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Zgodnie z zapowiedzi¹ z³o¿yliœmy do Rady Miasta w swoim i Waszym

imieniu petycje o podwy¿kê maksymalnej op³aty pocz¹tkowej na 10 z³.
Zrobiliœmy to podczas ostatniej sesji Rady 13 grudnia. Nie oznacza to
koñca zbierania petycji - sprawa jest w toku i nowe petycje bêdziemy
dostarczaæ do biura Rady Miasta na bie¿¹co. Dziêkujemy Wam za
dotychczas przekazane petycje i czekamy na aktywnoœæ zapominalskich
kolegów. W naszej sprawie trwaj¹ konsultacje prowadzone przez v-ce
prezydenta Warszawy p. Micha³a Olszewskiego z reprezentantami
œrodowiska taksówkowego. Jaki przynios¹ efekt ? To siê jeszcze oka¿e.
Jak na razie propozycje ze strony Miasta s¹ delikatnie rzecz ujmuj¹c
niepowa¿ne. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y tych konsultacji (piszemy o tym
w oddzielnym artykule ) zauwa¿amy chêæ wy³gania siê przez w³odarzy
miasta ze z³o¿onych nam rok temu obietnic. Nic z tego ! Podwy¿kê na 10 z³
przyjmujemy jako podstawê do jakichkolwiek dalszych konsultacji. Nie
jest to oczywiœcie jedyna p³aszczyzna na której bêdziemy domagaæ siê
korzystnych dla nas zmian, ale ta jest pierwsza i priorytetowa.
O konsultacjach piszemy obok i na stronach 8,9.

Redakcja

Petycje zlozone ! Konsulta cjen
Kto nas reprezentuje ?
Jakie ma postulaty ?

Realizuj¹c postulat jesiennych ustaleñ z
2010 r., Ratusz postanowi³ konsultowaæ swoj¹
politykê w sprawach taksówek z najbardziej
zainteresowanymi czyli z taksówkarzami.

Reprezentacjê œrodowiska wybrano doœæ
przypadkowo (tajemnica jak) zachowuj¹c
jednak pomimo w¹skiego grona ciekaw¹
ró¿norodnoœæ postaci reprezentuj¹cych ró¿ne
interesy.
Mamy wiêc przedstawicieli:
Prywatnych firm - p.Oporskiego z ELE i
p.G³a¿ewskiego z Vol f ry. Dz ia ³aczy
spó³dzielczych - tu p.Biedrzycki z SuperTaxi,
dzia³aczy tajnych zwi¹zków zawodowych
p.Stasiów z SZZ Taksówkarzy RP i
p.Wiêckowski z NSZZ oraz reprezentantów
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Petycja do Rady Miasta
w sprawie podwy¿ek stawek
maksymalnych jest wa¿na!
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Dziêki uprzejmoœci Inspekcji Transportu Drogowego nasza
redakcja mia³a przyjemnoœæ obserwowaæ kontrolê pojazdów
EKO-Call Center (nie)Bezpieczny Przejazd Sp. Z o.o.
Kontrola odby³a siê w nocy z 29/30 listopada w czterech
punktach naszej Stolicy: Pl. Konstytucji, Pl. Powstañców
Warszawy, Bonifraterska przy Ibisie oraz Krucza przy Hotelu
Grand.

Jak wiêkszoœæ takich zmasowanych kontroli i ta mia³a na
celu ukaranie przewoŸników za u¿ywanie taksometru i za
wykonywanie przewozu osób pojazdem nie spe³niaj¹cym
wymagañ konstrukcyjnych (mniej ni¿ 8 osób).

Ka¿dy radiowóz ITD zatrzyma³ po dwa przewozy. Radiowóz
na Pl. Konstytucji skontrolowa³ nawet trzy. Oczywiœcie
standardowo odby³o siê przes³uchanie pasa¿erów – klientów.
¯aden z nich nie odmówi³ z³o¿enia zeznañ. Poinformowano
ich czym w³aœciwie jechali i jaki jest powód zatrzymania
pojazdu. Pasa¿erowie byli oburzeni – myœleli, ¿e skoro
zamawiaj¹ transport w korporacji i przez telefon, to jad¹
czymœ co jest legalne. Wyprowadzono ich z b³êdu.

Wobec nielegalnych przewoŸników ITD wyst¹pi³o z
wnioskiem o ukaranie ka¿dego z nich kwot¹ 10000z³. Z
informacji, które uzyskaliœmy od inspektorów wynika, ¿e nie
zawsze wniosek wystawiony jest na korporacjê EKO lub
spó³ki jej pokrewne. Bywa, ¿e wniosek o ukaranie wystawia
siê na kierowcê – w³aœciciela auta. Wszystko zale¿y od
umowy pomiêdzy przewoŸnikiem a korporacj¹.

Podczas kontroli mieliœmy okazjê porozmawiaæ z
zatrzymanymi kierowcami. Przytaczam poni¿ej tak¹
rozmowê. Bezpieczny Przejazd zatrzymany w okolicy Hotelu
Grand na kruczej.
PrzewoŸnik w³aœnie wysadza³ klienta gdy „dopad³o” go dwoje
inspektorów ITD
Taryfa.info – dzieñ dobry a w³aœciwie dobry wieczór – czy zna
Pan powód dla którego zatrzyma³o Pana ITD?
Kierowca – nie wiem, przecie¿ wyda³em paragon klientowi…
T.i – Ch³opie – udajesz g³upiego i nieœwiadomego czy
faktycznie nie masz pojêcia ¿e robisz coœ niezgodnego z
prawem?
K –Ale o co chodzi? Ja mam wszystkie dokumenty.

T.i – To mo¿e ja Ci wyt³umaczê – zosta³eœ zatrzymany za
wykonywanie przewozu osób samochodem nie
spe³niaj¹cym warunków technicznych. Ma³o tego – wozisz
klienta na licznik a nie masz prawa go mieæ w samochodzie…
K – Ale ja jestem tylko kierowc¹ – zatrudnili mnie jako
kierowcê, Pan Marcin mówi, ¿e jeŸdzimy legalnie, ¿e nie
jesteœmy przewozem tylko agencj¹ ochrony. Mam wydany
identyfikator.
T.i – Czyli to jest samochód spó³ki Bezpieczny Przejazd ?
K – Noo…hmmm… on jest mój yyy… ale wynajêty do agencji
ochrony.
T.i – To znaczy, wynaj¹³eœ im auto a oni dali Ci je do
je¿d¿enia?
K – no tak…
T.i – A ile p³ac¹ Ci miesiêcznie za to, ¿e wynajmujesz im
auto???
K – No…nic. To ja p³acê im bazê i daje pieni¹dze na
zap³acenie ZUSu.
T.i – Dziêkujê za informacjê, ¿yczê powodzenia w dalszej
jeŸdzie.

Straci³em ochotê na jak¹kolwiek dyskusjê. Pojecha³em na ul.
Muranowsk¹, gdzie trwa³a równorzêdna kontrola. Okaza³o
siê, ¿e zatrzymany tam kierowca nie potrafi³ wystawiæ
paragonu, wiêc wypisa³ coœ co nazywa siê „Wniosek
Fakturowy” – Kartka wielkoœci ma³ego rachunku
uproszczonego z nadrukowan¹ zielon¹ - znan¹ nam
koniczynk¹ a na tej karteczce rubryki wype³nione przez
kierowcê z informacj¹ o trasie i kwocie przejazdu. Podobno
na podstawie takiego wnioski EKO wystawia fakturê.

Przy okazji pisania powy¿szego artyku³u przypomnia³a mi siê
sytuacja z przed miesi¹ca. Pojechaliœmy na Towarow¹ do
autobusu zjeœæ „obiad”. Bezpoœrednio przed nami pod
autobusem zaparkowa³o auto EKO. Na 100% wynajmowóz.
Wysiad³ starszy ch³opina i wszed³ do œrodka. Po jego ubraniu
mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e siê mu finansowo nie
przelewa. Twarz strasznie zmêczona ¿yciem – nie wód¹,
tylko prac¹. Facet na pewno wiêkszoœæ ¿ycia ciê¿ko tyra³.
Zamówi³ ¿urek. Wyj¹³ garœæ drobnych. Takich po 5, 10, 20 w
porywach 50 groszy. Odliczy³ i zap³aci³. Stoj¹c za nim w
kieszeni jego mocno rozci¹gniêtej bluzy zobaczyliœmy
kawa³ek suchego chleba. Nasza reakcja by³a
natychmiastowa – œmiech i g³upie docinki odnoœnie sytuacji.
Oczywiœcie miêdzy sob¹ – bo jak kogoœ obgadywaæ to po
cichu. Jakiœ czas póŸniej chwyci³ nas ogromny kac moralny.
Zdaliœmy sobie sprawê, ¿e to co widzieliœmy nie by³o
œmieszne a my zareagowaliœmy jak „buraki”. Goœæ zapewne
pochodzi z ma³ej mieœciny, o której istnieniu 99% z Was
nawet nie s³ysza³a. Ma na utrzymaniu rodzinê. Nie ma pracy.
Przyjecha³ do wielkiej Warszawy. Poszed³ do EKO. Pracuje
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Kontrola EKO
przez ITD

