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186 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 5 Npca 1 %7 r. 

zmienia.jące zarządzenie w sprawie ' zezwolęnia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz kslązeczek 
oszczędnościQ\vych p~zez osoby przel{raczające gra~.icę państ wo,vą . oraz ,na wydat1{o,vanie "'pieniędzy polskich za granicą. ", 

. Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 pkt l oraz art. ·10 llSt. 1 
pkt 1 ustawy dewizowej z dnia .28 marca 1952 r. (Dz. U. 
Nr 21, poz. 133) zarządza się, co nastęjmje: . 

§ 1. VV zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 
1963 r. w sprawie zezwo](>n-ia na wywóz i przywóz pienię

d zy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościo
w'ych p~zez osoby przekraczające granicę państwową oraz na 
wydatkowanie pieniędzy polskich za granicą (Monitor Pol
ski Ż l S63 r. Nr 62,pqz. 314, z 1%5 LNr 34, poz. 191 oraz 
z 1$66r. Nr 29, poz. 151 i Nr 38, poz. 191) wprowadza się na
.tępujące zmiany : 

1) w§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
I 

"b) w kwo.cie do 150 zł do każde~Jo z tych państw, je-
żeli prze jazd przez terytorium danego patistwa na
stępuje tran zytem, nie przekraczającej jednak łącz-

nie kwoty. 450 zł - bez obowiązku uzyskania po
t wierdzenia wywozu przez polski graniCizny urząd 

celny - z prawem wydatkowania wywiezionej kwo
t y w tych paóstwach i z prawem powrotne~l{) przy

' wozu do Polski calości lub części nie wydatkowanej 
kwoty · pieniędzy polskich" , ' 

2) W § 10 pkt 1 skreśla się na końcu przecinek idoc1aje 
się wyrazy: 
"oraz na wywóz imiennych krajowych książeczek 

oszczędnościowych, bez prawa odstępowania tych ksią

żecżek za granicą i z obowiązkiem powrotnego przywo
zu ich do Polski," . 
§ 2~ Zarządzenie wchod zi w życie z dniem 1 sierpnia 

1967 r. . 

Minister Finansów: J . A lbrecht 

187 
ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 30 czerwca 1967 r. 

w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagazu taksówkami samochodowymi. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 'z dnia 27 listo
pada H1Gl r. o transporcie drogowym i spedycji kraj owej 
(Dz. ·U. l"r 53. poz. 297) orćlZ w związku z § 32 ust. 2 lit. a) 
Reglllarilinu' zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz naj
mn pojazc1ów w osobowym transporcie drogowym, stanovvią
cego zalącznik GO' rozporządzenia Ministra Komunikacji 
z dnia 12 pa '7dziernika 1962 r: (Dz. U, Nr 56, poz. 282) , za.
rząd za się, co na stęp uj e: 

§ 1. \V pro'A;adza się "Szczegółowe przepisy porządkowe 
przy przewozie osób i bagaż. u taksówkami samochodowymi" , 
stanowiące zalącznik clo niniejszego zarządzenia . 

§ 2. W zakresie uregulowan ym niniejszym zarząd zeniem 

nie stosuje się prze pisów zarządzenia Ministra Transportu 
Drogowego i Lotniczego z dnia 16 marca 1955 r. o zat lo\' i0r- ' 
d zeniu przepisów porządkowych w sprawie przewozu osM)' 
i bagażp taksówkami oraz dorożkami samochodowymi i kon
nymi (Monitor Polski Nr 41, poz. 405). 

§ 3. Zarządzenie 'wchod zi w życie z dni em ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: S. Sroka 

Za.łącznik do zdfządzeoia MiRislra Go
spoctarki /(onll1oillne j 'l dnia 30 czerw
ca 1967 r. (poz. 187). 

SZCZECÓŁOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZY PRZEWO ZlE OSÓB I BAGAZU TAKSÓWKAMI SAMOCHODOWYMI 

Rozdział-l. 

]'rzepisy ogólRe. 

