
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 pytaniem naprowadzić zdającego                                

na właściwe zrozumienie wylosowanego pytania.  

§ 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:  



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 składzie sprawdzała w dniu ………………….. kwalifikacje niżej 

wymienionych osób:  

  

Lp.  Nazwisko i imię  
 

PESEL  Ocena ogółem  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 ……………………………… -                .............................................  

 

 