Zabi³em swoje auto. Rozpostar³a siê
przede mn¹ wizja d³ugotrwa³ego i
pewnego braku pracy. Korzystaj¹c z
uprzejmoœci kolegi – taksówkarza, który
u d o s t ê p n i ³ m i w y p o s a ¿ o n e i
przygotowane auto postanowi³em
ruszyæ do pracy. Najpierw jednak
nale¿a³o by uporz¹dkowaæ sprawy
formalne na Canaletta. Wypada³o by
jeŸdziæ legalnie a wiêc przepisaæ swoj¹
licencjê na jego auto. £atwizna. Wizyta
w urzêdzie, chwila w kolejce, wniosek,
kilka kserówek i na miasto. Pozornie tak.
A l e … U z b r o j o n y w k o m p l e t
dokumentów ruszy³em do okienka. I tu
pojawi³ siê pierwszy problem. Na auto
które u¿ytkuje ju¿ jest wydana jedna
licencja. Chwila szukania w przepisach i
okazuje siê, ¿e na jedno auto mog¹ byæ
wydane dwie ró¿ne licencje pod
warunkiem, ¿e s¹ one wydane na inne
osoby – czyli dwie ró¿ne dzia³alnoœci
g o s p o d a r c z e . D o s t a ³ e m w i ê c
zaœwiadczenie o przenoszeniu licencji.
W tym momencie powinienem wyjœæ i w
pe³ni szczêœliwy ruszyæ do pracy.
Niestety pozosta³a jeszcze jedna
kwestia. Przecie¿ na aucie jest numer
licencji w³aœciciela. Co zrobiæ? Z tym
pytaniem zwróci³em siê do pana w
okienku. Proste pytanie, prosta
odpowiedŸ – „proszê siê dopisaæ do
licencji kolegi i jeŸdziæ z jego numerem”
us³ysza³em. Ale ja nie chce jeŸdziæ na
czyjejœ licencji. Skoro prawo pozwala mi
na posiadanie swojej w³asnej na
konkretne auto niezale¿nie od faktu, ¿e
na tym samym aucie jest zupe³nie inna
licencja. Jak mam wiêc prawid³owo
oznakowaæ samochód skoro paski czy
numerki na magnesach s¹ nielegalne i
gro¿¹ mandatem? „Jak Pan korzysta z
auta to musi Pan naklejaæ swój numer
boczny a jak kolega bêdzie jeŸdzi³, to
naklei swój. Piêkna sprawa. Jasna
sytuacja. Komplet cyferek kosztuje 44
grosze. Hipotetycznie zak³adaj¹c, ¿e
auto ma dwóch kierowców i ¿e jeden
jeŸdzi od 7 rano do 19 a drugi od 19 do 7,
to ka¿dy z nich potrzebuje 30 lub 31
kompletów naklejek miesiêcznie. 30 x
0,44z³ = 13z³ 20 gr. Nie maj¹tek- mogê
sobie pozwoliæ na taki wydatek.
Codziennie rano poœwiêcê 5 minut i
naklejê.

Proszê wiêc Pana w okienku o komplet
cyferek na najbli¿szy miesi¹c –
zaznaczaj¹c przy tym, ¿e mój numer
licencji posiada trzy cyfry „9” co daje 6
sztuk dziennie razy 30 dni… hmmm.
Czy ma pan 180 naklejek z cyfr¹ 9 pytam
w okienku? Kolejne proste pytanie i
jeszcze prostsza odpowiedŸ – Tyle to nie
mamy ale mo¿e Pan 6 nakleiæ do góry
nogami. Nie da³em za wygran¹. Proszê
urzêdnika o tych 30 zestawów.
Przygotowuje odliczone 13,20 z³ i…

niestety, d...a! Pan w okienku
informuje mnie z nieskrywanym
ironicznym uœmiechem na ustach, ¿e
on w trakcie mojej wizyty w urzêdzie
mo¿e sprzedaæ mi tylko jeden komplet
oklein. Biorê wiêc kolejny numerek.
Myœlê sobie – kij podejdê 30 razy i po
temacie. Znowu b³¹d. Podchodzê do
okienka i znowu lipa. Okazuje siê ¿e
nale¿ny mi jest tylko jeden zestaw
dziennie. Mora³ jest prosty. Umawiamy
siê ze zmiennikiem o 8 rano na
Canaletta i ka¿dy z nas kupuje jeden
komplet cyferek. A soboty i niedziele…
wolne. Wyszed³em wiêc z urzêdu i
naklei³em na auto drugi zestaw paski +
numer. Naklei³em je zaraz pod
pierwszymi. Wygl¹da œmiesznie ale
przynajmniej ka¿dy ma swój numer.
Czeka³em z niecierpliwoœci¹ na
kontrolê Stra¿y Miejskiej albo Policji.
Doczeka³em siê po kilku dniach.
Stra¿nik Miejski podszed³ do mnie na
Krakowskim Przedmieœciu i zapyta³ siê
czy to jakieœ nowe oznaczenia
warszawskie. Opowiedzia³em historiê
wizyt w BDGiZ i dowiedzia³em siê, ¿e
mandatu nie bêdzie bo nie ma ku temu
podstaw. Tak¹ sam¹ odpowiedŸ
u s ³ y s z a ³ e m o d P o l i c j a n t a
kontroluj¹cego mnie na lotnisku.
Sympatyczny i bardzo ogarniêty pan
po zg³êbieniu pliku dokumentów i
wys³uchaniu historii – podda³ siê.
Stwierdzi³, ¿e jak by strasznie chcia³, to
móg³ by siê doczepiæ do zdublowanych
pasków, ale nie zrobi tego bo nie jest
œwini¹. Szkoda bo ja chêtnie nie przyj¹³
bym mandatu i poczeka³ na opiniê
s¹du. Tak czy inaczej napisa³em maila
do Pana Jacka Ga³ana – G³ównego
Specjalisty w BDGiZ. Zapyta³em jak w
takim wypadku powinno wygl¹daæ
oznakowanie TAXI. Min¹³ miesi¹c a ja
dalej nie uzyska³em odpowiedzi.
Takim oto sposobem potwierdza siê
opinia, ¿e jak braæ (pieni¹dze) to urz¹d
pierwszy a jak daæ (cokolwiek z siebie),
to maj¹ Ciê w ....... .
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Dwie licencje  - Dwie naklejki
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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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
.

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

MIEJSCE NA

TWOJ¥

REKLAMÊ

ksiegi24.pl

BIURO RACHUNKOWE

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Obs³uga Dotacji UE

biuro@ksiegi24.pl

tel. 22 240 30 88 kom. 693 25 77 99

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa
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Wszyscy staramy siê jeŸdziæ uwa¿nie. Czasem jednak to
nie wystarcza i bierzemy udzia³ w kolizji lub wypadku.
Poszkodowany w zdarzeniu mo¿e naprawiæ swój pojazd na
dwa sposoby. Mo¿e skorzystaæ tylko z polisy OC
komunikacyjnego sprawcy, lub - jeœli ma polisê AC - mo¿e
zg³osiæ szkodê do swojego ubezpieczyciela i naprawiæ swój
samochód z tej polisy. Zwykle ta druga opcja gwarantuje
szybsz¹ naprawê. Nie zamyka mu to drogi do roszczeñ z
polisy OC komunikacyjnego sprawcy wypadku. Mo¿e to byæ
op³acalne, poniewa¿ zakres œwiadczeñ z polisy AC jest
zwykle wê¿szy ni¿ ten wynikaj¹cy z polisy OC sprawcy
wypadku. W pierwszym przypadku okreœlaj¹ go ogólne
warunki ubezpieczenia, na które wyraziliœmy zgodê
podpisuj¹c dobrowolnie polisê AC. W przypadku likwidacji
szkody z OC komunikacyjnego sprawcy zakres
odpowiedzialnoœci i œwiadczeñ okreœlaj¹ kodeks cywilny oraz
ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Dlatego
uprawnienia s¹ szersze.

Przy likwidacji szkody z OC komunikacyjnego, pokrywane
s¹ szkody za doznane obra¿enia cia³a, koszty leczenia
urazów odniesionych w wypadku, koszt dojazdów do
placówek medycznych, zniszczone w wypadku mienie oraz
inne wszelkie koszty zwi¹zane z wypadkiem jak np.
zniszczone auto; przys³uguje te¿ prawo do pokrycia np.
kosztów holowania pojazdu czy parkingu, wynajmu
samochodu zastêpczego, uwzglêdnienia w odszkodowaniu
podatku VAT, nie potr¹cania tzw. amortyzacji czêœci przy
wyliczaniu odszkodowania, uwzglêdnienia przy wyp³acie
odszkodowania utraty wartoœci rynkowej pojazdu po
naprawie. Niestety czêsto pojawiaj¹ siê problemy z
wyegzekwowaniem wszystkich wymienionych uprawnieñ od
Towarzystwa, ale warto o nie walczyæ, bo prawo jest po
stronie poszkodowanych. W sporach z Towarzystwami
wsparciem mo¿e s³u¿yæ Rzecznik Ubezpieczonych.

Nie zawsze podpisane umowy AC daj¹ tak szerok¹
ochronê, np. opcja wynajmu pojazdu zastêpczego jest
dostêpna zwykle w dro¿szych wariantach polis AC. Wiêcej
trzeba te¿ zap³aciæ za polisê nieprzewiduj¹c¹ potr¹ceñ z
tytu³u zu¿ycia czêœci zamiennych.