§ 1. Korzystający z taksówek Sillńochodowych osobo
wych l bagażowych oraz kierowcy tych pojazdów obowią

zani są , do przestrzegą]lia "Regulaminu zarobkowego prze
wozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym trans
porcie drogowym" (Dz. U. z 1962 r. Nr 56, poz. 282), zwane-

go w dalszym cią ~Ju "regulaminem", . oraz niniejszych prze
pisów porząclk owych. 

§ 2. Przepisy por ządk owe dotyczące pas::Jżera st.osuje 
się rów ni eż do osoby za mierzającej skorzystać z pr7ewozll 
taksówką samochodową. 

§ 3. Zawarcie umowy przewozu przy korzystaniu 7 tak
s ówki samochodowej uważa się za dokonane z chwilą 7.aję
cia przez pasażera tniejsca w pojeż.cJzie lub z chw ilą przyję-

• 
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cia zamówienia na przejazd przez wynajmującego taksówkę 
(§ 26 ust. 1 regulaminu). 

§ 4. Kierowca taksówki samochodowej jest obowiązany 
wykonać zamówiony pn:ewóz najkrótszą dostępną drogą, 

chyba że pasażer zgodzi się na przewóz lub żąda przewozu 
inną drogą (§ 26 ust. 2 r egu laminu) ~ 

§ 5. ' 1. Pasażer obowiązany jest uiścić należność za 
przejazd n ie póżniej niż w chwili zwolnienia pojazdu. W ra
zie odmowy uis zczenia tej należnoś c i kierowca może żądać 
wy legitymowania się pas,ażera bezpośrednio lub za pośred- . 

nictwelu organu Milicji Obywatelskiej w cetu dochodzenia 
należ, noś ci (§ 26 ust. 3 regulaminu). 

. 2. W celu wylegitymowania pasażera odmawiającego 

zapłaty nale ź,ności za przejazd kierowca ma prawo odwieźć 
go do najbliższe go pos te runku Milic ji Obywatelskiej , 

3. W razie odmowy uiszczenia należno,ści za przejazd 
przez pasażera będącE'go żolnierzem W czynnej slużbie, kie
rowca zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 powinien przede wszvst
kim zwrócić się o pomoc do organów wojskowych (Wojsko
wej Służby Wewnętrznej, komendy garnizonu), jeżeli orga
ny te znajdują si ę w dan e j miejscowości. · 

§ 6. Należność taryfową za korzystanie z taksó\ovki sa
mochodowe j rejestruje samoczynnie specjalne urządzenie 

(taksometr), w które zaopatrzona ,iest taksówka. 

§ 7. 1. Kie rowca taksówki samochodowej może prze
wozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim wJ,ączenin 

sprawnie działaj'ąceg'o i za.legali zowane90 taksometru, Prze
wóz bez włączonego taksometru jest zabroniony, nawet gdy 
dokonywany' jest on bezpłatnie. 

2. Kierowca obowiązany jest włączyć taksom etr natych
miast po zajęciu taksówki przez pasażera, wyłączye zaś na
t ychmiast po zakończeniu jazdy i uiszczeniu nal eżnośc i za 
przewóz. 

3. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze 
lub utrudniać odczytywanie jego wskazań. Kierowca powi
nien l.tmożliwić pasażerowi odczytywanłe wskazań ' takso
metru. 

§ 8. Na żądanie pasażera kierowca ~bowiązańy jest wy
dać pokwitowanie uiszc zenia należnO'Ści za przejazd z poda- . 
niem wysokości pobranej kwoty i numeru pojazdu (§ 26 
us t. 6 regulaminu), . 

§ 9. 1. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera 
powinilO być uprzejme i kulturalne. 

2. Kierowcę powinna cechować grzeczność, schludność 

i czystość osobista oraz dbałość o czysty i es tetyczny wy
gląd pojazdu. 

§ 10. 1. W czasie pełnienia obowiązków służbowych 
każdy k ier owca 'taksówki powinien posiadać egzemplarz 
pełnego tekstu przepisów porządkowych, który obowiązany 

jest udostępnić do wglądu pasażerow i na jego życzenie. 

