
 
Załącznik  
do uchwały nr LXXXV/2184/2014 
Rady miasta stołecznego Warszawy     
z dnia 3 lipca 2014 r. 

 

DODATKOWE OZNACZENIA TAKSÓWEK 

 
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o licencji - należy przez to rozumieć licencję na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) udzieloną przez 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 
 
§ 2. Pas żółto-czerwony w barwach Miasta Stołecznego Warszawy wykonany z folii samoprzylepnej o 
szerokości 60 mm, składający się z ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach szerokości 30 mm 
każdy, z których górny jest koloru żółtego - Pantone 116 C a dolny koloru czerwonego – Pantone 485 C. Pas 
winien być trwale naklejony wzdłuż samochodu, bezpośrednio pod szybami przednich prawych i lewych 
drzwi taksówki – na całej długości szyb. Na pasie winien znajdować się numer boczny taksówki zgodny z 
numerem licencji, z tym, że numer boczny nie uwzględnia jej zmiany, tj. ukośnika i numeru zmiany. 
 
§ 3. Numer boczny taksówki wykonany z folii samoprzylepnej – każda cyfra w kolorze czarnym o 
wysokości 45 mm i szerokości nie mniejszej niż 17 mm i nie większej niż 24 mm; tło: białe; zestaw znaków 
na białym tle naklejony trwale na pasach, o których mowa w ust. 1, w środkowej ich części; odstępy 
pomiędzy poszczególnymi cyframi nie mogą być mniejsze niż 5 mm; długość numeru bocznego nie 
mniejsza niż 145 mm i nie większa niż 155 mm. 

Wzór: 

 

 
 

§ 4. Herb Warszawy zgodny ze wzorem określonym w statucie Miasta Stołecznego Warszawy wykonany z 
folii samoprzylepnej, trwale naklejony pod nr bocznym w środkowej części przednich prawych i lewych 
drzwi pojazdu; wymiary naklejki: wysokość 262 mm, szerokość 160 mm. Wzorzec herbu Warszawy winien 
być zgodny z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy stanowiącym załącznik do 
zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
„Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie 
w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.). 

Wzór: 

 



 
 

 
 

§ 5. 1. Dwustronna tabliczka wykonana z folii samoprzylepnej zawierająca informacje o obowiązujących 
cenach urzędowych maksymalnych i o cenach stosowanych przez przedsiębiorcę za przewozy osób 
taksówką, naklejana trwale od wewnątrz pojazdu, w lewym górnym rogu szyby, tylnych prawych drzwi. W 
przypadku gdy szyba tylnych prawych drzwi jest przyciemniona, tabliczkę nakleja się trwale od wewnątrz 
pojazdu, w prawym górnym rogu szyby przednich prawych drzwi. Wymiary: wysokość: 120 mm, szerokość 
160 mm, tło: kolor biały, tekst: kolor czarny, czcionka Arial.   
2. Strona 1: informacja o opłacie za 1 km na taryfie 1 i o opłacie początkowej uwidoczniona na zewnątrz 
pojazdu, tekst: wyśrodkowany.  
Wysokość znaków: 
1) tekst objaśniający „TARYFA 1 DZIENNA, ZŁ/KM, OPŁATA POCZĄTKOWA, ZŁ” - rozmiar 

czcionki 36; 
2) cyfry określające wartość opłaty – rozmiar czcionki 72; 

Wzór: 
 

 
 



 
 
3. Strona 2: informacja o opłatach za przewozy taksówką i o miejscu składania skarg, wniosków i uwag 
dotyczących usługi uwidoczniona od wewnątrz taksówki: 
Wysokość znaków: 
1) kolumna 1, wiersze 1, 3, 5, 7, 10, 13: tekst objaśniający rodzaj opłaty, kolumna 2: cyfry określające 

wartość opłaty – rozmiar czcionki 14, styl pogrubiony; 
2) kolumna 1, tekst pozostały: tekst objaśniający – rozmiar czcionki 12; 

Wzór:  
 

 
 

 
§ 6. 1. Tabliczka informacyjna opatrzona hologramem zawierająca numer rejestracyjny pojazdu i numer 
licencji z wyłączeniem ukośnika i numeru zmiany licencji. 
2. Tabliczka winna być naklejona trwale od wewnątrz na przedniej szybie pojazdu, w górnym prawym rogu, 
a w przypadku znajdującego się na przedniej szybie przyciemnionego pasa przeciwsłonecznego – tabliczkę 
należy nakleić trwale bezpośrednio pod przyciemnionym pasem od wewnątrz pojazdu, w górnym prawym 
rogu. 
3. Tabliczka informacyjna opatrzona hologramem wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy posiadającego 
licencję, po przedstawieniu aktualnych dokumentów: 

1) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 
2) dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego z adnotacją urzędową „TAXI”; 
3) świadectwa legalizacji taksometru; 
4) identyfikatora kierowcy taksówki, o którym mowa w § 7 niniejszego załącznika.  

 
§ 7. 1. Identyfikator kierowcy taksówki opatrzony hologramem zawierający: 

1) aktualną fotografię kierowcy taksówki; 
2) imię i nazwisko kierowcy; 
3) termin ważności; 
4) numer blankietu; 
5) nazwę organu licencyjnego; 



6) datę wydania; 
7) numer boczny taksówki, którą wykonywany jest transport drogowy;  
8) podpis i pieczęć pracownika Urzędu m.st. Warszawy. 

2. Terminem ważności identyfikatora jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio 
badania lekarskiego lub badania psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych lub 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

3. Identyfikator umieszcza się wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej - w miejscu widocznym dla pasażera. 

4. Identyfikator jest wydawany na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam  
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania niezbędne do wykonywania 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, określone w ustawie z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.). 

5. Identyfikator może otrzymać także przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, który posiada ważną 
licencję, wydaną na podstawie 5 letniej praktyki.    

 

6. Identyfikator kierowcy taksówki opatrzony hologramem wydawany jest po przedstawieniu, aktualnych 
dokumentów: 

1) fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 

2) prawa jazdy kategorii B; 

3) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowcy; 

4) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami; 

5) orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy. 

 
 
 

 