Ubezpieczyciele przewa¿nie oferuj¹ umowy AC dla
samochodów nie starszych ni¿ 10-15 lat. Dlatego wiêkszoœæ
klientów nie ma takiej ochrony. Poza tym w umowach AC
coraz popularniejsze jest stosowanie 10-20 proc. potr¹ceñ
odszkodowania (tzw. franszyzy czy udzia³u w³asnego) w
zamian za ni¿sz¹ sk³adkê. Czasem wprowadzenie udzia³u
w³asnego jest w ogóle warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia. Tê ró¿nicê mo¿na pokryæ z polisy OC
sprawcy.

Najistotniejsze jest jednak, ¿e z OC komunikacyjnego
pokrywane s¹ równie¿ szkody za doznane obra¿enia cia³a,
koszty leczenia urazów odniesionych w wypadku, koszt
dojazdów do placówek medycznych, zniszczone w wypadku
mienie oraz inne wszelkie koszty zwi¹zane z wypadkiem.
Tego nie ma w zakresie ¿adnej polisyAC.

Przed podjêciem decyzji o skorzystaniu z polisyAC warto
sprawdziæ, czy towarzystwo potraktuje takie zdarzenie jak
zwyk³e zg³oszenie szkody, które skutkuje utrat¹ czêœci zni¿ek
za bezszkodowoœæ.

Praktyka rynkowa w tym zakresie nie jest jednolita.
Towarzystwa mog¹ skorzystaæ z prawa ¿¹dania zwrotu
wyp³aconego swojemu klientowi odszkodowania od
ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zwykle to robi¹ i dlatego

obecnych warunkach dla wiêkszoœci warszawskich taksówkarzy nie
spowodowa³aby zmiany stawki pocz¹tkowej, a w wielu firmach wrêcz j¹
obni¿y³a. Naiwnoœci¹ by³oby s¹dziæ, ¿e tañsze korporacje natychmiast
wyrównaj¹ stawkê. Otó¿ nie wyrównaj¹ ! Zacisn¹ zêby i zastosuj¹ siê do
regulacji, szczególnie ¿e to “nie ich wina”. A kierowców to specjalnie po
kieszeni nie uderzy (4 X 1,80 = 7,20, czyli 0,80 x 250 kursów = 200 z³). Nikt z
tego powodu nie bêdzie zmienia³ korporacji, a wysoce prawdopodobny jest
wzrost iloœci kursów.

Cel tej regulacji pozostaje wiêc ciemny i niejasny. Czemu mia³by s³u¿yæ ?
Mo¿e wprowadzeniu zamieszania na w³aœnie stabilizuj¹cym siê rynku taxi ?
NSZZ milczy.

Wasze zaanga¿owanie w podpisywanie i dostarczanie nam petycji w
sprawie podwy¿ki na 10 z³otych nie by³o bezsensowne. S¹ si³y w Ratuszu i
poza nim, które chc¹ zatrzymaæ realizacjê porozumieñ sprzed roku,
zmarnotrawiæ pracê zaanga¿owanych kolegów (zniechêciæ ich), a resztê
œrodowiska ubezw³asnowolniæ.

Ze swojej strony jako gazeta zrobimy wszystko, by tak siê nie sta³o. Swoj¹
wspó³pracê oferujemy wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom
taksówkowym. Dla naszego wspólnego dobra.

Jak pokaza³ protest we wrzeœniu 2011 roku, mamy jako taksówkarze
instrumenty, których mo¿na u¿yæ, kiedy zawodz¹ negocjacje. Szczególnie
je¿eli negocjacje prowadzone s¹ w sposób ca³kowicie lekcewa¿¹cy
argumenty drugiej strony i uwarunkowania ekonomiczne.

Levi Rex

po 16 godzin dziennie – po odliczeniu kosztów op³at i
wynajmu auta zostaje mu mo¿e 40 mo¿e 50 z³ na czysto.

Takie pieni¹dze w tej ma³ej mieœcinie pozwol¹ wy¿ywiæ i
utrzymaæ rodzinê. Chleb z kieszeni jest tym, co je ca³y dzieñ a
wieczorem wyskrobie drobnymi na jedyny ciep³y posi³ek. Tak
– jest przewoŸnikiem i to nale¿y potêpiaæ.

Coœ chcia³em Wam uœwiadomiæ – pewna bezradnoœæ
¿yciowa takich ludzi jest perfidnie wykorzystywana przez
w³aœcicieli wiadomej firmy przewozowej. Czerpi¹ ogromne
pieni¹dze ¿eruj¹c na bezradnoœci innych i wystawiaj¹c ich na
minê. Jeœli wy¿ej opisany goœæ trafi³ by na tak¹ kontrolê ITD i
dosta³ by mandat powiedzmy 2000z³… Myœlê, ¿e taka kwota
by³a by dla niego nieosi¹galna.

Tak – przewozy trzeba têpiæ, ale trzeba te¿ znaleŸæ sposób
aby uderzyæ w przestêpcze korporacje. Samych
przewoŸników nale¿a³o by równie¿ edukowaæ. Wiêkszoœæ z
nich naprawdê nie ma œwiadomoœci, ¿e robi coœ niezgodnego
z prawem. Pan Marcin powiedzia³ ¿e jest legalnie a oni mu
wierz¹… resztê pozostawiam Waszym przemyœleniom.

212

LIKWIDACJA SZKÓD
KOMUNIKACYJNYCH

Kontrola EKO przez ITD
Ci¹g dalszy ze str. 2

Wrzesieñ 2011

Demonstracja w sprawie podwy¿ki na 10 z³

9

501 20 47 47
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niektóre uznaj¹, ¿e skoro uda³o siê odzyskaæ pieni¹dze
wyp³acone z polisy AC, to nie ma potrzeby karania klienta
utrat¹ zni¿ek za bezszkodowoœæ. Inne przyjmuj¹ odmienn¹
strategiê, uzasadniaj¹c, ¿e ubezpieczyciel sprawcy nie
zwraca im kosztów poniesionych na likwidacjê szkody i te
wydatki ma zrekompensowaæ podwy¿ka sk³adki za AC w
kolejnym okresie.

W razie szkody polegaj¹cej jedynie na uszkodzeniu szyby
warto siê zastanowiæ nad skorzystaniem z ubezpieczenia
szyb oferowanego przez wiêkszoœæ Towarzystw
ubezpieczeniowych jako dodatkow¹ us³ugê przy zakupie OC
lub pakietu OC + AC. Likwidacja takiej szkody jest
wpisywana do UFG i podczas weryfikacji klienta przez
agenta ubezpieczeniowego przy zawieraniu polisy mo¿e
mieæ wp³yw na jego szkodowoœæ (nie wszystkie Towarzystwa
ubezpieczeniowe podnosz¹ szkodowoœæ w przypadku
pokrycia naprawy lub wymiany szyby z ubezpieczenia szyb,
ale tak¿e nie zawsze jest widoczne w UFG, ¿e szkoda
zosta³a zlikwidowana z ubezpieczenia szyb, a nie z OC lub
AC).
W przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy
Towarzystwo ma obowi¹zek wyp³aciæ odszkodowanie w
ci¹gu 30 dni od zg³oszenia szkody. W razie niejasnoœci i
koniecznoœci ich wyjaœnienia, kwota bezsporna musi zostaæ
wyp³acona w powy¿szym terminie, a pozosta³a kwota nie

póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od wyjaœnienia w¹tpliwoœci. W
razie przekroczenia przez Ubezpieczyciela tych terminów
mo¿emy do niego wyst¹piæ tak¿e o wyp³atê odsetek
ustawowych nale¿nych nam z tytu³u tego opóŸnienia.

Policjê nale¿y bezzw³ocznie zawiadomiæ w przypadku:
• kradzie¿y pojazdu lub jakiejkolwiek jego czêœci,
• p o w a ¿ n e j s z k o d y w p o j e Ÿ d z i e ,
• w y p a d k u z o f i a r a m i w l u d z i a c h ,
• kradzie¿y dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu
W pozosta³ych przypadkach na potrzeby likwidacji szkody z
OC sprawcy wystarczy jego oœwiadczenie. Wiêkszoœæ
Towarzystw Ubezpieczeniowych dysponuje wzorami takich
oœwiadczeñ – mo¿na je znaleŸæ na stronach internetowych
Towarzystw lub otrzymaæ u agenta ubezpieczeniowego.

W razie problemów z wyegzekwowaniem nale¿nego nam
odszkodowania mo¿emy siê zwróciæ o pomoc do Rzecznika
Ubezpieczonych. Na stronie znajdziemy nie
tylko ABC ubezpieczonego i uregulowania prawne, ale tak¿e
zestawienie odpowiedzi na pytania i kontakt do ekspertów
mog¹cym nam doradziæ oraz wzory pism. Skargê nale¿y
z³o¿yæ na piœmie i przes³aæ na adres Rzecznika.

Justy

www.rzu.gov.pl
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Janek w³aœnie dosta³ zlecenie. Korzystaj¹c z faktu, ¿e ma
nieca³y kilometr do adresu a w okresie przedœwi¹tecznym w
jego korporacji czas dolotu w strefie wynosi 20 minut oraz to,
¿e jest wieczór i korki ju¿ siê skoñczy³y, postanowi³ podjechaæ
po drodze na stacjê benzynow¹ u zbiegu ulicy Grzybowskiej i
Wroniej.

