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BEZSILNOSC ? ...Urzedu Miasta

Pomimo bardzo s³abej zdawalnoœci egzaminów Taxi, z dnia na dzieñ
przybywa na ulicach taksówek. Czemu? Postanowiliœmy siê
przyjrzeæ temu zjawisku trochê bli¿ej. Okazuje siê, ¿e mo¿emy na dzieñ
dzisiejszy spotkaæ w naszej stolicy 4 g³ówne rodzaje taxi. Postaram siê
przybli¿yæ Wam po trosze ka¿dy z nich:

Charakteryzuje siê ono kierowc¹ spe³niaj¹cym wymogi art. 6 ustawy
o transporcie drogowym. Kierowca ten posiada zdany w Warszawie egzamin
taxi i legitymuje siê niekaralnoœci¹. Posiada auto spe³niaj¹ce warunki
techniczne do bycia Taksówk¹, na które wydan¹ ma licencjê w³asn¹ lub
z ró¿nych powodów u¿yczon¹. Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub jest
zatrudniony przez podmiot, na który wydana jest licencja. Czyli wszystko tak,
jak powinno byæ.

Warszawy

Zjawisko pierwsze - LEGALNE TAXI.

Ci¹g dalszy na stronie 3

Odajemy do Waszych r¹k pierwszy numer
naszego czasopisma o taksówkach.
Chcemy by s³u¿y³o wszystkim zaintereso-

wanym informacj¹, porad¹, czy wreszcie popraw¹ humoru podczas naszej
ciê¿kiej pracy lub gdy mamy chwilê wypoczynku. Liczymy ¿e formu³a pisma
spodoba siê Wam, drodzy czytelnicy i pozostaniecie z nami przez wiele
nastêpnych numerów.

Redakcja

Witajcie ! ReDeregulacja

Czyli dramat

w trzech aktach

Petycja do Rady Miasta
Chcemy 10 z³ op³aty wstêpnej. Tak jak ustaliliœmy rok temu. Jak dot¹d Rada
Miasta nie ma w swoim programie podniesienia stawki. Ci¹g dalszy str.7

Temat deregulacji, który do niedawna
pojawia³ siê w mediach, by³ i poniek¹d nadal
jest ¿ywo dyskutowany w grupach za-
wodowych, które maj¹ byæ ni¹ objête. Tak
naprawdê pojawi³o siê wiele wersji. Osoby,
które by³y nie do koñca dobrze poinfor-
mowane, wprowadza³y dodatkowy zamêt
rozsiewaj¹c plotki i nie sprawdzone infor-
macje. Co to jest deregulacja? Na czym
polega? Co ma zmieniæ? Postaram siê
przybli¿yæ tego demona na przyk³adzie
taksówkarza - tego zwyk³ego warszaws-
kiego. Mam na myœli osobê, która zda³a
egzamin, posiada samochód z tytu³em
u¿ytkowania i licencjê oraz symbol naszej
dumy: ¿ó³to - czerwone paski i herb miasta
Warszawy.

Nie mówiê tu o ró¿nego rodzaju
,,kombinacjach” taksówkowych, czyli licenc-
jach ,,firmowych”, zamorskich czyli pozawar-
szawskich, bez prawa do posiadania syrenek
oraz ¿ó³to – czerwonych pasków. Na tym siê
nie znam i nie chcê siê znaæ.

Ci¹g dalszy na stronie 4
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Witam. Redakcja TARYFA.INFO poprosi³a mnie, jako
osobê zajmuj¹c¹ siê (nie tylko) amatorsko radiotechnik¹
o napisanie serii artyku³ów o zagadnieniach radio-
technicznych w kontekœcie u¿ycia radiotelefonu w taksówce.
W zwi¹zku z tym, ¿e jest to jedno z podstawowych narzêdzi
pracy taksówkarza, chcia³bym podzieliæ siê swoj¹ skromn¹
wiedz¹ w tym temacie. Myœlê, ¿e dobrym pomys³em jest
podanie tych informacji we w miarê prostej formie, tak by
ka¿dy zrozumia³ (z góry przepraszam za pewne
uproszczenia - to nie forum krótkofalarskie :-))

Zacznijmy od góry. Bardzo wa¿nym elementem zestawu
jest ANTENA. Z praktyki oceniam, ¿e jest to najbardziej
zaniedbywane narzêdzie pracy. W korporacjach
taksówkarskich u¿ywamy do pracy pasm UHF i VHF. Tak¿e
antena powinna byæ skonstruowana do pracy we w³aœciwym
paœmie. Co prawda dostêpne s¹ anteny dwupasmowe, ale
tych do pracy raczej siê nie u¿ywa, gdy¿ zestrojone s¹ na
pasmo amatorskie i na czêstotliwoœciach nas interesuj¹cych
po prostu gorzej pracuj¹. A wiêc dla taksówkarza raczej
antena jednopasmowa. Niewiele firm u¿ywa pasma VHF,
wiêc skoncentrujmy siê na UHF-ie. Anteny, które nas
interesuj¹ to 1/4 fali, czyli æwieræfalówka i 5/8 fali. Kto ciekaw,
niech sprawdzi w necie szczegó³ow¹ definicjê. Osobiœcie
sugerowa³bym do pracy w taksówce antenê æwieræfalow¹,
gdy¿ - mimo ¿e ma mniejszy zysk ni¿ 5/8 - ³atwiej j¹ zestroiæ,
jest mniejsza i tañsza, ma prostsz¹ konstrukcjê i bardziej
korzystny k¹t promieniowania oraz szerszy zakres pracy.
Antena 5/8 ma wy¿szy zysk, czyli, ¿eby by³o ³atwo zrozumieæ,

