
Artykuł: Szkolenia, Kursy / Szkolenie dla kandydatów na kierowców TAXI. 

Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej 

dotyczących szkolenia dla kandydatów na kierowców taksówek organizowanego przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie (dalej zwany WORD). 

O szkoleniu 

Każdy, kto chciałby w Warszawie kierować taksówką (prowadząc własną działalność czy też 

będąc zatrudnionym u innego przedsiębiorcy) powinien obowiązkowo odbyć szkolenie i zdać 

egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa 

miejscowego. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zaprasza na obowiązkowe dwudniowe 

szkolenie dla przyszłych kierowców taxi, upoważniające do złożenia egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 

2013 r. poz. 12863 szkolenie trwa 20 godzin. 

Link do wymienionej Uchwały na naszym portalu: 

https://word.waw.pl/images/Prawo/DzUWM201312863.pdf 

W skład szkolenia wchodzą: 

• zagadnienia z topografii Warszawy - 13 godzin, 

• przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 

godziny, 

• ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina, 

• zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny, 

• udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

Chcąc uczestniczyć w kursie należy: 

• dokonać opłaty za szkolenie, 

• wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową. 

https://word.waw.pl/images/Prawo/DzUWM201312863.pdf


Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą: 

• ważny dokument tożsamości. 

Zapis na szkolenie 

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty: 

• dowód uiszczenia opłaty, 

• wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

22-597-67-41. 

Zapisu na szkolenie można dokonać: 

• osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania 

przy ul. Odlewniczej 8, 

• e-mailem na adres: szkolenia@word.waw.pl. 

Opłaty 

Koszt szkolenia wynosi 290,00 zł. 

Opłat należy dokonać: 

• przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na 

poprawne wypełnienie pól: 

o numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006 

o tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, lub nazwę 

firmy, 

o rodzaj szkolenia. 

• w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać 

przy użyciu karty płatniczej. 

Terminy szkoleń 

Terminy szkoleń są aktualizowane na bieżąco. 

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8. 

mailto:szkolenia@word.waw.pl


WORD Warszawa zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego szkolenia zgodnie z 

regulaminem szkolenia. 

Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń  

https://word.waw.pl/szkolenia-kursy  

Do pobrania: 

• Kart zgłoszenia na szkolenie w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Taxi/Karta_zgloszenia.pdf  

• Kart zgłoszenia na szkolenie w wersji alternatywnej w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Taxi/Karta_zgloszenia_alternatywna

.pdf  

• Regulamin szkolenia w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Taxi/Regulamin.pdf  

• Regulamin opłat w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Taxi/Regulamin_oplat.pdf  

• Zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Warszawie w 

formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Szkolenia_Kursy_Zasady_Bezpieczen

stwa_27_2017.pdf  

• Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Link do załącznika: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych  

• Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF 

Link do załącznika: 

https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Szkolenia/Reedukacja/20200923_Re

edukacja.pdf  
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