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Dziekujemy  
za ciepłe przyjecie !
    Witamy Was ponownie w wydaniu ogólnopolskim. 
Poprzednio pojawiliśmy się w Kielcach, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Toruniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. 
Wszędzie przyjmowano nas ciepło, można zaryzykować 
stwierdzenie, że środowisko taksówkarskie w całej Polsce 
na takie medium czekało. Nasi kolporterzy mieli wręcz 
ut rudnione zadanie przy rozdawaniu ko le jnych 
egzemplarzy, bo taksówkarze, jak to taksówkarze, na 
miejscu gorąco komentowali przeczytany materiał i 
domagali się dalszych informacji. Kilku kolegów z różnych 
miast obiecało nam informacje o lokalnym rynku i jego 

problemach. W bieżącym numerze możecie już o tym 
przeczytać w kilku artykułach. Czekamy na Wasze listy, 
informacje lub gotowe artykuły. Chętnie opublikujemy też 
ciekawe fotografie. Nasze łamy są otwarte dla taksówkarzy !

Po najbardziej aktualne informacje zapraszamy na nasz 
funpage na facebook’u : www.facebook.com/taryfainfo
Zapraszamy do poczytania, polubienia i własnych wpisów !
Znajdziecie tam informacje, zdjęcia i filmy z najważniejszych 
wydarzeń ze świata taksówek !

Zapraszamy także na naszą stronę www.taryfa.info
Mamy tam dla Was, poza bieżącymi informacjami, także 
przegląd najciekawszych artykułów ze wszystkich wydań oraz 
do pobrania wszystkie aktualne i archiwalne numery naszej 
gazety. 

Jeżeli uważasz, że Taryfa.info powinna pojawić się w Twoim 
mieście - czekamy na zgłoszenia:   redakcja@taryfa.info
 

Redakcja

ISSN 2300-5564NIEZALEŻNE CZASOPISMO  TAKSÓWKARSKIE

P O Z N A Ń Ł Ó D Ź

K R A K Ó W

G D A Ń S K

K I E L C E

W R O C Ł AW





3

USTAWA ale jaka ?
  Obserwując rozwój sytuacji na rynku usług taksówkarskich, 
zarówno stołecznym jaki i krajowym,  nie można  oprzeć się 
wrażeniu, że potrzebna jest szybka zmiana praw 
zawiadujących tym rynkiem. Lewizna, lewizna, wszędzie 
lewizna! I bezkarność spowodowana niewydolnością struktur 
państwowych. Na szczęście nie tylko sami taksówkarze, ale 
już nawet instytucje odpowiedzialne za regulacje na rynku 
taxi, dostrzegły potrzebę zmian! Ministerstwo Infrastruktury 
pod dyktando związkowców z ZZT,,Warszawski Taksówkarz" I 
NSZZ Solidarność, przygotowało projekt nowelizacji ustawy o 
transporcie drogowym i przekazało go do Sejmu. Projekt jest 
śmiały i nowatorski, wzbudził spore kontrowersje, wręcz 
można powiedzieć, że podzielił środowisko. Kilka przykładów 
najbardziej rewolucyjnych pomysłów: wprowadzenie 
instytucji pośrednika, którego obowiązki i odpowiedzialność 
określałaby w/w ustawa. Czyli coś w rodzaju licencji na 
pośrednictwo między klientem a kierowcą. „Ceną” nią byłoby 
posiadanie zabezpieczenia finansowego, w różnej postaci, w 
wysokości 50.000 euro na poczet ewentualnych kar. 
Poniekąd mogłoby to ograniczyć powstawanie firm 
otwieranych na tzw. słupa, z których obecnie nie ma 
możliwości ściągnięcia jakichkolwiek należności wobec 
wymiaru prawa. Kontrowersyjna jest treść petycji, dołączonej 
do projektu nowelizacji, która mówi o wyłączeniu z obowiązku 
posiadania w/w zabezpieczeń firm istniejących dłużej niż 5 lat. 
Nieoficjalnie mówi się, że to ukłon w stronę zrzeszeń i 
stowarzyszeń taksówkarskich, tylko takie rozwiązanie 
pociąga za sobą nierówność podmiotów wobec prawa. 

  Następnym kontrowersyjnym pomysłem jest zmiana formy 
licencji na transport drogowy taksówką. Zgodnie z projektem, 
licencja byłaby wydawana na przedsiębiorcę, na samochód 
wydawany byłby wypis z licencji w ilościach dowolnych. Z 
jednej strony zatrzymanie osoby bez uprawnień, posługującej 
się wypisem, mogłoby skutkować cofnięciem licencji, z drugiej 
strony np. w Warszawie taką rolę pełni obecnie identyfikator i 
to nie do końca działa!

  Mieszane uczucia budzi też pomysł powiększenia ilości 
organów kontrolnych o Straż Miejską/Gminną i nadanie im 
możliwości karania za każdy dokument oddzielnie. Nie za 
brak uprawnień, a właśnie za brak papierka. Na każdym 
postoju zamiast taksówek będzie stał ogonek Strażników. 

 Natomiast  zaostrzenie kar  i  nadanie im rygoru 
natychmiastowej wykonalności to krok w dobrą stronę. 
Obecnie stosowane kary „za brak identyfikatora” są żenująco 
niskie, a te wysokie, nakładane przez ITD są praktycznie 
niemożliwe do wyegzekwowania. Sytuację rozwiązałoby 
obligatoryjne zabezpieczenie samochodu lewusa na poczet 
przyszłych kar, ale to na razie mrzonka, nie stosuje sie tego 
nawet wobec pijanych kierowców. Właściciel samochodu 
użytego, za jego zgodą, do łamania prawa, też powinien 
ponosić odpowiedzialność. Prawdopodobnie nakładałoby to 
na właścicieli pojazdów obowiązek podpisania z kierowcą 
stosownej umowy, ale wobec faktu, że powstają całe prywatne 
floty pojazdów do wynajęcia do pracy jako nielegalny przewóz 
osób (często są to samochody w leasingu), działania takie są 
konieczne.

  Żadnych kontrowersji nie wzbudza powrót do zaświadczeń o 
niekaralności, które zostały zamienione na oświadczenia czyli 
deklaracje kierowcy o swojej niekaralności, w ramach 
,,przyjaznego państwa" i polityki ,,jednego okienka" w 
urzędach. 

  Sprawą ostatnią, kto wie czy nie najważniejszą, jest bardzo 
krótki czas, jaki pozostał na dopracowanie szczegółów tej 
nowelizacji. Jako gazeta gorąco popieramy prace nad 
nowym, lepszym porządkiem na taksówkowym rynku. 
Jednak wiele szczegółów wymaga dopracowania ! 
Nowelizacja jest miejscami napisana w.g. schematu „jakoś to 
będzie”. Wiele jest spraw nieprecyzyjnych, odłożonych „na 
później”. 
  Jak widać, pytanie z tytułu jest jak najbardziej uzasadnione. 
Projekt zmian ma poparcie nie tylko części organizacji 
związkowych, ale też kilku dużych korporacji taksówkarskich. 
Wiadomo dlaczego... Akurat w tej formie duże korporacje nic 
nie tracą, wręcz wiele zyskują! Licencja, którą posiada 
taksówkarz, straciłaby wiele na wartości na rzecz licencji 
posiadanej przez korporację. Po co korporacji taksówkarz z 
własną licencją, jeśli korporacja ma swoją i milion wypisów. 
Jedynym kryterium wartości byłaby niekaralność i zdanie 
egzaminu,  a o tym wymogu, jak wiadomo, decyduje lokalny 
samorząd i w niektórych wielkich miastach samorząd właśnie 
zrezygnował z tego ograniczenia. Dodajmy do tego zapis o 
wymogach odnośnie samochodu (kolor, marka, rocznik, 
wyposażenie) co też jest podobno w planach. Do tego pomysł 
na ograniczenie ruchu w centrach miast związany z normami 
spalin...Czy czeka nas model amerykański, gdzie taksówkarz 
jest jedynie kierowcą firmowego samochodu ?

  Samowolę Ubera i innych nielegalnych przewozów osób 
ograniczyć trzeba, potrzebne są zmiany w prawie... Lecz 
same zapisy niewiele pomogą, jeżeli prawo nie będzie 
egzekwowane. Już dzisiaj wszelkie Służby i Urzędy nie są w 
stanie poradzić sobie ze zdemolowanym rynkiem 
taksówkowym. Procedury kontrolne są powolne. Do 
kontrolowania taksówkarzy przeznacza się bardzo skromne 
siły. Ściągalność nałożonych kar - żadna. Czy kolejne 
zadania dla egzekwujących prawo funkcjonariuszy i 
inspektorów spowodują że będą oni pracować więcej niż 
teraz ? Czy służby wystąpią o nowe etaty do kontroli 
taksówek i przewoźników ? Wątpliwe.

  Zastanówmy się teraz, jaki byłby skutek przegłosowania 
projektu w takiej, jak widzimy, mocno niedoskonałej formie...
Zakładając optymistycznie, że nowelizacja przejdzie jak 
burza w ekspresowym tempie przez biurowo-legislacyjne 
zakręty w  Sejmie czy Senacie i że Prezydent z uśmiechem i 
satysfakcją podpisze projekt posłów PO, ustawa zacznie 
działać... w 2016 r. Być może już w styczniu.  Po tym terminie 
długo nikt nie przekona posłów do jakichkolwiek prac nad 
regulacją rynku przewozowego. Rok, może dłużej ? „Macie 
przecież swoją nowelizację, zobaczmy jak będzie działać” - to 
będą powtarzać jak mantrę posłowie wszelkich ugrupowań. 
No i może się tak zdarzyć, że klops, ustawa dziurawa, 
przewozy ganiają dalej, mali pośrednicy mają kłopoty... Jest 
wiosna 2017 r. Cóż robić, środowisku może znów uda się 
przekonać kogoś z Rządu lub jakąś grupę światłych posłów 
do nowej poprawki, tym razem nie opracowanej pod presją 
uciekającego czasu i zamykających się legislacyjnych 
terminów. Załóżmy, że zajmie im to pół roku... i nowe prawo 
zacznie obowiązywać już w 2018 r !  
  Nie musi się tak wydarzyć. Ale czy nie lepiej, aby nowelizację 
opracował, już się nie śpiesząc, nowy Sejm ? Pytanie tylko, 
czy nowy Sejm będzie chciał tej poprawki. Czy nie zajmie się 
tysiącem innych superważnych spraw, a taksówkarzy nie 
pozostawi na lodzie...

Redakcja
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Witam w eksperymentalnym numerze połączonych 

wydawnictw Taryfa.Info i Biuletyn Taxi. Dla niektórych może 

być to zaskoczenie, dla bacznych obserwatorów raczej 

naturalna kolej rzeczy. Ponieważ mam mało miejsca i nie 

mogę się rozwodzić, przechodzę do rzeczy. 

Aktualnie toczy się żywa dyskusja na temat nowelizacji 

ustawy o transporcie drogowym w części dotyczącej 

taksówek. Mam duże wątpliwości co do jej wprowadzenia 

w życie. 

Po pierwsze ewentualne głosowanie tej ustawy nakłada 

się z końcem kadencji Sejmu, więc prace są prowadzone 

w pośpiechu, który nie wróży nic dobrego. 

Poza tym zmiany są, ale co do tego, które wejdą a które nie, 

nie mam żadnych informacji, gdyż te są zastrzeżone dla ludzi 

pracujących przy zmianach. 

Pytanie brzmi, kim są Ci ludzie i co właściwie zmieniają ? 

Tu się pojawia kolejna luka, gdyż na początku były 

t o  Zw iązek  Zawodowy  Warszawsk i  Taksówka rz 

z przewodniczącym p. Jarosławem Iglikowskim, który według 

strony internetowej zasiada także w Zarządzie Krajowej Izby 

Gospodarczej Taksówkarzy, Związek Zawodowy Solidarność 

z p. Mariuszem Lisem, Grupa Inicjatywna p. Arkadiusza 

Grądzielewskiego oraz p. Wojciech Głażewski  - sekretarz 

Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy. 

Panowie  zaczęli walkę w imieniu taksówkarzy o poprawę 

ich losu. Rozpoczęło się od fali strajków: 20 listopada 2014 r. 

–  rondo przed lotniskiem, 16 grudnia 2014 r. - plac Trzech 

Krzyży, później trzy protesty zaplanowane 20, 22 i 26 stycznia 

odwołano z różnych przyczyn - nie będę wchodził w szczegóły. 

W dniu 31 stycznia 2015 r. odbył się kolejny protest pod 

dworcem Centralnym, następny strajk 24 lutego - na rondzie 

Radosława. Kolejny strajk 31 marca w Alejach Jerozolimskich. 