lepiej s³yszy i nadaje ale.... W³aœnie. ¯aden z serwisów
radiotaxi w Warszawie nie u¿ywa do strojenia tych anten
analizatora antenowego, a jest to niezbêdne, ¿eby
prawid³owo j¹ zestroiæ. W przypadku 1/4 fali wystarczy prosty
i niedrogi reflektometr - oczywiœcie na odpowiednie pasmo.
Myœlê ¿e ka¿dy serwis go posiada. Kiedyœ, bêd¹c m³odym
taksówkarzem, kupi³em antenê i powiedziano mi, ¿e jest ona
ju¿ zestrojona. To samo s³yszy wiêkszoœæ taksówkarzy.
Górne 400 dolne 400. Nie jest to do koñca zgodne z prawd¹.
Anteny sprzedaje siê z regu³y trochê d³u¿sze ni¿ potrzeba
z wiadomych powodów. Ka¿d¹ antenê powinno siê zestroiæ
na samochodzie, w miejscu gdzie bêdzie umieszczona. Jest
to sprawa indywidualna, antena z samochodu kolegi

Niekoniecznie musi dobrze pracowaæ u mnie. Antena
æwieræfalowa ze wzglêdu na szerszy zakres pracy ma pod
tym wzglêdem wiêksz¹ tolerancjê. Antena 5/8 po prostu
bêdzie dzia³a³a gorzej. Niestety serwisy nie przyk³adaj¹ du¿ej
wagi do strojenia anten, choæ s¹ chwalebne wyj¹tki.

Nastêpna sprawa to umiejscowienie anteny. Nie na klapie
w sedanie, nie na masce:-) - takich modeli te¿ widzia³em.
Z punktu widzenia fizyki najlepszym miejscem jest dach.
Kiedyœ w jednej z korporacji wymuszono na kierowcach
zakup anten monta¿owych, czyli takich, przy których
konieczne jest wywiercenie dziury w dachu. Taka antena
powinna faktycznie lepiej pracowaæ, ale nie ka¿dy chce
dziurawiæ dach, który póŸniej trzeba konserwowaæ,
bo rdzewieje. Na szczêœcie okres b³êdów i wypaczeñ mamy
za sob¹. Czyli antena magnesowa. Nie wspominam
o monta¿u w kogucie - za ma³a przeciwwaga. Antena do pra-
wid³owej pracy potrzebuje przeciwwagi. Tê rolê w samo-
chodzie spe³nia dach. W przypadku anten UHF jest to obszar
o promieniu kilkunastu centymetrów dooko³a anteny, czyli
anten¹ tak naprawdê jest te¿ dach. Czynnikiem, który trochê
zak³óca pracê anteny, jest lampa taxi popularnie zwana
kogutem. Niestety bez niej siê nie da:-). Jedynym sposobem
jest maksymalne odsuniêcie anteny od koguta, przy
zachowaniu jednoczeœnie przeciwwagi, czyli wolnego
obszaru karoserii o promieniu kilkunastu centymetrów
w ka¿d¹ stronê.

A teraz rzecz nagminnie zaniedbywana: kabel.
Standardowo u¿ywa siê kabla typu rg58 - mo¿na u¿yæ kabla
h155, bo jest trochê grubszy. Ka¿dy kabel ma odpowiedni
promieñ giêcia, czyli staramy siê nie gi¹æ - a ju¿ na pewno nie
pod k¹tem prostym ! Mnóstwo kierowców przycina kable
drzwiami i klapami, zapominaj¹c ¿e jest to kabel
koncentryczny, czyli ka¿de mocne przygiêcie lub przy-
trzaœniêcie powoduje jego uszkodzenie w mniejszym lub
wiêkszym stopniu. Jeœli trzeba przeci¹gn¹æ kabel miêdzy
uszczelkami, to delikatnie mo¿na nawet pukn¹æ m³otkiem
w rant uszczelki, ¿eby zrobiæ miejsce na kabel. Antena
z uszkodzonym kablem mo¿e uszkodziæ radio i bardziej je
uszkadza ni¿ ca³kowity brak anteny, wiêc warto czasem
przejrzeæ instalacjê antenow¹ (samemu lub w serwisie)
- koszt znikomy a mo¿na zaoszczêdziæ sobie problemów.

Na koniec: nie stawiamy podstawy magnetycznej na
szmatce czy gazecie, ¿eby nie porysowaæ lakieru. S¹ od tego
specjalne folie pod magnesy antenowe lub mo¿na
zastosowaæ zwyk³y kawa³ek folii samoprzylepnej. ¯adna
czêœæ anteny, w tym podstawa, nie powinna byæ zardzewia³a.

Reasumuj¹c: antena1/4 fali, koniecznie zestrojona na
dachu, kabel zamontowany prawid³owo, antena na folii. Tym
optymistycznym akcentem koñczê, mam nadziejê ¿e moje
porady komuœ siê przydadz¹. Artyku³ ten powsta³ z myœl¹
o kolegach nie bêd¹cych radioamatorami, których jest
ca³kiem sporo wœród taksówkarzy, st¹d wiele uproszczeñ.

