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WYKAZ PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU PRZEPISÓW
MIEJSCOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

1.

Naruszenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie
Gminy Miejskiej Kraków stanowić może podstawę do:
- cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób taksówką.

2.

Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych:
- w czasie nieograniczonym.

3.

Miejsce przeznaczone dla taksówki oczekującej na pasażerów oznaczone jest:
- znakami początek i koniec postoju TAXI.

4.

Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych:
- według kolejności przyjazdu na postój.

5.

Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli:
- nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

6.

W granicach administracyjnych miasta kierowca taksówki jest obowiązany wykonać usługę:
- bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

7.

Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób:
- wymagających natychmiastowej pomocy.

8.

Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób:
- znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, osoby z małymi dziećmi na ręku, kobiety ciężarne
itp.).

9.

Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki, ma prawo swobodnego jej wyboru:
- spośród oczekujących na każdym postoju TAXI.

10. Kierowca jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki:
- osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.
11. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku:
- bagażu podręcznego.
12. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz:
- najkrótszą drogą.
13. Kierowca taksówki nie jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, jeżeli:
- pasażer zgodzi się na przewóz inną trasą lub tego zażąda.
14. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach:
- pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych.
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15. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu na drogach:
- znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych.
16. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu na drogach:
- nie przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych.
17. Kierowca taksówki nie może odmówić wykonania przewozu:
- na drogach przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych.
18. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
- znajduje się w stanie nietrzeźwym lub mógłby uszkodzić lub zanieczyścić pojazd.
19. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
- zamierza przewieść nadmierną ilość bagażu.
20. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
- zamierza przewieść bagaż, którego rozmiar i rodzaj są niezgodne z postanowieniami przepisów
porządkowych.
21. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
- zamierza przewieźć bagaż, który mógłby zanieczyścić, pobrudzić albo uszkodzić wnętrze pojazdu.
22. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:
- jest chory na chorobę zakaźną.
23. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:
- spożywa w pojeździe napoje alkoholowe.
24. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:
- zanieczyszcza, brudzi lub uszkadza pojazd.
25. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:
- spożywa posiłki lub konsumuje napoje bez zgody kierowcy.
26. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:
- nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy
i osobiste bezpieczeństwo kierowcy.
27. Kierowca taksówki nie może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:
- podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy i osobiste
bezpieczeństwo kierowcy.
28. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być:
- uprzejme i kulturalne.
29. Kierowcę taksówki powinna cechować:
- grzeczność, schludność i czystość osobista.
30. Kierowcę taksówki powinna cechować:
- dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.
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31. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien korzystać z nich:
- w sposób nie przeszkadzający pasażerom.
32. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu:
- sprawnie działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującą z nim
kasą rejestrującą, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.
33. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu:
- umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce
w taksówce.
34. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie:
- przełączyć taksometr na pozycję „KASA”.
35. Pasażerowi nie wolno:
- manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywanie jego wskazań.
36. W czasie jazdy pasażer powinien:
- zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu.
37. Ustaloną, na podstawie przepisów szczególnych, cenę za przejazd taksówką określają:
- wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą
z taksometrem.
38. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca taksówki:
- jest obowiązany wydać pasażerowi paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą
współpracującą z taksometrem.
39. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejazd taksówką:
- nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.
40. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności:
- żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
41. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności:
- zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają uprawnienia do
ustalenia tożsamości pasażerów, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości
podróżnego.
42. Na żądanie pasażera, kierowca taksówki jest obowiązany:
- wydać rachunek za przejazd, a pasażer jest obowiązany zwrócić kierowcy paragon fiskalny.
