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Drodzy nasi czytelnicy!

Rok temu w³adze miasta zobowi¹za³y siê do podwy¿ki stawek
maksymalnych op³aty pocz¹tkowej na 8,00 z³ od pocz¹tku 2012 r. i 10,00 z³ w
roku nastêpnym. Terminy ostatnich sesji Rady Miasta nadchodz¹, a wieœci
podwy¿ce nie widaæ. Wychodzi na to, ¿e o ka¿d¹, nawet najmniejsz¹ zmianê
musimy siê g³oœno dopominaæ. Jak dot¹d wszystkie udane sprawy
za³atwiane by³y protestami na ulicach Warszawy. Pierwszy raz powsta³a
szansa za³atwienia czegoœ wspólnie i w porozumieniu. Ciekawe czy Rada
Miasta skorzysta z tej mo¿liwoœci i zacznie nareszcie ustalaæ rozs¹dne
ograniczenia rynku (w.g. wyceny z 2011- op³acalna stawka zaczyna siê
grubo ponad 10 z³), czy dalej bêdzie prowadzi³a politykê “robiæ nic, póki
cicho”. Droga Rado, nie bêdziemy cicho ! Dziœ upominamy siê o op³atê
startow¹, która skalkulowana jest poni¿ej progu op³acalnoœci , ale upomnimy
siê tak¿e o inne ograniczenia nak³adane na poziomie przecz¹cym
zdrowemu rozs¹dkowi. Co ciekawe Rada Miasta nie mia³a ¿adnych oporów
w wywindowaniu cen biletów ZTM do takiego poziomu ¿e przejazd dwóch
osób na blisk¹ odleg³oœæ bywa tañszy taksówk¹ ni¿ tramwajem !
Jeszcze raz gor¹co zachêcamy do podpisywania petycji !!!

Wszelkie informacje i uwagi wysy³ajcie na: redakcja@taryfa.info
Redakcja

Podwyzka jest potrzebna ! ReDeregulacja
Epilog, czy ... ?

Podsumowuj¹c temat deregulacji, trzeba
zaznaczyæ, i¿ nie jest on jeszcze
zakoñczony. Z ka¿dym kolejnym miesi¹cem
pojawiaj¹ siê nowe pomys³y dotycz¹ce
naszego zawodu. Jedne pomys³y trafiaj¹ do
nowo opracowanej ustawy, inne nie .

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia
29.06.2012 roku wprowadza nastêpuj¹cy
zapis :
1) w art. 18 ust. 4b i 5 otrzymuj¹ brzmienie:

„4b. Dopuszcza siê przewóz okazjonalny:
1) pojazdami zabytkowymi,
2) samochodami osobowymi:

a) prowadzonymi przez przedsiêbiorcê
œwiadcz¹cego us³ugi przewozowe albo
zatrudnionego przez niego kierowcê,

b) na podstawie umowy zawartej w formie
pisemnej w lokalu przedsiêbiorstwa,

C) po ustaleniu op³aty rycza³towej za
przewóz przed rozpoczêciem tego
przewozu; zap³ata za przewóz regulowana
jest na rzecz przedsiêbiorcy w formie
bezgotówkowej; dopuszcza siê wniesienie

Ci¹g dalszy str. 8

A TY ?
Juz podpisales ?
Petycja do Rady Miasta
w sprawie podwy¿ek stawek
maksymalnych jest wa¿na!



Nadesz³a zima, a skoro jest zima, to musi byæ zimno !
W zwi¹zku z niskimi temperaturami zaczynaj¹ siê
problemy z uruchomieniem niektórych samochodów z
powodu roz³adowanego akumulatora.

Przedstawiê Wam dzisiaj pewne informacje ma temat
wyboru i co najwa¿niejsze prawid³owego pod³¹czenia
(pomiêdzy samochodami) przewodów rozruchowych.

W ofercie stacji benzynowych i marketów jest wiele
przewodów rozruchowych. Ceny zaczynaj¹ siê ju¿ od 15 -
20 z³ i siêgaj¹ grubo ponad 100 z³. Czy tanie wystarcz¹ ?
Czy te drogie s¹ warte swojej ceny?

Zacznijmy od tego, co producent pisze na opakowaniu.
Znajduj¹ siê oznaczenia np. 100A, 200A, 600A. Co to
znaczy ? Producent informuje, ¿e kable s¹ w stanie
wytrzymaæ natê¿enia 100 czy np. 200A.
Tak dla jasnoœci: Pr¹d 100A powinien wystarczyæ do
odpalenia ma³ego silnika benzynowego. Do du¿ej benzyny, a
tym bardziej diesla, potrzebne bêd¹ kable o kilkakrotnie
wiêkszych parametrach.
Niestety, w wypadku kabli marketowych wiêkszoœæ
producentów k³amie i finalnie przewody z oznaczeniem 600A
nie wytrzymaj¹ obci¹¿enia nawet 200A. Zazwyczaj kable
zaczynaj¹ siê grzaæ, pêkaæ i odchodzi z nich izolacja, albo
odpadaj¹ “krokodylki”. Jak wiêc wybraæ przewody, skoro opis
na opakowaniu nic nie daje? Nale¿y sugerowaæ siê gruboœci¹
kabla. Im grubszy tym lepszy. Pamiêtajcie, ¿e nie mówimy tu
o grubej izolacji. Chodzi o gruboœæ rdzenia miedzianego.
Czêsto marketowy kabel jest gruby a miedzianego drutu tyle
w nim co kot nap³aka³ (patrz foto)

Do odpalenia silnika benzynowego wystarczy zazwyczaj
przewód o przekroju rdzenia 16-20mm i o d³ugoœci oko³o 3
metrów. Do diesla potrzeba przewodu o przekroju oko³o
25mm . Im d³u¿sze s¹ przewody, tym powinny byæ grubsze,
aby straty pr¹du by³y mniejsze. Warto zwróciæ te¿ uwagê na
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zaciski na koñcach przewodów (krokodylki). Powinny byæ
ca³e metalowe ( miedziane).
Gdzie kupiæ takie przewody, skoro te w markecie siê
zazwyczaj nie nadaj¹ ? Proponujê zakup w sklepie
zajmuj¹cym siê sprzeda¿¹ akumulatorów. Koszt dobrych
przewodów 600A o przekroju 25mm i d³ugoœci 3m wynosi
oko³o 60-80 z³.
Jeœli nie ufasz w kupne przewody, mo¿esz zrobiæ je sam.
Pamiêtaj, ¿e pojedynczy przewód powinien mieæ od 3 do 5
m d³ugoœci i przekrój najlepiej oko³o 25 mm . Kupuj¹c kable
w hurtowni zapytaj o takie z oznaczeniami  FLRYB lub
LGYS. Przewody najpierw przylutuj do krokodylków, a
dopiero póŸniej je zaciœnij.

Mamy ju¿ przewody. Przysz³a pora na odpalenie auta.
Zazwyczaj pod³¹czamy kable jak leci. Oby (+) po³¹czyæ z
(+) a (-) z (-). B£¥D!!! Dla bezpieczeñstwa instalacji w
aucie nie jest bez znaczenia jak po³¹czyæ dawcê z biorc¹.
Powinno to wygl¹daæ nastêpuj¹co:

Zaczynamy od wy³¹czenia silnika w samochodzie ze
sprawnym akumulatorem (dawca) oraz wyci¹gniêcia
kluczyka ze stacyjki samochodu unieruchomionego (biorca).
Jeden koniec kabla rozruchowego pod³¹czamy do bieguna
dodatniego w samochodzie dawcy, a nastêpnie pod³¹czamy
go do bieguna dodatniego w samochodzie biorcy.
Analogicznie pod³¹czamy drugi z kabli do bieguna ujemnego
akumulatora samochodu dawcy i tu UWAGA, drugi koniec
pod³¹czamy samochodu biorcy (np. korpus silnika).
Po prawid³owym pod³¹czeniu kabli nale¿y uruchomiæ silnik w
samochodzie dawcy ze sprawnym akumulatorem. W tym
momencie zawsze warto odczekaæ parê minut, aby lekko
pod³adowaæ roz³adowany akumulator - w wypadku odpalania
diesla bêdzie to raczej niezbêdne...i nadchodzi decyduj¹ca
chwila... Próbujemy uruchomiæ silnik w samochodzie biorcy z
wyczerpanym akumulatorem. Po udanym odpaleniu
natychmiast od³¹czamy kabel (+) od obu samochodów.

Oczywiœcie ¿yczymy Wam aby powy¿sze rady przyda³y siê
podczas uruchamiania obcych samochodów, najlepiej jako
us³ugi rozruchu zleconej przez centralê.
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do masy

Witold z Garwolina
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ODPALANIE AWARYJNE

Poradnik Malkontenta

Og³aszamy konkurs polegaj¹cy na
zalogowaniu siê na naszym forum

i nap isan iu
przynajmniej 2 (tylko dwóch) postów.
Oczywiœcie posty musz¹ byæ z sensem !

Obiecujemy rozlosowaæ 3 wspania³e i
magiczne zestawy profesjonalnych kabli
r oz ruchowych wykonanych na
zamówienie naszej redakcji przez
zaprzyjaŸnionego auto-elektryka - Pana
Witolda z Garwolina. Kable s¹ super –
mo¿na nimi odpaliæ w³aœciwie ka¿de
auto. Zarówno Tico ¿ony, BMW
kochanki jak i Lublina s¹siada.

Wyniki konkursu podamy na ³amach
naszej gazety. Gor¹co zapraszamy !!!

www. ta ry fa . fo ra .p l

Redakcja pragnie zwróciæ uwagê
wszystkim zapominalskim, ¿e od dnia
14 kwietnia 2012r obowi¹zuje nas –
taksówkarzy nowy wzór cennika na
przedniej i bocznej szybie.

Wydawa³oby siê, ¿e to temat dawny,
lecz mamy informacje, ¿e sporo
naszych kolegów poleg³o ostatnio na
tym podczas kontroli. Tym, którzy
zapomnieli lub nie wiedzieli Stra¿
Miejska M. St. Warszawy przypo-
mina³a o rzeczonej wymianie
mandatem w skromnej kwocie 300 z³.

Akcja „CENNIK” trwa nadal.
S¹ kolejne ofiary.

TAKSÓWKARZU NIE DAJ UKARAÆ
KUP NOWE NAKLEJKI !