Kolejny 6 maja - tym razem był to pokaz w formie hapeningu 

dla Komendy Stołecznej Policji, czym różni się taksówka od 

przewozu osób. W dniu 27 maja  ograniczony strajk na lotnisku 

Chopina w Warszawie i wreszcie manifestacja poparcia zmian 

w ustawie 21 lipca 2015 r. 

Przyznam, że sporo tego, podziwiam pracę włożoną 

w organizowanie tylu protestów. Tylko mam dziwne wrażenie, 

iż liczba pojazdów i osób biorących udział w tych strajkach była 

dziwnie niska.  Maksymalnie zanotowano 300 osób. Na 

niektóre strajki przybyło tylko 50 taksówkarzy.

  Dlaczego ? Otóż pytanie to jest jak najbardziej zasadne. 

Mamy wydanych 8,5 tysiąca licencji i tę liczbę przyjmujemy 

jako liczbę legalnych taksówkarzy. Skąd taka rozbieżność ? 

Niestety ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, może 

organizatorzy protestów będą w stanie. 

Po fal i  strajków, po perturbacjach wewnątrz-

związkowych, przedstawiciele środowiska porozumieli się 

z szefami korporacji i przedstawicielami Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie  obecnego projektu 

ustawy, o którym zrobiło się tak głośno. 

Nadmieńmy jeszcze szefowie których korporacji i kto 

jeszcze uczestniczył w spotkaniu 12.05.2015 roku i w dużej 

mierze, jak mi się wydaje odpowiada za tę propozycję zmian 

w ustawie. I mam nadzieję, iż będzie także poczuwał się 

do odpowiedzialności, jeżeli okaże się ona niezbyt korzystna 

dla taksówkarzy. Jak wiemy sukces ma wielu ojców, porażka 

jest sierotą. Tak więc wymieńmy osoby związane ze 

środowiskiem taksówkarzy, biorące udział w spotkaniu: 

p. Jarosław Iglikowski, p. Mariusz Lis, p. Wojciech Głażewski 

- tych trzech Panów już przedstawiłem - p. Andrzej 

Adamczyk - Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Transportu 

Prywatnego (Stowarzyszeń Taxi), p. Paweł Biedrzycki - 

wtedy Prezes Stowarzyszenia Transportu Prywatnego, 

p. Stanisław Rembek - brak przynależności, więc jako 

przedstawiciel Stowarzyszenia Transportu Prywatnego 

chyba ?? sam już nie wiem, p. Tadeusz Tomaszewski - 

niestety nie potrafię odczytać z protokołu, w czyim imieniu 

występował, ale obecnie także jest w Krajowej Izbie 

Gospodarczej Taksówkarzy (tej samej co p. Głażewski), 

gdzie jest przedstawicielem rejonu kujawsko - pomorskiego, 

p. Tadeusz Stasiów - Przewodniczący Samorządnego 

Związku Zawodowego Taksówkarzy RP a  także zawieszony 

w czynnościach przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej 

Taksówkarzy (tej samej co p. Głażewski i p. Tomaszewski), 

p. Arkadiusz Trzeciak – zastępca p. Stasiówa w SZZTRP, 

p. Adam Ruciński - Prezes Ogólnopolskiej Organizacji 

Pracodawców Transportu Drogowego (i Prezes Ele Taxi),

p. Oporski Artur  - także OOPTD (zastępca p. Rucińskiego, 

jak również Dyrektor w ELE Taxi), p. Andrzej Juszkiewicz - 

Zw iazek  Zawodowy  So l ida rność ,  p .  A rkad iusz 

Grądzielewski – przewodniczący „Grupy Inicjatywnej” 

Stowarzyszenia Zwykłego zarejestrowanego w Urzędzie 

Miasta Stołecznego Warszawy, także przedstawiony na 

początku artykułu. Tak więc na oficjalnej liście osób 

biorących udział w spotkaniu nie ma szefów korporacji. 

Oczywiście możemy przyjąć, iż p. Ruciński był tam jako 

prezes Ele Taxi, ale tak się nie podpisał, więc chyba bardziej 

chodziło o p. Biedrzyckiego, który w czasie spotkania pełnił 

funkcję prezesa Super Taxi. Dużo osób reprezentowało 

Krajową Izbę Gospodarczą Taxi, ale z ramienia różnych 

organizacji,  więc nie do końca rozumiem, kto i z jakiego 

klucza zapraszał na te rozmowy. 

Panowie, chciałbym żeby się Wam udało doprowadzić 

do szczęśliwego zakończenia  Waszego dzieła. W mojej 

pamięci pozostaniecie osobami, które podjęły trud poprawy 

naszego bytu.

Elvizz
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UBER
    Ze smartfonów korzysta coraz więcej ludzi,  pomysłów na 
wykorzystanie ich możliwości jest coraz więcej. Poprzez 
aplikację możemy zrobić przelew, czy obsługiwać Facebooka, 
czy zamówić pizzę. Niedługo poprzez smartfona będzie można 
zbadać prostatę i zrobić masaż stóp :-)
  Przoduje w tym amerykańska firma Uber która oferuje dość 
nietypową i oryginalna usługę.  Pomysł sam w sobie niewinny, 
skojarzenie kierowcy z pasażerem, za pomocą prostej aplikacji 
na smartfona i tak to właśnie przedstawia Uber. Gdzie jest 
problem? W większości cywilizowanych krajów, prawo nie 
pozwala, między innymi ze względu na bezpieczeństwo 
pasażera, na wykonywanie usług taksówkowych bez 
odpowiednich zezwoleń i uprawnień.
  Przedstawiciele Ubera, tłumacząc swoją filozofię działania, 
często powołują się na przestarzałe prawodawstwo i tzw. wolę 
ludu, czyli przytaczają dane liczbowe, które świadczą o tym jak 
duże jest zainteresowanie ich usługami. Prezes i założyciel 
firmy, Travis Kalanick, obiecuje utworzenie 50.000 nowych 
miejsc pracy w Europie i zmniejszenie ilości spalin w 
zatłoczonych miastach, ma to być zasługą jego firmy !
  Do tego dochodzi splendor innowacyjności technologicznej i 
nowoczesności.Podobno na całym świecie już 160.000 
kierowców pracuje dla Ubera. Całkowita sielanka! Można 
powiedzieć, że Uber kreuje obraz usługi doskonałej, wszyscy 
są zadowoleni i kierowcy i pasażerowie i sama firma,  która 
zgarnia 20 do 25% wartości transakcji każdego kierowcy w 
zamian za pośrednictwo...
 W czym jest problem? Gdzie są słabe punkty ekonomi 
współdzielenia, jak to ładnie nazywa swój sposób 
zarobkowania firma Uber ? Ano w tym, że poza wymogami 
prawnymi, dotyczącymi niezbędnych zezwoleń na usługi 
taksówkarskie, jakie nakłada na kierowców np. polska Ustawa 
o transporcie drogowym, firma ta nie zatrudnia swoich 
kierowców, czyli nie ponosi kosztów związanych z ich 
ubezpieczeniem, składkami zdrowotnymi i podatkami, czyli 
przy potencjale kilku tys. kierowców w skali kraju, generuje 
szarą strefę olbrzymich rozmiarów. Dla państwa są to setki 
milionów nie zapłaconych składek i podatków. Kosztów, które 
każdy przedsiębiorca ma obowiązek ponosić. Dosyć niska 
cena usługi oferowana przez Ubera, spowodowana jest 
brakiem jakichkolwiek opłat na rzecz państwa i społeczeństwa. 
Bo sam Uber podatki płaci ( w USA czy gdzieś indziej ) ale jego 
kierowcy to już nie! Do tego dochodzi aspekt psychologiczny- 
wmawia się ludziom, kierowcom i klientom że można i trzeba 
omijać i łamać prawo. O destabilizacji rynku usług 
taksówkarskich nie wspomnę. Kilka lat temu wprowadzono 
obowiązek wyposażenia każdej taksówki w kasę fiskalną, 
połączoną z taksometrem, w celu naliczenia opłat 
podatkowych.  Uber nie przygotował oferty dla taksówkarzy, bo 
filozofia tej firmy opiera się na omijaniu wszelkich 
,,niepotrzebnych" opłat, wszystko po to by obniżyć cenę, która 
ociera się o dumping! Zresztą na całym świecie Uber działa 
podobnie, funduje darmowe kursy dziennikarzom, czym 
zdobywa ich przychylność, organizuje akcje typu darmowe 
kursy na różne eventy (u nas np. Noc Muzeów).
W ten sposób zaczyna funkcjonować, mimo całkowitej 
nielegalności, w świadomości społeczeństwa. Zaczynają się 
przemyślenia, czy może warto zmienić dla nich prawo...

 Żadne państwo na świecie nie może pozwolić sobie na 
takie praktyki. U nas, zupełnie niedawno, zauważono 
problemy, po serii taksówkarskich protestów, koło 
Poselskie PO wniosło projekt nowelizacji ustawy o 
transporcie drogowym, gdzie określono obowiązki 
pośrednika i regulacje, dotyczące takich firm jak Uber, bo 
powstały już polskie odpowiedniki ! 
  Czy inicjatywa posła J. Lassoty powiedzie się się - nie 
wiadomo ! Tymczasem, już w granicach istniejącego 
prawa, można, przynajmniej częściowo, rozwiązać 
problem. Kluczem są zmasowane kontrole ITD i Policji.
  Każdemu kierowcy Ubera i innego, nielegalnego 
przewozu osób, grozi kara od 8000 zł.  Niestety, w związku 
z tym, że jest to tylko, co prawda wysoko punktowane, ale 
jednak wykroczenie, działalność służb w tym kierunku jest 
mocno ograniczona, głównie wolą polityczną. Co innego, 
gdyby było to traktowane jako przestępstwo. Pojawiłaby się 
wtedy możliwość np. zatrzymania pojazdu użytego do 
nielegalnego procederu, jako dowodu w sprawie i 
zabezpieczenia na poczet przyszłych kar. Niezależnie od 
tego, kto jest właścicielem pojazdu !
  Generalnie wydaje mi się, że dochodzi do przestępstwa 
gospodarczego na masową skalę!
  Czy Polskę stać na takie „innowacje" ? Myślę że nie, ale 
n iech to ocenią ekonomiści !  Czy stać nas na 
wyprowadzanie milionów z kraju, na nieponoszenie opłat 
na rzecz państwa i na tolerowanie rzeszy ,,przestępców" ? 
Uber i inni, jako organizatorzy procederu, też powinni 
ponieść konsekwencje. 
   Aha, jeszcze jedno. Osobom kompletnie nie związanym z 
tematem może się wydawać, że to tani, dobry Uber jest 
prześladowany przez złych taksówkarzy... Otóż to zupełnie 
nie tak! Ani dobry (przypadkowi kierowcy generują ciekawe 
sytuacje: strzelaniny i terrorysta w Stanach, oskarżenia o 
gwałt w Indiach, i wiele innych znanych wyczynów 
nielicencjonowanych kierowców Ubera), ani tani (praktyka 
naliczania dodatkowych opłat w sytuacji,  gdy jest duże 
zapotrzebowanie na usługi oraz opłata za czas przejazdu, 
niezależnie od opłaty za odległość) !
  Podczas gdy w Polsce zastanawiamy się nad tym, we 
Francji jest już jasna sytuacja. Uberowi zakazano 
działalności, powodem były m.in. masowe wystąpienia 
taksówkarzy w czerwcu br. we wszystkich większych 
miastach. Szczególnie dramatycznie wyglądał protest 
taksówkarzy w Paryżu, gdzie na kilka godzin zablokowano 
drogi dojazdowe na lotniska Charlesa de Gaula ! 
Podpalono kilka samochodów wykonujących niezgodną z 
prawem usługę. Zresztą protesty odbywały się w wielu 
krajach: w USA, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii, Hiszpani, 
Portugali, Wielkiej Brytani, Włoszech, Belgii, Polsce i 
innych. To co robi Uber, jedni nazywają ekonomią 
współdzielenia, inni drenowaniem rynku!

Za chwilę okaże się, że nie warto zatrudniać żadnych 
pracowników na umowy o pracę, lepiej zatrudnić przez 
aplikację, bez zbędnych kosztów, bo co stoi na 
przeszkodzie?

Bin Laden

na celowniku...
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WROCŁAW pozdrawia

Ze stolicy Dolnego Śląska pozdrawia Tomasz !

 We Wrocławiu jest prawie 2800 legalnych taksów-ek. 
Warunkiem uzyskania licencji jest egzamin potwierdzający 
znajomość topografii miasta i niekaralność. 

Niestety, na dużą skalę działa nielegalny przewóz osób, który 
ocenia się na ponad 700 samochodów, czyli już tyle co jedna 
czwarta taksówek. Ubera na razie nie ma u nas i miejmy 
nadzieję  że nie będzie !

Mimo medialnych sukcesów w walce z nielegalnymi 
taksówkami i przewozem osób, kontrole są dosyć rzadko i  są 
raczej nieskuteczne, bo patologia ma się dobrze i nadal 
bezprawnie wozi ludzi. 

