
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA TAKSÓWEK 

(od 1 stycznia 2020 r.) 

Pojazdy samochodowe wykorzystywane jako taksówki muszą, po 1 stycznia 2020 r., zgodnie z aktualnym brzmieniem 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2022 z późn. zm.), spełniać następujące wymogi: 

§  24.   

1.Taksówkę wyposaża się w: 

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje; /§ 24 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 
10 lit. a rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2560) zmieniającego  rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dniem 1 stycznia 2020 r./ 

2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów; 

3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z 
tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz; 

4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów; 

5) (uchylony); 

6) apteczkę doraźnej pomocy; 

7) ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre); 

8) dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom: 

a) rozmieszczenie: na dachu, 

b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu, 

c) (uchylona), / § 24 ust. 1 pkt 8 lit. c uchylona przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. 
(Dz.U.2019.2560) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia z dniem 1 stycznia 2020 r./ 

d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 

2. Dopuszcza się uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, 
umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym 
wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa. 

3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo 
identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom: 

1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem "TAXI"; 

2) barwa: biała lub żółta samochodowa; 

3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu "TAXI". 

4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer 
boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami 
obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego. 

Źródło: 

1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jednolity. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z póżn. zm.:  poz. 2338 z 2017 r., 

poz. 855 z 2018 r oraz poz. 2560 z 2019 r. 



ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZNIA BADANIA, USTERKI DLA TAKSÓWEK 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów 

dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. poz. 776 z 2015 r. tekst jednolity z poźn. zm.) zakres czynności i 

usterki związane z badaniem okresowym pojazdu, który ma być używany jako “TAXI”: 

● obejmuje czynności od pkt. 0 do 10 załącznika nr 1 (badanie okresowe) oraz pkt. 3 załącznika nr 2 (badanie 

“pojazdu, który ma być używany jako taksówka). 

W przypadku pojazdu, który ma ważne badanie techniczne, a dostosował swój pojazd i dopiero będzie używał go jako 

taksówkę: zakres czynności i usterki związane z badaniem dodatkowym:  

● obejmuje czynności identyfikacyjne oraz pkt. 3 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia. 

 

3. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAKSÓWKA 

Przedmiot i 

zakres 

badania 

Metoda 

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za 

niezadowalający 

 

Wytyczne 

dotyczące oceny 

usterek 

UD UI USZ 

3.1. 

Taksówka 
Oględziny 

1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem 

legalizacji, jeżeli występuje 
 X  

2. Brak gaśnicy, apteczki, koła zapasowego lub koła 

dojazdowego lub zestawu naprawczego. 
 X  

3. Światło "TAXI" nieprawidłowo podłączone lub umieszczone.  X  

4. Napisy niezwiązane z działalnością przewoźnika 

umieszczone na świetle "TAXI". 
 X  

UD – usterka drobna 

UI – usterka istotna 

USZ – usterka stwarzająca zagrożenie 