Wielokrotnie widzieliœcie prywatne
samochody, które parkuj¹ na postojach
Taxi.To nasze miejsca pracy !
Oczywiste jest wiêc ¿e chcielibyœmy
coœ w takiej sytuacji zrobiæ. Co bardziej
nerwowi koledzy nalepiaj¹ obsceniczne
nalepki na parkuj¹cych nieprawid³owo
na postoju samochodach. Jeszcze
bardziej zdesperowani koledzy
wypuszczaj¹ powietrze z kó³... Ale
czemu? Czy nie mo¿na normalnie, jak
cywilizowani ludzie zadzwoniæ po
odpowiednie s³u¿by ? Owszem,
dzwoniæ mo¿na. Zg³oszenie zostanie
przyjête. Tyle ¿e pró¿no by taksówkarz
wygl¹da³ radiowozu b¹dŸ patrolu Stra¿y
Miejskiej. Wielokrotnie czynione w tym
celu próby spe³z³y na niczym, a nie
mówimy tu o postojach gdzieœ na
peryferiach, tylko o centrum miasta,
które a¿ roi siê od patroli Stra¿y
Miejskiej tak mobilnych jak pieszych . W
nastêpnym numerze zdamy Wam
relacjê z rozmowy z Rzecznikiem
Prasowym Stra¿y Miejskiej, bo siê do
niego redakcja wybiera.

Konkurs z nagrodami !
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“Oszukany” Profesjonalny

Krokodylki powinny byæ z metalu (po prawej)

AUTOSERWIS w Jawczycach
Zaprasza taksówkarzy !

Na has³o taryfa.info RABATY i PROMOCJE !

WYMIANA OLEJU
MECHANIKA POJAZDOWA
ZAWIESZENIA
CH£ODNICE
HAMULCE
T£UMIKI

Jawczyce
ul. Piastowska 44

tel: 535 717 939
Ju¿ otwarte ! Zapraszamy !

TANIE CZÊŒCI ZAMIENNE

Akcja CENNIK

Ÿród³o: eletaxiforum.pl

Straz Miejska spi
zastawione postoje TAXI

Ÿród³o: Motor



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.

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

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl

MIEJSCE NA

TWOJ¥

REKLAMÊ
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Ka¿dy w³aœciciel samochodu musi zawrzeæ umowê OC
komunikacyjnego. Niektórzy s¹ zmuszeni przez warunki
kredytu do zawarcia tak¿e AC. S¹ tak¿e tacy, którzy ze
wzglêdu na wiek pojazdu i osobiste poczucie
bezpieczeñstwa zawieraj¹ oprócz OC tak¿e AC. Wybieraj¹c
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawrzemy umowê
ubezpieczenia kierujemy siê najczêœciej zaproponowan¹
cen¹. Niewielu z nas zastanawia siê jednak co dok³adnie
zapewnia ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy.
Wiêkszoœæ ubezpieczaj¹cych – niezale¿nie od tego czy
ubezpieczaj¹ samochód czy dom – nie zadaje sobie trudu
zapytania agenta sprzedaj¹cego ubezpieczenie, co otrzyma
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Nie wspominam
ju¿ o czytaniu tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),
znajomoœæ których deklarujemy zawieraj¹c umowê
ubezpieczenia. Proponujê porównanie oferty wybranych
Towarzystw Ubezpieczeniowych dla zawieraj¹cych
ubezpieczenie OC oraz dla decyduj¹cych siê na pakiet
OC/AC.

W przy zawieraniu umowy OC w kwocie sk³adki
poza OC otrzymamy Assistance wypadkowy (naprawa na
miejscu wypadku, holowanie, serwis informacyjny dla
kierowców informuj¹cy o warsztatach naprawczych, stacjach
kontroli pojazdów, sklepach motoryzacyjnych lub o trasie
podró¿y) i Zielon¹ Kartê. Proama – zgodnie z reklamami –
podwy¿sza posiadane przez kierowcê zni¿ki o 10%.

W w cenie OC otrzymujemy tak¿e Zielon¹ Kartê,
Program Pomocy z samochodem zastêpczym oraz
Assistance Opony (Ubezpieczyciel zapewnia bezp³atn¹
pomoc holownika na terenie ca³ej Polski w sytuacji, gdy auto
zostanie unieruchomione np. wskutek wpadniêcia do rowu
czy zderzenia z innym pojazdem. Dodatkowo w sytuacji, gdy
naprawa samochodu zajmie wiêcej ni¿ 12 godzin i zosta³ on
odholowany z miejsca wypadku przez ubezpieczyciela,
ubezpieczony otrzyma samochód zastêpczy na 3 dni. Auto
zastêpcze przys³uguje tak¿e w sytuacji, gdy samochód
zostanie skradziony.)

W w cenie OC uzyskamy Zielon¹ kartê oraz
Mini Assistance (Na terenie Polski przys³uguje nam w razie
wypadku holowanie do 100 km oraz naprawa do 300,00 z³
bez u¿ycia czêœci zamiennych.). Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na
rozszerzyæ Mini Assistance do Premium Assistance
(Obowi¹zuje na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Holowanie do
150 km w Polsce i UE, a naprawa do 600 z³ w Polsce i 500
euro w UE. Assistance przy wypadkach, awarii oraz m.in.
pomoc przy wymianie ko³a, otwarciu pojazdu, w wypadku
zgubieniu lub uszkodzeniu kluczyków, braku lub
zatankowaniu niew³aœciwego paliwa, zorganizowaniu
parkingu, pojazd zastêpczy po wypadku lub kradzie¿y na 7
dni, kierowca zastêpczy, op³ata za nocleg, pomoc prawna i
finansowa, t³umacz przez telefon, z³omowanie pojazdu,
dostarczenie czêœci zamiennych, transport osób, opieka nad
dzieæmi). Czêœæ z tych us³ug nie ma ograniczenia odleg³oœci
od miejsca zamieszkania, ale auto zastêpcze, transport
osób, nocleg, parking, odbiór auta po naprawie i kierowca
zastêpczy przys³uguj¹ jedynie w odleg³oœci powy¿ej 50 km od
miejsca zamieszkania. NNW komunikacyjne tak¿e mo¿emy
dokupiæ za dodatkow¹ op³at¹.

W otrzymujemy samo OC, które mo¿na rozszerzyæ za
op³aceniem dodatkowej sk³adki. Listê tych rozszerzeñ
znajdziecie na koñcu artyku³u.

Sk³adkê OC mo¿na roz³o¿yæ maksymalnie na 2 raty. Podnosi

Proamie

Link4

Liberty Direct

Hestii

to ca³kowity koszt sk³adki o 10 %. Trochê inaczej wygl¹da to w
Proamie - za zap³atê w jednej racie uzyskujemy zni¿kê 15%.

Trochê bardziej ró¿norodne s¹ warunki w przypadku
pakietów OC/AC.

niestety nie posiada tego typu oferty dla
taksówek.

oferuje ubezpieczenie Autocasco w jednym z 3
wariantów.
1. Najtañszy i najprostszy Pakiet Casco Optymalny (dla
samochodów nie starszych ni¿ 10 lat) obejmuje OC w wy¿ej
opisanym zestawie oraz AC od wszelkich ryzyk
(Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie zdarzenie poza
wy³¹czonymi na podstawie OWU- warto o nie zapytaæ
agenta), zwrot kosztów dodatkowego badania technicznego
(Po wypadku, w razie koniecznoœci poniesienia przez
ubezpieczonego kosztów obowi¹zkowego badania
technicznego pojazdu mechanicznego, którego jest
w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem, zostan¹ mu zwrócone
poniesione z tego tytu³u koszty do wysokoœci 200,00 z³., przy
czym przys³uguje mu jedno takie œwiadczenie w czasie
trwania jednej umowy ubezpieczenia), mo¿liwoœæ likwidacji
szkody AC na podstawie kosztorysu (Wycena szkody
wykonywana jest przez ubezpieczyciela w oparciu o koszty
robocizny wed³ug œrednich norm czasowych naprawy
danego pojazdu, a tak¿e materia³ów i czêœci zamiennych
u¿ytych do tej naprawy.). Ciekawostk¹ jest to, ¿e w
przypadku posiadania zni¿ki z tytu³u bezszkodowej jazdy w
OC a brakuAC lub posiadaniu mniejszej zni¿ki wAC ni¿ w OC
osoba legitymuj¹ca siê bezszkodow¹ jazd¹ w ci¹gu ostatnich
3 lat uzyska w AC tak¹ sam¹ zni¿kê jak w OC (podwy¿szon¹
o 10%, tak jak w przypadku powy¿ej opisanego OC).
2. Pakiet Casco Komfortowy (dla samochodów nie starszych
ni¿ 8 lat) zawiera wszystkie elementy pakietu Optymalnego, a
ponadto otrzymujemy us³ugê odwiezienia samochodu z
warsztatu pod dom (po zakoñczeniu naprawy pojazdu
uszkodzonego w wyniku wypadku na proœbê
ubezpieczonego), zniesienie amortyzacji czêœci przy
likwidacji szkody w warsztacie (koszty czêœci zamiennych w
wycenie szkody ustala siê bez uwzglêdnienia ich zu¿ycia,
czyli bez tzw. amortyzacji), mo¿liwoœæ likwidacji szkody AC
na podstawie faktury (ustalenie wysokoœci odszkodowania
dokonywane jest na podstawie faktur, rachunków i innych
dokumentów ksiêgowych, opisuj¹cych koszty naprawy
pojazdu), mo¿liwoœæ bezgotówkowej likwidacji szkody AC w
warsztacie za wyj¹tkiem warsztatów ASO (likwidacja szkody
odbywa siê w nieautoryzowanym warsztacie naprawczym),
czêœci zgodne z oryginalnymi w likwidacji szkody (koszt
materia³ów i czêœci zamiennych w wycenie szkody ustala siê
zgodnie z cenami nowych materia³ów i czêœci zamiennych,
niesygnowanych logo producenta, co do których producent
pojazdu zaœwiadcza, ¿e zosta³y wyprodukowane zgodnie z
jego specyfikacjami i standardami oraz ¿e s¹ tej samej
jakoœci, co materia³y i czêœci producenta)
3. Pakiet ASO (dla samochodów do 3 lat) poza elementami z
pakietu komfortowego zapewnia naprawê w warsztatach
ASO i oryginalne czêœci.
Udzia³ w³asny w szkodzie AC mo¿e wynosiæ 0,00 z³, 500,00
z³, 1000,00 z³ lub 2000,00 z³. Zgoda na w³¹czenie udzia³u
w³asnego i jego wysokoœæ maj¹ wp³yw na wysokoœæ sk³adki.

stworzy³ 3 pakiety OC/AC:
1. Ekonomiczny zawiera elementy, które otrzymujemy przy
zakupie OC, a ponadto: zwrot kosztów holowania
samochodu do 700 z³ i parkowania do 500 z³ po szkodzie z
AC, w AC wypadkowym wk³ad w³asny (kwota, któr¹
bêdziemy musieli sami pokryæ przy likwidacji szkody) w
wysokoœci 1000,00 z³, a w kradzie¿owym w wysokoœci 10%
wartoœci pojazdu w dniu zawierania umowy.