Bin Laden

ANTENY
Poradnik Malkontenta

antena 1/4 fali - monta¿owa

antena 1/4 fali - magnesowa



Nasz redakcyjny kolega by³ na
spotkaniu w sprawie pracy u jednego
z wynajmuj¹cych w EURO samochody
na TAXI. Jak to dzia³a - ano tak, ¿e nasz
kolega nie maj¹c zdanego egzaminu
mia³ szansê jeŸdziæ jako warszawski
taksówkarz - wystarczy³o, by z³o¿y³
oœwiadczen ie o n iekara lnoœc i
i o zdanym egzaminie Taxi, a pan, na
którego auto wydana jest licencja, idzie

wówczas

na Canaletta i zg³asza nowego
kierowcê...Ma³o tego, dla owego
kierowcy wydawany jest identyfikator.
Co ciekawsze panu przedsiêbiorcy -
wynajmuj¹cemu auto nic nie grozi, bo
przecie¿ to ten podstêpny kierowca -
na jemca z ³o¿y ³ n ieprawdz iwe
oœwiadczenia.. i perfidnie go oszuka³.
Ok³ama³, ¿e ma zdany egzamin. No po
prostu œwinia. Co ciekawe, do chwili
gdy Biuro Dzia³alnoœci Gospodarczej
n i e s p r a w d z i p r a w d z i w o œ c i
oœwiadczeñ, kierowca ten jeŸdzi po
Warszawie lega ln¹ taksówk¹.
Z informacji, które uzyskaliœmy od
takich w³aœnie „taksówkarzy”, w wielu
takich taksówkach jest zamontowana
kasa fiskalna nie posiadaj¹ca
fiskalizacji. Ale to ju¿ taki szczegó³,
z którym musi sobie radziæ Urz¹d
Skarbowy. Tak czy inaczej nie jesteœmy
zupe³nie bezsilni. Jeœli wiemy lub
podejrzewamy, ¿e jakiœ kierowca taxi
z³o¿y³ nieprawdziwe oœwiadczenie,
mo¿emy poinformowaæ o tym Biuro
Dzia³alnoœci Gospodarczej Urzêdu
Miasta, które ma obowi¹zek
sprawdziæ takiego kierowcê. Mo¿e
czasem uda nam siê zrobiæ zdjêcie
opisanego trochê wy¿ej ZAMORS-
KIEGO TAXI je¿d¿¹cego w barwach
sto³ecznej korporacji. Wówczas
mo¿emy zg³osiæ w Biurze Dzia³alnoœci
Gospodarczej fakt wykonywania
przewozu taxi na terenie miasta
Warszawy bez wymaganej licencji.
Jeœli pod takim zg³oszeniem siê
podpiszemy, to urz¹d bêdz ie
informowa³ nas pisemnie co w takiej
sprawie zrobi³. Dopóki wœród nas Tak-
sówkarzy nie bêdzie jakiejœ wzajemnej
solidarnoœci, dopóty bêdzie to walka
z wiatrakami. Wielu z nas wychodzi
z za³o¿enia, ¿e jemu jest dobrze tak, jak
jest. Zdajmy sobie wreszcie sprawê, ¿e
ci wszyscy oszuœci odbieraj¹ nam
pracê i pieni¹dze. Nie jest argumentem
to, ¿e ja je¿d¿ê w drogiej korporacji,
wiêc oni nie s¹ dla mnie ¿adn¹
konkurencj¹. Nie jest wa¿ne to, ¿e
wielu z nas te¿ by³o przewoŸnikami czy
innymi tego typu tworami. Mamy
legaln¹ licencjê, wiêc przeszliœmy na t¹
dobr¹ jasn¹ stronê – to siê liczy. My
mogliœmy wiêc oni te¿ mog¹. Zbierzmy
siê do kupy i coœ z tym zróbmy.
Utrudnijmy im ¿ycie. Nie siedŸmy
cicho. Postarajmy siê zrozumieæ
i uœwiadommy sobie wzajemnie, ¿e
walczymy o nasz¹ pracê, standard
¿ycia, o przetrwanie.

BEZSILNOSC ?
...Urzedu Miasta
Ci¹g dalszy ze strony 1.

Zjawisko drugie - ZAMORSKIE TAXI

Zjawisko trzecie - LIPATAXI.

.
Obiekt widywany w wielu tañszych
korporacjach. W pewnym sensie
zast¹pi³ w nich przewóz osób.
Charakteryzuje siê kogutem Taxi na
dachu, zazwyczaj oklejony jest barwami
sto³ecznej korporacji ale nie posiada
warszawskiej licencji. Nie ma pasków
i syrenek, nie ma hologramu na szybie,
nie ma warszawskiego wzoru cennika
na drzwiach i szybie no i oczywiœcie nie
ma prawa zabraæ pasa¿era z terenu
Warszawy. Czuje siê bezkarny,
poniewa¿ œwiadomoœæ wo¿enia napisu
taxi na dachu czyni go lepszym i w jego
mniemaniu bardziej bezkarnym od
zwyk³ego szarego przewoŸnika.
Zazwyczaj posiada licencjê zrobion¹
w gminach okolicznych naszej Stolicy
choæ bywaj¹ te¿ rodzynki z licencjami
z Trójmiasta czy Œl¹ska.

Dziwny twór posiadaj¹cy paski i sy-
renkê. Ma te¿ koguta TAXI. Nie posiada
jednak jakiejkolwiek licencji lub ma
zamorsk¹ ale chêæ nie wyró¿niania siê
z t³umu powoduje to, ¿e cz³owiek taki
jest na tyle zdeterminowany do
wygl¹dania jak Taxi, ¿e szuka kogoœ kto
odsprzeda mu zakupione wczeœniej na
Canaletta paski i syrenkê. Taki goœæ
losuje sobie na chybi³ trafi³ numerek
licencji, drukuje cyferki i po sprawie.
Zwróæcie czasem drodzy koledzy
uwagê na to, czy po Warszawie nie
porusza siê jakaœ lipna taksówka
u¿ywa j¹ca Waszych numerów
bocznych.
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F.H.U. PADER
Pawe³ Dzierdzikowski TAKSOMETRY

SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul. Szatkowników 1
Warszawa  04 - 001

tel. 601 27 74 17

PKP
REMBERTÓW

MONTA¯ :
CB - RADIO
AUTOALARMY
RADIOTELEFONY TAXI

Szatkowników 1

FHU PADER
INNOVA TAXI 2

VEGA +Tx06

ELITE TAXI
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Zjawisko czwarte - PRZEWÓZ OSÓB
MAŒCI WSZELKIEJ
Napisaæ o tym mo¿na naprawdê du¿o.
G³êbiej tym konkretnym zjawiskiem
zajmê siê w kolejnym wydaniu naszego
czasopisma. Na chwilê obecn¹ mogê
tylko napisaæ, ¿e w Warszawie nie ma
¿adnej w 100% legalnej i dzia³aj¹cej
zgodnie z Ustaw¹ o Transporcie
Drogowym korporacji – firmy oferuj¹cej
przewóz osób.

