Załącznik 1 do Zarządzenia 23/ 16
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Warszawie
Z dnia 18 listopada 2016r.

Regulamin wewnętrzny szkolenia w zakresie przewozu
osób taksówką w WORD Warszawa

Na podstawie art. 6 ust. 3a Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 200lr.
(Dz.U. 200lr. nr 125 poz. 1371) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę
nr LXXI/1843/2013 z dnia 21 listopada 2013r„ w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia
zakończonego egzaminem, dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami.
§1
Kandydat na kierowcę taxi w m.st. Warszawa, ma obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego
egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającego znajomość:
 topografii m.st. Warszawy;
 przepisów prawa miejscowego.
§2
1. WORD Warszawa prowadzi szkolenie kandydatów w oparciu o program szkolenia, określony
w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXI/1843/2013, a jego szczegółowy harmonogram przedstawia się
następująco:
I. Zagadnienia z topografii Warszawy - 13 godz.
II. Przepisy prawa miejscowego - 5 godz. w tym:
 Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami - 2 godz.;
 Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) - 1godz.;
 Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie - 2 godz.
III. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej - 2 godz.
2. Ukończenie szkolenia jest warunkiem wystawienia zaświadczenia i dopuszczeni a do egzaminu.
§ 3.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 290 złotych.
§4

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go Organizatorowi ;

'

wniesienie opłaty w wysokości odpowiadającej zakresowi szkolenia i przedstawienie
Organizatorowi dowodu wpłaty;
2. Dowód wpłaty i wypełniony formularz zgłoszenia, o których mowa w ust.1, można przekazać
Organizatorowi szkolenia:
 osobiście (Warszawa ul. Odlewnicza 8 );
pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@word.waw.pl;


§5
1. Uczestnik szkolenia jest obowiązany do uczestnictwa we wszystkich przewidzianych w programie
zajęciach (20 godzin).
2. W przypadku absencji na zajęciach, bądź na części zajęć, uczestnik szkolenia jest obowiązany
uzupełnić brakujące elementy kursu, podczas kolejnego szkolenia w zakresie przewozu osób
taksówką, organizowanego przez WORD Warszawa.
3. W przypadku opisanym w ust. 2, Organizator szkolenia pobiera od uczestnika szkolenia dodatkową
opłatę w wysokości 50 zł.
4. Osoba zapisana na szkolenie ma prawo dokonania bezkosztowej zmiany terminu, informując
pisemnie Organizatora szkolenia najpóźniej dwa dni przed datą szkolenia (w termin ten nie wlicza
sie dzień zgłoszeni a i dzień egzaminu).
5. W przypadku opisanym w ust.4, zgłoszenie uznaje się za dokonane, po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia zgłoszenia (zgłoszenie osobiste), bądź e-maila zwrotnego z WORD Warszawa
(zgłoszenie poprzez pocztę elektroniczną).
§6
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przewozu osób taksówką, według wzoru, o którym
mowa w załączniku nr 2 do uchwały nr L.XXI/1843/2013 - wydaje dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Warszawie osobie, która odbyła wymagane programem szkolenie.
§7
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, najpóźniej dwa dni przed jego
wyznaczonym terminem, o czym powiadomi osoby zakwalifikowane na kurs.
2. W sytuacji opisanej w ust.1, kandydatom zapisanym na szkolenie przysługuje zwrot wniesionej
opłaty w pełnej wysokości lub przepisanie na inny termin.

§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2016 roku.