Ceny usług kształtują sie na poziomie 2.40-3.00 pln.
Od cennika jest możliwość udzielenia rabatu. 

Typowe korporacje taksówkarskie to Blues Taxi, Taxi Serc, 
MPT  i  ZTP. 

Nietypowe to Wikary i Ryby. Nietypowe dlatego, bo stosują 
niezbyt etyczne metody, np. część nie używa drugiej strefy 
taxi i taryfy nocnej ! Nie jest to do końca niezgodne z 
prawem, ale w takim razie po co ustalanie granic 2-giej 
strefy i taryfy nocnej ? To nie jest fair ! Zresztą takie 
podejście do sprawy uderza głównie w kierowcę, nie w 
firmę.

Mówi sie też, że nie wszyscy kierowcy z tych dwóch firm 
mają uprawnienia taksówkarskie. Nie wszyscy wydają 
paragony, potrafią zawyżyć rachunek, ale nominalnie mają 
cenę niższą, niż reszta, więc klient może się skusić na 
pozorne oszczędności. 

Niedawno pojawił się też Ecocar z ceną 2.70, będziemy się 
przyglądać, na razie widać, że to bogata firma z flotą 
nowych samochodów. Czy się przyjmie we Wrocławiu? 
Czas pokaże...

Tymczasem uważam, że głównym problemem naszego 
rynku jest mała liczba kontroli nielegalnych ,,taksówek”

 Cześć!

ANTENY

Anteny do Radio Taxi, częstotliwości każdej Korporacji
Anteny magnetyczne i montowane na stałe do karoserii
Możliwość dostosowania złącza do odbiornika
Długość i rodzaj kabla na życzenie
Ceny od 49 zł w zależności od modelu
Anteny  LTE i GPS

rabat 10% za okazaniem tej gazety
Proscan Wojciech Cieślak
ul. Pontonierów 7   00-910 Warszawa
tel. +48 22 812 41 41    kom. 600 463 000

www.proscan-antenna.com



MANIFESTACJA POPARCIA

Dnia 21 lipca byliśmy świadkami i uczestnikami tzw „manifestacji 
poparcia" nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym. 
  Autorem przedsięwzięcia był Związek Zawodowy Taksówkarzy 
„Warszawski Taksówkarz", „NSZZ Solidarność" i Ogólnopolska 
Organizacja Pracodawców Transportu Drogowego. Celem było 
zasygnal izowanie par lamentarzystom konieczności 
przyspieszenia prac nad zmianami w Ustawie o transporcie 
drogowym. Dzięki poparciu największych korporacji w 
Warszawie, na miejsce przybyło grubo ponad 300 taksówkarzy, 
którzy najpierw, z dwóch kolumnach samochodów, startujących 
z dwóch różnych punktów miast , „przedefilowali" przed 
gmachem Sejmu RP, trąbiąc i rycząc silnikami, po czym wszyscy 
zebrali się na parkingu przy Torwarze i zorganizowaną grupą, w 
asyście Policji, przeszli pod Sejm. Tam odbyła się główna część 
imprezy, Związkowcy przemawiali do tłumu taksówkarzy, 
huknęło parę petard i świeca dymna.
   Do zgromadzonych przemawiał też poseł Józef Lassota(PO), 
zapewniając o swoim poparciu dla projektu nowelizacji, ale 
ostrzegł też o możliwości nie wdrożenia jej w życie, z powodu 
końca czasu kadencji obecnego Sejmu. Do Kancelarii Sejmu 
udała się delegacja przedstawicieli organizatorów protestu, by 
złożyć petycję dotyczącą Ustawy. Całość zakończyła się po 
dwóch godzinach. 

Podsumowanie: pomysł manifestacji troszeczkę nieudany, 
mimo dość licznej frekwencji, niespotykanej podczas 
dotychczasowych protestów, sam wybór formy jako 
manifestacji  zamiast protestu, nie przyniósł rezultatu.
Do dziś tj. 21.08 projekt nie uzyskał nawet numeru... 
Sam projekt nowelizacji jest mocno kontrowersyjny, 
my (tj. taryfa.info) popieramy konieczność zmian prawa, ale czy 
koniecznie tą konkretną nowelizację ? Chyba nie... Zresztą za 
to dostało nam się już od związkowców, ale nie możemy 
wypowiadać się wbrew własnym przekonaniom ! Petycję 
uważam za pomysł w ogóle chybiony i dziwną prośbę o zmianę 
prawa, którego jeszcze nie ma.
Najpierw parlamentarzyści powinni chyba przegłosować 
projekt nowelizacji. Sama petycja jest zaprzeczeniem samym 
w sobie, bo jednocześnie wnosi o równość wszystkich wobec 
prawa, a z drugiej strony jest propozycją usankcjonowania 
nierówności ! Nieoficjalnie mówi się, że fakt jej złożenia jest 
ukłonem wobec stowarzyszeń i zrzeszeń taksówkarskich, 
które, szczególnie w małych miastach, miałyby problem z 
wykazaniem się zabezpieczeniami finansowymi i jest ceną ich 
poparcia. Wniosek z tego jest taki: jest pilna potrzeba zmian 
prawnych dotyczących rynku usług taksówkarskich, ale czy ta 
konkretna nowelizacja poprawi sytuację?

Bin Laden

nowelizacji Ustawy Transportowej  21 lipca 2015 
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Foto: KSP

Na początek co nieco o naszym lokalnym rynku 
taksówkarskim.
W Krakowie jest 4000 licencjonowanych taksówkarzy. Żeby 
zostać taksówkarzem trzeba spełnić szereg wymogów.
Aby uzyskać licencję, trzeba przejść szkolenie (m.in. z 
topografii miasta) i zdać egzamin. Wymogiem też jest 
posiadanie dobrej reputacji (popularna niekaralność) oraz 
prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Ceny usług kształtują sie między 1,8-2.80 zł
Z czym mamy największe problemy ? Z nielegalnymi 
przewoźnikami ! Ich liczbę szacuje się nawet na 1000 
samochodów i wciąż przybywa amatorów ,,łatwego" 
zarobku.  To całe firmy, które nie przestrzegają przepisów 
prawa podszywając się pod taksówki.
Co prawda raz na jakiś czas Straż Miejska, Policja i ITD. 
przeprowadzają akcje kontrolne, ale to kropla w morzu 
potrzeb!

Poza tym podobno są problemy ze ściągnięciem należności 
z kar nałożonych na nielegalnych przewoźników.
 W zeszłym roku udało się doprowadzić do zamknięcia 
nielegalnie działającej firmy CAR-O, ale są inne, które 
lekceważą przepisy!
Zdajmy sobie sprawę z istnienia olbrzymiej szarej strefy, 
niepłacącej podatków, nie ponoszącej opłat ZUS! 
 Z tego powodu 1 października br. zapowiedziana jest akcja 
protestacyjna polegająca na powolnym przejeździe dużej 
ilości taksówek ulicami miasta.
Ma ona na celu zasygnalizowanie problemu władzom, do 
których kierowane były wielokrotnie prośby o pomoc. Dużym 
problemem jest też mała ilość miejsc postojowych dla 
taksówek. Rozwiązania powyższych kwestii domagają się w 
zapowiedzianym proteście jego organizatorzy, Solidarność 
'80 

Jan 

info z Krakowa !

Zmasowane kontrole 
warszawskich taksówek 
Minione wakacje to czas wzmożonych kontroli taksówek. 
Głównym miejscem tych powtarzających się akcji jest 
lotnisko i śródmieście Warszawy.
Idzie nowe ?  Być może, ale jak widać wszystko to mało !
Postęp widać przede wszystkim w zastosowanych 
technikach kontroli. Policjanci nareszcie wiedzą czego 
szukać w nielegalnej taksówce. Na miasto wyruszyły 
kombinowane patrole WRD z etatowymi pracownikami 
Ratusza. Wyłapują oni nielegalnych taksówkarzy i 
„farbowane lisy”. Niestety - znowu na drodze udanych 
kontroli staje biurokracja. Wydłużone procedury kontroli 
powodują jednak, że w czasie takiej akcji nie ma możliwości 
złapania i ukarania dużej ilości przestępców. Ktoś regulacje 
dotyczące tych procedur i protokoły złośliwie skomplikował i 
rozbudował, przez co pojedyncza kontrola trwa w 
nieskończoność. 
Dziękujemy naszym bohaterskim stróżom prawa, że 
pomimo tych nieudanych procedur byli jednak w stanie 
wyłapać tak wielu nielegalnych lub pozbawionych 
uprawnień.

LevRex
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Nielegalnym przewozem osób w trójmieście trudnią się 
zarówno pół-legalni przewoźnicy jak i zupełni kryminaliści.

W trójmieście działają dwie pół-legalne firmy przewozowe, tj. 
TSD Skorpion (żółta szachownica i logo skorpiona na 
drzwiach pojazdu) jak i FluoCars, reklamujące się jako tania 
taksówka. Samochody FluoCars na drzwiach mają napis 
Fluo TAXI, jednoznacznie kojarzące się z taksówką. 
Kierowcy tych pojazdów nie posiadają legalizowanych 
taksometrów, ty lko używają drogomierzy.  W ich 
drogomierzach „kilometr” ma długość od 500 do 900 metrów 
w zależności od widzimisię kierowcy. Nie posiadają oni 
licencji na przewóz osób taksówką. W TSD Skorpion 
właściciel posiada jedną licencję na krajowy przewóz osób, 
natomiast kierowcy jeżdżą własnymi samochodami, bez 
licencji lub na lewym odpisie. Z kolei FluoCars oferuje 
wynajem firmowych aut za różną opłatą, przeważnie są to 
kilkunastoletnie Fordy Galaxy i VW Sharan, nielegalnie i 
niebezpiecznie przerobione na 8 osób. Kierowcy obu tych 
firm na żądanie klienta wydają paragony, jednak nie sposób 
się domyśleć z ich treści za co się zapłaciło, bo widnieje tam 
tylko kwota. Ich klientelę stanowią imprezowicze, goście 
hoteli z polecenia znajomych.

Drugą grupą organizatorów nielegalnego przewozu osób są 
pseudo-przedsiębiorstwa para-taksówkowe. Do nich 
zaliczamy Speed Drivers z Gdyni, City Drivers z Gdańska. 
Obie „firmy” działają całodobowo, ich kierowcy pobierają 
opłatę początkową i za przejechany dystans. Część z nich 
używa drogomierzy, a reszta korzysta z dziennego licznika 
przebiegu. Klientela tych przewoźników to głównie 
imprezowicze i lokalna patologia.

Trzecią grupę stanowią tak zwani nocni jeźdźcy, zrzeszeni w 
grupach „Night Riders Trójmiasto”, „Nice Drivers”, „Night 
Driver”. Te nielegalne grupy oferują usługi „przewozu bagażu 
z możliwością jego osobistej eskorty”, „wynajmu samochodu 
z kierowcą”. Działają głównie w weekendowe noce 
przewożąc studentów i skąpych japiszonów.

Do jednej z tych grup można zaliczyć także Car-o z Sopotu.

Najgroźniejszą grupą nielegalnych przewoźników 
zdecydowanie są kryminaliści zrzeszeni w amerykańskim 
syndykacie „Uber”. Stosują bardzo dumpingowe ceny, 
nachalną reklamę w lokalnym radio. W dzień na terenie 
Sopotu dostępnych jest ok 40 samochodów, w Gdańsku 400 
a w Gdyni ok 250. Przejmują rynek zagranicznych turystów, 
dotychczasowo korzystających z legalnych trójmiejskich 
taksówek i dających utrzymanie lokalnym taksówkarzom. 

Kierowcy Ubera jedynie eksploatują swoje samochody, 
odbierają taksówkarzom środki utrzymania, sami nic na tym 
nie zarabiając (1,12 zł/km przy kursie na lotnisko dla 
kierowcy i powrót na pusto, przy w miarę nowym aucie). 
Zarabia na tym jedynie zagraniczny potentat – Uber. 
Wszelkie zyski z tej działalności transferowane są za granicę 
kraju, kierowcy zużywają swoje auta i nie mają możliwości 
wymiany na nowe z zarobionych pieniędzy, narażają się na 
24 tys zł kary od ITD i możliwość spędzenia wielu lat w 
więzieniu za przestępstwo skarbowe oraz odebrania całego 
majątku, taksówkarze tracą możliwość utrzymania rodziny a 
beneficjentem tej sytuacji jest tylko i wyłącznie jeden 
amerykański miliarder.

Wszystkie te organizacje pobierają opłaty od kierowców za 
wydawane zlecenia. Jest kilka systemów:

1. Opłata od wydanego zlecenia: 4 zł, stosowana przez 
FluoCars i TSD Skorpion
2.  Opłata okresowa w wysokości 250-600 zł/m-c stosowana 
przez większość przewoźników.
3. Procent od utargu stosowane przez Uber (20%).