2. W każdej taksówc.e samochodowej powinna być _ 

umieszczona na widocznym miejscu wywieszka informująca: 
1) o 'Obowiązując ej taryfie opłat za przejazcl , 
2) qdzie i do kogo należy kierowae wszelkie życzenia lub 

skargi dotyczące -świadczonych usług przewozowych, 
3) o tym, że kierowca posiada tekst pnepisów .l)orządko

wy ch przeznaczony do wglądu na życzenie pasa żera . 

3. Kierowca taksÓ'wki samochodowej może umieścić w 
pojeździe wywieszkę z prośbą o niepalen ie tytoniu przcz' pa-
sażera . 

4. W każdej taksówce samochodowe j powinna być 
umieszczona wewnątrz w miejscu widocznym tabliczka z nu
meH:'m bocznym taksówki. 

§ 11. 1. Kierowca po zakończeniu ki'!żdego ' przewozu 
powinien sprawd z i ć , czy pasażer nie p070sta ,vi ł w . pojeździe 
jaklchkol\'viek pr zedmiotów, 

2, Try b postęiJowan ia z rzeczami znalezionymi w pojeź

dzie regulują odrębne prlepisy. 

§ 12. Pasażer jest odpowiedziaLny za powstale z jego 
win y uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojązdu. 

R o z d z i a ł 2. 

PMtoj~, zilpnowilnie taksówek samochodowych 
przez pasa~erów. 

§ 13. 1. Oczekiwanie na taksówkę samochodową powin
n-o odbywać 'się na oznaczonych postojach. Dopuszcza się 

w godz. od 23,OD do 5,00 oczekiwanie na taksówkę samocho
dową w miejscach poza postojami, o ile to nie jest zabro
nione przepisami ruchu drogowe90. 

2. Taksówka sarn~hodowa może być zatrzymana i za
jęta poza postojomi, z zastrzeżeniem § 15 lIs'L 3 pkt 1. ty lko 
w takich miejscacb., w których zatrzymanie jej nie jest za
bronione przepis'ami ruchu drogowego i nie zagraża bezpie
czeństwu ruchu. 

3. Na po§tojach nie mogą zn<1jdować się taksówki sa
mo'chodowe zajęte przez pasażerów, 

4. Kierowcy nie wolno oczekiwać na postoju z wywie
szoną na p,ojeź,dzie tab·liczką infNmującą o zje7,d zie do ga
rażu lub o naprawie pojazdu. 

5. Kierowcy oczekujący pasażerów na postojach nie po
winni się grupować, prowadzić głośnych rozmów i powinni 
znajdować si~ w pobliżu swoich pojazdów. kierowca zaś 

pierwsze j w kołejności taksówki samochodowej cibow.iązany 
jest znajdować się w pojeżdzie przy kierow nicy. 

6. Osoba zamierzająca zająć taksówkę samochodową 
na postoju ma prawo je j wyboru, z wyjątkiem ' tych posto
jów, na któr ych ruchem pojazdów kieruje dyspozytor. W tym 
przypadku osoba pragnąc a skorzystać z taksówki samocho
dowej moż,e zająć pojazd wskazany przez dyspozytora, 

7 . . Pasażer może zająć lub opuście taksówkę samocho- ' 
dową po uprzednim zawiadomieniu o tym kierowcy i yo cał
kowit ym jej zatrzymaniu. 

§ 14. 1. Od przejazdu taksówką osobową wyłącza się 
osoby , które 1110gą uszkod z ić lub za n i eczyścić poj azd. osoby 
pra~ln c;ce przewie że nadmi.erne ilości baqażu, jak wózki, 
skrzynie. kosze itp" lub bagaż mogący zanieczyście wnętrze 
pojazdu albo je uszkod zić oraz osoby chore na ostrą cho
robę zakażną (§ 28 ust. 1 regulaminll) . 