W tym miejscu wypada³oby poruszyæ
jeszcze kwestiê kar, grzywien oraz
mandatów. Zanim jednak to zrobiê,
nale¿y odwo³aæ siê do kilku zmian
w przepisach, które to niestety
umo¿liwiaj¹ ró¿ne przekrêty.
Ustawa o Swobodzie Dzia³alnoœci
Gospodarczej na dzieñ dzisiejszy
pozwala na sk³adanie oœwiadczenia
w zamian za dostarczenie zaœwiad-
czenia - co to daje ??? Daje to
mo¿liwoœæ ominiêcia koniecznoœci
okazania zaœwiadczenia na przyk³ad
o niekaralnoœci. Wystarczy, ¿e
napiszemy, ¿e jesteœmy niekarani
(mimo ¿e jest inaczej) a Urz¹d Miasta
Sto³ecznego musi nam uwierzyæ i
podczas sk³adania dokumentów nie
sprawdza tego, bo nie ma takiego
obowi¹zku. Daje to równie¿ mo¿liwoœæ
z ³ o ¿ e n i a o œ w i a d c z e n i a
o zdanym egzaminie taxi którego tak
naprawdê nigdy siê nie zda³o. System
ten wykorzystuje m.in. EURO TAXI.

“
Zamorska” Taksówka Ÿród³o Gazeta.pl
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ReDeregulacja dramatu akt pierwszy
Ci¹g dalszy ze str.1

Na pocz¹tek mo¿e trochê z historii warszawskich taksówek,
czyli deregulacji czêœæ pierwsza. Tak, tak, to ju¿ by³o.

Niektórzy ze starszych kolegów pamiêtaj¹, jak w grudniu
1988 r. minister Mieczys³aw Wilczek oraz premier Mieczy-
s³aw Rakowski og³osili ustawê uchwalon¹ przez Sejm PRLIX
kadencji o liberalizacji dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie
z ni¹:

Da³a ona impuls do tego, co wiêkszoœæ z nas ju¿
powinna pamiêtaæ: lotnisko i pierwsze warszawskie
kluby dyskotekowe zosta³y opanowane przez
zorganizowane grupy taksówkarzy, którzy jeŸdzili
wed³ug w³asnego licznika, a co za tym idzie ceny za
kursy nie do koñca by³y zgodne ze zdrowym
rozs¹dkiem.

Do tego nale¿y pamiêtaæ, i¿ po roku 1990 Milicjê
Obywatelsk¹ zast¹pi³a Policja Pañstwowa, która jako nowa -
stara instytucja stanê³a przed zbyt wielk¹ iloœci¹ zadañ, aby
byæ w stanie im podo³aæ. W nowej Policji byli wszak
funkcjonariusze starej Milicji, jak równie¿ zupe³nie nowi
ludzie, którzy dopiero rozpoczêli s³u¿bê. Pomieszanie tych
ludzi nie mog³o wyjœæ tej instytucji na dobre.
Policjanci nie do koñca rozumieli jak dzia³aj¹ nowe przepisy

w dziedzinie taksówek, wiêc dla tych „grup taksówkarskich”
by³ to finansowy raj. Ka¿dy obcy taksówkarz, który pojawia³
siê na „ich” postojach albo musia³ wkupiæ siê do grupy, albo
by³ przeganiany. Zazwyczaj by³y to hermetyczne grupy, które
siê zna³y i nie wchodzi³y sobie w drogê. Policja by³a bezsilna,
a niezadowolonych klientów przybywa³o. Warszawiacy
wiedzieli, z jakich punktów miasta nie nale¿y braæ taksówek,
ale ruch turystyczny oraz potrzeby mieszkañców miasta
prowadzi³y do sta³ego
dop ³ ywu k l i en tów.
Sytuacja taka trwa³a
przez wiele lat.

Starsi Koledzy, którzy
pracowali w tamtych
latach, wspominaj¹ jak
to by³o „dobrze”: mieli
sta³y dop³yw gotówki,
nikt obcy nie przy-
je¿d¿a³ im na postój, nie
by³o wyje¿d¿ania poza
kolejk¹ ustalon¹ na
postoju. Ceny by³y
ustalane z góry, a wiêc
n ik t za mnie j n ie
pojecha³. Zasady na postoju by³y jasne: jeœli klient nie mia³
odpowiedniej gotówki, zawsze móg³ skorzystaæ z transportu
miejskiego. Taka postawa jest zrozumia³a: je¿eli
przystêpujesz do nieformalnej grupy rz¹dz¹cej siê w³asnymi
prawami, to albo siê podporz¹dkujesz, albo wynocha.
S³uchaj¹c jednak opowieœci klientów z tamtych lat, te¿ ciê¿ko
odmówiæ im racji. Wracaj¹c czêsto noc¹ po podró¿y nie mieli
ochoty czekaæ na autobus, wiêc korzystali z taksówek
stoj¹cych pod dworcami czy lotniskiem. Bardzo byli niemile
zaskakiwani na koniec podró¿y dowiaduj¹c siê, ile maj¹ za
kurs zap³aciæ. O instytucji taksówki zamawianej przez telefon
ma³o kto wiedzia³, a dostêpnoœæ telefonów nie by³a taka, jak¹

Art. 1 “Podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej jest wolne i dozwolone ka¿demu na
równych prawach, z zachowaniem warunków
okreœlonych przepisami prawa.”