Liberty Direct

Proama

Link4

PAKIETY AC i dodatki do OC
czyli co jest w ubezpieczeniu ?
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Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa

porz¹dkowych, przed komisj¹ egzaminacyjn¹, o której mowa w ust. 3b

Pkt. 3, przez przedsiêbiorcê osobiœcie wykonuj¹cego przewozy lub
kierowcê przez niego zatrudnionego, jako dodatkowy warunek, od którego
zale¿y udzielenie licencji.

3b. Rada gminy licz¹cej powy¿ej 100.000 mieszkañców wprowadzaj¹c
obowi¹zek ukoñczenia szkolenia potwierdzonego zdanym egzaminem,
okreœla, w drodze uchwa³y, stanowi¹cej akt prawa miejscowego:
1) czêstotliwoœæ egzaminów, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku;
2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczaj¹cym 20 godzin;
3) sposób powo³ywania komisji egzaminacyjnej, jej sk³ad, tryb pracy oraz
wysokoœæ wynagrodzenia za pracê w komisji;
4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na
podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotuje pytania
egzaminacyjne;
5) wzór zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia;
6) koszty szkolenia i egzaminowania, których ³¹czna wysokoœæ nie mo¿e
przekroczyæ 20% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw z kwarta³u poprzedzaj¹cego kwarta³, w którym
przeprowadza siê szkolenie i egzamin, og³oszona przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego.”;

2) w art. 14a:
a) w ust. 2 w pkt 2 dodaje siê lit. c w brzmieniu:
„c) licencjê – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu
drogowego taksówk¹.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ, który udzieli³ licencji wydaje z urzêdu zwrócon¹ licencjê lub
wypisy w terminie 7 dni przed up³ywem okresu, na jaki zosta³o zawieszone
wykonywanie transportu drogowego.”;
3) w art. 84 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Organy udzielaj¹ce licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego
transportu drogowego osób s¹ uprawnione na obszarze ich w³aœciwoœci
miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawid³owoœci
pobierania op³at za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa
miejscowego przez wykonuj¹cych na tym obszarze przewóz drogowy.

5. W przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 4,
czynnoœci, o których mowa w art. 85 ust. 1, dokonuje siê po zakoñczeniu
kontroli.Art. 85 ust. 3 nie stosuje siê.”.

El Wizz

W dniu 25 wrzeœnia 2012 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy, który w
najbli¿szym czasie zostanie przekazany do Sejmu RP. To tak¿e bêdziemy
œledziæ z najwy¿sz¹ uwag¹, wszak chodzi o nasz¹ przysz³oœæ. Niestety nie
mamy zbyt wiele wp³ywu na dzia³ania rz¹du w sprawie taksówek. Mo¿emy
jedynie przygl¹daæ siê temu, co w naszych sprawach robi¹ inni…. . Na
strajki nie ma co liczyæ - nadmiar taksówek prowadzi do tego, ¿e wiêkszoœæ
z nas chce pracowaæ i zarabiaæ, a nie strajkowaæ. Proza ¿ycia codziennego
prowadzi do upadku nie tylko naszego zawodu, ale równie¿ wielu innych
bardzo szanowanych do niedawna profesji. Nie s¹dzê aby wœród naszego
œrodowiska zjechali siê wszyscy, aby zaprotestowaæ przeciwko polityce
rz¹du w dziedzinie taksówek.

Ukrywanie faktycznego bezrobocia poprzez otwieranie dostêpu do
zawodów objêtych ró¿nego rodzaju „licencjami”, nie jest ¿adnym
rozwi¹zaniem. Nie wyobra¿am sobie cz³owieka, który nie maj¹c nic
wspólnego z zawodem taksówkarza w Warszawie, posiadaj¹c GPSa i
mgliste pojêcie o pracy bêdzie siê w stanie utrzymaæ z pracy na taksówce.

Ludzie z poza bran¿y wytykaj¹ niczym nie uzasadnion¹ zawiœæ kierowców,
którzy pracuj¹ w tym fachu od wielu lat - i tym taksówkarzom siê nie dziwiê.
Swoje szlify zdobywali, kiedy o licencjê taksówkarza by³o trudno. W³o¿yli w
to du¿o pracy i nauki.Adziœ …. ??

Pozdrawiam Kole¿anki i Kolegów i obiecujê i¿ wszystkie nowe fakty
odnoœnie deregulacji znajdziecie w nastêpnym numerze
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2.Optymalny ró¿ni siê od ekonomicznego tym, ¿e wk³ad
w³asny wAC wypadkowym zmniejszono do 500,00 z³, a wAC
kradzie¿owym ca³kowicie go zniesiono.
3. VIP – pakiet optymalny z wy³¹czonym udzia³em w³asnym
zarówno w AC wypadkowym, jak i kradzie¿owym, a ponadto
w cenie Wariant Warsztat w AC wypadkowym (mo¿liwoœæ
naprawy samochodu w autoryzowanej stacji obs³ugi –
wyp³ata odszkodowania odbywa siê na podstawie faktur
wystawionych przez warsztat)
W pakiecie Ekonomicznym i Optymalnym umowa jest
zawierana w Wariancie Kosztorys – odszkodowanie jest
wyp³acane na podstawie sporz¹dzanej przez Link4
kalkulacji, a klient dokonuje naprawy we w³asnym zakresie.

ma trochê inne podejœcie do kalkulacji sk³adki AC. Jej
wysokoœæ jest uzale¿niona od wartoœci pojazdu, wieku i
doœwiadczenia w prowadzeniu pojazdów kierowców oraz
zni¿ek ubezpieczonego, wysokoœci wk³adu w³asnego (0,00
z³, 500,00 z³ lub 1000,00 z³), zniesienia lub nie konsumpcji
sumy ubezpieczenia (czy bêdzie ona sta³a, czy zmniejszana
po ka¿dej wyp³acie odszkodowania), czy skoda bêdzie
likwidowana w wariancie serwisowym (na podstawie faktury
z warsztatu) czy kosztorysowym, czy chcemy rozszerzyæ
terytorium ochrony na Bia³oruœ, Mo³dawiê, Rosjê i Ukrainê,
od tego czy pojazd jest wyposa¿ony w satelitarny system
lokalizacyjny.

Sk³adkê AC – w zale¿noœci od Towarzystwa – mo¿emy za
dodatkow¹ op³at¹ roz³o¿yæ na 2, a w niektórych
towarzystwach nawet na 4 raty.

Ubezpieczyciele przygotowali tak¿e mo¿liwoœæ dokupienia
dodatkowych us³ug do polisy.
W mo¿na dokupiæ Super Assistance (Pomoc
serwisowa, informacyjna i medyczna na terenie Polski oraz
pañstw europejskich w razie wypadku, awarii, kradzie¿y lub
innych zdarzeñ. Obejmuje m. in. holowanie, samochód
zastêpczy, dostawê paliwa, a tak¿e odwiezienie pojazdu z
warsztatu pod wskazany adres. Dodatkowo mo¿na
skorzystaæ z telefonicznej porady medycznej, jak równie¿
informacji o trasie podró¿y lub natê¿eniu ruchu. Nie ma przy
tym ograniczeñ odleg³oœci miejsca zdarzenia od miejsca

Hestia

Proamie

zamieszkania.), NNW komunikacyjne, NNW domowe
(mo¿na nim obj¹æ wszystkie osoby mieszkaj¹ce z
ubezpieczaj¹cym w gospodarstwie domowym w wieku
miêdzy 3 a 65 rokiem ¿ycia, a ochron¹ jest objête ¿ycie i
zdrowie ubezpieczonych osób w razie zajœcia
nieszczêœliwego wypadku w sytuacjach codziennych,
niezwi¹zanych z korzystaniem z pojazdu), ubezpieczenie od
utraty pracy (dla osób miêdzy 18 a 64 rokiem ¿ycia
posiadaj¹cym umowê o pracê) oraz Ochronê Prawn¹
(Towarzystwo zapewnia pokrycie kosztów pomocy prawnej
takich jak: wynagrodzenie adwokata, koszty s¹dowe, koszty
notarialne, w celu ochrony interesów prawnych
ubezp ieczonego zwi¹zanych z u¿y tkowan iem
ubezpieczonego pojazdu. Ponadto istnieje mozliwoœæ
skorzystania z us³uhi Telefonicznej Asysty Prawnej, dziêki
której mo¿na na bie¿¹co skonsultowaæ z prawnikiem w
formie telefonicznej lub elektronicznej zagadnienia prawne
zwi¹zane z wy¿ej wskazanym zakresem.)
W mo¿emy dokupiæ ochronê szyb przed st³uczeniem,
ochronê utraty zni¿ki w razie szkody w OC lub AC,
utrzymanie wartoœci fakturowej pojazdu fabrycznie nowego,
utrzymanie przez ca³y czas trwania umowy sta³ej sumy
ubezpieczenia, ubezpieczenie baga¿u Assistance Mini do
OC oraz Assistance (Presti¿, Premium lub Standard) do AC,
NNW kierowcy i pasa¿erów oraz doubezpieczyæ
wyposa¿enie dodatkowe.

oferuje mo¿liwoœæ dodatkowego ubezpieczenie
kluczyków (zapewnia uzyskanie odszkodowania na pokrycie
kosztów wyrobienia nowych dokumentów czy dorobienia
kluczyków w sytuacji kradzie¿y kluczyków, tablic
rejestracyjnych lub zgubienia dowodu rejestracyjnego) i
wykupienia Auto Assistance (w razie unieruchomienia
samochodu ubezpieczony zadecyduje, dok¹d zostanie on
odholowany – pomoc w razie awarii, wypadku czy kradzie¿y
przez ca³¹ dobê na terenie Polski oraz Europy; w razie
wypadku lub kradzie¿y pojazdu przys³uguje samochód
zastêpczy na 7 dni), Auto Assistance Plus (rozszerzona
wersja Auto Assistance zapewniaj¹ca tak¿e m. in. transport
sanitarny, kierowcê zastêpczego czy pokrycie kosztów
zwi¹zanych z odbiorem pojazdu po szkodzie; po wypadku
lub kradzie¿y samochód zastêpczy na 14 dni, a po awarii na
7) oraz NNW komunikacyjnego.