2. Kiero wca nie może jednak odmówić przewiezienia 
do zakładu le czniczego (§ 28 ust. 2 regulaminu) os oby: 

1) chorej na ostrą chorobę zaka i,ną wraz z to warzyszącą 

choremu inną osob.ą , j eże li w skie rowani u lekarskim do 
zakładu zosta ło stwierd zone przez leka rza , że ze względu 
na bezpieczeństwo życia chory powinien bye niez włocz
n ie przewiez iony, 

2) która uległa urazowemu uszkodze niu ciała. 

3. W razie użyci a tCl ksówki oso bowej clo przewozu oso
by chorej na ostrą chor obę zakażną (ust. '2 pkt 1)· taksówka 
nie moź.e być używana do przewozu przed dokonan iem je j 
oczyszczenia i odka7enia. 

4. y.,r przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i '2 
koszt koniecznego oczys7c7enia i odkażenia pojazdu i kie
rowcy ponosi pasażer, chyba że odkc>że n i .e i oczyszczen ie
d okonane zostalo bezpłatnie przez służbę sanitarną (§ 2/ł 
ust. 3 regulaminu}. 

§ 15. 1. Kie r owca taksówki samochodowe j jest zobowią

zany o dmówić ja7.dy ł ub rozpoczętą jazdę przenvać, jeżeli 

pasażer: 

1) zamierza przewieźć baqaż, którego il oś Ć', rozri1iar i ro
dza j są n ~ezHodne z postć'nowieniami ninipjszvch prze
pisów lub który moi.e zan ieczyści ć . pobrudz ić a.lbo llszko-
d z i. ć wnęt rze taksówki·. . 

2) znajduje s i ~~ w stan ;.e n je tfle~~w ym. 

3) spożywa w pojeżdzi e ntJ.poje ajkoholowe, 
4) zanieczyszcza, bruc1zi .lub lls7.ka r1Zd pojazd, 

2. P rzepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosow ania . je żeli prze
jazd odbyw a s : ę IV asyś t ie fun k cjon ,~ riLlslów t'vJilicji Obywa- -
telskiej, ż ołn ie rzy 'Nojsko\~: pj S!ułb y V;ewi>etrznej lub , człon
ków Och otn iczej Rezerwy. Miti cji O bY'Natel sk iej, 

3. Poza przypadkami wymienior,ymi w ust. 1 kierowca 
jest zobowiązany odmówić jazdy, jeżeli pasażer: 
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1-) zatrzymuje po jazd w bliskiej odle głości' przed postoJem. 

!"odczas gdy na postoju znajdują się inne osoby oczeku
jące na taksówkę, 

2) zamierza przewieźć w taksówce osobowej liczbę osób 
przekracza}ąćą lic zbę ' miejsc uwidocznioną w d owodzie 
r ejestracyjnym taksówki, z wyjątkiem przypadku okre
śloneg'Q w § 23 ust. 3. 
§ 16. Kierowca taksówk i samochodowej może odmówić 

jazdy lub rozpoczętą jazdę przerwać, jeźeli pasażer: 

l;} ni e podporządkowuje się żądaniom kierowcy w spra
wach zapewnia jących be zpieczeństwo jazdy I osohiste 
bezpieczeństwo kierowcy, 

2) żąda przewozu na drogach pozbawionych nawier zchni 
twardych lub utwa,rdzonych , na· drogach znajdujących 

się wewnąt r z terenów budowlanych oraz na dr ogach nie 
.przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych. 
§ 17. 1. Kierowca taksówki samochodowej nie może od

m6wić jazdy \v żądanyrn...,przez pasażera k ierunku' i zasięgu , 
j eżeli: ' . 

1) pas'ażer zas.tosuje się do obowiązujących przepisów tary
fowych i porządkowych, , 

2) . przewóz na mocy obowiqzujących przepisów lub ze 
względu na zachowanie porządku p·ub-licznego nie jest 
zabron i'ony, 

3) przewóz nie wymaga jazdy poza drogami publicznymi, 
na drogac h p07.bawionych nawierzchni twardych lub 
u twardzonych albo posiadających taką nawierzchnię, 

ale n ie nadających się do ja-i dy samochodami, na' dro
gach znajdujących s ię wewnątrz terenów budowlanych 
oraz na drogach nie przęznaczo'l1ych do ruchu pojazdów 
samochodow ych. 
2. Pasażer n ie moż.e żądać przewozu taksówką samocho

€l'ową ' w wy raźny sposób oznaczoną,' że jest zajęta (złama

na chorągiewka taksometrtl lub u widoczniona tabliczka 
z nap isem "zaj ęta") . ' 

3. Kierowca zjeżdżający do bazy lub na zmianę albo 
w celu w y konania uprzednio zamÓwione j jazdy powinien 
wywiesić na prze dniej szybie taksówki samochodowej tablicz-
kę informującą o kierunku jazdy. . 