Art. 4 "Podmioty gospodarcze mog¹ w ramach
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej dokonywaæ
czynnoœci i dzia³añ, które nie s¹ przez prawo
zabronione.”

Mamy obecnie. Ma³o kto w dniu dzisiejszym ¿yje bez telefonu
komórkowego.

Te - dla jednych wspania³e, a dla innych dzikie - lata trwa³y
do nowej Ustawy o transporcie drogowym taksówk¹ z dnia
06.07.2001 roku. Dodajmy, i¿ ustawa ta zosta³a wydana
przez rz¹d Jerzego Buzka, ministrem transportu by³
Eugeniusz Morawski z ówczesnej Unii Wolnoœci, którego od
12.06.2000 r. do 19.10.2001 r. zast¹pi³ Jerzy Widzyk
z ramienia partiiAWS.
Nowa ustawa mia³a na celu zaprowadzenie ³adu i porz¹dku

w dziedzinie taksówek. Czy aby na pewno? Jak siê póŸniej
okaza³o - nie do koñca. Na pewno regulowa³a, kto móg³ byæ

taksówkarzem i na jakich
zasadach prowadz i ³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ .

PóŸniejsze zarz¹dzenie
odnoœnie wprowadzenia
kas fiskalnych po³¹-
czonych z taksometrem
(Rozporz¹dzenie Ministra
Finansów z 30.12.2001
roku - po wygranych
wyborach par lamen-
tarnych zosta³ nim pan
Marek Belka) po raz
pierwszy siêga³o do
naszych kieszeni.

Mo¿na by³o przyj¹æ, ¿e
niewiele siê zmieni³o, lecz w ustawie o transporcie drogowym
pojawi³ siê pewien ma³y szkopu³, który na wiele lat sta³ siê
sol¹ w oku taksówkarzy. W tej¿e ustawie pojawi³ siê zapis o
okazjonalnym przewozie osób (który to przewóz - w ró¿nych
postaciach - istnia³ ju¿ wczeœniej). Warszawa zosta³a
w mgnieniu oka „zalana” now¹ opcj¹ transportow¹. Nikt nie
wiedzia³ jeszcze ile lat zajmie walka ze zlikwidowaniem tego
tworu, który doprowadzi³ wielu taksówkarzy do ruiny.
Pokrótce: by³y to samochody ³udz¹co przypominaj¹ce
taksówkê, je¿d¿¹ce w wielu warszawskich korporacjach. Nie
mia³y kasy po³¹czonej z taksometrem, wiêc nie wykazywa³y
faktycznych dochodów a tylko to, co przewoŸnik chcia³
wykazaæ. Do tego taksometr, mimo ¿e dzia³a³ na
niezmienionych zasadach, nazywa³ siê drogomierzem.
PrzewoŸnikiem móg³ zostaæ ka¿dy, kto mia³ samochód i
prawo jazdy, dzia³alnoœæ gospodarcz¹ trzeba by³o mieæ
otwart¹ tylko do czasu podpisania umowy z korporacj¹,

póŸniej mo¿na by³o j¹ zamkn¹æ. Nie by³a potrzebna
do niczego – w niektórych firmach i tak nikt tego nie
sprawdza³. Dziêki przewozom, które dzia³a³y na nie
do koñca jasnych i przejrzystych zasadach, ceny
za kilometr - ku radoœci klientów – znacznie spad³y.
Ró¿nice miêdzy korporacjami by³y spore. Na
kolejne lata Warszawa pogr¹¿y³a siê w chaosie.
Wiele osób zach³ysnê³o siê radoœci¹ z powstania
alternatywy dla taksówek. Ale nie wszyscy byli
uczciwi i szybko okaza³o siê, ¿e ceny u czêœci
przewoŸników wcale nie s¹ takie jak deklarowane.
Brak by³o przejrzystych uregulowañ prawnych
dotycz¹cych tej formy transportu, poza - o zgrozo -
wspomnieniem w ustawie o transporcie drogowym
taksówk¹ i niejasnych zapisach w kilku aktach

prawnych. Najbardziej drastycznymi przyk³adami
bezsilnoœci prawa wobec przewozu s¹ g³oœne sprawy
z Krakowa („to jest przewóz osób nie Taxi” po 90,00 PLN za
kilometr) oraz Warszawy (firma Taki , która zbiera³a podobne
¿niwo). Takie przypadki spowodowa³y falê protestów ze
strony œrodowiska taksówkarskiego. Zawód ten by³ kiedyœ
zawodem zaufania publicznego i cz³owiek wsiadaj¹cy do
taksówki powinien czuæ siê bezpiecznie i nie obawiaæ siê, ¿e
zostanie okradziony. Jeœli tak bêdzie, wszystko wróci do
normy.

El Wiz

przewóz osób 2002 r.

przewóz osób 2004 r.

cdn...
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Pocz¹tek wrzeœnia okaza³ siê nie byæ przyjemnym dla kilku kierowców
przewozu osób .... W nocy z 31sierpnia na 1 wrzeœnia w Warszawie mia³y
miejsce wzmo¿one kontrole samochodów znanej i lubianej firmy EKO Call
Center. Inspekcja Transportu Drogowego zatrzyma³a ³¹cznie 6 pojazdów
"Bezpiecznego Przejazdu" w kilku miejscach w Warszawie m.in. pod klubem
Opera oraz Hotelem Victoria.

We wszystkich przypadkach kontrole zakoñczy³y siê na³o¿eniem na
kierowców kary w wysokoœci 10.000z³. Nielegalnych przewoŸników ukarano
za : posiadanie taksometru oraz œwiadczenie us³ugi przewozu osób samo-
chodem nie spe³niaj¹cym warunków technicznych. Przypomnijmy, ¿e kara
w wysokoœci 10.000z³ jest maksymaln¹ przewidzian¹ przez ustawodawcê

mo¿liw¹ do na³o¿enia w trakcie jednej kontroli.
Warto wiedzieæ, ¿e ka¿da taka kontrola trwa ³¹cznie oko³o 3-4 godzin.