Systemy wydawania zleceń.
Firmy te stosują różne programy do wydawania zleceń 
swoim kierowcom. Najpopularniejszym z nich jest 
niewątpliwie RT3000, stosowany przez największe 
korporacje taxi. Drugim programem jest taxi123 (Speed 
Drivers, Night Riders) i aplikacja taxity, na której można 
podejrzeć lokalizację nielegalnych przewoźników. Trzecim 
jest NetCabs lub NetTaxi, używany również przez prywatne 
firmy taxi (brak możliwości podglądu lokalizacji przewoźnika 
za pomocą smartfona).

Szacowana liczba nielegalnych przewoźników:
1. TSD Skorpion 250
2. FluoCars 150
3. CityDrivers 180
4. Night Riders 80
5. SpeedDrivers 50
6. NiceDrivers 45
7. Night Driver 80
8. Car-o ???
9. Uber 1500

Łącznie ok 2500 nielegalnych pseudo-taksówek.

Szacowana liczba licencji w Gdańsku 2800, w Sopocie Ok.  
480, w Gdyni ok 1800. W sumie ok 4000 taksówek (wielu 
przedsiębiorców posiada kilka licencji).

Jakub

NIELEGALNI w TRÓJMIESCIE

GDAŃSK SOPOT GDYNIA
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Ze słonecznej Łodzi...
Ze słonecznej Łodzi pozdrawia Max K. Bardzo dziękuję za 

możliwość zaistnienia na łamach Taryfa. info jako 

przedstawiciel mojego miasta.

Uważam, że inicjatywa jest pożyteczna i cieszę się że to 

właśnie mnie poproszono o współpracę.

Łódź w liczbach-oficjalnie, zgodnie z informacją, jaką 

otrzymałem z Urzędu Miasta Łodzi, do chwili obecnej miasto 

wydało około 3200 licencji taksówkarskich.

Żeby zostać taksówkarzem w Łodzi trzeba ukończyć 

szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką, 

następnie zdać egzamin z topografii i ogólnych przepisów 

prawa miejscowego, być niekaranym, posiadać aktualne 

badania lekarskie oraz psychotechnikę. 

Według Uchwały Urzędu Miasta maksymalne stawki są 

następujące:

Opłata początkowa – max. 8,30 zł

Opłata za km w 1 taryfie – max. 3,30 zł

Opłata za godzinę postoju – max. 50,00 zł

14

Prawie wszystkie korporacje TAXI stosują rabaty, co 

sprawia, że średnia stawka za km w taryfie 1 wynosi około 

2,20 zł, a stawka początkowa kształtuje się w przedziale 4,90 

– 6,00 zł.

Obecnie na rynku działa 10 korporacji taksówkarskich.  

Największe z nich to „Tele TAXI 400 400”, „Taxi Dwa Dwa”, 

„TAXI PLUS”. W żadnej z wymienionych korporacji nie ma 

kierowców bez licencji. W największej korporacji w Łodzi 

(Tele TAXI) kierowcy mają obowiązek logowania się do strefy 

stojąc na postoju, dzięki czemu, oprócz zleceń z terminala, 

obsługują klientów z tzw. „klamki”.

Największe postoje to Dworzec Kaliski, Manufaktura, Plac 

Wolności i okolice ulicy Piotrkowskiej. 

Jak w każdym mieście, łódzkie taksówki mają swoje 

oznakowanie. Na przednich drzwiach widnieje herb miasta z 

napisem TAXI ŁÓDŹ oraz numerem licencji. Dopuszcza się 

również umieszczenie numeru telefonu korporacji oraz 

informacji o możliwym sposobie płatności (tylne drzwi).

Max K.



nocnaTARYFA.INFO
Zapraszamy do naszego nowego dodatku o nocnym życiu wielkiego miasta !  W tym numerze oferty przyjaznych 
taksówkarzom klubów i agencji z Warszawy i okolic. Szczegóły znajdziecie na www.nocnataryfa.info
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Vanilla Night Club



19

Night Club

+48 731 91 91 91

Ul. B. Schulza 18

Warszawa-Bielany

+48 22 697 06 24



Teraz nawet na 11 RAT !
UBEZPIECZENIA
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Taksówkarze listy pisza
 Taksówkarzu, jesteś swoim panem ! 

Jako taksówkarz z niemal 25 letnim 
stażem za kółkiem, "przerobiłem" w 
swoim życiu chyba wszystkie 
warszawskie korporacje. Doskonale 
pamiętam jak zaczynali obecni giganci 
warszawskiego rynku taxi i widzę do 
jakich patologii to doprowadziło.  
Niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, 
że obecne firmy taksówkowe, wyrosłe na 
przewozowym łajnie, traktują nas, 
taksówkarzy jakbyśmy byli nic nie 
znaczącymi przewoźnikami(tak jak to 
było kiedyś). Na miejsce jednego 
niezadowolonego prezesik znajdzie ze 
trzech, którzy z pocałowaniem w dupę, 
będą przynosić w zębach swoje ciężko 
zarobione pieniądze. 
Zadajmy sobie podstawowe pytanie: Czy 
taki stan rzeczy jest dobry dla nas 
taksówkarzy? Śmiem odpowiedzieć: NIE. 
Kolejne pytanie jakie się nasuwa, to 
c z y  j a k o  w o l n i ,  n i e z a l e ż n i 
przedsiębiorcy naprawdę musimy się 
godzić na bycie tak naprawdę 
niewolnikami, bez prawa głosu? Tutaj 
też odpowiadam: NIE.
Drodzy koledzy. Być może nie zdajecie 
sobie sprawy z tego co korporacje z nas 
zrobiły. Służymy w rzeczywistości do 
finansowania kolejnych domów, 
samochodów, jachtów, kolejnych porcji 
koksu, wódy, zabaw w kasynach, dla 
naszych prezesów. Czy to nam 
odpowiada? Pracując (tak, tak.. 
pracując, bo trudno to nazwać 
współpracą) w korporacji musimy godzić 
się na idiotyczne regulaminy, według 
których nie mamy żadnych praw, jedynie 
obowiązki. Dobrze wiemy co się dzieje, 
jak w czasie pracy przypadkiem 
naruszymy któryś punkt regulaminu. 
Kupno długopisów, koszulek, czapeczek, 
krawatów itp. po mocno zawyżonych 
cenach za parominutowe spóźnienie po 

klienta (jakbyśmy byli w pełni 
odpowiedzialni za sytuację na drodze). 
Kilkuset złotowe kary za przypadkowe 
wzięcie nie tego Kowalskiego (zdarza 
się nawet najlepszym). Wielogodzinne 
odcięcie od pracy za parominutowe 
spóźnienie na dyżur albo spór z 
klientem. (Bo klient nawet jak nie ma 
racji to ma rację? Gówno prawda. To 
korporacja ma załatwić, żeby klient 
usłyszał to co chce usłyszeć, a 
kierowca po którego stronie często jest 
racja nie czuł się jak śmiec bez prawa 
głosu w swojej obronie) Znacie to? Bo 
ja tak. To nie jest normalne podejście 
do współpracownika. To nie jest system 
motywacyjny, to szukanie dodatkowej 
kasy za wszelką cenę. Chociaż w tym 
przypadku mamy wolny wybór...możemy 
kupić koszulkę i wrócić do pracy, albo 
nie kupować i wisieć do odwołania. 
Tylko kto pierwszy się ugnie? Na pewno 
nie prezesik, bo on ma 500, 700, 1000 
chłopów pańszczyźnianych oddających 
niekiedy po 20% obrotu (tak jest, 
obrotu nie dochodu !).
Już naturalnym stało się DARMOWE 
udostępnianie przestrzeni reklamowych 
na samochodzie. Sami zrezygnowaliśmy z 
dodatkowych pieniędzy za reklamę na 
naszych autach. Tylne drzwi, szyby 
boczne, klapa i tylna szyba to 
przestrzeń reklamowa wyceniana lekką 
ręką na 600-800 zł. A co my z tego mamy? 
Nic nie mamy. Korporacje traktują nas 
jak darmowy nośnik reklam, co gorsze 
chyba wszyscy uważają, że to jest w 
porządku. Gówno w porządku. Prezesi 
udostępniają miejsce na reklamę na 
NASZYCH samochodach zewnętrznym firmom 
i biorą z tego kasę, a my mamy z tego jak 
zwykle...gówno.
Kolejną bulwersującą rzeczą jest 
narzucanie nam - wolnym, niezależnym 
przedsiębiorcom -  zakazu współpracy z 
innymi firmami. Wspaniały przykład jak 
to w państwie, gdzie na około trąbi się 
o wolnym rynku itd., można komuś 
zabronić dowolnego dobierania współ-
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pracowników. 
Wiecie dlaczego tak jest? Prezesi boją 
się naszej niezależności. Myślą sobie: 
„ Jak Cię zawieszę, to nie zarobisz, 
więc przyjdziesz w łaskę, dasz kasę za 
odblokowanie”. Boją się, że ich 
zawieszanie może na kimś zrobić małe 
wrażenie. Boją się w końcu tego, że 
zobaczycie jak jest gdzieś indziej, że 
można pracować na uczciwych warunkach, 
bez dyżurów, bez zawieszania za byle 
co. Boją się, że gdzieś indziej 
poczujemy się jak niezależni 
przedsiębiorcy z wolną wolą, że 
POCZUJEMY SIĘ JAK LUDZIE A NIE RZECZY. 
Tego się boi ta banda wielkich 
prezesów, którzy nieraz za swoje 
odzywki do kierowców, w normalnych 
miejskich warunkach dostali by co 
najmniej saperką po nerkach. Ale 
niestety, jesteśmy dla nich tylko 
robolami bez prawa głosu. Sami sobie 
jesteśmy winni godząc się na takie 
traktowanie. Jest jedno proste 
rozwiązanie. Wszyscy dobrze wiedzą co 
należy zrobić, aby w ciągu 1 dnia 
(słownie : jednego dnia) skłonić 
prezesów do zmiany regulaminów. 
Pamiętajmy, TO ONI DZIAŁAJĄ DZIĘKI NAM. 
Klient nie przyjdzie do prezesa, bo ten 
siedzi za biurkiem. Klient przyjdzie do 
nas, nie ważne na jakim słupie będziemy 
stać. Grunt, że niezależni...chociaż 
do tego potrzeba by mieć jaja, których 
naszemu środowisku chyba brakuje...

Mieczysław

******************************

Drodzy Koledzy z Taryfa.info !
Chciałbym się z Wami podzielić 
oburzeniem na skandaliczne wymysły 
władz naszego miasta, które zamykają 
całe kwartały ulic barierkami 
u n i e m o ż l i w i a j ą c  n o r m a l n ą 
pracę taksówkarzom. Pal licho, gdy 
dzieje się o podczas świąt państwowych 
czy kościelnych. Rzecz jako tako 

zrozumiała. Ale ostatnio moda ta 
przeszła na wydarzenia sportowe, 
koncerty gwiazd popu i rocka i inne 
masowe imprezy odbywające się na 
stadionach, placach, czy Bemowskim 
lotnisku. Prześladowania te utrudniają 
życie tak taksówkarzom, jak i ludziom 
zamieszkującym okolicę, stającym się 
zakładnikami rozwydrzonych tłumów. W 
Warszawie też mieszkają ludzie, którzy 
chcą dojechać do domu lub ulubionej 
restauracji taksówką ! Ostatnio moda ta 
rozprzestrzeniła się co weekend na 
ulice Nowy Świat i Krakowskie 
Przedmieście. Zamykanie tych ulic 
(otwartych poprzednio tylko dla 
taksówek) powoduje okropne zamieszanie 
pośród pasażerów szukających swojej 
zamówionej taksówki na brzegu 
zamkniętego terenu pośród dziesiątków 
innych oczekujących na swoich 
pasażerów. Legalne miejsca do 
zaparkowania na ul. Świętokrzyskiej i 
Al. Jerozolimskie zapełniają się 
natychmiast. Taksówki stoją gdzie 
popadnie, a pośród nich wesoło 
baraszkuje Straż Miejska usiłując 
lepić mandaty. Czy o taki efekt 
chodziło ? Władzo Warszawy !  Pani 
Prezydent ! Nie idźcie tą drogą !

Roch Kowalski

******************************

Ludzie ! Znikają napisy TAXI z bus-
pasów ! Na wielu buspasach są one 
zamalowywane, a na wielu ulicach 
oddanych po remoncie na znakach nie ma 
już napisów TAXI pod napisem BUS. To 
nam robią chyba specjalnie, żeby 
wyrównać szanse Ubera i innych 
przewozów, które dotąd musiały stać w 
korku, kiedy taksówki szybko jechały. 
Czy to nowe decyzje ZDM, któremu 
dyrektoruje specjalista od rowerów ?