§ 18. Kierowca taksówki osobowej obowiązany jest 
u wzg l ędu"ić pierwszeństwo jazdy w następującej kole jności: 

1) osób, które uległy wypadk6 w i lub l1aglęmu zachoro
waniu, 

2) lekarza udającego się- do wypadk u z ludżmi lub do cho
reyo, 

3) będących na slll'żb i e funkcjona ri uszy Milic ji Obywatel
skiej, żołnierzy Vlojskowe j Służby Wewnętrznej oraz 
c złonków Ochotn:czej Rezerwy M ili c ji Obywatelskiej , 

4) kobiet clężarnyc h, 
5) inwa lidów o widocznych oznakach kalectwa, 
6) osób z małymi dziećmi na ręku , 

7) starców, . 
8) oso by oczekujące j jako pierwsza w kolejności n a posto

ju taksówek. 

R o z d z i a I 3. 
. Przewóz osób. 

§ 19. 1. Pasa?!'r m a prawo za brać ze sobą d o pojazdu. 
z któreqo s~m korzysta, in ne osoby. na \rolne miejsca bez 
uis zczenia Zm to dodatkowych o pł at (§ 27 ust. 2 regu~ami nu). 

2. Za przejazd taksóvvką osobową reg u luj.e należność 
t y lko jeden pasażer w tak ie j wysokości , jaką wskazuje tak
s ometr lu b jaka w'ynika z obowiąZlljącej taryfy. Kie rowcy 
ni e wolno żądać opłaty od pozostałych pasażerów znajd.ll 
jących s ię \'V taksówce bez względu na okoliczności, w ja
k ich ko rzys tali oni z pn:e jazdll. 

3. Pasażer, który zajął taksówkę osobową , a nie kie
rowca, decydl!je o tym, .. czy na pozostaj e wolne miejsc a 
może być phy j ę ta uo przewozu inna ·osoba. Przy u iszczaniu 
n ;,lleżnośc i ~a przewtż \\'ykonywany w ta kich warunkach 
obow iązuje Iprzep is LlSt. 2. 

4. Kierowcy taksówki nie wolno pobierać żadnych in
n ych opłat ta przejazd'poza opłatami określonymi w obowią
zu jąc ejtar y fie. 

5. Przy jazdach u'przedn io zamówionych oraz na nie za
budowanych terenach i poza granice administ ra cy jn e miElst 
w ykon'a nie umowy .o prze wóz może być zabezpieczone za
datkiem, z którego rozli cza się po wykonaniu przewozu. 

§ 20, W czasie jazdy pasażer powinie n zachowywać 5'1 
sp·O'koj n ie i st o-s ować się do wskazali k ierowcy, mających 

na celu bezpieczellst wo ruc hu, a w szczególnośc i n ie powi 
ni en wychylać się z okien, otwierać drzwi, ani okien be z 
uprzedniej zgod y kierowcy. 

§ 21. 1. Pasażer obowiązan y jest opuśc ić pojazd w ra 
zie wezwania go do tego puez kierowcę , organy Mili c ji 
Obywatelsk iej lub organy Wojskowe j Służby Wewnętrznej 

w celu przewiezie n ia osó b rannycll lub choryc h. ' 
2. Jeże li . wezwan ie do opuszczenia następuje w miejscu. 

w JĆtórym pasaże r n ie może skorzystać 1. inneg o śr od ka ko
munikacj i publiczn e j, a w pojeżd7 ie jest wolne miejSCe -
pasażer . może żądać odwiezienra g o do znajc\>uj ącego się na 
trasie jazdy miejsca , w którym będzie' m óg.ł sko rzystać z ta
kich środków komunikacji. 

