
ZARZĄDZENIE  NR  198/2005
PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA
Z  DNIA  7 lutego 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego 
taksówką.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 
2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie 
w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12, poz. 118) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w zakresie transportu drogowego taksówką,
do przeprowadzania egzaminów, w składzie:
1/ Witold Krupiarz - Przewodniczący,
2/ Andrzej Poznański - Zastępca Przewodniczącego,
3/ Grażyna Cieślik - członek,
4/ Elżbieta Dudra - członek,
5/ Małgorzata Grzesiak - członek,
6/ Krystyna Łach - członek,
7/ Elżbieta Kłapcia - członek,
8/ Mariola Olszewska - członek,
9/ Teresa Piskorz - członek,
10/ Jadwiga Popielak - członek,
11/ Iwona Smolana - członek,
12/ Wiesław Szanduła - członek,
13/ Marlena Walczak - członek,
14/ Jolanta Żylska - członek.

§ 2

1. Przewodniczący Komisji, po wyznaczeniu terminu egzaminu, powołuje każdorazowo 
spośród członków Komisji 3-osobowe zespoły egzaminacyjne, w tym przewodniczącego 
zespołu.

2. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego Komisji w okresie, gdy 
Przewodniczący nie może przewodniczyć pracom Komisji.

3. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, nie może być 
jednocześnie członkiem zespołu egzaminacyjnego.

4. Komisja Egzaminacyjna działa na podstawie Regulaminu egzaminowania w zakresie 
transportu drogowego taksówką, wprowadzonego odrębnym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Krakowa.

5. Przewodniczący Komisji czuwa nad prawidłową pracą zespołów egzaminacyjnych oraz 
zatwierdza dokumentację z czynności egzaminacyjnych, sporządzoną przez zespoły 
egzaminacyjne.

§ 3

1. Członkowie zespołów egzaminacyjnych wykonują swoje czynności poza godzinami pracy, 
wynikającymi z Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa.



2. Za każdy udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, Przewodniczący Komisji 
i członkowie otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, płatne do 
26 dnia następnego miesiąca, na zasadach określonych w tej umowie.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacane jest członkom Komisji, w wysokości 
określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, po przedłożeniu przez nich 
rachunków. Rachunek winien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez 
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne jest ze środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa na 2005 rok: plan finansowo-rzeczowy 
Wydziału Komunikacji, dział 750, rozdział 75095, § 4170, 4110 i 4120, numer i nazwa 
zadania budżetowego: KM-03 „Transport drogowy oraz nadzór nad stacjami 
diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia” w wysokości 40.750,00 zł.

§ 4

1. Umowę z Przewodniczącym Komisji zawiera Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa -  
Tadeusz Trzmiel.

2. Umowy z Zastępcą Przewodniczącego Komisji oraz z członkami zawiera Dyrektor 
Wydziału Komunikacji. 

3. Formalną kontrolę rachunków oraz wypłatę wynagrodzeń, o których mowa w § 3 ust. 3 
zapewnia Dyrektor Wydziału Finansowego.

§ 5

Nadzór nad działalnością Komisji Egzaminacyjnej sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta 
Krakowa - Tadeusz Trzmiel.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 7

Tracą moc:
1/ Zarządzenie Nr 82/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie 

powołania Komisji d/s egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką oraz 
trybu jej pracy.

2/ Zarządzenie Nr 1341/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 
2004 r. w sprawie powołania Komisji d/s. egzaminowania w zakresie transportu 
drogowego taksówką oraz trybu jej pracy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