Coœ zjem i wypije kawê – pomyœla³. Zaparkowa³ i wszed³ do
œrodka. W jego g³owie k³êbi³y siê myœli „hot-dog z parówk¹
czy z kabanosem? … Kawa czarna czy z mlekiem???” Jego
rozmyœlania przerwa³a próba nawi¹zania dialogu przez
niezbyt trzeŸwego obywatela oczekuj¹cego w kolejce. Janek
podj¹³ szybk¹ decyzjê – zestaw taxi czyli kabanos i bia³a po
czym wda³ siê w polityczno – ¿yciow¹ dyskusjê. Obywatel
opuœci³ budynek stacji lekko chwiejnym krokiem coœ
be³kocz¹c o brzozie i zamachu. Janek zap³aci³ i poszed³ robiæ
kawê. Gdy odchodzi³ od ekspresu nieœmia³o mieszaj¹c napój
w tekturowym kubku, kontem oka zobaczy³ pijanego
obywatela, który w³aœnie bohatersko wsiad³ do bia³ej Toyoty i
ruszy³ w drogê. „Tak tego zostawiæ nie mo¿na - spe³niê swój
obywatelski obowi¹zek” pomyœla³. Porzuci³ jeszcze nie
zrobionego hot-doga i ruszy³ w poœcig. Toyota ³ami¹c zakaz
skrêci³a z Wroniej w prawo w Grzybowsk¹. Janek z jednego
telefonu zadzwoni³ na 112 a z drugiego w miêdzyczasie do
kolegi z korporacji ¿eby oddaæ nu swoje zlecenie. „Pogotowie
policji proszê czekaæ” – nieskoñczenie w s³uchawce by³o
s³ychaæ ten sam komunikat. „Policja s³ucham” odezwa³ siê w
koñcu g³os dyspozytora. Janek szybko nakreœli³ problem i
poinformowa³ gdzie siê dok³adnie znajduj¹. „Plac
Narutowicza w stronê Okêcia – ca³y czas za nim jadê…” Auta
mija³y kolejne ulice i skrzy¿owania. „Jesteœmy ju¿ przy
£opuszañskiej – w tym tempie to mo¿e zatrzymacie go pod
Krakowem” rzuci³ do s³uchawki z nut¹ ironii. Czas mija³, mija³y
kolejne kilometry. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e
zatrzymania w najlepszym wypadku bêdzie dokonywaæ
policja z Raszyna gdy¿ Toyota zbli¿a³a siê do granic
warszawy. Mijali w³aœnie pêtlê autobusow¹ na Okêciu. Nagle
rozb³ys³y niebieskie œwiat³a, zawy³a syrena i z ulicy
Mineralnej a Al. Krakowsk¹ z durz¹ prêdkoœci¹ skrêci³o auto
koreañskiej marki przypominaj¹cej pewn¹ nieprzyjemn¹
chorobê. Kierowcy Toyoty kazano zjechaæ na parking du¿ego
sklepu sportowego w którego nazwie jest pewna konkurencja
sportowa sk³adaj¹ca siê z dziesiêciu dyscyplin. Po chwili
podjecha³ drugi radiowóz. Tym sposobem pijany kierowca
zosta³ ujêty. Janek dumny z siebie wróci³ do pracy.
„Przejechaliœmy tyle kilometrów, tyle skrzy¿owañ, tyle
przejœæ dla pieszych” pomyœla³. W koñcu jest taksówkarzem
– pozycjê Toyoty podawa³ z dok³adnoœci¹ œwie¿o
zaktualizowanego GPS-a. „Przecie¿ ktoœ móg³ przechodziæ
przez pasy, ktoœ móg³ jechaæ z dzieckiem. Dlaczego policji
zajê³o tyle czasu zatrzymanie jednego auta??? Dlaczego tyle
czasu nie mog³em siê dodzwoniæ na policjê? A jak by ktoœ
mnie napad³ – czy te¿ by to tyle trwa³o?” W tym w³aœnie
momencie przypomnia³ sobie pewien film:

– Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przechodzi³a do
domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie by³o, a
dzisiaj ju¿ by by³, to wy byœcie staruszkê przejechali, tak? A to
byæ mo¿e wasza matka!
– Jak ja mogê przejechaæ matkê na szosie, jak moja matka
siedzi z ty³u?
– Halo, tu „Brzoza”, tu „Brzoza”! �le ciê s³yszê! Powtarzam,
powiedzia³, ¿e matka siedzi z ty³u... „Matka siedzi z ty³u!” Tak
powiedzia³!

J- znowu nadaje23

5

Opowiesci Niewyssane z Palca

spo³ecznych stowarzyszeñ - Krajowej Izby Gospodarczej
Taksówkarzy i Grupy Inicjatywnej Taksówkarzy Warszawa.
Zapewne niektóre z nazw tych organizacji widzicie pierwszy
raz w ¿yciu, ale przyjmijmy ¿e pocz¹tki s¹ trudne i
stowarzyszenia i zwi¹zki maj¹ na razie charakter “kadrowy”.
Wyj¹tkiem jest tu oczywiœcie NSZZ, które mia³o w swoich
pocz¹tkach byæ organizacj¹ masow¹ lecz zesz³o jak to siê
mówi “do podziemia” i koncentruje siê na tajnych misjach
zakulisowych i dzia³aniach partyzanckich “z zasadzki”.

Propozycje Ratusza to w zasadzie dwa warianty :

Likwidacja II strefy taxi (Czyli ca³e miasto w I strefie)
Op³ata maksymalna za 1 km na I taryfie - 3,50 PLN;
Op³ata za 1 godzinê postoju œciœle powi¹zana z op³at¹ za 1
km – tj. x 20 (przyk³ad: stawka za 1 km = 2,00 PLN x 20 =
40,00 PLN) nie wiêcej jednak ni¿ 60 z³ za 1 godzinê postoju;

Mo¿liwoœæ pobierania dop³aty w kwocie do 20 z³ za przewóz
wiêcej ni¿ 4 osób.

Czyli jak widzimy w³adze miasta usi³uj¹ rakiem wycofaæ siê z
danych nam w 2011 r obietnic o przejœciowej podwy¿ce na 8
z³ w 2012 r i docelowej 10 z³ w 2013 r.

Zamiast tego serwowane s¹ nam jakieœ ch³odne och³apy w
postaci niewielkiego podniesienia stawki maksymalnej za
km, czy te¿ postojówki. O dop³acie za bus-a nie wspominam
nawet, bo i tak jest ju¿ “po cichu” stosowana przez korporacje
przy podstawianiu samochodu. Jednoczeœnie, abyœmy
przypadkiem coœ nie zyskali, chc¹ likwidacji II strefy Taxi.
Ciekawe, kto dobrowolnie ruszy z klientem w jakieœ
nieprzebyte leœne ostêpy za klika czy kilkanaœcie z³otych ?

Co kieruje Rad¹ Miasta, ¿e od kilku ju¿ lat notorycznie d¹¿y
do przesuwania granicy I strefy taxi poza rejony zwartej
zabudowy i obejmowania t¹ stref¹ terenów, na których przez
wiele kilometrów nie ma postojów taxi, bo i tak nikt na nie nie
przyjdzie ? Byæ mo¿e inspiratorzy tych nieuzasadnionych
rozwi¹zañ sami mieszkaj¹ w tych dziwnych odludnych
miejscach lub zamierzaj¹ siê tam przeprowadziæ ? Tyle teorie
spiskowe. OdpowiedŸ mo¿e byæ jednak prosta i smutna:
miasto chce po prostu zaoszczêdziæ na niebieskich tablicach
“II strefa taxi”.

Z tego, co siê dowiedzia³a Redakcja, poœród ww.
konsultowanych œrodowisk brak jest co do zasady akceptacji
dla zachowania 8-z³otowej maksymalnej op³aty wstêpnej.
Niektórzy z obecnych na ostatnim posiedzeniu postulowali
nawet 12 z³otych.

Jednak nie wszyscy s¹ z nami. Swój odrêbny i szkodliwy
projekt zg³osi³o NSZZ. Przewiduje on powi¹zanie
maksymalnej stawki pocz¹tkowej z cen¹ kilometra. Mia³oby
to wygl¹daæ w nastêpuj¹cy sposób: stawka pocz¹tkowa
mia³aby byæ 4-krotnoœci¹ stawki za kilometr. Czyli w

Wariant I

Op³ata pocz¹tkowa w wysokoœci 8 z³.

Wariant II
Likwidacja II strefy taxi (Czyli ca³e miasto w I strefie)
Op³ata maksymalna za 1 km na I taryfie - 3,50 PLN;
Op³ata za 1 godzinê postoju œciœle powi¹zana z op³at¹ za 1
km – tj. x 20 (przyk³ad: stawka za 1 km = 2,00 PLN x 20 =
40,00 PLN) nie wiêcej jednak ni¿ 60 z³ za 1 godzinê postoju;
Op³ata pocz¹tkowa w wysokoœci 8 z³.