3. Jeż.e li z powodu braku wolnego- miej sca w poj eźdz ie 

lub z powodu zm ian y k ierunk u jazdy pasaze r nie może ko
rzystać z poja zdu, k ierowca - na żądanie pasażera - obo
wiązany jest wrócić po ni ego w celu dalszego wykon ania 
przewozu. Pasażer, który żąda powrotu taksów ki, obo wią z a

ny jest podać kierowcy swoje nazwisko i adres ora z okazać 
mu dow ód osobisty lub inny do kument stwierdzający tożsa

mość; za przejechany już odcinek dr og i pasaże r uiszcza na
l eżn ość w-edług taryfy. 

§ 22. 1. Jeżeli w wyniku awarii taksówki samochodo
wej pasa że r rezY9nuje z dalsze j ja zdy , obowiązany jes t 
ui ście k. ierowcy n a l eżność za przejechany już odcinek drogi . 

2. Jeżeli ' w wynik u awarii ' pasażer zmusl ony jest opu
ścić pojazd poza obs~ar em miasta , . w iniejscu, skąd n ie ma 
łatwego dostępu do środków · komunika cj i pub liczne j, kie
r owca obo~iązany jest zatroszczyć się o zapewnien ie mu 
dalsze ;ro prz.ewozu przynajrnl11ej do najbliższe j miejscowo
śc i, gdzie będzie mógł skor zys tać z takich środk'ów k omu
nikacji. 

§ 23, 1. Dzieci do lilt siedmiu wolno przewozić ' tylko 
p od opieką osób doroslych, chyba że o:;oba , {Jod k"tórej opie
ką dziecko się znajduje, upowa żnia kierowcę do przewie
zien ia d:zieck a same ~J o, 

2. Dziec i do lat cztern,lstu wolno przewozić tylko na 
t y ln ym siedzeni u ta ksó wki osobowe j. 

3. Przy przewozie dziec i li cz ba przewożo n ych os6 b mo
że przewyż.szać l iczbę m ie jsc ulV idocz.niol1 yc h w dowod-zie 
r ejestra c yjnym poja zdu , pod warunkiem 7.e faktyczne obcią
żenie pojazdu będzie s ię m ieśc i ć w granicach do puszczalnej 
ł adowności, a osoby będ ą rozmieszczone w poje/el zie w ? p o~ 

só b nie utrudnia jący ki erowcy prowadzenia poja:zd u. 
4, Za szkody i straty wyrządzone p·rzez dzieci podczas 

przejazdu taksówką odpowied7ialność ponoszą rod zice lub 
opiekunowie zqorlnie z pa.episam i prawa cywilne go . . 

§ 24. 1. Kierowca taksówki samoc hodowej powinien po
móc pasaźerowi przy za ładow aniu i wyładowaniu hagażu 
osobiste~IO oraz ulokować ten ba~aż w t0ki sposób, aby nie 
utrudniał on jazdy tak kierowcy , jak i pasa 7erom. 

2,. Kierowca obowiązan y jest pomóc przy wsiacla n iu 
i wysiadaniu z taksówk i osob"m starszym, chorym i inwa
lidom. 

3, Pas a żera, który zachorował w czasie jazdy, kierowca 
obowiązany jest od wieżć do n ajbli'ższego miejsca, gdzie mo
że otrzymać s zybko pom oc l ekarską · 

R o z d z i a ł 4. 

Przewóz bagażu w taksówce osobowej. 

§ 25. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu 
bez uiszczc r!la .dodatkowej opIaty bagaż osobisty oraz psy 
i inne maJe Z"" ier zęl a domowe, które można um ieścić tak. 
aby nie uszkodzily lub nie z.anieczyściły pojazdu , a ich cip,
ża r i wielkość n ie przekroczy.ly d opuszczalnej ładowności 
i nie za9rażały be7.piE~' zel\5tv,,'u jazdy. 
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2. Do przedmiotów bagażu osobistego zalicza się w 
szczególno~ci walizki, plecaki, worki turyslyczne oraz inne, 
które zaró wno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania 
nie utrudnią prowadzenia pojazdu, jak równi eż nie spowo
dują jego uszkodzenia lub zanieczyszczenia. 