Hestii

Link4

Justy
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UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA

Pewnego zimowego wieczoru centrala wys³a³a mnie po
pasa¿era na ulicê Suwalsk¹. Od kilku dni pada³ œnieg i by³o
mroŸno. Ulice by³y co prawda odœnie¿one i posypane, ale
dooko³a by³o bia³o i powiewy wiatru rozwiewa³y sypki œnieg.
Pod adresem przysz³o do mnie dwóch panów. Jeden z nich
wsadzi³ „zawianego” kolegê na tyln¹ kanapê, po czym
powiedzia³, ¿e kurs bêdzie na Stefanika, ale kolega trochê Ÿle
siê czuje i w zwi¹zku z tym prosi mnie, ¿ebym go bezpiecznie
i najkrótsz¹ drog¹ zawióz³ pod adres. Doda³ przy tym, ¿e
dobrze mi z oczu patrzy i wierzy, ¿e dobrze siê zaopiekujê
jego wstawionym koleg¹.
Spokojnie dojechaliœmy do skrêtu z Modliñskiej w
Œwiatowida. Niestety na œwiat³ach utworzy³a siê kolejka
samochodów skrêcaj¹cych w Œwiatowida i czekaj¹cych na
zapalenie siê zielonego œwiat³a. Stan¹³em z nimi. Pasa¿er od
chwili zajêcia miejsca na kanapie nie odzywa³ siê i mia³em
wra¿enie, ¿e przysypia³. W pewnym momencie us³ysza³em
trzaœniêcie drzwiami. Odwróci³em siê i zobaczy³em mojego
pasa¿era, jak przeskakuje barierkê, przebiega przez trawnik i
ulicê, po czym pod¹¿a w stronê pobliskiej stacji BP.
Pomyœla³em sobie: ciekawe, czy Ÿle siê poczu³, czy próbuje
uciec nie uiszczaj¹c zap³aty ?
Zapali³o siê zielone œwiat³o, wiêc skrêci³em w Œwiatowida, po
czym zawróci³em i ustawi³em siê przy wyjeŸdzie ze stacji.
Zobaczy³em wychodz¹cego ze stacji mojego pasa¿era.
Podszed³ do mojego samochodu. Otworzy³em drzwi i
zapyta³em, czy Ÿle siê poczu³. Klient nagle odskoczy³ i pobieg³
przez kopny œnieg na terenach dawnych ogródków
znajduj¹cych siê na ty³ach ratusza. Zawróci³em i pojecha³em
ulic¹ Œwiatowida, po czym skrêci³em z niej w uliczkê
okr¹¿aj¹c¹ ogródki. Objecha³em je i zatrzyma³em siê w
miejscu, gdzie – jak podejrzewa³em – pojawi siê uciekinier. W
oddali zauwa¿y³em zbli¿aj¹cy siê tuman œniegu. Wygl¹da³o
to trochê tak, jakby ktoœ odœnie¿a³ za pomoc¹ kombajnu
wyrzucaj¹cego œnieg do góry. Po chwili okaza³o siê, ¿e to
nadci¹ga mój pasa¿er. Ca³y by³ w œniegu, a u jego brwi
pojawi³y siê nawet sople lodu. Ka¿dy jego krok powodowa³
unoszenie siê chmury kopnego œniegu, przez który siê z
trudem przedziera³. Zziajany i zgrzany dopad³ do mojego
samochodu. “Wolny?” Zapyta³. Wsiad³ ucieszony, ¿e spotka³
taksówkê i zaordynowa³: „Na Stefanika”. Odpowiedzia³em:
„Proszê bardzo” i uœmiechn¹³em siê pod nosem. Licznik
oczywiœcie chodzi³ ca³y czas . Pasa¿er chyba siê zorientowa³,
¿e nie uda³ mu siê wybieg, bo nagle zamilk³ i jakby zapad³ siê
w sobie. W ponurym milczeniu da³ siê zawieŸæ pod wskazany
adres. Zatrzyma³em siê przy furtce wejœciowej i poda³em
klientowi kwotê do zap³aty. Licznik wybi³ 46,00 z³otych.
Pasa¿er w milczeniu uiœci³ i bez s³owa opuœci³ auto trzaskaj¹c
mocno drzwiami. Nie mog³em sobie odmówiæ przyjemnoœci
skomentowania jego wyczynu i kiedy przechodzi³ ko³o
samochodu zapyta³em: „Na co ci cz³owieku by³a ta
ucieczka?”. Machn¹³ jedynie rêk¹ i rzuci³ s³owo na „k”. Kiedy
odchodzi³ oblodzony, nie mog³em powstrzymaæ œmiechu,
który mnie ogarn¹³. Œmia³em siê d³ugo ...

Wies³aw

Zapraszamy do opowiadania swoich historii na naszych
³amach. Nades³ane teksty opublikujemy po konsultacjach z
autorem. Wymagana tematyka dotycz¹ca pracy na taxi.
Chcielibyœmy by opisane by³y prawdziwe wydarzenia, ale
je¿eli jest inaczej - autor powinien to zaznaczyæ w tekœcie.

Redakcja

Bieg przez snieg
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Opowiesci Niewyssane z Palca

op³at gotówk¹ w lokalu przedsiêbiorstwa
– niespe³niaj¹cymi kryterium konstrukcyjnego okreœlonego w
ust. 4a i bêd¹cymi wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub
stanowi¹cymi przedmiot leasingu tego przedsiêbiorcy.

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym
transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z
kierowc¹ zabrania siê:

1) umieszczania i u¿ywania w pojeŸdzie taksometru;
2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewn¹trz
pojazdu oznaczeñ z nazw¹, adresem, telefonem, adresem
strony internetowej przedsiêbiorcy lub innych oznaczeñ
maj¹cych na celu identyfikacjê przedsiêbiorcy, a tak¿e
reklam us³ug taksówkowych i przedsiêbiorców œwiadcz¹cych
takie us³ugi;
3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urz¹dzeñ
technicznych.”;

Art. 17. W ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póŸn. zm.30))
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w art. 6: A) w ust. 1 w
pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) posiadaj¹ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w
zakresie transportu drogowego taksówk¹, potwierdzonego
zdanym egzaminem w przypadku, o którym mowa w ust. 3a,”,

b) uchyla siê ust. 2-3,

c) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Rada gminy licz¹cej powy¿ej 100.000 mieszkañców
mo¿e wprowadziæ, w drodze uchwa³y, stanowi¹cej akt prawa
miejscowego, obowi¹zek ukoñczenia szkolenia
zakoñczonego egzaminem, potwierdzaj¹cym znajomoœæ
topografii miejscowoœci oraz znajomoœæ przepisów

Oczywiœcie konia z rzêdem temu, kto w tym be³kocie
cokolwiek zrozumie. Jednak jasne jest, i¿ przewóz osób jest
dopuszczalny na wy¿ej wymienionych warunkach. Sami
mamy wiele w¹tpliwoœci czemu maj¹ s³u¿yæ te zapisy.
Oczywiœcie mam œwiadomoœæ tego, ¿e szybko ¿ycie wyjaœni,
dlaczego tyle niejasnych zapisów trafia do ustawy. Mam
nadziejê, ¿e nasza redakcja otrzyma akredytacjê do udzia³u
w kolejnych posiedzeniach komisji sejmowej do spraw
infrastruktury. Nie uronimy ani s³owa z tego co bêdzie tam
powiedziane.

Ju¿ 12.10.2012 roku wp³ynê³a kolejna nowelizacja ustawy o
transporcie drogowym i ju¿ 22.10. trafi³a do komisji. Druk ma
numer 812, projekt maj¹cy na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej. Tak po raz kolejny rz¹d polski zas³ania siê
prawem unijnym przy wprowadzaniu nowego prawa. Znamy
to z niedawnej historii, na przyk³ad zielone strza³ki
dopuszczaj¹ce skrêt w prawo zosta³y zdjête, gdy¿ rzekomo
zakazywa³o tego prawo unijne. Okaza³o siê, ¿e jest to
³agodnie mówi¹c nadinterpretacja. Prace nad now¹
nowelizacj¹, czyli drukiem numer 812, bêdziemy
pieczo³owicie œledziæ. Wszelkie nowe informacje bêd¹
podawane na bie¿¹co, czyli w ka¿dym kolejnym numerze.

Nie zapominajmy jednak o drugim zagro¿eniu jakie niesie ze
sob¹ ustawa deregulacyjna pana Gowina. W pierwszej
transzy mamy zapisy odnoœnie transportu drogowego
taksówk¹, czyli zmiany w Ustawie, ale której ??? skoro tyle
jest nowelizacji , zapisy te brzmi¹ nastêpuj¹co :

ReDeregulacja epilog czy .... ?
Ci¹g dalszy ze str.1

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³
OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
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Dzisiaj chcia³bym zaj¹æ siê spraw¹ nietypow¹, jak na obecne
czasy. Komu chcia³oby siê walczyæ prawie dwa lata o
udowodnienie swojej racji przed Urzêdem ?

Znalaz³ siê taki œmia³ek, który od dwóch prawie lat walczy o
swoje racje z Zarz¹dem Dróg Miejskich. Sprawa wydawa³oby
siê prosta i oczywista. Samochód nale¿¹cy do naszego

Kolegi Artura, sta³ zaparkowany na postoju Taxi, który
znajduje siê w Alejach Jerozolimskich na wysokoœci numeru
50. Dla bardziej zorientowanych - Bar pod Lusi¹. Dok³adnie
miêdzy budynkami dworca PKP Œródmieœcie. Oczywiœcie nie
Artur go tam zaparkowa³, tylko jego pracownik, kolega
Tomasz. Kolega Tomek po otrzymaniu wezwania do zap³aty
op³aty dodatkowej za parkowanie w strefie p³atnego
parkowania uda³ siê do siedziby ZDM i wniós³ odwo³anie,
bardzo lakoniczne: „ Postój TAXI, Taksówka”. ZDM posiada³

wiêc dane osoby, która zaparkowa³a pojazd - zdaniem ZDM-
u - w strefie p³atnego parkowania. Na reklamacji widnieje
zapis urzêdnika, i¿ kolega Tomek potwierdzi³ adres, wy³¹czy³
siê i nie odbiera telefonów. Trudno siê dziwiæ koledze,
zapewne wielu z Nas post¹pi³oby podobnie. Zarz¹d Dróg
Miejskich w osobie Naczelnika Wydzia³u Obs³ugi SPPN
p.Jerzego Missala, wys³a³ pismo (30.05.2011) do kolegi
Tomka, w którym nakaza³ zap³atê na³o¿onej kary (!!!)
twierdz¹c, i¿ taksówka tak¿e parkuj¹c w strefie p³atnego
parkowania musi wnosiæ op³aty. Nikt nie zada³ sobie trudu,

aby sprawdziæ, czy taksówka nie sta³a na postoju. Jednak
poziom absurdu siêgn¹³ dalej, poniewa¿ ZDM nie mog¹c
skontaktowaæ siê z koleg¹ Tomkiem, na³o¿y³ karê na
w³aœciciela pojazdu (???) Artura. Tutaj jednak ZDM trafi³ na
trudnego przeciwnika. Nie przewidzieli takiego obrotu
sprawy. Oto pismo, jakie kolegaArtur wystosowa³ do ZDM :

Do: Zarz¹d Dróg Miejskich Wydzia³ Obs³ugi SPPN
Ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

W zwi¹zku z otrzymaniem negatywnej odpowiedzi
dotycz¹cej poniesienia op³aty dodatkowej poza stref¹
p³atnego parkowania, uprzejmie proszê o ponown¹ analizê
ca³ej sytuacji. Opiszê w punktach zaistnia³e w kolejnoœci
zdarzenia:

1. dn.13.10.2010r zatrzymano pojazd WH.... na postoju TAXI
przyAl. Jerozolimskich 50
2. tego samego dnia Wasz pracownik terenowy nie zauwa¿a
znaków pionowych umieszczonych w tym rejonie i b³êdnie
interpretuj¹c sytuacjê nak³ada op³atê dodatkow¹.
3. osoba u¿ytkuj¹ca pojazd stawia siê dnia 14.10.2010r w

Waszej siedzibie w celu wyjaœnienia i wniesienia reklamacji
twierdz¹c s³usznie, ¿e obszar postoju jest wy³¹czony ze
strefy p³atnego parkowania.
4. dn. 30.05.2011 ZDM podejmuje b³êdnie decyzjê o
odrzuceniu reklamacji.
5. do wrzeœnia 2011 ZDM bezskutecznie próbuje dorêczyæ
swoj¹ decyzjê do adresata (Tomasz W...)
6. w dn. 19.04.2012 ZDM podejmuje decyzjê o ukaraniu
w³aœciciela pojazdu, poniewa¿ bezskutecznie próbuje
wy³udziæ b³êdnie na³o¿on¹ karê.
7. dn. 02.05.2012 w³aœciciel otrzymuje wezwanie do
wniesienia op³aty dodatkowej. Jest to pierwsze otrzymane
wezwanie w tej sprawie przez w³aœciciela.
8. dn. 08.05.2012 w³aœciciel wnosi odwo³anie zgodnie z
pouczeniem umieszczonym na odwrocie.
9. dn. 02.10.2012 ZDM wysy³a pismo o nie rozpatrywaniu
odwo³ania w zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem reklamacji
z³o¿onym przez Tomasza W...
10. W³aœciciel sporz¹dza dokumentacjê i przedstawia j¹ w
Siedzibie ZDM

Reasumuj¹c w tej sprawie pope³niono szereg
b³êdów. Przede wszystkim pojazd o którym mowa jest
taksówk¹ osobow¹, która w momencie na³o¿enia kary
znajdowa³a siê na postoju TAXI. Œwiadczy o tym zdjêcie
otrzymane w ostatniej korespondencji. Na zdjêciu
bêd¹cym dowodem zatrzymania w/w pojazdu poza
stref¹ p³atnego parkowania nale¿y zwróciæ uwagê na
kilka istotnych szczegó³ów: s³up oœwietleniowy(
latarnia), który widoczny jest w tylnej czêœci pojazdu
WH..... , kiosk widoczny po drugiej stronie alej
Jerozolimskich, oraz fasady budynków.

Na latarni o której mowa znajduj¹ siê od lat wielu te
same znaki. Pierwszy mówi¹cy o koñcu strefy p³atnego
parkowania i drugi mówi¹cy o koñcu postoju TAXI. Jest to
siódma latarnia licz¹c od wyjœcia z przejœcia podziemnego

pod rondem Dmowskiego w kierunku dworca centralnego.
Pomiêdzy t¹ latarni¹ i kolejn¹ (ósm¹) od lat wielu znajduje
siê postój TAXI przy dworcu Œródmieœcie. Jeœli
dn.13.10.2010 mój samochód sta³ pomiêdzy siódm¹ i ósm¹
latarni¹, to jak najbardziej znajdowa³ siê na postoju( poza
stref¹ p³atnego parkowania).

Aby zidentyfikowaæ jednoznacznie miejsce pos³u¿ymy siê
widoczn¹ w tle perspektyw¹ fasad budynków widocznych po
drugiej stronie ulicy. Otó¿ w lewym rogu zdjêcia wykonanego
przez Was, widaæ naro¿nik Hotelu Forum. Licz¹c widoczne
budynki po drugiej stronie ulicy ustawiamy siê w tym samym
miejscu co Wasz pracownik parê lat wczeœniej. Fasady tych
budynków zmieni³y siê przez ostatnie dwa lata, ale ich iloœæ
nie uleg³a zmianie. Dodatkowo w ocenie miejsca pomo¿e
nam szczegó³ w postaci kiosku znajduj¹cego siê w alejach
Jerozolimskich pomiêdzy budynkami 51 i 53. Wykonane w
ten sposób zdjêcia jednoznacznie dowodz¹ miejsca w
którym znajdowa³ siê pojazd w dn. 13.10.2010. Jest to
obszar pomiêdzy siódm¹ i ósm¹ latarni¹ przy dworcu
Warszawa- Œródmieœcie, na którym znajduje siê i zawsze
znajdowa³ postój TAXI, wy³¹czony ze strefy p³atnego
parkowania. Aby rozwiaæ w¹tpliwoœci do³¹czam widok z
obrêbu poprzednich i kolejnych s³upów oœwietleniowych.
Wykonane zdjêcia i plan sytuacyjny chyba wystarczaj¹co
dowodzi miejsca, o który toczymy spór.

Kolejnym b³êdem jest odrzucenie natychmiast
z³o¿onej reklamacji. ¯enuj¹cym jest fakt, ¿e próba
ukrycia b³êdu pracowników terenowych nastêpuje na
kolejnych szczeblach hierarchii w Waszej Firmie.

Dla mnie jako w³aœciciela pojazdu sprawa
rozpoczê³a siê od prawid³owo dorêczonego wezwania do
zap³aty op³aty dodatkowej, czyli od dn. 02.05.2012. Nie
rozumiem dlaczego odebrano mi prawo do reklamacji i
odwo³ania, skoro przed t¹ dat¹ nie utrzymywano ze mn¹
¿adnej korespondencji w tej sprawie. Dodatkowo Wasz
pracownik z którym rozmawia³em bezpoœrednio po
otrzymaniu wezwania twierdzi³, ¿e mam reklamacjê z³o¿yæ.

PARANOJA w ZDM
Czyli platny postój TAXI w Al. Jerozolimskich

Uczyni³em to zgodnie z pouczeniem widniej¹cym na
odwrocie wezwania i nie rozumiem zasadnoœci jego
odrzucenia, a argument o pisaniu do innej osoby raczej nie
dowodzi, ¿e ja nie dotrzyma³em terminu reklamacji.

Reasumuj¹c czas poœwiêcony na udowadnianie,
¿e ko³o nie ma kantów, trójk¹t nie jest okr¹g³y, lub ¿e w
Alejach Jerozolimskich jest postój na którym pozostawiono
taksówkê wola³bym spêdziæ inaczej. Pisz¹c do Was w tak
oczywistej sprawie tracê czas, który móg³bym poœwiêciæ na
prowadzenie swojej dzia³alnoœci gospodarczej. Do tej pory
ze wzglêdu na konsekwencje b³êdów Waszych
pracowników, straci³em cztery godziny i pokona³em 13 km.
Realnie straci³em kwotê 200 PLN, któr¹ w zwi¹zku z tym
proszê przekazaæ na konto: 05 ..............................................

Panie i Panowie, jest to przyk³ad, ¿e nie jesteœmy bezsilni
wobec absurdalnych decyzji urzêdników. Je¿eli nie wiecie co
zrobiæ w swojej sprawie, zg³oœcie siê do Naszej Redakcji.
Pomo¿emy wam na pewno. Pamiêtajcie, w jednoœci si³a.
Myœlê, ¿e ten przyk³ad pomo¿e Nam wszystkim zrozumieæ,
¿e wszyscy jesteœmy taksówkarzami. Nie przechodŸmy
biernie ko³o problemów kolegi taksówkarza. Czasami dobre
s³owo znaczy wiêcej, ni¿ za³atwienie sprawy . Poczujmy to, co
chyba gdzieœ nam umknê³o. Wszyscy jedziemy na tym
samym wózku, wiêc b¹dŸmy chocia¿ my dla siebie bardziej
wyrozumiali. Odbudujmy nasz¹ solidarnoœæ zawodow¹.
Niech uœmiech mimo wszystko zawsze bêdzie z Wami.
Zawsze mo¿e byæ gorzej, ale je¿eli przyjedziecie na postój i
spotkacie ludzi, których lubicie i uœmiechniecie siê do siebie
(To nie gej party:) ) , bêdzie na pewno lepiej.

El Wizz

�ród³o: Google Maps
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Dzisiaj chcia³bym zaj¹æ siê spraw¹ nietypow¹, jak na obecne
czasy. Komu chcia³oby siê walczyæ prawie dwa lata o
udowodnienie swojej racji przed Urzêdem ?

Znalaz³ siê taki œmia³ek, który od dwóch prawie lat walczy o
swoje racje z Zarz¹dem Dróg Miejskich. Sprawa wydawa³oby
siê prosta i oczywista. Samochód nale¿¹cy do naszego

Kolegi Artura, sta³ zaparkowany na postoju Taxi, który
znajduje siê w Alejach Jerozolimskich na wysokoœci numeru
50. Dla bardziej zorientowanych - Bar pod Lusi¹. Dok³adnie
miêdzy budynkami dworca PKP Œródmieœcie. Oczywiœcie nie
Artur go tam zaparkowa³, tylko jego pracownik, kolega
Tomasz. Kolega Tomek po otrzymaniu wezwania do zap³aty
op³aty dodatkowej za parkowanie w strefie p³atnego
parkowania uda³ siê do siedziby ZDM i wniós³ odwo³anie,
bardzo lakoniczne: „ Postój TAXI, Taksówka”. ZDM posiada³

wiêc dane osoby, która zaparkowa³a pojazd - zdaniem ZDM-
u - w strefie p³atnego parkowania. Na reklamacji widnieje
zapis urzêdnika, i¿ kolega Tomek potwierdzi³ adres, wy³¹czy³
siê i nie odbiera telefonów. Trudno siê dziwiæ koledze,
zapewne wielu z Nas post¹pi³oby podobnie. Zarz¹d Dróg
Miejskich w osobie Naczelnika Wydzia³u Obs³ugi SPPN
p.Jerzego Missala, wys³a³ pismo (30.05.2011) do kolegi
Tomka, w którym nakaza³ zap³atê na³o¿onej kary (!!!)
twierdz¹c, i¿ taksówka tak¿e parkuj¹c w strefie p³atnego
parkowania musi wnosiæ op³aty. Nikt nie zada³ sobie trudu,

aby sprawdziæ, czy taksówka nie sta³a na postoju. Jednak
poziom absurdu siêgn¹³ dalej, poniewa¿ ZDM nie mog¹c
skontaktowaæ siê z koleg¹ Tomkiem, na³o¿y³ karê na
w³aœciciela pojazdu (???) Artura. Tutaj jednak ZDM trafi³ na
trudnego przeciwnika. Nie przewidzieli takiego obrotu
sprawy. Oto pismo, jakie kolegaArtur wystosowa³ do ZDM :