Konsulta cjen
Ci¹g dalszy ze str.1

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
(Skoda Octavia 1.6 B 2010 r. 60% zni¿ki Warszawa )

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )
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niektóre uznaj¹, ¿e skoro uda³o siê odzyskaæ pieni¹dze
wyp³acone z polisy AC, to nie ma potrzeby karania klienta
utrat¹ zni¿ek za bezszkodowoœæ. Inne przyjmuj¹ odmienn¹
strategiê, uzasadniaj¹c, ¿e ubezpieczyciel sprawcy nie
zwraca im kosztów poniesionych na likwidacjê szkody i te
wydatki ma zrekompensowaæ podwy¿ka sk³adki za AC w
kolejnym okresie.

W razie szkody polegaj¹cej jedynie na uszkodzeniu szyby
warto siê zastanowiæ nad skorzystaniem z ubezpieczenia
szyb oferowanego przez wiêkszoœæ Towarzystw
ubezpieczeniowych jako dodatkow¹ us³ugê przy zakupie OC
lub pakietu OC + AC. Likwidacja takiej szkody jest
wpisywana do UFG i podczas weryfikacji klienta przez
agenta ubezpieczeniowego przy zawieraniu polisy mo¿e
mieæ wp³yw na jego szkodowoœæ (nie wszystkie Towarzystwa
ubezpieczeniowe podnosz¹ szkodowoœæ w przypadku
pokrycia naprawy lub wymiany szyby z ubezpieczenia szyb,
ale tak¿e nie zawsze jest widoczne w UFG, ¿e szkoda
zosta³a zlikwidowana z ubezpieczenia szyb, a nie z OC lub
AC).
W przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy
Towarzystwo ma obowi¹zek wyp³aciæ odszkodowanie w
ci¹gu 30 dni od zg³oszenia szkody. W razie niejasnoœci i
koniecznoœci ich wyjaœnienia, kwota bezsporna musi zostaæ
wyp³acona w powy¿szym terminie, a pozosta³a kwota nie

póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od wyjaœnienia w¹tpliwoœci. W
razie przekroczenia przez Ubezpieczyciela tych terminów
mo¿emy do niego wyst¹piæ tak¿e o wyp³atê odsetek
ustawowych nale¿nych nam z tytu³u tego opóŸnienia.

Policjê nale¿y bezzw³ocznie zawiadomiæ w przypadku:
• kradzie¿y pojazdu lub jakiejkolwiek jego czêœci,
• p o w a ¿ n e j s z k o d y w p o j e Ÿ d z i e ,
• w y p a d k u z o f i a r a m i w l u d z i a c h ,
• kradzie¿y dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu
W pozosta³ych przypadkach na potrzeby likwidacji szkody z
OC sprawcy wystarczy jego oœwiadczenie. Wiêkszoœæ
Towarzystw Ubezpieczeniowych dysponuje wzorami takich
oœwiadczeñ – mo¿na je znaleŸæ na stronach internetowych
Towarzystw lub otrzymaæ u agenta ubezpieczeniowego.

W razie problemów z wyegzekwowaniem nale¿nego nam
odszkodowania mo¿emy siê zwróciæ o pomoc do Rzecznika
Ubezpieczonych. Na stronie znajdziemy nie
tylko ABC ubezpieczonego i uregulowania prawne, ale tak¿e
zestawienie odpowiedzi na pytania i kontakt do ekspertów
mog¹cym nam doradziæ oraz wzory pism. Skargê nale¿y
z³o¿yæ na piœmie i przes³aæ na adres Rzecznika.

Justy

www.rzu.gov.pl
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Janek w³aœnie dosta³ zlecenie. Korzystaj¹c z faktu, ¿e ma
nieca³y kilometr do adresu a w okresie przedœwi¹tecznym w
jego korporacji czas dolotu w strefie wynosi 20 minut oraz to,
¿e jest wieczór i korki ju¿ siê skoñczy³y, postanowi³ podjechaæ
po drodze na stacjê benzynow¹ u zbiegu ulicy Grzybowskiej i
Wroniej.

Coœ zjem i wypije kawê – pomyœla³. Zaparkowa³ i wszed³ do
œrodka. W jego g³owie k³êbi³y siê myœli „hot-dog z parówk¹
czy z kabanosem? … Kawa czarna czy z mlekiem???” Jego
rozmyœlania przerwa³a próba nawi¹zania dialogu przez
niezbyt trzeŸwego obywatela oczekuj¹cego w kolejce. Janek
podj¹³ szybk¹ decyzjê – zestaw taxi czyli kabanos i bia³a po
czym wda³ siê w polityczno – ¿yciow¹ dyskusjê. Obywatel
opuœci³ budynek stacji lekko chwiejnym krokiem coœ
be³kocz¹c o brzozie i zamachu. Janek zap³aci³ i poszed³ robiæ
kawê. Gdy odchodzi³ od ekspresu nieœmia³o mieszaj¹c napój
w tekturowym kubku, kontem oka zobaczy³ pijanego
obywatela, który w³aœnie bohatersko wsiad³ do bia³ej Toyoty i
ruszy³ w drogê. „Tak tego zostawiæ nie mo¿na - spe³niê swój
obywatelski obowi¹zek” pomyœla³. Porzuci³ jeszcze nie
zrobionego hot-doga i ruszy³ w poœcig. Toyota ³ami¹c zakaz
skrêci³a z Wroniej w prawo w Grzybowsk¹. Janek z jednego
telefonu zadzwoni³ na 112 a z drugiego w miêdzyczasie do
kolegi z korporacji ¿eby oddaæ nu swoje zlecenie. „Pogotowie
policji proszê czekaæ” – nieskoñczenie w s³uchawce by³o
s³ychaæ ten sam komunikat. „Policja s³ucham” odezwa³ siê w
koñcu g³os dyspozytora. Janek szybko nakreœli³ problem i
poinformowa³ gdzie siê dok³adnie znajduj¹. „Plac
Narutowicza w stronê Okêcia – ca³y czas za nim jadê…” Auta
mija³y kolejne ulice i skrzy¿owania. „Jesteœmy ju¿ przy
£opuszañskiej – w tym tempie to mo¿e zatrzymacie go pod
Krakowem” rzuci³ do s³uchawki z nut¹ ironii. Czas mija³, mija³y
kolejne kilometry. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e
zatrzymania w najlepszym wypadku bêdzie dokonywaæ
policja z Raszyna gdy¿ Toyota zbli¿a³a siê do granic
warszawy. Mijali w³aœnie pêtlê autobusow¹ na Okêciu. Nagle
rozb³ys³y niebieskie œwiat³a, zawy³a syrena i z ulicy
Mineralnej a Al. Krakowsk¹ z durz¹ prêdkoœci¹ skrêci³o auto
koreañskiej marki przypominaj¹cej pewn¹ nieprzyjemn¹
chorobê. Kierowcy Toyoty kazano zjechaæ na parking du¿ego
sklepu sportowego w którego nazwie jest pewna konkurencja
sportowa sk³adaj¹ca siê z dziesiêciu dyscyplin. Po chwili
podjecha³ drugi radiowóz. Tym sposobem pijany kierowca
zosta³ ujêty. Janek dumny z siebie wróci³ do pracy.
„Przejechaliœmy tyle kilometrów, tyle skrzy¿owañ, tyle
przejœæ dla pieszych” pomyœla³. W koñcu jest taksówkarzem
– pozycjê Toyoty podawa³ z dok³adnoœci¹ œwie¿o
zaktualizowanego GPS-a. „Przecie¿ ktoœ móg³ przechodziæ
przez pasy, ktoœ móg³ jechaæ z dzieckiem. Dlaczego policji
zajê³o tyle czasu zatrzymanie jednego auta??? Dlaczego tyle
czasu nie mog³em siê dodzwoniæ na policjê? A jak by ktoœ
mnie napad³ – czy te¿ by to tyle trwa³o?” W tym w³aœnie
momencie przypomnia³ sobie pewien film:

– Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przechodzi³a do
domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie by³o, a
dzisiaj ju¿ by by³, to wy byœcie staruszkê przejechali, tak? A to
byæ mo¿e wasza matka!
– Jak ja mogê przejechaæ matkê na szosie, jak moja matka
siedzi z ty³u?
– Halo, tu „Brzoza”, tu „Brzoza”! �le ciê s³yszê! Powtarzam,
powiedzia³, ¿e matka siedzi z ty³u... „Matka siedzi z ty³u!” Tak
powiedzia³!

J- znowu nadaje23
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Opowiesci Niewyssane z Palca

spo³ecznych stowarzyszeñ - Krajowej Izby Gospodarczej
Taksówkarzy i Grupy Inicjatywnej Taksówkarzy Warszawa.
Zapewne niektóre z nazw tych organizacji widzicie pierwszy
raz w ¿yciu, ale przyjmijmy ¿e pocz¹tki s¹ trudne i
stowarzyszenia i zwi¹zki maj¹ na razie charakter “kadrowy”.
Wyj¹tkiem jest tu oczywiœcie NSZZ, które mia³o w swoich
pocz¹tkach byæ organizacj¹ masow¹ lecz zesz³o jak to siê
mówi “do podziemia” i koncentruje siê na tajnych misjach
zakulisowych i dzia³aniach partyzanckich “z zasadzki”.