3. ' l'\ie uwa i.a się za bagaż osobisty: skrzyń drewnianych, . 
koszy, worków oraz przedmiotów, które swym rozm iarem 
i kształtem ograniczają pole wid zenia kierowcy i mogą 
utrudnić prowadzenie pojazdu. 

4. Z zacł'owaniem warunków określon y ch w ust. 1 cJo
puszc7.a się przewóz w ta!<sówce osobowej nart z kijkami, 
"vózków dziecinnyc h spacerowych (s klaclanyc h) oraz, - na 
ryzykopasilżera - te lewizorów i radioodbi orników. ' 

5. Bagaż osobisty pasa7.era możnd pT7.ewozić WeWl)ątrz 

pojazdu Inb w bagażniku znajdującym sIę wewnątrz aibo na 
dachu pojazdu. Ba~Ja żnik taksówki powinien być utrzyma
ny w nale;:ytej czystości i stanie wolnym od wszelkiego 
sprzętu dodatkowego (poza , kołem zapasowym i zestawem · 
nanę(lzi "'clo 'napra w sam<?chodu). . 

§ 26. 1. Nie wolno pr zewozić taksówkumi osobowymi 
przedmiotów i ' materialów niebezpiecznych, jak br oni nilbi
tej, przedmiotów cuchnących lubbuc12;.ących ucwcie odrazy, 
materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioak
tywnych, trujących itp. oraz zwłok. 

2. Osobom, które pełniąc słu żbę' pub li czną lub wojsko
wą obowiązane są mieć przy sobie br oń. palną, w olno w c za
s ie przejazdu s J użbowego mieć przy sobie nahitą broń odpo
wiedn io zabezpieczoną(§ 21 ust. 4 regulaminu). 

R o z d z i a ł 5. 

Przewóz bagażu w taksówce baga.żowej. 

§27. 1. Taksó,vką' bilgażową wolno przewozić rzeczy, 
k~ore sie w ni e j mieszczą i nie przekraczają dopuszc zalnej 
j e j iacl ownośc i określonej w dowod zie rejestracyjnym, jak 

również zwierzęta w klatkach, skrzyniacb ilp., jeżeli .nie 
zagraża to uszkodzeniem pojazdu i bezp ieczeństwu jazdy 
oraz jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy wetery naryjn~ 

i inne przepisy szczególne. 
2. Dopuszcza się przewożenie taksó wką bagażową przed

miotów i mate ri ałów wymienionych w § 2GlJst.1. j eże li źo
stańą zachowane warunki określone w § 5 Requla-minu za
robkowego przewozu i sped ycji w ciężarowym t'Tansporcie 
samochodowym, stanowiącego za łączn ik do rozporząc1ze,n ia 

Minis tra Komunikacji z dnia 24 maja 1 ~:60 r. (Dz. U. Nr 31, 
poz. 174). 

3. Przewóz zwlok taksówką bagażową jest zabronióny. 
§ 28. 1. . Osoba korzystająca z t~ksówki bagażowe j ma 

prawo c!o przejazdu tą taksówką w charaktef7e konwojenta 
po bagaż lub z bagażem zajmując mie'jsce obok kierowcy 
lub mie jsce w pomieszczeniu przeznac70nyrl1 I1tt ba~Jai. orGtz 
ma prawo przewiezienia robotników ładunkowych lub innych 
osób łącznie z baga ~.em , o ile nie slJ.owocluje to przekroczenia 
dopuszczalnej ładoWnośc i poja zd u. . . 

2. Osobom przewożonym na powierzchni ładunkowej 

nal e'ży zapewnić w miarę moź.liwości mi e jsca s i edzące , ·a co ' 
najmn ie j uchw yty zabezpie czające przed wypadnięciem. Nie 
wolno przewozić osób obok ł a dunk ów lub na łilclunkach. . 