Wszystkie pojazdy "Bezpiecznego Przejazdu" wioz³y w trakcie zatrzymania
pasa¿erów, którzy zostali wylegitymowani oraz przes³uchani przez
funkcjonariuszy ITD. Ciekawe czy jeszcze kiedyœ zamówi¹ EKO ???
Tematem kontroli ITD zajmiemy siê szerzej w kolejnych wydaniach naszej
gazety.

kar¹

212

Wiêkszoœæ z nas taksówkarzy rozlicza siê z Urzêdem Skarbowym za
pomoc¹ karty podatkowej. To najtañszy i zarazem najprostszy sposób na
p³acenie podatku. Jeœli jeszcze regularnie p³acimy sk³adki ZUS, to karta
podatkowa w skali miesi¹ca wynosi mniej ni¿ 30 z³.

Schody zaczynaj¹ siê dopiero, jak stajemy przed koniecznoœci¹
zaci¹gniêcia kredytu - g³ównie hipotecznego. Jak siê okazuje, banki
zak³adaj¹, ¿e jeœli nie p³acimy podatku, to nie bêdziemy sp³acali rat kredytu.
W tym miejscu nasze obroty z kasy fiskalnej – nikogo
nie interesuje to, ¿e potencjalny kredytobiorca ma „nabite” na kasie fiskalnej
10 czy 12 tysiêcy z³. co miesi¹c przez ostatni rok.

System wyliczania zdolnoœci kredytowej jest bardzo prosty i wygl¹da
nastêpuj¹co: wysokoœæ karty podatkowej na konkretny rok mno¿y siê przez
liczbê od 6 do 9 (w zale¿noœci od banku). Uzyskany wynik jest naszym
dochodem. £atwo policzyæ, ¿e jeœli karta podatkowa dla Warszawy wynosi
w tym roku 242 z³., to nasze zarobki w oczach banku wahaj¹ siê pomiêdzy
1452 a 2178 z³., przy czym traktowane jest to jako kwota brutto. Reasumuj¹c
marne mamy szanse na zakup mieszkania/domu, chyba ¿e mamy dobrze
zarabiaj¹cego wspó³kredytobiorcê.

Czasem jednak karta podatkowa mo¿e nam pomóc. Prostym przyk³adem
mo¿e byæ dofinansowanie do przedszkola. Urz¹d Skarbowy nie mo¿e wydaæ
zaœwiadczenia o dochodach dla Karty Podatkowej. Wydaje tylko
zaœwiadczenie o nale¿nym podatku. Dlatego oœwiadczenie o zarobkach jest
i musi byæ w naszym wypadku honorowane. Takie w³aœnie oœwiadczenie (na
odpowiednio nisk¹ kwotê) z³o¿one w Dyrekcji przedszkola czy ¿³obka jest
wystarczaj¹ce do uzyskania zni¿ki w wysokoœci 50%.

przestaj¹ byæ wa¿ne

Je¿eli jesteœ na karcie podatkowej, to bez problemu uzyskasz w przed-
szkolu zni¿kê 50 % za abonament podstawowy! Nie dotyczy to zajêæ dodat-
kowych i jedzenia. Uzyskuje siê to na podstawie oœwiadczenia o dochodzie
miesiêcznym, które siê sk³ada u Dyrektor przedszkola.
Urz¹d Skarbowy nie mo¿e wydaæ zaœwiadczenia o dochodach dla Karty
Podatkowej tylko o nale¿nym podatku! Dlatego Twoje oœwiadczenie o za-
robkach jest jedyne i ostateczne dla przedszkola.
Problem polega na tym, ¿e p³ac¹c kartê nie mamy mo¿liwoœci udoku-
mentowania dochodu, gdy¿ go nie wykazujemy. Obecnie zamiast zaœwiad-
czeñ mo¿na pos³ugiwaæ siê oœwiadczeniami. I to u³atwia sprawê. Ale ka¿dy
urz¹d, przedszkole, firma ma prawo zweryfikowaæ oœwiadczenie.Anie da siê
zweryfikowaæ oœwiadczenia o dochodach w przypadku karty podatkowej.

Banki licz¹ na podstawie p³aconego podatku podstawê opodatkowania.
I w naszym przypadku wychodzi oko³o 1200 z³.

212

Karta Podatkowa cienie i blaski

Akcja ITD vs EKO czyli kontrole i kary
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TARYFA.INFOTARYFA.INFO
.................................
Imiê i Nazwisko

.................................
Kod i Miasto

.................................
Ulica i Numer

Zamawiam dostawê pisma, pocz¹wszy od numeru:

Op³acono lub na konto: 07 1090 0075 5339 0810 7018 2967
gotówk¹ .......................

Przyjmuj¹cy
Prosimy o zgodnoœæ danych na przelewie i zamówieniu

.................................
Telefon kontaktowy

Pismo redaguje zespó³ w sk³adzie:
S³awomir Czajka (Red.Nacz.)
Arkadiusz Binecki, Tomasz Ku³aszka
Tomasz Modzelewski i Justyna Portka

Adres i kontakt z redakcj¹:
ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa
Tel. (22) 393 07 40
redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

PRENUMERATAPRENUMERATA

MOKOTÓW

Komisariat Policji
Malczewskiego 3/5/7
tel.22 603 11 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.

Tel..........................
Malczewskiego 47A

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
Pu³awska 39

tel.22 849 37 57

OCHOTA

Komisariat Policji
Opaczewska 8
tel.22 603 73 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.
Banacha 1A blok F

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h
Grójecka76

tel.22 822 28 91

PRAGA P£D.