Propozycje Ratusza to w zasadzie dwa warianty :

Likwidacja II strefy taxi (Czyli ca³e miasto w I strefie)
Op³ata maksymalna za 1 km na I taryfie - 3,50 PLN;
Op³ata za 1 godzinê postoju œciœle powi¹zana z op³at¹ za 1
km – tj. x 20 (przyk³ad: stawka za 1 km = 2,00 PLN x 20 =
40,00 PLN) nie wiêcej jednak ni¿ 60 z³ za 1 godzinê postoju;

Mo¿liwoœæ pobierania dop³aty w kwocie do 20 z³ za przewóz
wiêcej ni¿ 4 osób.

Czyli jak widzimy w³adze miasta usi³uj¹ rakiem wycofaæ siê z
danych nam w 2011 r obietnic o przejœciowej podwy¿ce na 8
z³ w 2012 r i docelowej 10 z³ w 2013 r.

Zamiast tego serwowane s¹ nam jakieœ ch³odne och³apy w
postaci niewielkiego podniesienia stawki maksymalnej za
km, czy te¿ postojówki. O dop³acie za bus-a nie wspominam
nawet, bo i tak jest ju¿ “po cichu” stosowana przez korporacje
przy podstawianiu samochodu. Jednoczeœnie, abyœmy
przypadkiem coœ nie zyskali, chc¹ likwidacji II strefy Taxi.
Ciekawe, kto dobrowolnie ruszy z klientem w jakieœ
nieprzebyte leœne ostêpy za klika czy kilkanaœcie z³otych ?

Co kieruje Rad¹ Miasta, ¿e od kilku ju¿ lat notorycznie d¹¿y
do przesuwania granicy I strefy taxi poza rejony zwartej
zabudowy i obejmowania t¹ stref¹ terenów, na których przez
wiele kilometrów nie ma postojów taxi, bo i tak nikt na nie nie
przyjdzie ? Byæ mo¿e inspiratorzy tych nieuzasadnionych
rozwi¹zañ sami mieszkaj¹ w tych dziwnych odludnych
miejscach lub zamierzaj¹ siê tam przeprowadziæ ? Tyle teorie
spiskowe. OdpowiedŸ mo¿e byæ jednak prosta i smutna:
miasto chce po prostu zaoszczêdziæ na niebieskich tablicach
“II strefa taxi”.

Z tego, co siê dowiedzia³a Redakcja, poœród ww.
konsultowanych œrodowisk brak jest co do zasady akceptacji
dla zachowania 8-z³otowej maksymalnej op³aty wstêpnej.
Niektórzy z obecnych na ostatnim posiedzeniu postulowali
nawet 12 z³otych.

Jednak nie wszyscy s¹ z nami. Swój odrêbny i szkodliwy
projekt zg³osi³o NSZZ. Przewiduje on powi¹zanie
maksymalnej stawki pocz¹tkowej z cen¹ kilometra. Mia³oby
to wygl¹daæ w nastêpuj¹cy sposób: stawka pocz¹tkowa
mia³aby byæ 4-krotnoœci¹ stawki za kilometr. Czyli w

Wariant I

Op³ata pocz¹tkowa w wysokoœci 8 z³.

Wariant II
Likwidacja II strefy taxi (Czyli ca³e miasto w I strefie)
Op³ata maksymalna za 1 km na I taryfie - 3,50 PLN;
Op³ata za 1 godzinê postoju œciœle powi¹zana z op³at¹ za 1
km – tj. x 20 (przyk³ad: stawka za 1 km = 2,00 PLN x 20 =
40,00 PLN) nie wiêcej jednak ni¿ 60 z³ za 1 godzinê postoju;
Op³ata pocz¹tkowa w wysokoœci 8 z³.

Konsulta cjen
Ci¹g dalszy ze str.1

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
(Skoda Octavia 1.6 B 2010 r. 60% zni¿ki Warszawa )

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )
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Wszyscy staramy siê jeŸdziæ uwa¿nie. Czasem jednak to
nie wystarcza i bierzemy udzia³ w kolizji lub wypadku.
Poszkodowany w zdarzeniu mo¿e naprawiæ swój pojazd na
dwa sposoby. Mo¿e skorzystaæ tylko z polisy OC
komunikacyjnego sprawcy, lub - jeœli ma polisê AC - mo¿e
zg³osiæ szkodê do swojego ubezpieczyciela i naprawiæ swój
samochód z tej polisy. Zwykle ta druga opcja gwarantuje
szybsz¹ naprawê. Nie zamyka mu to drogi do roszczeñ z
polisy OC komunikacyjnego sprawcy wypadku. Mo¿e to byæ
op³acalne, poniewa¿ zakres œwiadczeñ z polisy AC jest
zwykle wê¿szy ni¿ ten wynikaj¹cy z polisy OC sprawcy
wypadku. W pierwszym przypadku okreœlaj¹ go ogólne
warunki ubezpieczenia, na które wyraziliœmy zgodê
podpisuj¹c dobrowolnie polisê AC. W przypadku likwidacji
szkody z OC komunikacyjnego sprawcy zakres
odpowiedzialnoœci i œwiadczeñ okreœlaj¹ kodeks cywilny oraz
ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Dlatego
uprawnienia s¹ szersze.

Przy likwidacji szkody z OC komunikacyjnego, pokrywane
s¹ szkody za doznane obra¿enia cia³a, koszty leczenia
urazów odniesionych w wypadku, koszt dojazdów do
placówek medycznych, zniszczone w wypadku mienie oraz
inne wszelkie koszty zwi¹zane z wypadkiem jak np.
zniszczone auto; przys³uguje te¿ prawo do pokrycia np.
kosztów holowania pojazdu czy parkingu, wynajmu
samochodu zastêpczego, uwzglêdnienia w odszkodowaniu
podatku VAT, nie potr¹cania tzw. amortyzacji czêœci przy
wyliczaniu odszkodowania, uwzglêdnienia przy wyp³acie
odszkodowania utraty wartoœci rynkowej pojazdu po
naprawie. Niestety czêsto pojawiaj¹ siê problemy z
wyegzekwowaniem wszystkich wymienionych uprawnieñ od
Towarzystwa, ale warto o nie walczyæ, bo prawo jest po
stronie poszkodowanych. W sporach z Towarzystwami
wsparciem mo¿e s³u¿yæ Rzecznik Ubezpieczonych.

Nie zawsze podpisane umowy AC daj¹ tak szerok¹
ochronê, np. opcja wynajmu pojazdu zastêpczego jest
dostêpna zwykle w dro¿szych wariantach polis AC. Wiêcej
trzeba te¿ zap³aciæ za polisê nieprzewiduj¹c¹ potr¹ceñ z
tytu³u zu¿ycia czêœci zamiennych.

Ubezpieczyciele przewa¿nie oferuj¹ umowy AC dla
samochodów nie starszych ni¿ 10-15 lat. Dlatego wiêkszoœæ
klientów nie ma takiej ochrony. Poza tym w umowach AC
coraz popularniejsze jest stosowanie 10-20 proc. potr¹ceñ
odszkodowania (tzw. franszyzy czy udzia³u w³asnego) w
zamian za ni¿sz¹ sk³adkê. Czasem wprowadzenie udzia³u
w³asnego jest w ogóle warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia. Tê ró¿nicê mo¿na pokryæ z polisy OC
sprawcy.

Najistotniejsze jest jednak, ¿e z OC komunikacyjnego
pokrywane s¹ równie¿ szkody za doznane obra¿enia cia³a,
koszty leczenia urazów odniesionych w wypadku, koszt
dojazdów do placówek medycznych, zniszczone w wypadku
mienie oraz inne wszelkie koszty zwi¹zane z wypadkiem.
Tego nie ma w zakresie ¿adnej polisyAC.

Przed podjêciem decyzji o skorzystaniu z polisyAC warto
sprawdziæ, czy towarzystwo potraktuje takie zdarzenie jak
zwyk³e zg³oszenie szkody, które skutkuje utrat¹ czêœci zni¿ek
za bezszkodowoœæ.

Praktyka rynkowa w tym zakresie nie jest jednolita.
Towarzystwa mog¹ skorzystaæ z prawa ¿¹dania zwrotu
wyp³aconego swojemu klientowi odszkodowania od
ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zwykle to robi¹ i dlatego

obecnych warunkach dla wiêkszoœci warszawskich taksówkarzy nie
spowodowa³aby zmiany stawki pocz¹tkowej, a w wielu firmach wrêcz j¹
obni¿y³a. Naiwnoœci¹ by³oby s¹dziæ, ¿e tañsze korporacje natychmiast
wyrównaj¹ stawkê. Otó¿ nie wyrównaj¹ ! Zacisn¹ zêby i zastosuj¹ siê do
regulacji, szczególnie ¿e to “nie ich wina”. A kierowców to specjalnie po
kieszeni nie uderzy (4 X 1,80 = 7,20, czyli 0,80 x 250 kursów = 200 z³). Nikt z
tego powodu nie bêdzie zmienia³ korporacji, a wysoce prawdopodobny jest
wzrost iloœci kursów.

Cel tej regulacji pozostaje wiêc ciemny i niejasny. Czemu mia³by s³u¿yæ ?
Mo¿e wprowadzeniu zamieszania na w³aœnie stabilizuj¹cym siê rynku taxi ?
NSZZ milczy.

