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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie programu szkolenia, wzoru zaÊwiadczenia oraz wysokoÊci op∏at za szkolenie i egzaminowanie
w zakresie transportu drogowego taksówkà.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.
1371) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówkà, zwanego dalej „szkoleniem”,
2) sk∏adniki kosztów szkolenia i egzaminowania oraz
wysokoÊç op∏at z tego tytu∏u wynikajàcych,
3) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego ukoƒczenie
szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu
drogowego taksówkà.
§ 2. Ustala si´ program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówkà, okreÊlony w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Op∏ata za uczestnictwo w szkoleniu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 800 z∏ od osoby.
2. Op∏ata za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje
wszystkie koszty szkolenia, w tym w szczególnoÊci: wynagrodzenie wyk∏adowców oraz koszty u˝ytkowania
lokalu i pomocy dydaktycznych.

§ 4. 1. Op∏at´ za egzamin ustala si´ w wysokoÊci
200 z∏ od osoby.
2. Op∏ata za egzamin obejmuje wszystkie koszty egzaminu, w tym w szczególnoÊci: wynagrodzenie egzaminatorów oraz materia∏y egzaminacyjne.
§ 5. Stawki op∏at za uczestnictwo w szkoleniu i egzamin, okreÊlone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, podlegajà
zmianom w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych, liczàc od nast´pnego miesiàca po miesiàcu,
w którym wskaênik ten zosta∏ og∏oszony przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 6. Wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówkà okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 lutego 2002 r. (poz. 118)

Za∏àcznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKÑ
I.

II.

Przepisy prawne obowiàzujàce przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z zarobkowym przewozem osób taksówkà
1. Przepisy o transporcie drogowym (krajowy transport drogowy, licencjonowanie transportu
drogowego taksówkà)
2. Przepisy prawa przewozowego
3. Przepisy o ruchu drogowym (znaki i sygna∏y drogowe, wyposa˝enie pojazdu u˝ywanego
jako taksówka osobowa)
4. Przepisy metrologiczne o taksometrach
Przepisy prawa miejscowego
1. Przepisy porzàdkowe obowiàzujàce przy przewozie osób i baga˝u taksówkami
2. Ceny, w tym ceny urz´dowe, strefy cen (stawki taryfowe)
3. Zewn´trzne i wewn´trzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposa˝enie

III. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci przewozowej,
w szczególnoÊci usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej
oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej
IV. Wybrane zagadnienia podatkowe
1. Ordynacja podatkowa — obowiàzujàce formy opodatkowania
2. Cennik us∏ug
3. Rachunki

9 godz.
3 godz.
1 godz.
4 godz.
1 godz.
5 godz.
2 godz.
2 godz.
1 godz.

6 godz.
2 godz.
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Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy

3 godz.

VI. Bezpieczeƒstwo i higiena pracy oraz kultura obs∏ugi pasa˝era

2 godz.

VII. Organy kontroli, zasady post´powania

1 godz.

(Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Stra˝ Miejska, organy celne, Stra˝ Graniczna,
zarzàdy dróg, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa)
Razem

28 godz.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAÂWIADCZENIA
(papier twardy — format: DIN A4)

Oznaczenie jednostki
przeprowadzajàcej szkolenie

ZAÂWIADCZENIE Nr ............

Niniejszym stwierdza si´, ˝e:
Pan/i ............................................................................... urodzony(a) dnia ...........................................................
(imi´, nazwisko)

w ...................................................................................... ukoƒczy∏(a) szkolenie i zda∏(a) egzamin dnia
.............................................. z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówkà, zgodnie z art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
.................................... dnia .......................................
Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej:
....................................................................
(podpis)

(piecz´ç jednostki przeprowadzajàcej szkolenie
i podpis upowa˝nionej osoby)

