Szkolenia w zakresie licencjonowanego
przewozu osób taksówką

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Taksówkarz

ul. Smutna 28, 91-729 Łódź
tel.: (42) 678 61 11

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 832205

e-mail: szkolenia@word.lodz.pl
adres strony: http://www.word.lodz.pl
Auto Szkoła Extreme
ul. Narutowicza 37, 90-125 Łódź
tel.: (42) 633 33 11, 500 400 902
e-mail: autoszkola@extreme.lodz.pl
adres strony: http://www.extreme.lodz.pl
Auto-Szkoła M.Bajon
ul. Wojska Polskiego 55/61, 91-432 Łódź

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-698 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:

tel.: (42) 640 66 60, 509 260 212
e-mail: mbajon@interia.eu

ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87

adres strony: http://www.mbajon.pl

w Sieradzu:
Auto Szkoła Premium
ul. Piotrkowska 232, 90-004 Łódź
tel.: 796 169 714, 796 667 772
adres strony: http://kursnataxi.pl

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
Oddział w Skierniewicach
Skierniewice, 2016

Taksówkarz zajmuje się przewożeniem osób
i rzeczy za określoną opłatą, w obrębie miasta
lub poza nim. Taksówkarz prowadzi samochody
osobowe o dopuszczalnej ilości miejsc siedzących
do 9 łącznie z kierowcą. Środkiem transportu są
w tym przypadku samochody osobowe i dostawcze
niemal w każdym przypadku pozostające prywatną
własnością taksówkarza.

Zadania zawodowe
Do
najważniejszych
zadań
zawodowych
taksówkarza należy:
organizowanie stanowiska pracy kierowcy
z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska;
przygotowywanie
samochodu
do
jazdy
(sprawdzenie
ilości
paliwa
i
płynów
eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia
samochodu, skuteczności działania hamulców);
kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów
niezbędnych do wykonania zadania;
planowanie optymalnej trasy przejazdu;
kierowanie
samochodem
oraz
dbanie
o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników
drogi, a także przewożonych osób i bagażu;
udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków
drogowych
oraz
zabezpieczenie
miejsca
zdarzenia (kolizji, wypadku);
wykonywanie
czynności
obsługowych
oraz usuwanie drobnych usterek samochodu;
zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą
i użyciem przez osoby niepowołane;
prowadzenie
dokumentacji
taksometru
oraz dokumentacji technicznej samochodu.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Taksówkarz musi posiadać licencję na wykonywanie
przewozów taksówką w ramach transportu
drogowego. Aby ubiegać się o licencję wydawaną
przez urzędy miejskie i urzędy gmin, trzeba spełnić
następujące warunki:

ukończone 18 lat;
prawo jazdy kategorii B
brak
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
wykonywania zawodu taksówkarza (badania
lekarskie);
brak przeciwwskazań psychologicznych (badania
psychotechniczne);
zaświadczenie o niekaralności;
założenie własnej działalności gospodarczej;
posiadanie auta wyposażonego w taksometr
i kasę fiskalną;
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie
transportu drogowego taksówką, potwierdzonego
zdanym egzaminem (jeżeli rada gminy liczącej
powyżej 100 tys. mieszkańców wprowadziła
obowiązek odbycia szkolenia zakończonego
egzaminem przed komisją egzaminacyjną, dokładne informacje dostępne w Urzędach Gmin
i Urzędach Miast).

Wymagania psychofizyczne
Osoba, która chce wykonywać zawód taksówkarza
musi być odporna emocjonalnie i cierpliwa.
Taksówkarz niejednokrotnie stoi w korkach
i przemierza nienajlepszej jakości drogi w godzinach
szczytu, co wymaga od niego opanowania. Dobrze,
jeśli jest komunikatywny i lubi kontakt z ludźmi,
ponieważ w czasie kursów pasażerowie często
nawiązują z kierowcą rozmowę. Taksówkarz musi
być również odważny i wytrzymały – jego praca
przebiega w różnych porach dnia, nierzadko w nocy,
w różnych warunkach pogodowych. Ponadto
powinien posiadać sprawności sensomotoryczne,
takie jak: ostrość widzenia, rozróżnianie barw,
widzenie
stereoskopowe,
dobre
widzenie
o zmierzchu, koordynację wzrokowo-ruchową.
Wymaga się od niego również szybkiego refleksu,
spostrzegawczości, koncentracji i podzielności
uwagi oraz umiejętności pracy w warunkach
stresujących.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Ze względu na charakter wykonywanej pracy,
przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu
taksówkarza są następujące schorzenia:
cukrzyca;
padaczka;
daltonizm;
wady wzroku nie poddające się korekcie;
wady słuchu nie poddające się korekcie;
choroby układu krążenia;
choroby ograniczające sprawność ruchową
kończyn;
choroby psychiczne;
uzależnienie od narkotyków, alkoholu lub innych
środków o podobnym działaniu.

Możliwości i szanse zatrudnienia
Osoby zainteresowane pracą w tym zawodzie mają
do wyboru prowadzenie samodzielnej działalności,
lub wstąpienie do korporacji taksówkarskiej. Drugie
rozwiązanie gwarantuje lepsze miejsca postojowe,
możliwość korzystania ze wspólnego centrum
telefonicznego, przez które zgłaszają się klienci,
ale też konieczność rozliczania się z części zysku.
Taksówkarz oczekuje na klientów na postoju
dla taksówek, lub przyjmuje zlecenia przez centralę
telefoniczną. Koszt przejazdu jest rozliczany
w oparciu o stałą taryfę wedle przejechanych
kilometrów.

Płace
Wysokość zarobków w omawianym zawodzie jest
uzależniona od czasu pracy, formy zatrudnienia
i miasta, w którym taksówkarz pracuje. Zarobki
mogą kształtować się w zakresie od kilkuset
do kilku tysięcy złotych. Według danych zawartych
na stronie internetowej www.moja-pensja.pl,
przeciętne wynagrodzenie taksówkarza wynosi 2500
PLN
brutto.
(www.moja-pensja.pl
dost.14.10.2016r.).