Wasze zaanga¿owanie w podpisywanie i dostarczanie nam petycji w
sprawie podwy¿ki na 10 z³otych nie by³o bezsensowne. S¹ si³y w Ratuszu i
poza nim, które chc¹ zatrzymaæ realizacjê porozumieñ sprzed roku,
zmarnotrawiæ pracê zaanga¿owanych kolegów (zniechêciæ ich), a resztê
œrodowiska ubezw³asnowolniæ.

Ze swojej strony jako gazeta zrobimy wszystko, by tak siê nie sta³o. Swoj¹
wspó³pracê oferujemy wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom
taksówkowym. Dla naszego wspólnego dobra.

Jak pokaza³ protest we wrzeœniu 2011 roku, mamy jako taksówkarze
instrumenty, których mo¿na u¿yæ, kiedy zawodz¹ negocjacje. Szczególnie
je¿eli negocjacje prowadzone s¹ w sposób ca³kowicie lekcewa¿¹cy
argumenty drugiej strony i uwarunkowania ekonomiczne.

Levi Rex

po 16 godzin dziennie – po odliczeniu kosztów op³at i
wynajmu auta zostaje mu mo¿e 40 mo¿e 50 z³ na czysto.

Takie pieni¹dze w tej ma³ej mieœcinie pozwol¹ wy¿ywiæ i
utrzymaæ rodzinê. Chleb z kieszeni jest tym, co je ca³y dzieñ a
wieczorem wyskrobie drobnymi na jedyny ciep³y posi³ek. Tak
– jest przewoŸnikiem i to nale¿y potêpiaæ.

Coœ chcia³em Wam uœwiadomiæ – pewna bezradnoœæ
¿yciowa takich ludzi jest perfidnie wykorzystywana przez
w³aœcicieli wiadomej firmy przewozowej. Czerpi¹ ogromne
pieni¹dze ¿eruj¹c na bezradnoœci innych i wystawiaj¹c ich na
minê. Jeœli wy¿ej opisany goœæ trafi³ by na tak¹ kontrolê ITD i
dosta³ by mandat powiedzmy 2000z³… Myœlê, ¿e taka kwota
by³a by dla niego nieosi¹galna.

Tak – przewozy trzeba têpiæ, ale trzeba te¿ znaleŸæ sposób
aby uderzyæ w przestêpcze korporacje. Samych
przewoŸników nale¿a³o by równie¿ edukowaæ. Wiêkszoœæ z
nich naprawdê nie ma œwiadomoœci, ¿e robi coœ niezgodnego
z prawem. Pan Marcin powiedzia³ ¿e jest legalnie a oni mu
wierz¹… resztê pozostawiam Waszym przemyœleniom.
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LIKWIDACJA SZKÓD
KOMUNIKACYJNYCH

Kontrola EKO przez ITD
Ci¹g dalszy ze str. 2

Wrzesieñ 2011

Demonstracja w sprawie podwy¿ki na 10 z³
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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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
.

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

MIEJSCE NA

TWOJ¥

REKLAMÊ

ksiegi24.pl

BIURO RACHUNKOWE

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Obs³uga Dotacji UE

biuro@ksiegi24.pl

tel. 22 240 30 88 kom. 693 25 77 99

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa



Dziêki uprzejmoœci Inspekcji Transportu Drogowego nasza
redakcja mia³a przyjemnoœæ obserwowaæ kontrolê pojazdów
EKO-Call Center (nie)Bezpieczny Przejazd Sp. Z o.o.
Kontrola odby³a siê w nocy z 29/30 listopada w czterech
punktach naszej Stolicy: Pl. Konstytucji, Pl. Powstañców
Warszawy, Bonifraterska przy Ibisie oraz Krucza przy Hotelu
Grand.

Jak wiêkszoœæ takich zmasowanych kontroli i ta mia³a na
celu ukaranie przewoŸników za u¿ywanie taksometru i za
wykonywanie przewozu osób pojazdem nie spe³niaj¹cym
wymagañ konstrukcyjnych (mniej ni¿ 8 osób).

Ka¿dy radiowóz ITD zatrzyma³ po dwa przewozy. Radiowóz
na Pl. Konstytucji skontrolowa³ nawet trzy. Oczywiœcie
standardowo odby³o siê przes³uchanie pasa¿erów – klientów.
¯aden z nich nie odmówi³ z³o¿enia zeznañ. Poinformowano
ich czym w³aœciwie jechali i jaki jest powód zatrzymania
pojazdu. Pasa¿erowie byli oburzeni – myœleli, ¿e skoro
zamawiaj¹ transport w korporacji i przez telefon, to jad¹
czymœ co jest legalne. Wyprowadzono ich z b³êdu.

Wobec nielegalnych przewoŸników ITD wyst¹pi³o z
wnioskiem o ukaranie ka¿dego z nich kwot¹ 10000z³. Z
informacji, które uzyskaliœmy od inspektorów wynika, ¿e nie
zawsze wniosek wystawiony jest na korporacjê EKO lub
spó³ki jej pokrewne. Bywa, ¿e wniosek o ukaranie wystawia
siê na kierowcê – w³aœciciela auta. Wszystko zale¿y od
umowy pomiêdzy przewoŸnikiem a korporacj¹.

Podczas kontroli mieliœmy okazjê porozmawiaæ z
zatrzymanymi kierowcami. Przytaczam poni¿ej tak¹
rozmowê. Bezpieczny Przejazd zatrzymany w okolicy Hotelu
Grand na kruczej.
PrzewoŸnik w³aœnie wysadza³ klienta gdy „dopad³o” go dwoje
inspektorów ITD
Taryfa.info – dzieñ dobry a w³aœciwie dobry wieczór – czy zna
Pan powód dla którego zatrzyma³o Pana ITD?
Kierowca – nie wiem, przecie¿ wyda³em paragon klientowi…
T.i – Ch³opie – udajesz g³upiego i nieœwiadomego czy
faktycznie nie masz pojêcia ¿e robisz coœ niezgodnego z
prawem?
K –Ale o co chodzi? Ja mam wszystkie dokumenty.

T.i – To mo¿e ja Ci wyt³umaczê – zosta³eœ zatrzymany za
wykonywanie przewozu osób samochodem nie
spe³niaj¹cym warunków technicznych. Ma³o tego – wozisz
klienta na licznik a nie masz prawa go mieæ w samochodzie…
K – Ale ja jestem tylko kierowc¹ – zatrudnili mnie jako
kierowcê, Pan Marcin mówi, ¿e jeŸdzimy legalnie, ¿e nie
jesteœmy przewozem tylko agencj¹ ochrony. Mam wydany
identyfikator.
T.i – Czyli to jest samochód spó³ki Bezpieczny Przejazd ?
K – Noo…hmmm… on jest mój yyy… ale wynajêty do agencji
ochrony.
T.i – To znaczy, wynaj¹³eœ im auto a oni dali Ci je do
je¿d¿enia?
K – no tak…
T.i – A ile p³ac¹ Ci miesiêcznie za to, ¿e wynajmujesz im
auto???
K – No…nic. To ja p³acê im bazê i daje pieni¹dze na
zap³acenie ZUSu.
T.i – Dziêkujê za informacjê, ¿yczê powodzenia w dalszej
jeŸdzie.

Straci³em ochotê na jak¹kolwiek dyskusjê. Pojecha³em na ul.
Muranowsk¹, gdzie trwa³a równorzêdna kontrola. Okaza³o
siê, ¿e zatrzymany tam kierowca nie potrafi³ wystawiæ
paragonu, wiêc wypisa³ coœ co nazywa siê „Wniosek
Fakturowy” – Kartka wielkoœci ma³ego rachunku
uproszczonego z nadrukowan¹ zielon¹ - znan¹ nam
koniczynk¹ a na tej karteczce rubryki wype³nione przez
kierowcê z informacj¹ o trasie i kwocie przejazdu. Podobno
na podstawie takiego wnioski EKO wystawia fakturê.

Przy okazji pisania powy¿szego artyku³u przypomnia³a mi siê
sytuacja z przed miesi¹ca. Pojechaliœmy na Towarow¹ do
autobusu zjeœæ „obiad”. Bezpoœrednio przed nami pod
autobusem zaparkowa³o auto EKO. Na 100% wynajmowóz.
Wysiad³ starszy ch³opina i wszed³ do œrodka. Po jego ubraniu
mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e siê mu finansowo nie
przelewa. Twarz strasznie zmêczona ¿yciem – nie wód¹,
tylko prac¹. Facet na pewno wiêkszoœæ ¿ycia ciê¿ko tyra³.
Zamówi³ ¿urek. Wyj¹³ garœæ drobnych. Takich po 5, 10, 20 w
porywach 50 groszy. Odliczy³ i zap³aci³. Stoj¹c za nim w
kieszeni jego mocno rozci¹gniêtej bluzy zobaczyliœmy
kawa³ek suchego chleba. Nasza reakcja by³a
natychmiastowa – œmiech i g³upie docinki odnoœnie sytuacji.
Oczywiœcie miêdzy sob¹ – bo jak kogoœ obgadywaæ to po
cichu. Jakiœ czas póŸniej chwyci³ nas ogromny kac moralny.
Zdaliœmy sobie sprawê, ¿e to co widzieliœmy nie by³o
œmieszne a my zareagowaliœmy jak „buraki”. Goœæ zapewne
pochodzi z ma³ej mieœciny, o której istnieniu 99% z Was
nawet nie s³ysza³a. Ma na utrzymaniu rodzinê. Nie ma pracy.
Przyjecha³ do wielkiej Warszawy. Poszed³ do EKO. Pracuje
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Kontrola EKO
przez ITD

