnej oraz wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.
§ 4.1. Zdającemu przysługuje prawo 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 ogłoszenia
wyniku egzaminu.
3. Odwołania rozpatruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący może przed rozpatrzeniem odwołania zasięgnąć opinii członków komisji.
5. Rozstrzygnięcie odwołania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
§ 5.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia organizacji lub sposobu przeprowadzenia egzaminu
przewodniczący komisji może unieważnić egzamin.
2. Powtórzenie unieważnionego egzaminu nie wymaga wnoszenia dodatkowej opłaty.
§ 6. Skargi oraz wnioski dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu rozpatruje dyrektor wydziału
właściwego do wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób taksówką.