Do: Zarz¹d Dróg Miejskich Wydzia³ Obs³ugi SPPN
Ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

W zwi¹zku z otrzymaniem negatywnej odpowiedzi
dotycz¹cej poniesienia op³aty dodatkowej poza stref¹
p³atnego parkowania, uprzejmie proszê o ponown¹ analizê
ca³ej sytuacji. Opiszê w punktach zaistnia³e w kolejnoœci
zdarzenia:

1. dn.13.10.2010r zatrzymano pojazd WH.... na postoju TAXI
przyAl. Jerozolimskich 50
2. tego samego dnia Wasz pracownik terenowy nie zauwa¿a
znaków pionowych umieszczonych w tym rejonie i b³êdnie
interpretuj¹c sytuacjê nak³ada op³atê dodatkow¹.
3. osoba u¿ytkuj¹ca pojazd stawia siê dnia 14.10.2010r w

Waszej siedzibie w celu wyjaœnienia i wniesienia reklamacji
twierdz¹c s³usznie, ¿e obszar postoju jest wy³¹czony ze
strefy p³atnego parkowania.
4. dn. 30.05.2011 ZDM podejmuje b³êdnie decyzjê o
odrzuceniu reklamacji.
5. do wrzeœnia 2011 ZDM bezskutecznie próbuje dorêczyæ
swoj¹ decyzjê do adresata (Tomasz W...)
6. w dn. 19.04.2012 ZDM podejmuje decyzjê o ukaraniu
w³aœciciela pojazdu, poniewa¿ bezskutecznie próbuje
wy³udziæ b³êdnie na³o¿on¹ karê.
7. dn. 02.05.2012 w³aœciciel otrzymuje wezwanie do
wniesienia op³aty dodatkowej. Jest to pierwsze otrzymane
wezwanie w tej sprawie przez w³aœciciela.
8. dn. 08.05.2012 w³aœciciel wnosi odwo³anie zgodnie z
pouczeniem umieszczonym na odwrocie.
9. dn. 02.10.2012 ZDM wysy³a pismo o nie rozpatrywaniu
odwo³ania w zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem reklamacji
z³o¿onym przez Tomasza W...
10. W³aœciciel sporz¹dza dokumentacjê i przedstawia j¹ w
Siedzibie ZDM

Reasumuj¹c w tej sprawie pope³niono szereg
b³êdów. Przede wszystkim pojazd o którym mowa jest
taksówk¹ osobow¹, która w momencie na³o¿enia kary
znajdowa³a siê na postoju TAXI. Œwiadczy o tym zdjêcie
otrzymane w ostatniej korespondencji. Na zdjêciu
bêd¹cym dowodem zatrzymania w/w pojazdu poza
stref¹ p³atnego parkowania nale¿y zwróciæ uwagê na
kilka istotnych szczegó³ów: s³up oœwietleniowy(
latarnia), który widoczny jest w tylnej czêœci pojazdu
WH..... , kiosk widoczny po drugiej stronie alej
Jerozolimskich, oraz fasady budynków.

Na latarni o której mowa znajduj¹ siê od lat wielu te
same znaki. Pierwszy mówi¹cy o koñcu strefy p³atnego
parkowania i drugi mówi¹cy o koñcu postoju TAXI. Jest to
siódma latarnia licz¹c od wyjœcia z przejœcia podziemnego

pod rondem Dmowskiego w kierunku dworca centralnego.
Pomiêdzy t¹ latarni¹ i kolejn¹ (ósm¹) od lat wielu znajduje
siê postój TAXI przy dworcu Œródmieœcie. Jeœli
dn.13.10.2010 mój samochód sta³ pomiêdzy siódm¹ i ósm¹
latarni¹, to jak najbardziej znajdowa³ siê na postoju( poza
stref¹ p³atnego parkowania).

Aby zidentyfikowaæ jednoznacznie miejsce pos³u¿ymy siê
widoczn¹ w tle perspektyw¹ fasad budynków widocznych po
drugiej stronie ulicy. Otó¿ w lewym rogu zdjêcia wykonanego
przez Was, widaæ naro¿nik Hotelu Forum. Licz¹c widoczne
budynki po drugiej stronie ulicy ustawiamy siê w tym samym
miejscu co Wasz pracownik parê lat wczeœniej. Fasady tych
budynków zmieni³y siê przez ostatnie dwa lata, ale ich iloœæ
nie uleg³a zmianie. Dodatkowo w ocenie miejsca pomo¿e
nam szczegó³ w postaci kiosku znajduj¹cego siê w alejach
Jerozolimskich pomiêdzy budynkami 51 i 53. Wykonane w
ten sposób zdjêcia jednoznacznie dowodz¹ miejsca w
którym znajdowa³ siê pojazd w dn. 13.10.2010. Jest to
obszar pomiêdzy siódm¹ i ósm¹ latarni¹ przy dworcu
Warszawa- Œródmieœcie, na którym znajduje siê i zawsze
znajdowa³ postój TAXI, wy³¹czony ze strefy p³atnego
parkowania. Aby rozwiaæ w¹tpliwoœci do³¹czam widok z
obrêbu poprzednich i kolejnych s³upów oœwietleniowych.
Wykonane zdjêcia i plan sytuacyjny chyba wystarczaj¹co
dowodzi miejsca, o który toczymy spór.

Kolejnym b³êdem jest odrzucenie natychmiast
z³o¿onej reklamacji. ¯enuj¹cym jest fakt, ¿e próba
ukrycia b³êdu pracowników terenowych nastêpuje na
kolejnych szczeblach hierarchii w Waszej Firmie.

Dla mnie jako w³aœciciela pojazdu sprawa
rozpoczê³a siê od prawid³owo dorêczonego wezwania do
zap³aty op³aty dodatkowej, czyli od dn. 02.05.2012. Nie
rozumiem dlaczego odebrano mi prawo do reklamacji i
odwo³ania, skoro przed t¹ dat¹ nie utrzymywano ze mn¹
¿adnej korespondencji w tej sprawie. Dodatkowo Wasz
pracownik z którym rozmawia³em bezpoœrednio po
otrzymaniu wezwania twierdzi³, ¿e mam reklamacjê z³o¿yæ.

PARANOJA w ZDM
Czyli platny postój TAXI w Al. Jerozolimskich

Uczyni³em to zgodnie z pouczeniem widniej¹cym na
odwrocie wezwania i nie rozumiem zasadnoœci jego
odrzucenia, a argument o pisaniu do innej osoby raczej nie
dowodzi, ¿e ja nie dotrzyma³em terminu reklamacji.

Reasumuj¹c czas poœwiêcony na udowadnianie,
¿e ko³o nie ma kantów, trójk¹t nie jest okr¹g³y, lub ¿e w
Alejach Jerozolimskich jest postój na którym pozostawiono
taksówkê wola³bym spêdziæ inaczej. Pisz¹c do Was w tak
oczywistej sprawie tracê czas, który móg³bym poœwiêciæ na
prowadzenie swojej dzia³alnoœci gospodarczej. Do tej pory
ze wzglêdu na konsekwencje b³êdów Waszych
pracowników, straci³em cztery godziny i pokona³em 13 km.
Realnie straci³em kwotê 200 PLN, któr¹ w zwi¹zku z tym
proszê przekazaæ na konto: 05 ..............................................

Panie i Panowie, jest to przyk³ad, ¿e nie jesteœmy bezsilni
wobec absurdalnych decyzji urzêdników. Je¿eli nie wiecie co
zrobiæ w swojej sprawie, zg³oœcie siê do Naszej Redakcji.
Pomo¿emy wam na pewno. Pamiêtajcie, w jednoœci si³a.
Myœlê, ¿e ten przyk³ad pomo¿e Nam wszystkim zrozumieæ,
¿e wszyscy jesteœmy taksówkarzami. Nie przechodŸmy
biernie ko³o problemów kolegi taksówkarza. Czasami dobre
s³owo znaczy wiêcej, ni¿ za³atwienie sprawy . Poczujmy to, co
chyba gdzieœ nam umknê³o. Wszyscy jedziemy na tym
samym wózku, wiêc b¹dŸmy chocia¿ my dla siebie bardziej
wyrozumiali. Odbudujmy nasz¹ solidarnoœæ zawodow¹.
Niech uœmiech mimo wszystko zawsze bêdzie z Wami.
Zawsze mo¿e byæ gorzej, ale je¿eli przyjedziecie na postój i
spotkacie ludzi, których lubicie i uœmiechniecie siê do siebie
(To nie gej party:) ) , bêdzie na pewno lepiej.

El Wizz

�ród³o: Google Maps
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2.Optymalny ró¿ni siê od ekonomicznego tym, ¿e wk³ad
w³asny wAC wypadkowym zmniejszono do 500,00 z³, a wAC
kradzie¿owym ca³kowicie go zniesiono.
3. VIP – pakiet optymalny z wy³¹czonym udzia³em w³asnym
zarówno w AC wypadkowym, jak i kradzie¿owym, a ponadto
w cenie Wariant Warsztat w AC wypadkowym (mo¿liwoœæ
naprawy samochodu w autoryzowanej stacji obs³ugi –
wyp³ata odszkodowania odbywa siê na podstawie faktur
wystawionych przez warsztat)
W pakiecie Ekonomicznym i Optymalnym umowa jest
zawierana w Wariancie Kosztorys – odszkodowanie jest
wyp³acane na podstawie sporz¹dzanej przez Link4
kalkulacji, a klient dokonuje naprawy we w³asnym zakresie.

ma trochê inne podejœcie do kalkulacji sk³adki AC. Jej
wysokoœæ jest uzale¿niona od wartoœci pojazdu, wieku i
doœwiadczenia w prowadzeniu pojazdów kierowców oraz
zni¿ek ubezpieczonego, wysokoœci wk³adu w³asnego (0,00
z³, 500,00 z³ lub 1000,00 z³), zniesienia lub nie konsumpcji
sumy ubezpieczenia (czy bêdzie ona sta³a, czy zmniejszana
po ka¿dej wyp³acie odszkodowania), czy skoda bêdzie
likwidowana w wariancie serwisowym (na podstawie faktury
z warsztatu) czy kosztorysowym, czy chcemy rozszerzyæ
terytorium ochrony na Bia³oruœ, Mo³dawiê, Rosjê i Ukrainê,
od tego czy pojazd jest wyposa¿ony w satelitarny system
lokalizacyjny.

Sk³adkê AC – w zale¿noœci od Towarzystwa – mo¿emy za
dodatkow¹ op³at¹ roz³o¿yæ na 2, a w niektórych
towarzystwach nawet na 4 raty.