Warszawiak
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Ta r y f a . i n f o :  W y w i a d  z  Ta d e u s z e m  S t a s i ó w  – 
Przewodniczącym Samorządnego Związku Zawodowego 
Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej, i V-ce Prezesem 
Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy TAXI. 
Powiedz nam coś więcej o sobie. Od ilu lat jesteś 
taksówkarzem ? Jak zaczęła się twoja przygoda 
związkowa?
Tadeusz Stasiów: Aż wstyd powiedzieć, dopiero trzydzieści parę 
lat w zawodzie …
T.i.: Trzydzieści lat, no no.
T.S.: Trochę więcej, ale to nie ma znaczenia ile lat. 
Najważniejsze, co sobą reprezentujemy. Przygoda związkowa 
zaczęła się w 2000 roku. Założyliśmy Samorządny Związek 
Zawodowy Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Od tamtej 
pory przewodniczę temu związkowi. Jest to pierwszy związek 
taksówkarzy, który powstał i to o zasięgu ogólnokrajowym. Parę 
miesięcy później powstał jeszcze Związek Zawodowy 
Taksówkarzy, który działał przy „Halo”. Przewodniczył mu Pan 
Kosiński. Następnie powstał przy Solidarności Związek 
Solidarność Taksówkarzy. Tak że suma summarum zaczęły 
działać mniej więcej na przełomie 2000/2001 trzy Związki w 
Warszawie. W międzyczasie powstały jeszcze związki w 
Olsztynie, w Gnieźnie, w Krakowie, w Katowicach, w Słupsku, w 
Gdańsku. Były to Samodzielne Związki w Olsztynie i Gnieźnie, 
natomiast pozostałe były przy Solidarności. Niestety czas 
pokazał, że część związków  że tak powiem, rozsypała się. My 
jesteśmy samodzielnym Związkiem niezależnym od żadnych 
innych związków. Moglibyśmy przystąpić do Solidarności lub do 
OPZZ, ale nie widzimy takiej potrzeby. Chcę zauważyć, że 
niektóre działające Związki Zawodowe mają ograniczone pole 
działania pod względem zakresu, w jakim mogą reprezentować 
swoich członków wobec administracji państwowej, jak i 
terytorialnie. Nasz Związek nie ma żadnych ograniczeń 
t e r y t o r i a l n y c h  a n i  r e p r e z e n t a t y w n y c h .  J e s t e ś m y 
reprezentatywni przed każdym urzędem. To jest taka drobna 
różnica.
T.i.: Chcielibyśmy, żebyś nam przybliżył propozycję zmian w 
ustawie transportowej, nad którą w tej chwili toczą się 
prace. Pełna treść proponowanych zapisów została 
ostatnio opublikowana. Opowiedz nam, jak wyglądały prace 
nad zmianą ustawy i co te zmiany oznaczają dla 
przeciętnego taksówkarza.
T.S.: Miały to być obostrzenia przeciwko Uberowi i w całości 
przeciw nielegalnym przewozom. Chodziło tu o prawne 
regulacje dla całego kraju, nie tylko dla Warszawy. Pod 
przewodnictwem Konfederacji Transportowców były zwoływane 
konferencje środowiskowe, na które były zapraszane wszystkie 
organizacje liczące się w kraju, m.in. Naczelna Rada, Zrzeszenie 
Warszawskie, Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz, 
Związek Solidarność i nasz Związek, który partycypował w 
organizowaniu tych konferencji. Wcześniej, zanim zostały 
zwołane konferencje, trzy związki w Warszawie podpisały 
umowę o wzajemnym wspieraniu się i reprezentowaniu 
jednolitego stanowiska. Myśmy to przyjęli za dobrą monetę i tak 
żeśmy postępowali, żeby wszystko było jasne, czytelne i 
klarowne. I ruchy, które miały być wykonywane, jak układanie 
ewentualnych poprawek, pewnych pism, były konsultowane ze 
wszystkimi Związkami. Dowodem jest między innymi to, że za 
każdym razem te związki były zapraszane do współpracy. 
Narodził się pomysł taki, żeby przygotować pewne projekty 
zapisu, które byśmy mogli przedłożyć posłom, żeby posłowie to 
przyjęli i nadali bieg sprawie. My nie mamy inicjatywy 

ustawodawczej, natomiast możemy przygotować propozycje 
zmian w formie prośby, petycji, jak kto woli może to nazwać, 
żeby pokazać, czego to środowisko chce i co je boli, czego 
oczekuje. Zaczęliśmy się spotykać. Pierwszy raz to było w 
lipcu 2014, następnie we wrześniu i jeszcze kilkakrotnie 
żeśmy się spotykali w celu omówienia przygotowywanych 
przepisów, które chcielibyśmy żeby były wprowadzone. Żeby 
uściślić, współpraca między związkami trwa jakieś dwa lata, 
może półtora. 
T.i.: Od spotkania w sali parafialnej na ul. Kadetów ?
T.S.: Tak. Parę dni wcześniej było to porozumienie podpisane. 
Tak że z naszej strony było wszystko pod względem realizacji 
umowy pomiędzy organizacjami w porządku. Była ona 
realizowana w sposób prawidłowy. Dlaczego kładę na to taki 
nacisk ? Może się zdarzyć że ktoś będzie szerzył 
nieprawdziwe informacje o naszym Związku, zresztą one już 
są rozpowszechniane, nawet znamy te osoby z imienia i 
nazwiska. Ja jestem tylko pionkiem w Związku, a nie jakimś 
tam powiedzmy uzurpatorem, czy jakimś dyktatorem. Więc ja 
tylko mówię, co nasi koledzy widzą w kraju i czego też jeszcze 
oczekują. W 2014 roku odbywały się konferencje. 
Prowadzono intensywne prace, które w formie propozycji były 
rozsyłane do wszystkich, między innymi do poszczególnych 
związków celem konsultacji. Przykro mi, ale ani od pana 
Iglikowskiego i z jego Związku konsultacji nie otrzymaliśmy, 
ani z Solidarności, ani od pana Wojciecha Głażewskiego, 
którzy również dostawali propozycje zmian.
T.i: Kogo reprezentował p. Głażewski ?
T.S.: Krajową Izbę Taxi. Jako sekretarz. Przesyłając projekty 
zapisów z konferencji chcieliśmy ukazać podstawową rzecz, 
że jest konsolidacja w kraju, że są organizacje, które 
współdziałają razem, że dążą do jednego celu. Co było 
zapisane w projekcie, który żeśmy przygotowali ? Było to, 
między innymi, żeby przewozy okazjonalne funkcjonowały w 
jakichś ramach. My, taksówkarze, jesteśmy ograniczeni 
terytorialnie etc, etc, wszyscy wiemy czym. Natomiast 
przewozy okazjonalne nie są niczym ograniczane, dosłownie 
niczym. I proszę sobie wyobrazić jedną rzecz: jeżeli my byśmy 
nie chcieli postawić tej tamy, poprzez odpowiednie regulacje 
prawne to po co byłyby nasze starania w tym kierunku? 
Obecny stan skutkuje tym, że do Warszawy czy Krakowa itp. 
wszyscy mogą z okolicy przyjechać, wykonywać przewozy 
okazjonalne, a taksówkarze mogą pojechać w tym czasie na 
zieloną trawkę, bo już nie ma dla nich pracy. Zresztą tak na 
marginesie, na dzień dzisiejszy przewozy okazjonalne 
działające nielegalnie przejęły rynek nie tylko warszawski a 
klientów gdzieś w granicach już 30-40%. Dochodzi to do 50%. 
Wiadomo, że ten rynek będzie przejmowany  w innych 
miastach. Tak jest w Krakowie i Gdańsku i w wielu innych 
miastach. My żeśmy zaproponowali w tym projekcie 
pośrednika, który będzie przedsiębiorcą, który wykonuje 
czynności zarobkowe w swoim przedsiębiorstwie. Natomiast 
położyliśmy nacisk na zwolnienie wszystkich pośredników, 
zaznaczam wszystkich pośredników, którzy mieli być 
traktowani jako pośrednicy, mianowicie stowarzyszenia i firmy 
prywatne taksówkowe, od obowiązku wniesienia aportu 50 
tysięcy euro na uzyskanie licencji. To jest nie do przyjęcia, 
zaznaczam to z całą mocą, to jest nie do przyjęcia dla 
organizacji zarówno stowarzyszeniowych – mówimy ogólnie 
stowarzyszeniowych – jak i prywatnych w kraju z tego 
względu, że oni takiego wymogu nie są w stanie spełnić. 
T.i.: Czy ta ustawa miała wygenerować obowiązek 
posiadania licencji przez pośrednika ? Dziś pośrednik 
wykonuje działalność polegającą na telekomunikacji i 
bazach danych i on żadnego przewozu nie wykonuje. 
T.S.:  Tak jak powiedziałem, te 50 tys. euro to byłby skutek 
fatalny praktycznie dla 80% firm, no bo są firmy, których 
właściciele po prostu są w stanie spełnić ten wymóg bez 
żadnego problemu. My jako organizacje nie proponowaliśmy 
nigdy takiego zapisu. Ten pośrednik został nam wrzucony jako 
kukułcze jajo, dowiedzieliśmy się o nim na spotkaniu 
organizowanym przez różne firmy warszawskie typu Ele, 
Zrzeszenie Super itp. w listopadzie/grudniu zeszłego roku. 

Wywiad z ...
Tadeusz Stasiów

Przewodniczacy SZZ Taksówkarzy RP

cd. na stronie 24
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Nigdy nie było zamiarem ani pomysłem naszego Związku ani 
stowarzyszeń w kraju, żeby wprowadzać jakiegoś pośrednika. 
On się wykluł tutaj w Warszawie ten pośrednik, w naszych 
propozycjach, które zostały przekazane w lutym wprawdzie jest 
na to zgoda, ale tak jak zaznaczyłem na początku, bez 
obowiązku uiszczenia tego aportu 50 tys euro.
T.i.: Czy to był pomysł Związku Zawodowego Warszawski 
Taksówkarz ? 
T.S.: Trudno jest powiedzieć, czyj to jest pomysł. Kiedy było 
spotkanie w listopadzie pamiętam, jak Pan Jarosław Iglikowski 
wielce oburzony na proponowane zapisy o pośredniku wyszedł z 
sali zrywając negocjacje. Trudno powiedzieć negocjacje, to były 
propozycje przedłożone przez parę firm warszawskich. Był 
wielce oburzony, jaki pośrednik, precz z pośrednikiem. Jak się 
później okazało, on tego pośrednika nie tylko akceptował, ale i 
preferuje przekonując o konieczności jego ustanowienia.  
T.i.: No właśnie, z czym zapis o pośredniku jest związany ? 
Co jest nie tak z tym pośrednikiem ?
T.S.: Jeżeli jest zapis, że pośrednikiem może być każdy, jest to w 
pewnym sensie i dobry zapis, tylko jest jeden dylemat: jak do 
mnie przyjdzie teraz przykładowo pan Kowalski i powie „Ja chcę 
zamówić taksówkę dla pani Kowalskiej. Czy Pan przyjedzie na tą 
i na tą godzinę pod ten adres ?” No to on jest pośrednikiem, 
pośredniczy w zamówieniu usługi. Jeżeli mówi się, że 
pośrednikiem jest każdy, to zarówno jest to osoba prawna, ale 
też i osoba fizyczna, nie ma na to siły, każdy jest pośrednikiem. 
Następuje paradoks prawny. W ogólnym rozumieniu jest firma-
pośrednik. Nie bierze się pod uwagę, że osoba fizyczna, nie 
będąca pośrednikiem w rozumieniu proponowanego zapisu, w 
ustawie w szczególnych przypadkach staje się nim. W 
momencie, jeżeli ona pośredniczy, to złamie proponowano 
prawo. 
T.i.: W obecnej formie ten zapis o pośredniku nie przewiduje 
żadnych zwolnień z zabezpieczeń finansowych ?
T.S.: Zabezpieczenie 50 tys. euro jest zabezpieczeniem na 
poczet kar lub zobowiązań wynikających z prowadzonej 
działalności pośrednika. My przystaliśmy na ten zapis o 
pośredniku pod warunkiem, że firmy taksówkowe nie będą 
obciążone tym aportem w wysokości 50 tys euro. Nie 
uwzględniono tego w obecnym projekcie. Te 50 tys euro jest i tak 
przewartościowane w stosunku do wykonywanej działalności, 
no bo ile się przydarzy zapłacić kary potencjalnemu klientowi. To 
jest bardzo rzadkie. W skali ogólnej nawet 1 % nie ma. 
T.i.: Z jakich zapisów wynika konieczność tych aportów ? 
T.S.: Jeżeli chodzi o zabezpieczenie w wysokości 50 tys euro, to 
one nie wynikają z nowych pism i jakichś tam wpisów, tylko to 
wynika z obowiązującej już od jakiegoś czasu ustawy, o 
transporcie drogowym. Obowiązek jest w artykule 5c ustęp 2, na 
razie dotyczy pośrednictwa w przewozie towarów. W 
proponowanych poprawkach jest odniesienie do tego artykułu, 
dodając obowiązek jego spełnienia przy przewozie osób. 
T.i.: Czyli jedyne co się zmienia, to że pośrednik zaczyna być 
licencjonowany. 
T.S.: Licencja jest wg tego projektu wprowadzona na 
licencjonowane pośrednictwo taksówkowe, jak i przewozy osób. 
Jest zapisane, że dany przedsiębiorca nie może posiadać 
licencji taksówkowej i na przewóz osób. Jest to rozdzielone: 
jeżeli ktoś posiada licencję na taksówkę, nie może mieć licencji 
na przewóz osób. Ale to nie rozwiązuje absolutnie sprawy. Teraz 
powiem moje prywatne zdanie. Powstanie takiego bytu jak 
pośrednik uważam za duży błąd. On jest niepotrzebny i 
zbyteczny. Są wystarczające przepisy do tworzenia 
przedsiębiorstwa tego rodzaju, gdzie są prawne obwarowania i 
nie ma potrzeby wpisywania tego do ustawy o transporcie 
drogowym. Tu się nic takiego nie dzieje, żeby takiego pośrednika 
wprowadzać jako obowiązek. Na zasadzie pośrednictwa które 
jest prowadzone obecnie w naszym kraju działa również na 
świecie wiele firm i takowych zapisów jak nam się proponuje nie 
ma. Bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli mamy definicję: „Pośrednik 
– każdy, kto występuje z ofertą w zakresie pośrednictwa, 