3. "V przypadkach wymienionych w usl; ' 1 st osuje się , 
odpowiednio .przepisy rozdziału. 3. 

. § 29. 1. Kierowca taksówki bagażowej zobowiązany- jest 
na żądanie korzystającego z taksówki bagażowej cł o ' pomo
cy przy zaladowaniu i wyładowaniuprzewoż.oneqo bagażu. 
W razie gdy ki erowcą jest kobieta, pomoc ta m oże b yć Gd~ 

powiednio ograniczona. 
2. Wys'okość oplat za wykonane przez kierowcę czyn-

ności ładunkow e i wyładunkowe okreś la taryfa. ' 
3. Kierowca ma prawo żądać zabe7. p ieC7enia wykonania 

umowy przewozu zadatkiem, z którego roz1i'cza się po wy
końaniu umo\v y . 
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- ZARZ_,\DZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 30 czerwca 1f:67 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patenlu na wynala zek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego . w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowej \Vyslawie Aparatury Pomiaro
wej. "IMis 1967" w "Warszawie w roku 1967 albo zamieszczenia zna.ku towarowego na towarze wystawionym na tej 

wystawie w roku 1967. 

N a podst<lwie art. 27 i 82 ustawy ' z dnia 31 maja 1962" r. 
Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156). art. 18 usta

wy z 'dnia 28 llIalca 1963 T. o znakach towaro wych (Dz. U. 
I\r 14, poz. 73), § 11 roz porzącłzen ia Rady Ministrówzd nia 
29 '-stycznia 1S(.i3 r. w sp rawie ochrony wzorów zclobrtlczyc h 
(Dz. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia .22 maja 1%3 r. w sprawie p lerwszelistwa 
clouzyskania patentu na wynalazek albo re jestracji W7.om 
użytk owego , wzoru zdobniczego lub znaku towarow~JO w 
przypadkach wystawienia wynalazku i wzom na wystawie 
publicznej w Polsce lub. za granicą albo 'zamieszczenia zna
ku towarowego na tOWarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej " rozpor ządzeniem", 
zarządza się, co na s tęp uj e: 

§ 1. W y s tawi en ie wynalazku, wzor u użytkowe90 lub 
zc1o bniC7ego albo zamies7.czenie znaku towarowego na to
warze wystawionym na Międzyn a rodowej vV ysta wie Apa ra-

tuty Pomiarowej "IMIS 1~67" , odbywającej się w czasie Gd 
dn id 3 lipca 1 S67 r. do 11 lipca 1 S'G7 r. wWaJ'sla wi e w Pol
sce, daje prawo do lIzyskania w Urzęd7ie Pa tentowym Pol
skiej R7€czypospoiitej Lud owe] paleniu na wynalazek , reje
stracji wzoru uly tkower;o lub zdobn iczeg o 7.. pierWs7ellstviem 
wedlug daty" ich wystaW Ienia na wspomniiJn ej wystawie w 
wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania re
jestracji ' znaku towarow ec;o z pierwszeńs twem wed ług daLy 
wystawienia na tejie wysta IV ie i w tymże okresie cz.asu 
towarów, na kLoTych 7.o~tał l!l\1ieszc7.ony. znak towarowy; 

§ . 2. Przyznanie pierws7ei',,;t wa w wypadkach, o któ~ 

rych mo wa -w § 1, nastę puje? ;zachowan iem warunków akre
ślonych w rOl.porzącl7 E' n ill. 

§ 3. Zarz<:dzpnie wchoc17i w ż y cie ' z. dn iem oqłoszenitt·· 

z m ocą od dnia 3 lipca 1 ~67 .T. 

Pre zes UrzęcIu Patf'ntoweq o Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej : w z. T. Jorno 

Tł oczono z polecenia Prezesa Rudy Ministrów w Zilkludach GrclficznvC' h "Tamka". Zak ł. nr 1. WarsLilwil. ul. Tdmka 3. 

Zam.1175. Cena 0,80 zł 
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