Ubezpieczyciele przygotowali tak¿e mo¿liwoœæ dokupienia
dodatkowych us³ug do polisy.
W mo¿na dokupiæ Super Assistance (Pomoc
serwisowa, informacyjna i medyczna na terenie Polski oraz
pañstw europejskich w razie wypadku, awarii, kradzie¿y lub
innych zdarzeñ. Obejmuje m. in. holowanie, samochód
zastêpczy, dostawê paliwa, a tak¿e odwiezienie pojazdu z
warsztatu pod wskazany adres. Dodatkowo mo¿na
skorzystaæ z telefonicznej porady medycznej, jak równie¿
informacji o trasie podró¿y lub natê¿eniu ruchu. Nie ma przy
tym ograniczeñ odleg³oœci miejsca zdarzenia od miejsca
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Proamie

zamieszkania.), NNW komunikacyjne, NNW domowe
(mo¿na nim obj¹æ wszystkie osoby mieszkaj¹ce z
ubezpieczaj¹cym w gospodarstwie domowym w wieku
miêdzy 3 a 65 rokiem ¿ycia, a ochron¹ jest objête ¿ycie i
zdrowie ubezpieczonych osób w razie zajœcia
nieszczêœliwego wypadku w sytuacjach codziennych,
niezwi¹zanych z korzystaniem z pojazdu), ubezpieczenie od
utraty pracy (dla osób miêdzy 18 a 64 rokiem ¿ycia
posiadaj¹cym umowê o pracê) oraz Ochronê Prawn¹
(Towarzystwo zapewnia pokrycie kosztów pomocy prawnej
takich jak: wynagrodzenie adwokata, koszty s¹dowe, koszty
notarialne, w celu ochrony interesów prawnych
ubezp ieczonego zwi¹zanych z u¿y tkowan iem
ubezpieczonego pojazdu. Ponadto istnieje mozliwoœæ
skorzystania z us³uhi Telefonicznej Asysty Prawnej, dziêki
której mo¿na na bie¿¹co skonsultowaæ z prawnikiem w
formie telefonicznej lub elektronicznej zagadnienia prawne
zwi¹zane z wy¿ej wskazanym zakresem.)
W mo¿emy dokupiæ ochronê szyb przed st³uczeniem,
ochronê utraty zni¿ki w razie szkody w OC lub AC,
utrzymanie wartoœci fakturowej pojazdu fabrycznie nowego,
utrzymanie przez ca³y czas trwania umowy sta³ej sumy
ubezpieczenia, ubezpieczenie baga¿u Assistance Mini do
OC oraz Assistance (Presti¿, Premium lub Standard) do AC,
NNW kierowcy i pasa¿erów oraz doubezpieczyæ
wyposa¿enie dodatkowe.

oferuje mo¿liwoœæ dodatkowego ubezpieczenie
kluczyków (zapewnia uzyskanie odszkodowania na pokrycie
kosztów wyrobienia nowych dokumentów czy dorobienia
kluczyków w sytuacji kradzie¿y kluczyków, tablic
rejestracyjnych lub zgubienia dowodu rejestracyjnego) i
wykupienia Auto Assistance (w razie unieruchomienia
samochodu ubezpieczony zadecyduje, dok¹d zostanie on
odholowany – pomoc w razie awarii, wypadku czy kradzie¿y
przez ca³¹ dobê na terenie Polski oraz Europy; w razie
wypadku lub kradzie¿y pojazdu przys³uguje samochód
zastêpczy na 7 dni), Auto Assistance Plus (rozszerzona
wersja Auto Assistance zapewniaj¹ca tak¿e m. in. transport
sanitarny, kierowcê zastêpczego czy pokrycie kosztów
zwi¹zanych z odbiorem pojazdu po szkodzie; po wypadku
lub kradzie¿y samochód zastêpczy na 14 dni, a po awarii na
7) oraz NNW komunikacyjnego.

Hestii

Link4
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Pewnego zimowego wieczoru centrala wys³a³a mnie po
pasa¿era na ulicê Suwalsk¹. Od kilku dni pada³ œnieg i by³o
mroŸno. Ulice by³y co prawda odœnie¿one i posypane, ale
dooko³a by³o bia³o i powiewy wiatru rozwiewa³y sypki œnieg.
Pod adresem przysz³o do mnie dwóch panów. Jeden z nich
wsadzi³ „zawianego” kolegê na tyln¹ kanapê, po czym
powiedzia³, ¿e kurs bêdzie na Stefanika, ale kolega trochê Ÿle
siê czuje i w zwi¹zku z tym prosi mnie, ¿ebym go bezpiecznie
i najkrótsz¹ drog¹ zawióz³ pod adres. Doda³ przy tym, ¿e
dobrze mi z oczu patrzy i wierzy, ¿e dobrze siê zaopiekujê
jego wstawionym koleg¹.
Spokojnie dojechaliœmy do skrêtu z Modliñskiej w
Œwiatowida. Niestety na œwiat³ach utworzy³a siê kolejka
samochodów skrêcaj¹cych w Œwiatowida i czekaj¹cych na
zapalenie siê zielonego œwiat³a. Stan¹³em z nimi. Pasa¿er od
chwili zajêcia miejsca na kanapie nie odzywa³ siê i mia³em
wra¿enie, ¿e przysypia³. W pewnym momencie us³ysza³em
trzaœniêcie drzwiami. Odwróci³em siê i zobaczy³em mojego
pasa¿era, jak przeskakuje barierkê, przebiega przez trawnik i
ulicê, po czym pod¹¿a w stronê pobliskiej stacji BP.
Pomyœla³em sobie: ciekawe, czy Ÿle siê poczu³, czy próbuje
uciec nie uiszczaj¹c zap³aty ?
Zapali³o siê zielone œwiat³o, wiêc skrêci³em w Œwiatowida, po
czym zawróci³em i ustawi³em siê przy wyjeŸdzie ze stacji.
Zobaczy³em wychodz¹cego ze stacji mojego pasa¿era.
Podszed³ do mojego samochodu. Otworzy³em drzwi i
zapyta³em, czy Ÿle siê poczu³. Klient nagle odskoczy³ i pobieg³
przez kopny œnieg na terenach dawnych ogródków
znajduj¹cych siê na ty³ach ratusza. Zawróci³em i pojecha³em
ulic¹ Œwiatowida, po czym skrêci³em z niej w uliczkê
okr¹¿aj¹c¹ ogródki. Objecha³em je i zatrzyma³em siê w
miejscu, gdzie – jak podejrzewa³em – pojawi siê uciekinier. W
oddali zauwa¿y³em zbli¿aj¹cy siê tuman œniegu. Wygl¹da³o
to trochê tak, jakby ktoœ odœnie¿a³ za pomoc¹ kombajnu
wyrzucaj¹cego œnieg do góry. Po chwili okaza³o siê, ¿e to
nadci¹ga mój pasa¿er. Ca³y by³ w œniegu, a u jego brwi
pojawi³y siê nawet sople lodu. Ka¿dy jego krok powodowa³
unoszenie siê chmury kopnego œniegu, przez który siê z
trudem przedziera³. Zziajany i zgrzany dopad³ do mojego
samochodu. “Wolny?” Zapyta³. Wsiad³ ucieszony, ¿e spotka³
taksówkê i zaordynowa³: „Na Stefanika”. Odpowiedzia³em:
„Proszê bardzo” i uœmiechn¹³em siê pod nosem. Licznik
oczywiœcie chodzi³ ca³y czas . Pasa¿er chyba siê zorientowa³,
¿e nie uda³ mu siê wybieg, bo nagle zamilk³ i jakby zapad³ siê
w sobie. W ponurym milczeniu da³ siê zawieŸæ pod wskazany
adres. Zatrzyma³em siê przy furtce wejœciowej i poda³em
klientowi kwotê do zap³aty. Licznik wybi³ 46,00 z³otych.
Pasa¿er w milczeniu uiœci³ i bez s³owa opuœci³ auto trzaskaj¹c
mocno drzwiami. Nie mog³em sobie odmówiæ przyjemnoœci
skomentowania jego wyczynu i kiedy przechodzi³ ko³o
samochodu zapyta³em: „Na co ci cz³owieku by³a ta
ucieczka?”. Machn¹³ jedynie rêk¹ i rzuci³ s³owo na „k”. Kiedy
odchodzi³ oblodzony, nie mog³em powstrzymaæ œmiechu,
który mnie ogarn¹³. Œmia³em siê d³ugo ...

Wies³aw

Zapraszamy do opowiadania swoich historii na naszych
³amach. Nades³ane teksty opublikujemy po konsultacjach z
autorem. Wymagana tematyka dotycz¹ca pracy na taxi.
Chcielibyœmy by opisane by³y prawdziwe wydarzenia, ale
je¿eli jest inaczej - autor powinien to zaznaczyæ w tekœcie.

Redakcja

Bieg przez snieg
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Opowiesci Niewyssane z Palca

op³at gotówk¹ w lokalu przedsiêbiorstwa
– niespe³niaj¹cymi kryterium konstrukcyjnego okreœlonego w
ust. 4a i bêd¹cymi wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub
stanowi¹cymi przedmiot leasingu tego przedsiêbiorcy.

5. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym
transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z
kierowc¹ zabrania siê:

1) umieszczania i u¿ywania w pojeŸdzie taksometru;
2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewn¹trz
pojazdu oznaczeñ z nazw¹, adresem, telefonem, adresem
strony internetowej przedsiêbiorcy lub innych oznaczeñ
maj¹cych na celu identyfikacjê przedsiêbiorcy, a tak¿e
reklam us³ug taksówkowych i przedsiêbiorców œwiadcz¹cych
takie us³ugi;
3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urz¹dzeñ
technicznych.”;

Art. 17. W ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póŸn. zm.30))
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w art. 6: A) w ust. 1 w
pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) posiadaj¹ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w
zakresie transportu drogowego taksówk¹, potwierdzonego
zdanym egzaminem w przypadku, o którym mowa w ust. 3a,”,

b) uchyla siê ust. 2-3,

c) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Rada gminy licz¹cej powy¿ej 100.000 mieszkañców
mo¿e wprowadziæ, w drodze uchwa³y, stanowi¹cej akt prawa
miejscowego, obowi¹zek ukoñczenia szkolenia
zakoñczonego egzaminem, potwierdzaj¹cym znajomoœæ
topografii miejscowoœci oraz znajomoœæ przepisów

Oczywiœcie konia z rzêdem temu, kto w tym be³kocie
cokolwiek zrozumie. Jednak jasne jest, i¿ przewóz osób jest
dopuszczalny na wy¿ej wymienionych warunkach. Sami
mamy wiele w¹tpliwoœci czemu maj¹ s³u¿yæ te zapisy.
Oczywiœcie mam œwiadomoœæ tego, ¿e szybko ¿ycie wyjaœni,
dlaczego tyle niejasnych zapisów trafia do ustawy. Mam
nadziejê, ¿e nasza redakcja otrzyma akredytacjê do udzia³u
w kolejnych posiedzeniach komisji sejmowej do spraw
infrastruktury. Nie uronimy ani s³owa z tego co bêdzie tam
powiedziane.