przekazuje zlecenie lub zawiera umowę przewozu w imieniu 
klienta lub podmiotu wykonującego przewóz osób lub rzeczy, w 
tym także poprzez udostępnienie aplikacji, platform 
teleinformatycznych, albo innych środków przekazu 
informacji.” Jeżeli zapiszemy, że pośrednikiem jest każdy, no to 
każdy z nas jest pośrednikiem, wywołuje to, co najmniej 
mieszane uczucia co do zastosowania takiego prawa. 
 Kwestią zasadniczą i podstawową jest, czy ten „pośrednik” 
temu środowisku coś da w kwestii rozwiązania problemu 
nielegalnych przewozów etc. To, co najbardziej środowisko 
boli. Czy ten zapis coś da pozytywnego ? Na te pytania 
przedstawiciele organizacji, które tak gorliwie zachwalają 
dobro tego zapisu nie są w stanie pozytywów wskazać, ani 
racjonalnie udowodnić, że wprowadzenie tego obowiązku jest 
zasadne i spowoduje likwidację nielegalnych przewozów. 
Naszym zdaniem nie da nic. Sytuacja się tutaj w ogóle nie 
zmieni. Odnośnie pracy i egzystencji… taksówkarz znowu 
ucierpi. Firmy, ale też taksówkarz, bo na czym rzecz polega w 
tym wszystkim ? Jeżeli 60-70% firm w kraju nie stać na 
wniesienie tego aportu w wysokości 50 tys. euro, no to tę lukę 
ktoś musi wypełnić, a sugerowanie o możliwości wykupienia 
ubezpieczenia jest iluzoryczne.
T.i.: Ta ustawa spowoduje, że wszystkie działające obecnie 
firmy taksówkowe będą musiały wystąpić o licencję 
pośrednika, tak ? 
T.S.: Oczywiście, jak najbardziej i nie tylko, o nową licencje 
będzie musiał wystąpić każdy taksówkarz. Jeżeli te 
proponowane zapisy wejdą  w życie, to wszystkie firmy, 
obojętnie jakiego rodzaju są podmiotowo, muszą wystąpić o 
licencję. Szkopuł w tym, jak zrzeszenia, stowarzyszenia oraz 
inne organizacje społeczne mają wystąpić o tę licencję. Kto ma 
to finansować. Niektórzy członkowie mogą powiedzieć, 
przepraszam, dlaczego mam teraz dopłacić do licencji, skoro ja 
za rok odchodzę z tej firmy. Są to rzeczy wewnętrzne, ale są to 
pewne dylematy. Natomiast jeżeli te firmy nie są w stanie 
wpłacić tego vadium, to co dzieje się dalej ? Teoretycznie 
powstaje luka. Praktycznie jednak ta luka nie powstaje. Jest 
ona wypełniona przez tych, którzy mają kasę. Licencja opiewa 
nie na obszar, nie na dany rejon, tylko opiewa na cały kraj. I w 
tym momencie jakaś spółka, osoba lub osoby wykupią tę 
licencję i obejmują cały rynek, bo taksówkarz przyjdzie do nich, 
a oni go opodatkują jakąś kwotą, powiedzmy za pośrednictwo. 
Tak że jest to w pewnym sensie monopolizacja rynku. 
Wyraziliśmy sprzeciw konieczności wymiany licencji, która 
może nastąpić wskutek uchwalenia propozycji o nie 
wpisywanie do licencji pojazdu, którym wykonuje się przewozy 
oraz wypisom z licencji. Gdy te wymogi zostaną zaniechane, to 
mamy w pełni chaos w usługach. Z jednej strony nielegalne 
przewozy skutecznie uszczuplają nasze dochody, z drugiej 
strony w literze prawa zostanie bez ograniczeń wprowadzony 
na rynek nadmiar taksówek i „taksówkarzy”.       
T.i.: Czyli jako związek nie popieracie zaistnienia tego 
pośrednika w tej formie ?
T.S.: Nie, bo on jest zbyteczny w tej chwili. Nie można 
powiedzieć, że jesteśmy przeciwni ustanowieniu pośrednika, 
ale uważamy, że powinny zostać uchwalone rzeczy istotne na 
tym rynku. A to jest niepotrzebne, bo to nie rozwiązuje żadnego 
problemu. Główną sprawą jest to, żeby zawalczyć z 
nielegalnymi przewozami. Podkreślam nielegalnymi. Duża 
część naszego społeczeństwa uważa każdy przewóz 
okazjonalny za nielegalny. Nie jest to prawdą. Zgodnie z 
obowiązującą ustawą przewozy okazjonalne są legalne. 
Dziwnym trafem - my jako Związek nie wiedzieliśmy o tym 
zapisie i go nie opiniowaliśmy - zostało to gdzieś tam w Sejmie 
po drodze dopisane, mianowicie mówimy o przewozie osób, 
który został wprowadzony jako licencjonowany. Czyli mamy 
trzy rodzaje transportu pojazdami osobowymi obowiązujące na 
dzień dzisiejszy: przewóz osób pojazdem samochodowym 
osobowym do 9 osób, pojazdem powyżej 7 nie więcej jak 9 
osób, i trzeci przewóz licencjonowany to jest taksówka. Mamy 
trzy rodzaje licencji, które wykonują właściwie to samo. Tylko z 
tą różnicą, że w taksówkach wszyscy wiemy jakie są 
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obostrzenia, natomiast pozostałe nie mają praktycznie żadnych 
obostrzeń. Mało tego, postulowaliśmy , że jeżeli są to przewozy 
legalne, to żeby w dowodzie rejestracyjnym było wpisane 
„pojazd zarobkowy”. Postulowaliśmy także o mały hologram na 
przedniej i tylnej szybie, który będzie mówił, że jest to pojazd 
zarobkowy. Żeby policjant czy inspektor ITD wiedział, że 
nadjeżdża pojazd zarobkowy, który może zatrzymać. Nie 
dlatego, że złamał przepisy, tylko dlatego, że może go 
skontrolować. Na dzień dzisiejszy wszystko jeździ, mało tego, 
wykonują nielegalne przewozy samochodami służbowymi czyli 
firmowymi. Nikt ich nie sprawdza, bo trzeba trafu, żeby ich 
złapać. Myśmy próbowali  ten proceder ograniczyć. 
Próbowaliśmy także ograniczyć przewozy okazjonalne za 
pomocą rejonizacji, żeby nie było gwałtownych najazdów na 
Warszawę, Gdańsk czy Poznań, bo takowe są szczególnie w 
piątki i soboty. Zaproponowaliśmy to w naszych projektach. 
Zaproponowaliśmy także zapis, żeby taksówkarzom, którym 
kończą się licencje, a nie odchodzą jeszcze na emeryturę, 
wydawano następną licencję na tych samych warunkach, na 
których oni te licencje uzyskali. Storpedował nam ten projekt 
między innymi Pan Jarosław Iglikowski na spotkaniu w 
Ministerstwie. Dlaczego jest to istotne ? Bo zgodnie z przepisami 
obowiązującymi od 2013 roku jeżeli ktoś chce odnowić licencję, 
to musi się wykazać zdanym egzaminem. W latach 80-tych i 90-
tych różnie to z tymi egzaminami bywało, raz były, raz ich nie było 
i ustawa z 2001 roku gwarantowała odnowienie licencji na 
warunkach obowiązujących w chwili jej uzyskania. Obecnie 
osoby, które w latach 80-tych i 90-tych nie zdawały egzaminów 
musiałyby iść na szkolenie i zdać egzamin, żeby móc odnowić 
własną licencję.  W przypadku osób, które egzamin zdawały, 
zarówno egzamin, jaki i zaświadczenie ze szkolenia nie tracą 
ważności. Postulowaliśmy, żeby umożliwić odnawianie licencji 
bez kon iecznośc i  zdawania egzaminu.  To zosta ło 
storpedowane. Następna sprawa, o którą wystąpiliśmy, to tzw. 
czas pracy kierowcy i ewidencja czasu pracy. Z ewidencji czasu 
pracy kierowcy są zgodnie z dyrektywą unijną zwolnieni 
kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. 
Natomiast w niektórych miejscach w kraju nastąpiła inna 
interpretacja tego przepisu i dlatego wystąpiliśmy o 
doprecyzowanie tego zapisu. To jest przygotowane. Następną z 
naszych propozycji było przywrócenie obowiązku zaświadczeń 
o niekaralności i w projekcie  jest to przywrócone. Zrobiliśmy to, 
bo jest wielu ludzi, którzy są karani za cięższe przestępstwa i 
pomimo tego jeżdżą na taksówce czy przewozie .
I  zaproponowal iśmy, żeby większe uprawnienia do 
koordynowania posiadała Krajowa Izba Gospodarcza Taxi. 
Zaproponowaliśmy powstanie samorządu zawodowego. 
Chcielibyśmy, żeby pewne zakresy czynności wykonywanych 
przez samorządy terytorialne  przejęła Izba. 
T.i.: Czyli wydawanie licencji, nadzór nad wykonywaniem 
usług przewozowych ?
T.S.: Nadzór nad pełną ewidencją, nadzór nad szkoleniem, 
nadzór nad egzaminami itd. oraz nadzór ewentualnie nad 
regulowaniem cen. Myśmy to zaproponowali jako organizację 
krajową. Na te konferencje byli proszeni posłowie różnych opcji i 
proszeni o pomoc w przegłosowaniu naszych propozycji, 
niektórzy z nich doradzali nam także od strony formalnej. Przy 
współpracy z ciałem ustawodawczym chcieliśmy te zmiany 
wprowadzić. To było między lipcem a grudniem. Na początku 
lutego dowiedzieliśmy się, że propozycje pośrednika i licencji 
wydawanej na osobę fizyczną zostały złożone w formie petycji 
przez Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz. Czyli w tym 
momencie dajemy odpowiedź, kto wystąpił przed orkiestrę. 
Propozycje ZZWT zostały złożone bez konsultacji z ogółem i bez 
poinformowania nas o tym.  
T.i.: To było złożone w czasie protestu pod Sejmem.
T.S.: To było 16 grudnia. Petycja do Sejmu. Wtedy zostały 
złożone postulaty przypisania licencji do osoby fizycznej, a nie 
do przedsiębiorcy i wprowadzenie do przepisów przewoźnika 
samochodami do 9 osób z jego obowiązkami itd. Myśmy o takich 
postulatach wtedy nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się dopiero ze 
styczniowego numeru „taryfa.info”. Sprawy te były poruszone na 