43. W przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę, kierowca może żądać zapłaty należności, przed
wykonaniem usługi obejmującej:
- należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.
44. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może:
- uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca
oczekiwania.
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45. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed
wykonaniem umowy ma prawo:
- zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem.
46. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka
transportowego, pasażer jest obowiązany:
- uiścić należność za przejechany już odcinek drogi.
47. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie:
- kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią
taryfę.
48. Kierowca taksówki, który ma zamiar wykonać zamówiony przewóz z podziałem na strefy cen (stawki
taryfowe), jest obowiązanyprzed włączeniem taksometru:
- uprzedzić pasażera o granicach przewozu, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na
wyższą taryfę (opłatę taryfową) powiadomić o tym pasażera.
49. Jeżeli rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie cen (stawki taryfowej),
kierowca taksówki jest obowiązany:
- zastosować tylko jedną taryfę (opłatę taryfową).
50. Po zakończeniu przewozu kierowca:
- jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.
51. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest
obowiązany przekazać je do:
- Biura Rzeczy Znalezionych.
52. Kierowca bez zgody pasażera:
- nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
53. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca:
- bez uiszczania za to dodatkowej należności.
54. Należność za przejazd taksówką reguluje:
- tylko jeden pasażer; kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce.
55. Kierowca taksówki może przewozić dzieci bez opieki osób dorosłych, jeżeli:
- jest upoważniony przez osobę, pod której opieką znajduje się dziecko.
56. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności:
- bagaż podręczny.
57. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, oraz za zgodą
kierowcy:
- psy lub inne zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły
pojazdu.
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58. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, oraz za zgodą
kierowcy:
- psy lub inne zwierzęta domowe, których ciężar lub wielkość nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.
59. Do bagażu podręcznego zalicza się:
- walizki, plecaki, worki turystyczne.
60. Do bagażu podręcznego zalicza się:
- inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia
lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia
pojazdu.
61. Przewożenie taksówką bagażu wystającego poza granicę pojazdu:
- nie jest dopuszczalne.
62. Bagaż podręczny pasażera można przewozić:
- w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.
63. Bagażnik taksówki winien być utrzymany:
- w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego – poza sprzętem służącym do napraw
samochodu oraz zbiornika gazu będącego elementem instalacji zasilania pojazdu.
64. Bagażnik na dachu powinien być zamontowany:
- w taki sposób, aby nie zasłaniał dodatkowego światła z napisem „TAXI”.
65. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować:
- do właściwego wydziału Urzędu Miasta Krakowa, udzielającego licencje na wykonywanie transportu
drogowego taksówką.
66. O przypadkach dotyczących nieprawidłowego wydania paragonu fiskalnego lub rachunku organ
licencyjny informuje:
- urząd skarbowy.
67. Przypadki naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności objętych licencją,
są przekazywane:
- do miejscowej organizacji, w której zrzeszony jest przewoźnik.
68. Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce:
- przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami.
69. Kierowca taksówki jest obowiązany:
- udostępniać przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami do wglądu na każde
żądanie pasażera.
70. Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami winny być:
- trwale oprawione w formacie A-5 (148 mm x 210 mm).
71. Podczas przewozu pasażerów, palenie tytoniu oraz spożywania pokarmów przez kierowcę taksówki:
- jest zabronione.
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72. Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe informację:
- o zakazie palenia tytoniu.
73. Na podświetlonej lampie z napisem „TAXI”:
- zabrania się umieszczania innych napisów niż nazwę (logo) określającą przynależność do zarejestrowanej
organizacji zrzeszającej miejscowych taksówkarzy.
74. Przewóz taksówkami przedmiotów cuchnących i materiałów niebezpiecznych:
- jest zabroniony.
75. Umieszczanie na taksówce nieaktywnych numerów telefonicznych, które mogą wprowadzać klientów
w błąd:
- jest zabronione.
76. Za przewozy taksówkami na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązują:
- ceny urzędowe o charakterze maksymalnym.
77. Przy przewozie osób i ładunków taksówkami obowiązują:
- dwie strefy taryfowe.
78. Za przewozy taksówkami w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków ustalono:
- 4 opłaty taryfowe.
79. Opłata początkowa to:
- opłata za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka.
80. Opłata wg taryfy 1 to:
- opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00 w I strefie taryfowej.
81. Opłata wg taryfy 2 to:
- opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta w I strefie taryfowej.
82. Opłata wg taryfy 3 to:
- opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00 w II strefie taryfowej.
83. Opłata wg taryfy 4 to:
- opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta w II strefie taryfowej.
84. Maksymalna opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka wynosi:
- 7,00 zł.
85. Maksymalna opłata wg taryfy 1 wynosi:
- 2,80 zł.
86. Maksymalna opłata wg taryfy 2 wynosi:
- 4,20 zł.
87. Maksymalna opłata wg taryfy 3 wynosi:
- 5,60 zł.
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88. Maksymalna opłata wg taryfy 4 wynosi:
- 8,40 zł.
89. Maksymalna opłata za jedną godzinę postoju w I strefie taryfowej wynosi:
- 38,00 zł.
90. Maksymalna opłata za jedną godzinę postoju w II strefie taryfowej wynosi:
- 38,00 zł.
91. Na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, oprócz oznaczeń określonych w uchwale Rady
Miasta Krakowa, dopuszcza się umieszczenie:
- logo zrzeszenia taksówkarzy.
92. W przypadku umieszczenia na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi taksówki informacji
o stosowanych rabatach, winna ona mieć wymiary nie większe niż:
- 130 mm x 40 mm.
93. Umieszczanie na taksówce numerów i oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do firmy,
nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego
zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorcy:
- jest zabronione.
94. Naruszenie przepisów miejscowych w zakresie stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek stanowić
może podstawę do:
- cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
95. Naklejka, zwierająca herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki, winna mieć wymiary:
- wysokość 200 mm, szerokość 110 mm.
96. Naklejki, zawierające herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki, winny być
rozmieszczone:
- centralnie na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki.
97. Warunkiem umieszczenia na przednich drzwiach taksówki logo zrzeszenia taksówkarzy, łącznie
z naklejką zwierającą herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki jest:
- rozmieszczenie obowiązkowego oznaczenia bliżej środka pojazdu, z zachowaniem 5 cm odstępu
pomiędzy naklejkami.
98. Dwustronna naklejka, zawierająca na stronie I informację o opłatach za przewozy taksówką
oraz na stronie II informację dla pasażera, winna być umieszczona:
- na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi w lewym dolnym rogu.
99. Dwustronna naklejka zawierająca na stronie I informację o opłatach za przewozy taksówką
oraz na stronie II informację dla pasażera, winna mieć wymiary:
- wysokość - 130 mm, szerokość - 130 mm.
100. Zawarta na dwustronnej naklejce informacja o opłatach za przewozy taksówką, winna być
uwidoczniona:
- na zewnątrz pojazdu.
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101. Zawarta na dwustronnej naklejce informacja dla pasażera, winna być uwidoczniona:
- od wewnątrz pojazdu.
102. Jednostronna naklejka, zawierająca tylko informację o opłatach za przewozy taksówką, winna być także
uwidoczniona:
- od wewnątrz pojazdu.
103. Jednostronna naklejka, zawierająca tylko informację o opłatach za przewozy taksówką uwidoczniona
od wewnątrz pojazdu, winna być umieszczona:
- na opuszczanej szybie tylnych lewych drzwi w prawym dolnym rogu.
104. Położenie dwustronnej naklejki zawierającej na stronie I informację o opłatach za przewozy taksówką
oraz na stronie II informację dla pasażera, określa się:
- względem wnętrza pojazdu.
105. Położenie jednostronnej naklejki zawierającej tylko informację o opłatach za przewozy taksówką,
określa się:
- względem wnętrza pojazdu.
106. Dwustronna naklejka zawierająca na stronie I informację o opłatach za przewozy taksówką
oraz na stronie II informację dla pasażera, winny być wykonana:
- na podłożu nieprzepuszczającym światła, tak aby umieszczone na nim informacje były czytelne zarówno
od zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.
107. Jednostronna naklejka, zawierająca tylko informację o opłatach za przewozy taksówką, winna być
wykonana:
- na podłożu nieprzepuszczającym światła, tak aby umieszczone na nim informacje były czytelne od
wewnątrz pojazdu.
108. Naklejka z hologramem, zawierająca numer udzielonej licencji oraz numer boczny taksówki, winna być
umieszczona:
- wewnątrz pojazdu na przedniej szybie w górnym prawym rogu.
109. Naklejka z hologramem, zawierająca numer udzielonej licencji oraz numer boczny taksówki, winna być:
- trwale przyklejona bezpośrednio do szyby powierzchnią klejącą, w sposób nie kolidujący z ozdobną
obwolutą szyby.
110. W przypadku zmiany pojazdu, naklejkę z hologramem, zawierającą numer udzielonej licencji oraz
numer boczny taksówki, należy:
- wymienić na nową, ponieważ raz przyklejona naklejka nie może być powtórnie wykorzystana.
111. W przypadku uszkodzenia przedniej szyby pojazdu, naklejkę z hologramem, zawierającą numer
udzielonej licencji oraz numer boczny taksówki, należy:
- wymienić na nową, ponieważ raz przyklejona naklejka nie może być powtórnie wykorzystana.
112. Identyfikator kierowcy taksówki, zawierający fotografię kierowcy, jego imię i nazwisko, numer
udzielonej licencji i numer boczny taksówki, winien być umieszczony:
- wewnątrz taksówki w centralnej części tablicy rozdzielczej pojazdu,w miejscu umożliwiającym swobodne
odczytanie zawartych w nim informacji przez pasażera zajmującego dowolne miejsce w taksówce.
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113. Identyfikator kierowcy taksówki, zawierający fotografię kierowcy, jego imię i nazwisko, numer
udzielonej licencji i numer boczny taksówki, jest ważny:
- 10 lat od daty jego wydania.
114. Z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób,
przedsiębiorca jest obowiązany:
- zlikwidować oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki.
115. W przypadku czasowego zawieszenia zarobkowego przewozu osób i każdego przejazdu nie związanego
z dojazdem do klienta lub na postój „TAXI”, kierowca jest obowiązany:
- do zasłonięcia lub zdjęcia z dachu pojazdu dodatkowego światła z napisem „TAXI”.
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