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UCHWAŁA NR LIV/952/2013
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką
Na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.
12651)), art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 5942)),
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 11723)) w związku z § 128 ust. 1 i 2 oraz
§ 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed Komisją
Egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Kielce oraz przepisów prawa miejscowego
w zakresie transportu drogowego taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy oraz
kierowcę przez niego zatrudnionego.
2. Obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób,
które w latach 2002-2013 uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego
taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną, o której mowa
w § 5 ust. 1 uchwały.
§ 2. 1. Ustala się program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką w załączniku nr 1 do
uchwały .
2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu
drogowego taksówką określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Opłata za szkolenie wynosi 420 zł od osoby, a za egzamin 280 zł od osoby.
§ 4. 1. Egzamin kończący szkolenie polega na sprawdzeniu przygotowania osoby, która ukończyła
szkolenie do należytego wykonywania przewozu osób taksówką.
2. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje:
1) położenie ulic, placów i osiedli mieszkaniowych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta
Kielce;
2) usytuowanie zabytków, muzeów, szpitali, urzędów administracji rządowej i samorządowej, bazy
noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 21, poz. 567, poz. 628, poz.
829.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r., Nr 232, poz. 1378.
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3) znajomość przepisów prawa miejscowego związanych z wykonywaniem przewozu osób taksówkami.
3. Sprawdzanie zakresu wiedzy zdobytej podczas szkolenia odbywa się w formie egzaminu ustnego.
§ 5. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, w skład której wchodzi do
5-ciu osób, w tym przewodniczący i jego zastępca powołanych przez Prezydenta Miasta Kielce spośród
pracowników Urzędu Miasta Kielce stosownym zarządzeniem.
2. W skład Komisji Egzaminacyjnej Prezydent Miasta Kielce może powołać także:
1) przedstawiciela Świętokrzyskiego Zrzeszenia Transportu i Usług,
2) przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.
3. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące, poza godzinami pracy urzędu.
4. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa załącznik nr 3 do uchwały.
5. Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej członkom komisji przysługuje wynagrodzenie, określone
w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Bogucki
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 05.12.2013 r.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO
TAKSÓWKĄ

I.

Zagadnienia z topografii Kielc

15 godz.

II.

Przepisy prawa miejscowego

5 godz.

1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i
bagażu taksówkami

2 godz.

2 Ceny, strefy cen (stawki taryfowe)

1 godz.

2 Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek oraz ich
dodatkowe wyposażenie

2 godz.
20 godz.

Razem:
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 05.12.2013 r.
…………………………………………………….
oznaczenie jednostki przeprowadzającej szkolenie

ZAŚWIADCZENIE Nr …………………………

Niniejszym
stwierdza
się,
że:
Pan/i:
………………………………………………,
PESEL: ………………………….…….., urodzony(a) dnia: ………….………………..……
w …………………………………………..……,
Ukończył(a) w dniu ………………………………………………..………
wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie miasta Kielce.

szkolenie

z zakresu

…………………………………………………
pieczęć jednostki przeprowadzającej szkolenie
i podpis upoważnionej osoby

i uzyskał(a) wynik pozytywny z egzaminu, który odbył się w dniu ……………………………
Kielce, dnia …………………………………………….

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

…………………………………………………………….
pieczęć i podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 05.12.2013 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
§ 1. 1. Pracą Komisji Egzaminacyjnej kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2. Komisja może przeprowadzić egzamin, gdy w jej składzie znajdują się co najmniej 3 osoby,
w tym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
3. Egzaminy odbywają się w Urzędzie Miasta Kielce ul. Rynek 1, pokój nr 230.
4. Termin egzaminu ustalany jest przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. Lista osób egzaminowanych ustalana jest na podstawie zgłoszeń ośrodków
przeprowadzających szkolenie lub na wniosek osoby posiadającej zaświadczenie o ukończonym
szkoleniu.
6. Osoba zgłaszająca się na egzamin, musi posiadać ze sobą dowód osobisty oraz dowód opłaty za
egzamin.
7. Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1, uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Kielce lub wpłaca się
na rachunek bankowy Urzędu.
§ 2. 1. Sprawdzanie znajomości przepisów odbywa się w formie egzaminu ustnego, którego zakres
wyznacza program szkolenia określony w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Egzamin składa się z dwóch etapów:
- w pierwszym etapie osoba zdająca losuje 15 pytań z zakresu znajomości topografii miasta
Kielce,
- w drugim etapie osoba zdająca losuje 5 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa
miejscowego.
3. Zdający, aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu, winien udzielić 13 prawidłowych
odpowiedzi w pierwszym etapie oraz 3 prawidłowe odpowiedzi w drugim etapie.
4. Komisja w trakcie egzaminu może dodatkowym
na właściwe zrozumienie wylosowanego pytania.

pytaniem

naprowadzić

zdającego

§ 3. 1. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny zdającego. W razie rozbieżności ocen
poszczególnych egzaminatorów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego
nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.
2. Ważność egzaminu oraz wyniki egzaminu ogłasza Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
3. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, wydaje się zaświadczenie potwierdzające
ukończenie kursu i zdanie egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
osobową.
4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu, osoba egzaminowana może
ponownie przystąpić do egzaminu w następnym terminie po uiszczeniu opłaty za egzamin.
§ 4. 1. Z przeprowadzonego egzaminu Komisja sporządza w jednym egzemplarzu protokół, który
podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego.
2. Z chwilą podpisania protokołu egzamin uznaje się za ważny.
3. Protokół pozostaje w aktach Komisji.
4. Protokół ma następujący wygląd:
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PROTOKÓŁ Nr …………….
z dnia ………………….
z wyników egzaminu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, osób
ubiegających się o licencję kierowcy taksówki osobowej, przeprowadzonego w Urzędzie Miasta
Kielce przez Komisję w składzie:

1. …………………………….

– Przewodniczący Komisji

2. …………………………….

- Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. …………………………….

– Sekretarz Komisji

4. …………………………….

– Członek Komisji

5. …………………………….

– Członek Komisji

Komisja w w/w
wymienionych osób:
Lp.

składzie

Nazwisko i imię

sprawdzała w dniu …………………..

PESEL

Ocena ogółem

kwalifikacje

niżej

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protokół zakończono na pozycji ………………..
Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej:
1. Przewodniczący Komisji ……………………… -

............................................

2. Z-ca Przewodniczącego Komisji ……………... -

............................................

3. Sekretarz Komisji …………………………….. -

.............................................

4. Członek Komisji ……………………………… -

.............................................

5. Członek Komisji ……………………………… -

.............................................
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIV/952/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 05.12.2013 r.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
§ 1. Ustala się dla poszczególnych członków Komisji Egzaminacyjnej następujące wynagrodzenie:
1. Przewodniczący Komisji – 60 zł,
2. Zastępca Przewodniczącego – 59 zł,
3. Sekretarz Komisji – 57 zł,
4. Członkowie Komisji – 52 zł.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Komisji biorącym udział
w przeprowadzeniu egzaminu, za każdą egzaminowaną osobę.
§ 3. W przypadku nieobecności na egzaminie któregoś z członków Komisji Egzaminacyjnej, o której
mowa w § 5 ust. 1 uchwały, jego wynagrodzenie jest rozdzielane w równych częściach na pozostałych
członków biorących udział w pracach Komisji.