komisji sejmowej, która została zorganizowana przez 
Tadeusza  Tomaszewsk iego ,  p rzewodn iczącego 
konfederacji, żeby się tymi sprawami zająć. Cała burza 
powstała o te licencje. Chcę z całą stanowczością 
powiedzieć, że jest to jedna z największych głupot, które 
można by było zrobić. Mianowicie teoretycznie mamy 
wszyscy wykupione licencje na 50 lat. Wprowadzenie licencji 
na osobę fizyczną, co zostało podchwycone przez 
Ministerstwo i zaistniało w projektach ministerialnych 
spowodowałoby  kon ieczność  wymiany  l i cenc j i . 
W powiązaniu z tym, co mówiłem o konieczności 
wylegitymowania się potwierdzeniem szkolenia i zdanym 
egzaminem przy odnawianiu licencji, wprowadzenie tego 
zapisu spowodowałoby dramat wielu taksówkarzy, którzy 
tych egzaminów zdawać nie musieli. Mało tego, miasta do 
100 000 mieszkańców wydają licencje bez obowiązku zdania 
egzaminu, o ile rada miasta nie zadecyduje inaczej. 
Dobrowolność wprowadzania egzaminów w miastach 
powyżej 100 000 mieszkańców powoduje, że wiele miast 
tych egzaminów nie wprowadziło. W sposób wyraźny 
narusza to Konstytucję RP, „nierówność traktowania”. W tym 
momencie mamy następny groch z kapustą. Posiadacze 
licencji dla osób fizycznych nie są przedsiębiorcami, a są 
osobami do wynajęcia, stają się kierowcami pracownikami a 
gdyby zechcieli być przedsiębiorcami to musieliby spełnić 
dodatkowo wymogi wskazane art. 5 c.
T.i.:  Wróćmy do projektu ustawy, nad którym 
pracowaliście z komisją sejmową.
T.S.: W naszych propozycjach było uwolnienie ceny na 
przejazd taksówką oraz przywrócenie limitów. Kwestia była 
tylko ustawienia parytetu, na ilu mieszkańców ma przypadać 
jedna taksówka. Nasze propozycje zostały przekazane 
przez komisję sejmową do Ministerstwa, które wrzuciło to do 
kosza. Na spotkaniu, które było w Ministerstwie 
próbowaliśmy reaktywować procedowanie naszego 
projektu, bo takie było zalecenie komisji sejmowej, żeby ten 
nasz projekt przedyskutować i coś stworzyć razem jednego. 
Nasz projekt został wyrzucony już na pierwszym 
posiedzeniu, na którym nie byliśmy, natomiast na drugim 
postaraliśmy się, żeby to przedłożyć. Byli na tym spotkaniu 
przedstawiciele dyrekcji ministerstwa, policji, straży 
miejskiej, miasta. Projekt został zaprezentowany i na tym się 
skończyło. Pamiętam jak dziś pana Iglikowskiego: „Tadeusz, 
ale ten projekt nie będzie procedowany, tylko będzie ten 
projekt ministerialny”.  No to mamy poparcie środowiska w 
tym momencie. W naszym projekcie było pozbawienie 
samorządów decydowania o cenie na usługi taksówkowe. W 
wielu miastach rada tego przepisu nie stosuje. Jako związek 
występowaliśmy wielokrotnie o wprowadzenie w Warszawie 
II taryfy w Wigilię i inne święta tego rodzaju od godziny 17.00, 
ale to pozostaje bez echa. Wielokrotnie występowaliśmy 
także o podniesienie ceny maksymalnej, bo dzisiaj mamy 
sztuczną blokadę i chowanie się za  niższą ceną. Jeżeli te 
widełki byłyby podniesione, to pułap dolny poszedłby w górę. 
T.i.: Powiedziałeś, że zaproponowaliście, żeby część 
czynności wykonywanych obecnie przez samorządy 
przejęła Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy. 
Powiedz nam więcej o tej Izbie.
T.S.: Izba została zarejestrowana w KRS w 2011 roku. 
Powiem szczerze, że napracowałem się przy tym trochę. 
Przygotowałem wzory pism, protokoły, niezbędną 
dokumentację.
T.i.: A jak to się stało, że Prezesem został p. Jan Bestry ?
T.S.: Wydawał nam się najbardziej wiarygodny. Były poseł. Z 
doświadczeniem w pracach parlamentarnych. Mieliśmy 
nadzieję, że ułatwi to zarówno usankcjonowanie Izby, jak i jej 
wspó łp racę  z  różnymi  o rganami  w ładzy,  także 
ustawodawczej. Chodziło o stworzenie zawodu taksówkarza 
i zapewnienie mu samorządności.  
T.i.: Doszły nas słuchy, że jesteś zawieszony jako 
Członek Zarządu Izby. Taki zapis jest na oficjalnej stronie 
internetowej KIGT. Czy to prawda ? 
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T.S.: To jest bezprawne. Żeby odwołać Członka Zarządu, należy 
postawić go przed Sądem Koleżeńskim i dopiero, jeśli Sąd 
Koleżeński podejmie odpowiednią decyzję, a Zarząd podtrzyma 
decyzję Sądu Koleżeńskiego, można człowieka zawiesić. Do tej 
pory Sąd Koleżeński nikogo nie    zawiesił – mnie także nie, taki 
wniosek do Sądu nie wpłynął. Tak, to co zostało napisane na 
stronie Izby, to jest nieprawda.
T.i.: To jest p.Bestrego robota, czy p.Głażewskiego ? Kto 
prowadzi tę stronę internetową ?
T.S.: Pana prezesa Bestrego, bo on stroną wyłącznie zawiaduje.  
To znaczy, tutaj są trzy osoby działające nie do końca zgodnie z 
prawem: pan Bestry (mimo że podobno zna prawo), pan 
Iglikowski i Pan Głażewski. Pan Iglikowski, jako osoba 
przewodnicząca Związkowi i doktor prawa – tak mi się 
kilkakrotnie przedstawił - powinien wiedzieć jakie ciała w 
organizacjach tego typu działają i do czego są uprawnione. Na 
stronie internetowej KIGT figuruje on jako Członek Zarządu 
Krajowej Izby. Jeżeli on się godzi na dopisanie do składu Zarządu 
Izby nie będąc członkiem Izby, bez dokonanego wyboru przez 
Walne Zgromadzenie, jako jedyny organ, który jest uprawniony 
do wyboru i odwoływania organów statutowych Izby, to z kim 
mamy tutaj do czynienia ? 
T.i.: Aby zostać Członkiem Zarządu, trzeba być wybranym na 
Walnym Zgromadzeniu ? Obecny Zarząd powstał w ten 
sposób ?
T.S.: Zgadza się. Niezbędne jest Walne Zgromadzenie. Pełniona 
funkcja jest ustalana już w Zarządzie, ale żeby do niego wejść, 
trzeba być wybranym na Walnym Zgromadzeniu na Członka 
Zarządu. 
T.i.: Czy wtedy kandydatura p. Iglikowskiego miała prawo 
być przegłosowana ?
T.S.: Nie. Na tym Zgromadzeniu Założycielskim i Wyborczym w 
ogóle p. Iglikowskiego nie było. Nie ma takiej możliwości, by był 
wybrany. Dlatego, że w każdej organizacji tego rodzaju jest 
hierarchia organów. Pewne kompetencje są przypisane 
Walnemu Zgromadzeniu, pewne Zarządowi, pewne Komisji 
Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu lub innym komisjom, które 
są powoływane, ale to jest regulowane wewnętrznym 
regulaminem. Natomiast nie ma w żadnej tego typu organizacji 
możliwości zostania Członkiem Zarządu bez wybrania przez 
Walne Zgromadzenie. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jeśli 
do takiego czegoś dochodzi, to jest to fałszerstwo. 
T.i.: Jak oceniasz to rzekome postawienie ciebie przed 
Sądem Koleżeńskim ?
T.S.: No to jest oszczerstwo z ich strony. Biorą w tym udział trzy 
osoby. Pan Wojciech Głażewski jakoś się kamufluje i dystansuje 
od tego, ale my wiemy wszyscy, że to jest cała ta trójka. Mi się 
wydaje, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Myśmy w naszych 
propozycjach „za daleko” poszli w kierunku uporządkowania 
rynku. A z działań pana Bestrego z okresu, kiedy się znamy, 
wynika zupełnie odmienne podejście. Wiele było propozycji 
rozruszania izby, ale to wszystko było wytonowane i 
zapomniane. Same jego wypowiedzi na forum o środowisku, że 
taksówkarze to złodzieje itd., za które wielokrotnie zbierałem – i 
słusznie – burę od kolegów, to o czymś świadczy, o wielkiej 
pomyłce nie tylko mojej, ale i kolegów w ocenie tej osoby.
T.i.: Mowa o prezesie Janie Bestrym ?
T.S. :  Dokładnie tak.  Powiem jeszcze jedną rzecz: 
niejednokrotnie koledzy chcieli zrobić wcześniej porządek. Ja 
byłem i jestem przeciwnikiem robienia jakichkolwiek rokoszy. Za 
to, że utrzymywałem status quo i moją lojalność, widać na wpisie 
internetowym, co mnie spotkało. 
T.i.: Jak masz zamiar na to zareagować ? Sprawa sądowa ?
T.S.: Chyba nie. Sprawa by trwała z 5 lub 10 lat. Poza tym ja 
jestem na tyle rozpoznawalny w kraju, nie tylko w Warszawie, że 
gros ludzi będzie wiedziało, o co chodzi. Zresztą mam informacje 
z kraju, że doskonale wiedzą, co się dzieje. Lecz pan Bestry 
uważa, że może być dyktatorem, bo ma pieniądze. Że on może, 
bo był posłem. Tylko zastanawiam się, co jego obecne 
postępowanie ma wspólnego z byciem posłem. Jeżeli ktoś 
powinien działać na rzecz i dbać o dobro, a robi coś takiego, to 
następuje zanik zaufania. My, jako zarząd, chcemy załatwić to 
cywilizowanie, a nie iść na udry, bo to do niczego nie prowadzi. 

Chcemy załatwić sprawę z panem Bestrym zgodnie z 
przepisami statutowymi. Ta Izba tkwi w marazmie, bo nikt nie 
chce współpracować z kimś, kto w mediach opowiada, że 
codziennie do Izby wpływają skargi na taksówkarzy, a nie 
wpłynęła ani jedna. 
T.i.: Co dalej z tą Izbą ? W ogóle z instytucją Izby jako taką. 
Czy ona jest potrzebna ?
T.S.: Ogólnie rzecz biorąc Izba jako taka jest potrzebna. Chodzi 
tu o funkcjonalność różnych organów. Mamy setki izb 
działających na zasadzie samorządu zawodowego. Taki 
samorząd zawodowy jest pewnym ciałem i ma pewne 
uprawnienia.
T.i.: Jak sobie to wyobrażasz ? Tak naprawdę nikt nie wie, o 
co chodzi z tym samorządem.
T.S.: Samorząd zawodowy jest jednym z ważnych czynników 
do usankcjonowania zawodu. W tym momencie mówimy o 
zawodzie taksówkarza, o który walczę od lat 90-tych, bo 
takiego zawodu nie ma. W Warszawie mamy we własnym 
środowisku wielu - także wpływowych - przeciwników 
powstania samorządu zawodowego. 
T.i.: Korporacje ?
T.S.: Nie, nie korporacje. Poszczególni ludzie. Przyczynili się w 
94 roku, do zaniechania prac nad ustawą o zawodzie 
taksówkarza w Sejmie prowadzonych z inicjatywy Zrzeszenia 
Transportu Osobowego. Niestety to upadło. Temat nie upadł i 
przy każdej okazji staramy się, aby ten zawód taksówkarza 
zaistniał. Ta Izba powstała właśnie ku temu, aby stworzyć ten 
samorząd zawodowy. Izba jako zbiór przedsiębiorców ma 
większe możliwości w działaniach na rzecz usankcjonowania 
zawodu taksówkarza.
Gdy zapowiedziała, że będzie starać się o uchwalenie zawodu 
taksówkarza, to nie została ta inicjatywa przychylnie przyjęta 
przez pewne kręgi naszego środowiska taksówkarskiego.     
T.i.: Jak taki samorząd miałby funkcjonować ?
T.S.: Wszystkie takie samorządy, nie ukrywam, działają na 
zasadzie obligatoryjnej przynależności. Jeżeli ktoś się 
wyłamie, to wypada w ogóle z rynku. Natomiast taka 
organizacja również dba, żeby nie było nadmiaru lub braku 
przedstawicieli zawodu. Na Zachodzie w tego rodzaju 
organizacjach jest wielka dyscyplina. Jeśli szefostwo powie, że 
trzeba wyjść i zaprotestować, to oni są. A my u nas mamy 
wielkie rozdwojenie jaźni. Koledzy chcą iść protestować, w 
radiu słyszą, że jak pojadą, to zostaną zwolnieni z roboty. To nie 
jest podejście dobre, ani skuteczne. Jeśli ktoś jedzie na protest, 
to raczej w słusznej sprawie. Co więcej, właściciele korporacji i 
niektórych związków nie rozumieją, że od osiągnięcia pewnych 
profitów dla zawodu zależy ich egzystencja. Od przepisów, 
które obowiązują, jego egzystencja też zależy. Nie oszukujmy 
się, jeśli teraz się nie obronimy przed tym dziwnym 
pośrednikiem, gros firm znika, ci właściciele padają. Ich 
postępowanie jest nieadekwatne do rzeczywistości. U nas 
ludzie się dziwnie przyzwyczaili do myślenia, że jak coś 
zaistniało, to będzie istniało wiele lat. A tak nie ma. Trzeba cały 
czas walczyć o rynek i o swój byt. 
Tej sytuacji częściowo winni są sami taksówkarze. Wielu z nich 
nie czuje się jak przedsiębiorcy, a raczej jak pracownicy.
T.i.: Wartość naszych licencji zmalała od kiedy są 
wydawane licencje firmowe.
T.S.: To jest ciekawe. Licencji firmowych nie powinno być. Może 
być firmowa licencja na prowadzenie transportu osobowego, 
ale nie może być firmowa licencja na taksówkę. Licencję 
udziela się przedsiębiorcy sztuk raz. 
T.i.: Silniejszy samorząd i związki pozytywnie by się odbiły 
na losie przeciętnych taksówkarzy.
T.S.: Tak, ale istotna jest także świadomość taksówkarzy jako 
przedsiębiorców. 
T.i.: To prawda. Tak chyba zakończmy. Dziękujemy 
serdecznie za ciekawą rozmowę. 
T.S. : I ja dziękuję za możliwość prezentacji stanowiska we 
wszystkich poruszanych tu sprawach. Liczę, że czeka nas 
jeszcze wiele takich ciekawych rozmów.
T.i.: Oczywiście. Zapraszamy ponownie !  
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Dla umów bezgotówkowych,

udostępniamy oprócz tradycyjnych 

voucherów także KARTY ELEKTRONICZNE

Sukcesywnie wprowadzamy 

w naszych taksówkach PŁATNOŚCI KARTĄ

APLIKACJA
 MOBILNA

NOWA APLIKACJA
      MOBILNA VOLFRA TAXI !

