
UCHWAŁA NR XXXVI/1084/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących 
przewozy osób taksówkami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 16 pkt 1 i art. 50 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 829), Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją 
egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Szczecina oraz przepisów prawa 
miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę 
przez niego zatrudnionego. 

2. Obowiązek ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, 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 powołaną 
przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

3. Obowiązek ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które ukończyły 
szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką w latach 2002-2012, na zasadach określonych 
w dotychczasowych przepisach, uwzględniające znajomość topografii miasta Szczecina. 

§ 2. Ustala się program szkolenia, o którym mowa w § 1, będący załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1, przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy 
w roku. 

2. Opłatę za egzamin ustala się w wysokości 100 zł od osoby. 

§ 4. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu od osoby nie może przekroczyć 15% 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.) pomniejszonej o kwotę 
opłaty za egzamin, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały. 

§ 5. 1. Egzamin, o którym mowa w § 1 przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której 
wchodzi 5 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Szczecin spośród pracowników jednostki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej do spraw transportu drogowego. 

2. Prezydent Miasta Szczecin określi w drodze zarządzenia skład osobowy komisji 
egzaminacyjnej. 

3. Sposób egzaminowania i tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa regulamin stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6. 1. Za pracę komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % opłaty za 
egzamin. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 podlega podziałowi w częściach równych pomiędzy 
członków komisji przeprowadzających egzamin. 

§ 7. 1. Egzamin pisemny przeprowadza się w formie testów. 

2. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje: 

1) topografię miasta Szczecina w tym położenie ulic, zabytków, usytuowanie instytucji, urzędów, 
szpitali i przychodni, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej, 
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2) przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami. 

§ 8. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie 
transportu drogowego taksówką określa załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1084/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką 

 

Zagadnienia z topografii miasta Szczecina 18 godz. 

Przepisy prawa miejscowego: 
Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy 
taksówkami na obszarze Miasta Szczecina 
Uchwała w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek 

2 godz. 

Razem: 20 godz. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1084/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

REGULAMIN EGZAMINOWANIA I PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

1. Egzamin przeprowadza Komisja egzaminacyjna zwana dalej „Komisją’’ w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji 

b) Członkowie Komisji 

2. Termin egzaminów ustala Przewodniczący Komisji. 

3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, nie później niż 3 dni robocze przed 
wyznaczonym terminem, składa wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z zaświadczeniem 
o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, którego wzór określa załącznik nr 
3 do uchwały oraz dowodem uiszczenia opłaty za egzamin. 

4. Niedostarczenie przez zdającego któregoś z dokumentów powoduje niedopuszczenie go do 
zdawania egzaminu w danym dniu. 

5. Egzamin odbywa się w formie pisemnych testów. 

6. Członkowie komisji egzaminacyjnej przed każdym egzaminem przygotowują testy 
egzaminacyjne. 

7. Test egzaminacyjny zawiera 20 pytań, z czego: 

a) 18 pytań – obejmuje zagadnienia z topografii miasta, 

b) 2 pytania – obejmują zagadnienia z przepisów prawa miejscowego. 

8. Egzaminowany odpowiada na pytania zawarte w teście, wybierając jedną - prawidłową, z trzech 
zaproponowanych odpowiedzi. 

9. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła co najmniej 16 
prawidłowych odpowiedzi. 

10. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. 

11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie przez zdającego przed wejściem na salę, 
dowodu tożsamości członkom Komisji. 

12. Przewodniczący Komisji wydaje testy osobom egzaminowanym. 

13. Z chwilą wydania testu ostatniej osobie egzaminowanej, Przewodniczący Komisji ustala 
i ogłasza czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

14. Podczas przeprowadzania egzaminu, w sali mogą przebywać tylko osoby zdające egzamin 
i osoby wchodzące w skład Komisji. 

15. Zabronione jest korzystanie na sali egzaminacyjnej przez osoby egzaminowane z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń służących do transmisji danych oraz z innych materiałów 
pomocniczych. 

16. Osoby egzaminowane pracują samodzielnie. 

17. Przez cały czas trwania egzaminu Komisja nadzoruje samodzielność pracy osób 
egzaminowanych. 
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18. Przed oddaniem testu egzaminacyjnego zabronione jest wychodzenie z sali egzaminacyjnej 
przez osoby egzaminowane. 

19. Wyjście z sali przez osobę egzaminowaną równoznaczne jest z ukończeniem egzaminu. W tym 
przypadku osoba egzaminowana oddaje test. 

20. Przewodniczący Komisji może unieważnić osobie egzaminowanej egzamin, w przypadku 
naruszenia niniejszego regulaminu. 

21. Protokół egzaminacyjny podpisują, nie później niż w drugim dniu roboczym od daty 
egzaminu, Przewodniczący i członkowie Komisji. 

22. Osoby egzaminowane mogą zapoznać się z wynikami egzaminu po podpisaniu protokołu. 

23. Informację o unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole egzaminacyjnym. 

24. Osoba egzaminowana po zapoznaniu się z wynikami egzaminu ma prawo wglądu do swojego 
testu egzaminacyjnego i porównania go z testem kontrolnym. 

25. Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania 
do Przewodniczącego Komisji w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. Odwołanie 
winno zawierać uzasadnienie. 

26. W przypadku uznania zasadności odwołania, Przewodniczący Komisji dokonuje korekty 
wyniku egzaminu lub dopuszcza osobę odwołującą się do powtórnego przystąpienia do egzaminu, bez 
konieczności wniesienia opłaty za ten egzamin. 

27. Rozstrzygnięcie odwołania przez Przewodniczącego Komisji jest ostateczne. 

28. Osoba, która uzyskała wynik negatywny lub której unieważniono egzamin może przystąpić do 
kolejnego egzaminu po złożeniu wniosku o przystąpienie do egzaminu i dowodu uiszczenia opłaty za 
egzamin. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/1084/13 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

Wzór zaświadczenia 
(papier twardy – format: DIN A4) 

………………………………………….. 

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 Szczecina 

………………………………… 

(podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej) 

i uzyskał(a) wynik pozytywny z egzaminu dnia ........................... 

Szczecin, dnia ..................... 

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

(podpis i pieczęć przewodniczącego komisji egzaminacyjnej) 

Id: 0D037972-8CDD-4341-B8CE-3061D8154D8F. Podpisany Strona 1