Komisariat Policji
Grenadierów 73/75
tel.22 603 76 55

Nocna Pomoc Lek.
Abrahama 16

tel.22 671 22 56
Apteka 24h

Waszyngtona 12/14
tel.22 617 54 10

PRAGA P£N.

Komisariat Policji
Jagielloñska 49
tel.22 603 75 55

Nocna Pomoc Lek.
D¹browszczaków 5a

tel.22 619 19 17
Apteka 24h

Jagielloñska 66a
tel.22 670 17 69

REMBERTÓW

Komisariat Policji
Plutonowych 6
tel.22 603 68 42

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
...............................
Tel..........................

ŒRÓDMIEŒCIE

Komisariat Policji
Wilcza 21
tel.22 603 70 55

Nocna Pomoc Lek.
Sapie¿yñska 10

Tel.22 536-97-75
Apteka 24h

Mokotowska 12
tel.22 622 36 36

TARGÓWEK

Komisariat Policji
Chodecka 3/5
tel.22 603 81 71

Nocna Pomoc Lek.
Kondratowicza 27B

Tel.22 675-89-85
Apteka 24h

Kondratowicza 11
tel.22 811 28 22

URSUS

Komisariat Policji
Sosnkowskiego 16
tel.22 603 21 01 i 05

Nocna Pomoc Lek.
Plutonu Torpedy 47

tel: 22 464-85-33
Apteka 24h

Plutonu Torpedy 47
tel.22 867 50 22

URSYNÓW

Komisariat Policji
Janowskiego 7
tel.22 603 19 78

Nocna Pomoc Lek.
Romera 4 :

Tel. 22 643-04-97
Apteka 24h

Przy Ba¿antarni 11
tel.22 649 65 75

WAWER

Komisariat Policji
Mrówcza 210
tel.22 603 68 52

Nocna Pomoc Lek.
Strusia 4/8

tel.22 590 09 39 i 40
Apteka 24h

Patriotów 309a
tel.22 615 87 95 i 96

WESO£A

Komisariat Policji
1 Pras. Pu³ku DW 21
Tel.603 55 30

Nocna Pomoc Lek.
Warszawska 55
tel.22 489 72 70

Apteka 24h
Jana Paw³a II 44c 1

tel.22 760 06 77

WILANÓW

Komisariat Policji
Okrê¿na 57
tel.22 603 18 31

Nocna Pomoc Lek.
Kostki Potockiego 20

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h

AL.Wilanowska 363
tel.22 852 33 31

W£OCHY

Komisariat Policji
17 Stycznia 57
tel.22 603 68 24

Nocna Pomoc Lek.
..............................
tel..........................

Apteka 24h
.................................
tel.............................

WOLA

Komisariat Policji
¯ytnia 36
tel.22 603 72 55

Nocna Pomoc Lek.
P³ocka 49

Tel.22 632 41 30
Apteka 24h

Al. Solidarnoœci 149
tel.22 620 08 18

¯OLIBORZ

Komisariat Policji
Rydygiera 3
tel.22 603 71 16

Nocna Pomoc Lek.
Szajochy 8

tel.22 832 44 35
Apteka 24h

Wojska Polskiego 58
tel.22 839 50 73

BEMOWO

Komisariat Policji
Raginisa 4
tel.22 603 76 63

Nocna Pomoc Lek.
ul. Czumy 1

tel. 22 664 58 97
Apteka 24h

Powstañców Œl. 108d
tel.22 417 32 92

BIA£O£ÊKA

Komisariat Policji
Myœliborska 65
tel.22 603 51 30

Apteka 24h
ul. Œwiatowida  47

tel.22 466 14 05

BIELANY

Komisariat Policji
¯eromskiego 7
tel.22 603 71 55

Nocna Pomoc Lek.
Marymoncka - Szpital

tel.22 5690184
Apteka 24h

¯eromskiego 13
tel.22 834 58 04

Pismo wysy³amy w prenumeracie 6-cio miesiêcznej.
Dostawa za poœrednictwem Poczty Polskiej.
Pismo jest bezp³atne. Koszt opakowania i wysy³ki to
12 z³ za 6 kolejnych numerów. (6 x 2 z³)Czasopisma TARYFA.INFO

Wazne Informacje
.

MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34

ul. Karczewska 12a
04-112 Warszawa
tel. 22 810 55 55

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl

F.H.U. PADER
Pawe³ Dzierdzikowski TAKSOMETRY

SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul. Szatkowników 1
Warszawa  04 - 001

tel. 601 27 74 17

MONTA¯:
CB - RADIO
AUTOALARMY
RADIOTELEFONY TAXI

INNOVA TAXI 2     VEGA +Tx06   ELITE TAXI

- Sprzeda¿
- Komis
- Wypo¿yczalnia

ul. Pu³awska 107
02-595 Warszawa
Tel. 530 480 510
slubnydom@op.pl

Salon mody œlubnej

Otwarcie w PaŸdzierniku 2012

MIEJSCE NA
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REKLAMÊ

Redakcja prosi czytelników o weryfikacjê powy¿szych danych i pomoc w uzupe³nianiu braków.