Tanio i uczciwie !  Tylko 1,80 zł / km !



Jak taksówkarze zyskują

na promocji -50% w mytaxi

Rozmowa z Krzysztofem Urbanem, 

dyrektorem generalnym aplikacji mytaxi w Polsce.

Panie Krzysztofie, zauważyłem, że w tym roku mytaxi 

o rgan izowa ło  p romoc je  podczas  k tó rych 

pasażerowie mogli korzystać z jej usług za połowę 

ceny. Proszę powiedzieć, jaki jest główny cel takich 

promocji?

Zgadza się, mieliśmy już 3 edycje akcji 50% taniej – w 

lutym, w maju i w lipcu – i każda zakończyła się 

sukcesem. Naszym głównym celem było przekonanie 

polskich pasażerów do wygody, jaką dają płatności 

mobilne i zwiększenie liczby płatności przez aplikację w 

mytaxi. W Polsce opcja ta jest dostępna od grudnia 2013 

roku i jest to najbardziej popularna opcja płatności wśród 

naszych stałych użytkowników.

I udało się?

Zdecydowanie tak! Wyniki akcji znacznie przerosły 

nasze oczekiwania. Pasażerowie pokochali tę 

promocje, a taksówkarze podczas ich trwania mieli 

więcej kursów niż w Sylwestra! Udział przejazdów 

bezgotówkowych względem gotówkowych podwoił 

się – z 40% do 80%. Dodatkowo, dla przykładu 

p o d c z a s  l u t o w e j  e d y c j i  l i c z b a  k u r s ó w 

bezgotówkowych wzrosła aż 5 razy, a do mytaxi 

dołączyło blisko 100 nowych kierowców w ciągu 

jednego miesiąca. W maju, już po pierwszym 

tygodniu liczba zamówień bezgotówkowych wzrosła 

w Warszawie o 166%, co było pierwszym wynikiem na 

świecie, promocja w tym miesiącu była bowiem 

zorganizowana we wszystkich europejskich miastach 

w których działa mytaxi. Rosnąca popularność 

zamawiania i płatności za taksówkę przez aplikację 

mob i lną  op ie ra  s ię  na  p ros te j ,  wygodne j 

funkcjonalności, jaką oferuje mytaxi.

 

No dobrze. Nie dziwi fakt, że pasażerowie cieszą 

się, gdy mogą zapłacić mniej, ale co na to 

kierowcy? Czy im się to opłaca?

Oczywiście. Kierowcy podczas trwania promocji 
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Startujemy już od 7 września. Standardowo promocja 

będzie obowiązywać nie tylko pasażerów, ale też 

kierowcy będą płacić tylko połowę prowizji, czyli 1,50 

zł za zlecenie, bez stałej bazy.

Super. To proszę jeszcze powiedzieć jak działa 

akcja 50% taniej?

Aby skorzystać z promocji -50% pasażer musi 

zainstalować aplikację mytaxi, zarejestrować kartę 

VISA, MasterCard lub konto PayPal, a następnie 

zamówić taksówkę wybierając opcję „Płać przez 

aplikację”. Po zakończeniu kursu taksówkarz inicjuje 

proces płatności wprowadzając na swoim smartfonie 

cenę za przejazd zgodnie ze wskazaniem 

taksometru. Sekundę później cena wyświetla się na 

smartfonie pasażera w celu zatwierdzenia jej 

indywidualnym hasłem użytkownika. Zniżka 50% 

zostaje naliczona automatycznie. Cały proces 

płatności odbywa się w sposób bezpieczny i 

przejrzysty w ciągu kilku sekund.  

Redakcja

płacą o połowę mniejszą prowizję, tylko 1,50 zł za 

zlecenie natomiast kursów, jak już wspomniałem, mają 

z d e c y d o w a n i e  w i ę c e j  z  u w a g i  n a  o g r o m n e 

zainteresowanie naszymi akcjami. Całość kosztów jest 

finansowana przez mytaxi. 

Dla mytaxi kierowcy są równie ważni jak pasażerowie, bo 

świadcząc usługi na najwyższym poziomie, przyczyniają 

się do poprawy wizerunku całego rynku taxi w Polsce. 

Zamawiając taksówkę z mytaxi mamy nie tylko pewność 

tego, że przyjedzie po nas licencjonowany kierowca, ale 

również, że cena będzie współmierna do jakości usługi. 

mytaxi organizując tego typu promocje pragnie nie tylko 

docenić swoich użytkowników, ale też poprawić 

wizerunek licencjonowanych taksówkarzy, którzy 

zmagają się z nieuczciwą konkurencją w postaci 

nielegalnych przewoźników. 

Czy mytaxi planuje jeszcze w tym roku podobne 

akcje?

W związku z ogromnym zainteresowaniem akcją i 

wieloma prośbami naszych pasażerów, postanowiliśmy 

po raz kolejny wystartować z akcją 50% mniej. 
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Taxi na Pietrynie
  Gorszy pieniądz wypiera lepszy. Gorsze prawo wypiera 

lepsze...Taki wniosek można wyciągnąć po zmianie 

zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z końca czerwca. 

Głównym i jedynym zamiarem tej zmiany było uderzenie w 

jedną konkretną grupę zawodową. Rzecz niebywała, że 

czyjaś praca aż tak komuś przeszkadza. Rykoszet tej zmiany 

uderza jednak przede wszystkim w klientów taksówek, 

chcących wsiąść lub wysiąść na "deptakowej" części ulicy 

Piotrkowskiej. 

Co złego było w ograniczeniu postoju do 10 minut, że trzeba 

go było skrócić do 1 minuty? Odpowiedź może jest nie do 

końca oczywista, ale moim zdaniem był to wynik 

niekompetencji i lenistwa Straży Miejskiej w Łodzi. Zanim się 

oburzycie pozwólcie że uzasadnię.

Każda działalność gospodarcza kieruje się dwoma zasadami - 

maksymalizacją zysków i minimalizacją kosztów. Czy to coś 

złego? Czy źle, że sklep kupuje tanio towary u producenta lub 

w hurtowni, a nie w sąsiednim sklepie? Nie, bo dzięki temu 

przy tej samej marży może sprzedać klientom ten sam towar w 

niższej cenie. Klienci kupują częściej i więcej i wszyscy 

(łącznie z państwem odbierającym swoją część zysku 

przedsiębiorcy w postaci podatków) są zadowoleni. To samo 

dotyczy właścicieli małych przedsiębiorstw przewozowych 

zwanych potocznie taksówkami. Nie ma sensu stać taryfą 

tam, gdzie klientów nie ma, warto czekać na nich tam, gdzie 

mogą się pojawić. 

  Takim właśnie "Eldorado" jest dla taksówkarzy nocna 

Piotrkowska. Powiecie: - Oczywiście, ale można na klientów 

czekać w przecznicach przy Piotrkowskiej na wyznaczonych 

postojach. Zgoda! Tylko że jest pewna grupa cwaniaków (nie 

bójmy się tego określenia), którzy zamiast czekać tam, wjadą 

na Pietrynę i tam będą "polować". Jakie to ma konsekwencje 

dla tych przestrzegających przepisy? Ano takie, że nie 

doczekają się klienta, bo ci zostaną przejęci przez cwaniaków. 

I tu dochodzimy do uzasadnienia mojej tezy, że winną sytuacji 

jest Straż Miejska. Otóż, SM mimo nowych radiowozów, 

doskonałego monitoringu za ciężkie pieniądze, nie wywiązuje 

się ze swoich zadań. Radiowozy suną powoli wzdłuż sznura 

taksówek i nikt ze strażników nie interweniuje. Monitoring 

rejestruje wjazdy i nikt nie wysyła mandatów parkującym na 

Piotrkowskiej kierowcom. Jaki jest skutek? Taki, że co rusz, 

kolejny zniecierpliwiony praworządny, postanawia złamać 

zasady i wjeżdża i... po kilku-kilkunastu, czasem 

kilkudziesięciu minutach odjeżdża z klientem zarabiając na 

chleb, ZUS, podatki i leasing auta.Gdyby SM wypełniała 

swoje obowiązki i  "goniła" wszystkich, zawsze i 

konsekwentnie, gdyby zamiast kolejnego patrolu posadzić 

dwie osoby do analizy zapisu monitoringu i wysłać z jednej 

tylko nocy kilkadziesiąt mandatów, to po tygodniu 

Piotrkowska byłaby pusta, a złotówy grzecznie czekały na 

swoją kolej na postojach przy Zielonej, Tuwima, Andrzeja, 

Zamenhofa, Roosevelta itp.

Konsekwencją tej niewydolności Straży Miejskiej, powołanej 

przecież do przestrzegania ładu i porządku, a opłacanej 

przez nas wszystkich jest zmiana Zarządzenia redukująca 

czas postoju w oczekiwaniu na klienta z 10 minut do 1 minuty. 

Jakie to ma znaczenie dla taksówkarzy ? Dla uczciwych - 

żadne. Dla cwaniaków - też żadne, bo nadal stoją a SM nadal 

nie reaguje. Dla klientów ? Większe. Załóżmy przez chwilę 

optymistycznie że wszyscy będą przestrzegać prawa. Klient 

mieszkający na 4 piętrze w oficynie kamienicy przy 

Piotrkowskiej zamawia taksówkę. Taryfa podjeżdża i daje 

sygnał klientowi, że jest i czeka. Klient zakłada buty, kurtkę, 

zamyka drzwi i schodzi.W połowie drugiego piętra dostaje od 

kierowcy telefon, że czas postoju upłynął i on odjeżdża, 

zatem należy zamówić nową taksówkę. I tak wkoło Macieju. 

To samo przy wychodzeniu z restauracji, klubów i pubów, 

których duża część położona jest w głębi długich podwórek. 

Podobna sytuacja jest przy dojeździe na Piotrkowską. 

Drukowanie paragonu, wydawanie reszty, nierzadkie 

wyjmowanie zakupów czy innych rzeczy z bagażnika MUSI 

trwać dłużej niż minutę ! Zakładając że każda taka sytuacja 

będzie "nagradzana" mandatem, kto ma za niego płacić ? 

Nie klient przecież, bo nie można karać pasażera. Kierowca?

 Tak, ale nauczony tym doświadczeniem, na drugi raz 

odmówi kolejnemu pasażerowi podwiezienia pod taki trefny 

adres. Powiecie, że to wyjątki, że przecież nikt nie będzie 

karał za to, że się wyjmuje bagaże itp. W takim razie po co 

stanowić prawo, od którego 50 % sytuacji stanowić będą 

wyjątki ? Jako złotówa byłbym zachwycony gdyby 

samochody zniknęły z Piotrkowskiej. Jako realista wiem, że 

to tylko gra pozorów i  zagranie oderwanych od 

rzeczywistości polityków.

Remigiusz Pękala

Ł Ó D Ź

Bar „Lussi”     al. Jerozolimskie 50
W Barze LUSSI  Al. Jerozolimskie 50 
przy Dw. Warszawa - Śródmieście
24h i 7 dni w tygodniu: 

Kawa, herbata i zimne napoje z lodówki
Smaczne jedzenie w 2 minuty
Miła i uśmiechnięta obsługa
A dla taksówkarzy - rolki do kas...

...i zawsze dostępny aktualny numer TARYFA.INFO






