Kształcenie:

Kursy i szkolenia:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi jest organizatorem kursów i szkoleń
dla osób wykonujących transport drogowy
taksówką.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi
ul. Smutna 28, 91-729 Łódź
tel. /42/ 678 61 11
Licencję taksówkową wydaje prezydent miasta
Łodzi
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity: Dz. U.z 2007 r. nr 125 poz. 874 z
późn. zmianami).
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
ul. Smugowa 26a i 30/32, 91-433 Łódź
tel.: +48 (42) 638-50-23

fax: +48 (42) 638-50-22

e-mail: komunikacja@uml.lodz.pl,
pjr@uml.lodz.pl
Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek 8.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

KIEROWCA TAXI

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 832203

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Łódź 2016

Kierowca Taxi to osoba, która kieruje
samochodem osobowym spełniającym ustalone
wymagania, przewozi nim pasażerów oraz ich
bagaże do wskazanego miejsca za określoną
opłatą. Aby wykonywać zawód taksówkarza
należy przede wszystkim zadbać o pięć rzeczy:
licencję, samochód, taksometr, kasę fiskalną
i
przynależność
do
korporacji.
Jest to zawód wysokiego ryzyka ze względu na
zagrożenia: wypadkiem drogowym, napadem.

Zadania zawodowe:













odbieranie
pasażerów
z
wcześniej
ustalonych miejsc lub z postoju taksówek,
kierowanie pojazdem zgodnie z przepisami
ruchu drogowego i świadczenie usług
transportowych,
pomoc
pasażerom
przy
wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu oraz przy pakowaniu
bagażu,
dbanie w czasie jazdy o bezpieczeństwo
własne, przewożonych pasażerów, bagażu
i innych uczestników drogi,
określenie najlepszej i najkrótszej drogi
dotarcia
do
miejsca
przeznaczenia
wykorzystując w tym celu swoją wiedzę
z
topografii
miasta
i
urządzenia
nawigacyjne,
dbanie o stan techniczny pojazdu,
np. świateł, hamulców, wycieraczek,
wykonywanie
drobnych
napraw
i rutynowych prac konserwacyjnych,
np.: czyszczenie szyb, sprawdzanie ciśnienia
powietrza w oponach, poziomu oleju, płynu
w chłodnicy i paliwa,



pobieranie zapłaty za przejazd i wydawanie
reszty oraz wydrukowanie paragonu z kasy
fiskalnej,

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Podstawą pracy w tym zawodzie jest :
-ukończenie 21 lat, niekaralność, badania
lekarskie i psychotechniczne z wynikiem
pozytywnym,
-uzyskanie prawa jazdy od kategorii B
oraz
zarejestrowanie
działalności
gospodarczej,
-kupienie
lub
posiadanie
samochodu
przeznaczonego
do
pracy,
-wyposażenie samochodu w taksometr i kasę
fiskalną,
-ukończenie kursu dla osób wykonujących
transport drogowy taksówką, zdanie egzaminu,
a następnie uzyskanie licencji od burmistrza,
wójta, prezydenta miasta określa to ustawa
o transporcie drogowym z dnia 6 września
2001r. Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 z późn.
zmianami,
-zapisanie się do korporacji – wtedy mamy
pewność, że będzie się dostawać zlecenia,
dodatkowo trzeba kupić radio do stałej
łączności.
Wykształcenie nie jest w tym zawodzie
wymagane.

Wymagania psychofizyczne:

Wymagania stawiane kandydatom na kierowcę
taxi to:









szybki refleks, podzielność uwagi,
spostrzegawczość,
umiejętność pracy w warunkach
monotonnych,

wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
umiejętność kontaktu z ludźmi,

odporność emocjonalna, samokontrola,

cierpliwość, umiejętność podporządkowania
się przepisom,
zainteresowania: techniczne, rachunkowe,
motoryzacją .

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:



choroby układu kostno-stawowego,
słaby wzrok, słuch.

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu licencji i zarejestrowaniu własnej
działalności gospodarczej kierowca może
wykonywać pracę tworząc własną firmę.
Kierowców taxi zatrudniają także korporacje,
stawiają jednak dosyć wysokie wymagania
odnośnie doświadczenia, znajomości miasta,
ogólnego obycia, kultury osobistej, znajomości
języków, schludności - ale i samego pojazdu:
marki, stanu technicznego, wygody pasażera.

