ZASADY EGZAMINU W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
wyciąg z „Regulaminu egzaminowania i pracy Komisji Egzaminacyjnej”, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających
do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

1. Forma, zakres i czas trwania egzaminu oraz sposób oddawania materiałów egzaminacyjnych:
1) egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu i polega na wypełnieniu imiennego
arkusza odpowiedzi, zwanym dalej „arkuszem odpowiedzi”, który należy przed rozpoczęciem
wypełniania czytelnie podpisać i opatrzyć bieżącą datą,
2) test zawiera 35 pytań i składa się z części I zawierającej 24 pytań z zagadnień topografii
miasta, w tym:
a) 8 pytań - położenie ulic, placów i osiedli względem innych ulic;
b) 10 pytań - lokalizacja ważniejszych obiektów;
c) 6 pytań - trasy przejazdu taksówką pomiędzy ważniejszymi obiektami (w pytaniach nie
uwzględnia się czasowych wyłączeń ulic z ruchu, spowodowanych przebudową, remontami,
czasowymi objazdami, itp.),
i z części II obejmującej 11 pytań z przepisów prawa miejscowego dot. przewozu osób taksówkami;
3) lista pytań jest umieszczona na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14313; testy
zawierają wyłącznie pytania z opublikowanych wykazów pytań egzaminacyjnych,
4) osoba egzaminowana, która na poprzednim egzaminie uzyskała w jednym z zakresów
tematycznych wymaganą ilość punktów, na kolejnym egzaminie wypełnia tylko arkusz
odpowiedzi z zakresu, z którego nie uzyskała wymaganej ilości punktów,
5) czas trwania egzaminu wynosi 45 minut, licząc od chwili rozdania testów; do czasu jego
zakończenia zabronione jest opuszczanie sali egzaminacyjnej przez osoby egzaminowane,
6) osoba egzaminowana, która ukończyła wypełnianie testu, zgłasza zamiar oddania materiałów
egzaminacyjnych poprzez podniesienie ręki, po czym arkusz odpowiedzi wraz z testem zostanie
odebrany przez członka Komisji.
2. Sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek (w formie graficznej):
1) udzielenie odpowiedzi na pytanie, zawarte w teście, polega na wyborze z trzech
zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C – właściwej, poprzez wpisanie
w arkuszu odpowiedzi w polu przyporządkowanym do właściwego numeru pytania – znaku „X”,
wg następującego schematu:
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2) w trakcie egzaminu osoba egzaminowana może wycofać się z udzielonej odpowiedzi, poprzez
zakreślenie znaku „X” i zaparafowaniu zakreślonego znaku, wg następującego schematu:
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3) w przypadku woli powrotu do wcześniej wycofanej odpowiedzi, należy poza obrębem tabeli
umieścić wskazaniem strzałki – po uprzednim wycofaniu ew. następnego postawionego
znaku „X”, zgodnie z zasadą określoną w pkt. 2 – adnotację o treści „odpowiedź A jest
prawidłowa” oraz opatrzyć ją datą i podpisem, wg następującego schematu:

4) wymienione wyżej sposoby udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek są także
przedstawione w prawym, dolnym rogu arkusza odpowiedzi,
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5) nie należy natomiast dokonywać w teście (pytaniach testowych) żadnych adnotacji,
np. zakreślać odpowiedzi; test winien być zwrócony w stanie nienaruszonym.
3. Kryteria oceny egzaminu:
1) każde pytanie zawarte w teście posiada tylko jedną odpowiedź prawidłową; przy czym
jeżeli egzaminowany nie postawił znaku „X” lub umieścił dwa lub więcej znaki „X” albo
wybrał odpowiedź nieprawidłową – uznaje się, że popełnił jeden błąd,
2) ocena wypełnionego testu dokonywana jest w następujący sposób:
a) za każdą prawidłową odpowiedź – 1 pkt;
b) za każdą błędną odpowiedź – 0 pkt,
3) wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała na jednym
lub kolejnych egzaminach co najmniej:
a) 20 punktów – w zakresie topografii miasta,
b) 8 punktów – w pozostałym zakresie.
4. Uwagi organizacyjne:
1) rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu może nastąpić nie później niż 7 dni przed
terminem egzaminu; opłata za egzamin jest zwracana w całości na pisemny wniosek osoby
wpłacającej lub jest zaliczana na poczet następnego wyznaczonego terminu egzaminu,
2) rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu, po upływie terminu określonego w pkt. 1,
powoduje utratę 50 % tej opłaty; pozostała część opłaty jest zwracana na wniosek osoby
wpłacającej, a w przypadku nie złożenia takiego wniosku – jest zaliczana na poczet opłaty za
następny egzamin,
3) nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę 50 % opłaty,
4) w odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, decyzję w sprawie opłat, o których
mowa w pkt. 2 i 3, podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek osoby
zainteresowanej,
5) zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną przez osoby egzaminowane telefonów
komórkowych i innych urządzeń służących do transmisji lub magazynowania danych,
6) testy egzaminacyjne należy wypełniać długopisami położonymi na stole przy numerach
porządkowych,
7) zabronione jest odczytywanie na głos testów egzaminacyjnych, pod rygorem unieważnienia
egzaminu bez uprzedniego ostrzeżenia,
8) osoby egzaminowane zobowiązane są stosować się do wszystkich poleceń porządkowych
wydawanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej,
9) Komisja niezwłocznie unieważnia egzamin osobie, która pracuje niesamodzielnie,
10) zapoznanie się z wynikiem egzaminu następuje nie wcześniej niż w trzecim dniu roboczym
od daty egzaminu (np. egzamin: wtorek – ogłoszenie: piątek), w siedzibie Wydziału przy
al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 808 (VIII piętro), w godzinach 7:40–15:30, informację
o wyniku można uzyskać telefonicznie (12) 616-94-74 lub osobiście.
11) zabronione jest utrwalenie testów w jakiejkolwiek formie (np. fotografowanie, skanowanie,
odpisywanie, itp.).
Miejsce na notatki:
1) termin i miejsce egzaminu: ......................................................... godz. 16:30, budynek Urzędu Miasta Krakowa,
os. Zgody 2, sala konferencyjna (V piętro),
2)
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