Zabi³em swoje auto. Rozpostar³a siê
przede mn¹ wizja d³ugotrwa³ego i
pewnego braku pracy. Korzystaj¹c z
uprzejmoœci kolegi – taksówkarza, który
u d o s t ê p n i ³ m i w y p o s a ¿ o n e i
przygotowane auto postanowi³em
ruszyæ do pracy. Najpierw jednak
nale¿a³o by uporz¹dkowaæ sprawy
formalne na Canaletta. Wypada³o by
jeŸdziæ legalnie a wiêc przepisaæ swoj¹
licencjê na jego auto. £atwizna. Wizyta
w urzêdzie, chwila w kolejce, wniosek,
kilka kserówek i na miasto. Pozornie tak.
A l e … U z b r o j o n y w k o m p l e t
dokumentów ruszy³em do okienka. I tu
pojawi³ siê pierwszy problem. Na auto
które u¿ytkuje ju¿ jest wydana jedna
licencja. Chwila szukania w przepisach i
okazuje siê, ¿e na jedno auto mog¹ byæ
wydane dwie ró¿ne licencje pod
warunkiem, ¿e s¹ one wydane na inne
osoby – czyli dwie ró¿ne dzia³alnoœci
g o s p o d a r c z e . D o s t a ³ e m w i ê c
zaœwiadczenie o przenoszeniu licencji.
W tym momencie powinienem wyjœæ i w
pe³ni szczêœliwy ruszyæ do pracy.
Niestety pozosta³a jeszcze jedna
kwestia. Przecie¿ na aucie jest numer
licencji w³aœciciela. Co zrobiæ? Z tym
pytaniem zwróci³em siê do pana w
okienku. Proste pytanie, prosta
odpowiedŸ – „proszê siê dopisaæ do
licencji kolegi i jeŸdziæ z jego numerem”
us³ysza³em. Ale ja nie chce jeŸdziæ na
czyjejœ licencji. Skoro prawo pozwala mi
na posiadanie swojej w³asnej na
konkretne auto niezale¿nie od faktu, ¿e
na tym samym aucie jest zupe³nie inna
licencja. Jak mam wiêc prawid³owo
oznakowaæ samochód skoro paski czy
numerki na magnesach s¹ nielegalne i
gro¿¹ mandatem? „Jak Pan korzysta z
auta to musi Pan naklejaæ swój numer
boczny a jak kolega bêdzie jeŸdzi³, to
naklei swój. Piêkna sprawa. Jasna
sytuacja. Komplet cyferek kosztuje 44
grosze. Hipotetycznie zak³adaj¹c, ¿e
auto ma dwóch kierowców i ¿e jeden
jeŸdzi od 7 rano do 19 a drugi od 19 do 7,
to ka¿dy z nich potrzebuje 30 lub 31
kompletów naklejek miesiêcznie. 30 x
0,44z³ = 13z³ 20 gr. Nie maj¹tek- mogê
sobie pozwoliæ na taki wydatek.
Codziennie rano poœwiêcê 5 minut i
naklejê.

Proszê wiêc Pana w okienku o komplet
cyferek na najbli¿szy miesi¹c –
zaznaczaj¹c przy tym, ¿e mój numer
licencji posiada trzy cyfry „9” co daje 6
sztuk dziennie razy 30 dni… hmmm.
Czy ma pan 180 naklejek z cyfr¹ 9 pytam
w okienku? Kolejne proste pytanie i
jeszcze prostsza odpowiedŸ – Tyle to nie
mamy ale mo¿e Pan 6 nakleiæ do góry
nogami. Nie da³em za wygran¹. Proszê
urzêdnika o tych 30 zestawów.
Przygotowuje odliczone 13,20 z³ i…

niestety, d...a! Pan w okienku
informuje mnie z nieskrywanym
ironicznym uœmiechem na ustach, ¿e
on w trakcie mojej wizyty w urzêdzie
mo¿e sprzedaæ mi tylko jeden komplet
oklein. Biorê wiêc kolejny numerek.
Myœlê sobie – kij podejdê 30 razy i po
temacie. Znowu b³¹d. Podchodzê do
okienka i znowu lipa. Okazuje siê ¿e
nale¿ny mi jest tylko jeden zestaw
dziennie. Mora³ jest prosty. Umawiamy
siê ze zmiennikiem o 8 rano na
Canaletta i ka¿dy z nas kupuje jeden
komplet cyferek. A soboty i niedziele…
wolne. Wyszed³em wiêc z urzêdu i
naklei³em na auto drugi zestaw paski +
numer. Naklei³em je zaraz pod
pierwszymi. Wygl¹da œmiesznie ale
przynajmniej ka¿dy ma swój numer.
Czeka³em z niecierpliwoœci¹ na
kontrolê Stra¿y Miejskiej albo Policji.
Doczeka³em siê po kilku dniach.
Stra¿nik Miejski podszed³ do mnie na
Krakowskim Przedmieœciu i zapyta³ siê
czy to jakieœ nowe oznaczenia
warszawskie. Opowiedzia³em historiê
wizyt w BDGiZ i dowiedzia³em siê, ¿e
mandatu nie bêdzie bo nie ma ku temu
podstaw. Tak¹ sam¹ odpowiedŸ
u s ³ y s z a ³ e m o d P o l i c j a n t a
kontroluj¹cego mnie na lotnisku.
Sympatyczny i bardzo ogarniêty pan
po zg³êbieniu pliku dokumentów i
wys³uchaniu historii – podda³ siê.
Stwierdzi³, ¿e jak by strasznie chcia³, to
móg³ by siê doczepiæ do zdublowanych
pasków, ale nie zrobi tego bo nie jest
œwini¹. Szkoda bo ja chêtnie nie przyj¹³
bym mandatu i poczeka³ na opiniê
s¹du. Tak czy inaczej napisa³em maila
do Pana Jacka Ga³ana – G³ównego
Specjalisty w BDGiZ. Zapyta³em jak w
takim wypadku powinno wygl¹daæ
oznakowanie TAXI. Min¹³ miesi¹c a ja
dalej nie uzyska³em odpowiedzi.
Takim oto sposobem potwierdza siê
opinia, ¿e jak braæ (pieni¹dze) to urz¹d
pierwszy a jak daæ (cokolwiek z siebie),
to maj¹ Ciê w ....... .
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Zgodnie z zapowiedzi¹ z³o¿yliœmy do Rady Miasta w swoim i Waszym

imieniu petycje o podwy¿kê maksymalnej op³aty pocz¹tkowej na 10 z³.
Zrobiliœmy to podczas ostatniej sesji Rady 13 grudnia. Nie oznacza to
koñca zbierania petycji - sprawa jest w toku i nowe petycje bêdziemy
dostarczaæ do biura Rady Miasta na bie¿¹co. Dziêkujemy Wam za
dotychczas przekazane petycje i czekamy na aktywnoœæ zapominalskich
kolegów. W naszej sprawie trwaj¹ konsultacje prowadzone przez v-ce
prezydenta Warszawy p. Micha³a Olszewskiego z reprezentantami
œrodowiska taksówkowego. Jaki przynios¹ efekt ? To siê jeszcze oka¿e.
Jak na razie propozycje ze strony Miasta s¹ delikatnie rzecz ujmuj¹c
niepowa¿ne. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y tych konsultacji (piszemy o tym
w oddzielnym artykule ) zauwa¿amy chêæ wy³gania siê przez w³odarzy
miasta ze z³o¿onych nam rok temu obietnic. Nic z tego ! Podwy¿kê na 10 z³
przyjmujemy jako podstawê do jakichkolwiek dalszych konsultacji. Nie
jest to oczywiœcie jedyna p³aszczyzna na której bêdziemy domagaæ siê
korzystnych dla nas zmian, ale ta jest pierwsza i priorytetowa.
O konsultacjach piszemy obok i na stronach 8,9.

Redakcja

Petycje zlozone ! Konsulta cjen
Kto nas reprezentuje ?
Jakie ma postulaty ?

Realizuj¹c postulat jesiennych ustaleñ z
2010 r., Ratusz postanowi³ konsultowaæ swoj¹
politykê w sprawach taksówek z najbardziej
zainteresowanymi czyli z taksówkarzami.

Reprezentacjê œrodowiska wybrano doœæ
przypadkowo (tajemnica jak) zachowuj¹c
jednak pomimo w¹skiego grona ciekaw¹
ró¿norodnoœæ postaci reprezentuj¹cych ró¿ne
interesy.
Mamy wiêc przedstawicieli:
Prywatnych firm - p.Oporskiego z ELE i
p.G³a¿ewskiego z Vol f ry. Dz ia ³aczy
spó³dzielczych - tu p.Biedrzycki z SuperTaxi,
dzia³aczy tajnych zwi¹zków zawodowych
p.Stasiów z SZZ Taksówkarzy RP i
p.Wiêckowski z NSZZ oraz reprezentantów

Ci¹g dalszy str. 8

Petycja do Rady Miasta
w sprawie podwy¿ek stawek
maksymalnych jest wa¿na!
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