W 2011 roku wielu z nas walczy³o
o podniesienie op³aty wstêpnej -
wejœciowej z 6 na 10 z³.
Mimo, ¿e nasze oczek iwan ia
i wymagania nie by³y wygórowane, to
rada miasta zgodzi³a siê po wielu
bojach i strajkach tylko na kwotê 8 z³.
Ta kwota mia³a byæ traktowana jako
kwota przejœciowa. Obiecano nam, ¿e
w 2012 roku powy¿szy temat powróci
i w roku 2013 bêdzie to 10 z³. Okaza³o
siê to kolejn¹ obietnic¹ bez pokrycia.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
redakcja gazety postanowi³a w³¹czyæ
siê w sprawê walki o podniesienie
op³aty za trzaœniêcie drzwiami na 10z³.
Do tego numeru i kolejnych do³¹czamy
petycjê skierowan¹ do Rady Miasta.
Wype³nij j¹ i zawieŸ lub przeœlij na
adres naszej redakcji ul. Sprzeczna 8
03-722 Warszawa, Mo¿na zostawiæ j¹
w barze LUSSI przy PKP Œródmieœcie
(Al. Jerozolimskie 50 - przy postoju
taxi) albo przekazaæ j¹ jednemu
z naszych wspó³pracowników -
poznasz ich po logo Taryfa.info na
tylnej szybie ich taksówki.
Zebrane przez nas petycje zostan¹
dostarczone do Rady Mias ta
Warszawy.

Je¿eli z jakichœ powodów twój
egzemplarz gazety nie zawiera druku
petycji, mo¿na j¹ pobraæ z naszej
strony www.taryfa.info

Wiesci ze slupa czyli wiadomosci wyssane z palca Petycja do Rady Miasta

- Panie jak dojœæ do Placu PrzyjaŸni
Rosyjsko-Niemieckiej?
- Tutaj prosto Alej¹ ¯ydowskich Ofiar
Armii Krajowej, to przy Muzeum
Polskiego Wrodzonego Antysemityzmu,
potem skrêci pan w prawo przy Pa³acu
Gazpromu w bulwar Polskich Obozów
Koncentracyjnych. Przy Pa³acu
Gazpromu spokojnie raczej patrz pan
w ziemiê, bo mo¿na dostaæ 48 godzin
z byle powodu. Dalej prosto minie pan
Instytut Mi³oœci i Cudów. Przejdzie pan
w lewo wiaduktem nad Alej¹ Tolerancji,
stoi tam pomnik Jaruzelskiego z du¿ym
napisem "GENERA£ HONORU", nie da
siê przeoczyæ. Dalej Skwerkiem
Prezydenta Komorowskiego Myœliwego
i w lewo na skuœkê Parkiem Pi³karza
Kaszuba. W Parku Pi³karza s¹ tzw.
Tablice Tuska, to wkopane w ziemiê
kamienne p³yty z przykazaniami:
"Dlaczego Polskoœæ By³a Chorob¹".
Miniesz pan Park i jesteœ na Placu
PrzyjaŸni Rosyjsko-Niemieckiej. A po
co pan w ogóle tam idziesz ?
- Potrzebujê zaœwiadczenie z Komitetu
d/s Mniejszoœci Chrzeœcijañskiej. Syn
mi siê urodzi³ i chcia³em ochrzciæ. -
Aaaa! Potem musi pan to zarejestrowaæ
w M i n i s t e r s t w i e P o p r a w n o œ c i
Politycznej przy Rondzie Kiszczaka - to
akurat w drug¹ stronê. Chyba, ¿e od
razu zadeklaruje pan wychowanie w
rodzinie gejowskiej, wtedy rejestrowaæ
nie trzeba...

Go³a kobieta wieczorem na ulicy
zatrzymuje taxi, wsiada i podaje swój
adres domowy. Kierowca ca³y czas
zerka do lusterka. - Co, go³ej baby nie
widzia³? - pyta kobieta. - Widzia³em,
tylko ca³y czas zastanawiam siê, sk¹d
pani wyci¹gnie pieni¹dze za ten kurs?

Wsiada goœæ do taksówki. Taksówkarz
pyta: - Dok¹d jedziemy?? - A do takiego
mojego starego przyjaciela... - A jaka
ulica?? - Zaraz zaraz wypad³o mi z
g³owy to by³o coœ z metalem... -
¯elazna?? - Nie to nie to.. - Z³ota?? - Nie
te¿ nie.. - Miedziana?? - Nie, z zaraz coœ
mi œwita... O!!! Mam Emalii Plater...

Taksówkarz jedzie bardzo szybko, ostro
bierze zakrêty, wyprzedza samochód
za samochodem. Pasa¿er blednie:
- Panie, niech pan uwa¿a i wolniej
jedzie, bo siê rozbijemy! Ja mam na
utrzymaniu szóstkê dzieci!
Taksówkarz siê odwraca:
- No i mi pan mówi, ¿ebym uwa¿a³?

Taksówkarz wiezie kobietê. Na
zakoñczenie kursu okazuje siê, ¿e ta
nie ma kasy. Taksówkarz zawraca wiêc,
jedzie za miasto na zielon¹ ³¹czkê.
Zatrzymuje samochód, otwiera
baga¿nik, wyci¹ga koc i rozk³ada na
trawie. Kobieta: – Ale proszê pana, ja
na pewno oddam panu pieni¹dze,
proszê nic mi nie robiæ, mam dzieci i
mê¿a… Taksówkarz: – A ja 40 królików,
rwij trawê!

Za 10 lat w Warszawie...
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Nie b¹dŸ BIERNY!
Podpisz petycjê !

- Sprzeda¿
- Komis
- Wypo¿yczalnia

ul. Pu³awska 107
02-595 Warszawa
Tel. 530 480 510
slubnydom@op.pl

Salon mody œlubnej

Otwarcie w PaŸdzierniku 2012

Dowcipy Taksówkowe
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ksiegi24.ue

BIURO RACHUNKOWE

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe

Obs³uga Dotacji UE

UBEZPIECZENIA

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa

tel. 22

kom. 693 25 77 99

biuro@ksiêgi24.pl

03-722 Warszawa ul. Sprzeczna 8

240 30 88

OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

tel. 22 240 30 88

kom. 693 25 77 99

biuro@ocac.waw.pl

03-722 Warszawa

ul. Sprzeczna 8STADION

W-wa
Wsch.

Sprzeczna 8