Ju¿ 12.10.2012 roku wp³ynê³a kolejna nowelizacja ustawy o
transporcie drogowym i ju¿ 22.10. trafi³a do komisji. Druk ma
numer 812, projekt maj¹cy na celu wykonanie prawa Unii
Europejskiej. Tak po raz kolejny rz¹d polski zas³ania siê
prawem unijnym przy wprowadzaniu nowego prawa. Znamy
to z niedawnej historii, na przyk³ad zielone strza³ki
dopuszczaj¹ce skrêt w prawo zosta³y zdjête, gdy¿ rzekomo
zakazywa³o tego prawo unijne. Okaza³o siê, ¿e jest to
³agodnie mówi¹c nadinterpretacja. Prace nad now¹
nowelizacj¹, czyli drukiem numer 812, bêdziemy
pieczo³owicie œledziæ. Wszelkie nowe informacje bêd¹
podawane na bie¿¹co, czyli w ka¿dym kolejnym numerze.

Nie zapominajmy jednak o drugim zagro¿eniu jakie niesie ze
sob¹ ustawa deregulacyjna pana Gowina. W pierwszej
transzy mamy zapisy odnoœnie transportu drogowego
taksówk¹, czyli zmiany w Ustawie, ale której ??? skoro tyle
jest nowelizacji , zapisy te brzmi¹ nastêpuj¹co :

ReDeregulacja epilog czy .... ?
Ci¹g dalszy ze str.1

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³
OC/AC dla TAXI  ju¿ od 990 z³
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Ka¿dy w³aœciciel samochodu musi zawrzeæ umowê OC
komunikacyjnego. Niektórzy s¹ zmuszeni przez warunki
kredytu do zawarcia tak¿e AC. S¹ tak¿e tacy, którzy ze
wzglêdu na wiek pojazdu i osobiste poczucie
bezpieczeñstwa zawieraj¹ oprócz OC tak¿e AC. Wybieraj¹c
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawrzemy umowê
ubezpieczenia kierujemy siê najczêœciej zaproponowan¹
cen¹. Niewielu z nas zastanawia siê jednak co dok³adnie
zapewnia ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy.
Wiêkszoœæ ubezpieczaj¹cych – niezale¿nie od tego czy
ubezpieczaj¹ samochód czy dom – nie zadaje sobie trudu
zapytania agenta sprzedaj¹cego ubezpieczenie, co otrzyma
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Nie wspominam
ju¿ o czytaniu tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),
znajomoœæ których deklarujemy zawieraj¹c umowê
ubezpieczenia. Proponujê porównanie oferty wybranych
Towarzystw Ubezpieczeniowych dla zawieraj¹cych
ubezpieczenie OC oraz dla decyduj¹cych siê na pakiet
OC/AC.

W przy zawieraniu umowy OC w kwocie sk³adki
poza OC otrzymamy Assistance wypadkowy (naprawa na
miejscu wypadku, holowanie, serwis informacyjny dla
kierowców informuj¹cy o warsztatach naprawczych, stacjach
kontroli pojazdów, sklepach motoryzacyjnych lub o trasie
podró¿y) i Zielon¹ Kartê. Proama – zgodnie z reklamami –
podwy¿sza posiadane przez kierowcê zni¿ki o 10%.

W w cenie OC otrzymujemy tak¿e Zielon¹ Kartê,
Program Pomocy z samochodem zastêpczym oraz
Assistance Opony (Ubezpieczyciel zapewnia bezp³atn¹
pomoc holownika na terenie ca³ej Polski w sytuacji, gdy auto
zostanie unieruchomione np. wskutek wpadniêcia do rowu
czy zderzenia z innym pojazdem. Dodatkowo w sytuacji, gdy
naprawa samochodu zajmie wiêcej ni¿ 12 godzin i zosta³ on
odholowany z miejsca wypadku przez ubezpieczyciela,
ubezpieczony otrzyma samochód zastêpczy na 3 dni. Auto
zastêpcze przys³uguje tak¿e w sytuacji, gdy samochód
zostanie skradziony.)

W w cenie OC uzyskamy Zielon¹ kartê oraz
Mini Assistance (Na terenie Polski przys³uguje nam w razie
wypadku holowanie do 100 km oraz naprawa do 300,00 z³
bez u¿ycia czêœci zamiennych.). Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na
rozszerzyæ Mini Assistance do Premium Assistance
(Obowi¹zuje na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Holowanie do
150 km w Polsce i UE, a naprawa do 600 z³ w Polsce i 500
euro w UE. Assistance przy wypadkach, awarii oraz m.in.
pomoc przy wymianie ko³a, otwarciu pojazdu, w wypadku
zgubieniu lub uszkodzeniu kluczyków, braku lub
zatankowaniu niew³aœciwego paliwa, zorganizowaniu
parkingu, pojazd zastêpczy po wypadku lub kradzie¿y na 7
dni, kierowca zastêpczy, op³ata za nocleg, pomoc prawna i
finansowa, t³umacz przez telefon, z³omowanie pojazdu,
dostarczenie czêœci zamiennych, transport osób, opieka nad
dzieæmi). Czêœæ z tych us³ug nie ma ograniczenia odleg³oœci
od miejsca zamieszkania, ale auto zastêpcze, transport
osób, nocleg, parking, odbiór auta po naprawie i kierowca
zastêpczy przys³uguj¹ jedynie w odleg³oœci powy¿ej 50 km od
miejsca zamieszkania. NNW komunikacyjne tak¿e mo¿emy
dokupiæ za dodatkow¹ op³at¹.

W otrzymujemy samo OC, które mo¿na rozszerzyæ za
op³aceniem dodatkowej sk³adki. Listê tych rozszerzeñ
znajdziecie na koñcu artyku³u.

Sk³adkê OC mo¿na roz³o¿yæ maksymalnie na 2 raty. Podnosi
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to ca³kowity koszt sk³adki o 10 %. Trochê inaczej wygl¹da to w
Proamie - za zap³atê w jednej racie uzyskujemy zni¿kê 15%.

Trochê bardziej ró¿norodne s¹ warunki w przypadku
pakietów OC/AC.

niestety nie posiada tego typu oferty dla
taksówek.

oferuje ubezpieczenie Autocasco w jednym z 3
wariantów.
1. Najtañszy i najprostszy Pakiet Casco Optymalny (dla
samochodów nie starszych ni¿ 10 lat) obejmuje OC w wy¿ej
opisanym zestawie oraz AC od wszelkich ryzyk
(Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie zdarzenie poza
wy³¹czonymi na podstawie OWU- warto o nie zapytaæ
agenta), zwrot kosztów dodatkowego badania technicznego
(Po wypadku, w razie koniecznoœci poniesienia przez
ubezpieczonego kosztów obowi¹zkowego badania
technicznego pojazdu mechanicznego, którego jest
w³aœcicielem lub wspó³w³aœcicielem, zostan¹ mu zwrócone
poniesione z tego tytu³u koszty do wysokoœci 200,00 z³., przy
czym przys³uguje mu jedno takie œwiadczenie w czasie
trwania jednej umowy ubezpieczenia), mo¿liwoœæ likwidacji
szkody AC na podstawie kosztorysu (Wycena szkody
wykonywana jest przez ubezpieczyciela w oparciu o koszty
robocizny wed³ug œrednich norm czasowych naprawy
danego pojazdu, a tak¿e materia³ów i czêœci zamiennych
u¿ytych do tej naprawy.). Ciekawostk¹ jest to, ¿e w
przypadku posiadania zni¿ki z tytu³u bezszkodowej jazdy w
OC a brakuAC lub posiadaniu mniejszej zni¿ki wAC ni¿ w OC
osoba legitymuj¹ca siê bezszkodow¹ jazd¹ w ci¹gu ostatnich
3 lat uzyska w AC tak¹ sam¹ zni¿kê jak w OC (podwy¿szon¹
o 10%, tak jak w przypadku powy¿ej opisanego OC).
2. Pakiet Casco Komfortowy (dla samochodów nie starszych
ni¿ 8 lat) zawiera wszystkie elementy pakietu Optymalnego, a
ponadto otrzymujemy us³ugê odwiezienia samochodu z
warsztatu pod dom (po zakoñczeniu naprawy pojazdu
uszkodzonego w wyniku wypadku na proœbê
ubezpieczonego), zniesienie amortyzacji czêœci przy
likwidacji szkody w warsztacie (koszty czêœci zamiennych w
wycenie szkody ustala siê bez uwzglêdnienia ich zu¿ycia,
czyli bez tzw. amortyzacji), mo¿liwoœæ likwidacji szkody AC
na podstawie faktury (ustalenie wysokoœci odszkodowania
dokonywane jest na podstawie faktur, rachunków i innych
dokumentów ksiêgowych, opisuj¹cych koszty naprawy
pojazdu), mo¿liwoœæ bezgotówkowej likwidacji szkody AC w
warsztacie za wyj¹tkiem warsztatów ASO (likwidacja szkody
odbywa siê w nieautoryzowanym warsztacie naprawczym),
czêœci zgodne z oryginalnymi w likwidacji szkody (koszt
materia³ów i czêœci zamiennych w wycenie szkody ustala siê
zgodnie z cenami nowych materia³ów i czêœci zamiennych,
niesygnowanych logo producenta, co do których producent
pojazdu zaœwiadcza, ¿e zosta³y wyprodukowane zgodnie z
jego specyfikacjami i standardami oraz ¿e s¹ tej samej
jakoœci, co materia³y i czêœci producenta)
3. Pakiet ASO (dla samochodów do 3 lat) poza elementami z
pakietu komfortowego zapewnia naprawê w warsztatach
ASO i oryginalne czêœci.
Udzia³ w³asny w szkodzie AC mo¿e wynosiæ 0,00 z³, 500,00
z³, 1000,00 z³ lub 2000,00 z³. Zgoda na w³¹czenie udzia³u
w³asnego i jego wysokoœæ maj¹ wp³yw na wysokoœæ sk³adki.

stworzy³ 3 pakiety OC/AC:
1. Ekonomiczny zawiera elementy, które otrzymujemy przy
zakupie OC, a ponadto: zwrot kosztów holowania
samochodu do 700 z³ i parkowania do 500 z³ po szkodzie z
AC, w AC wypadkowym wk³ad w³asny (kwota, któr¹
bêdziemy musieli sami pokryæ przy likwidacji szkody) w
wysokoœci 1000,00 z³, a w kradzie¿owym w wysokoœci 10%
wartoœci pojazdu w dniu zawierania umowy.

Liberty Direct

Proama

Link4

PAKIETY AC i dodatki do OC
czyli co jest w ubezpieczeniu ?

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

porz¹dkowych, przed komisj¹ egzaminacyjn¹, o której mowa w ust. 3b

Pkt. 3, przez przedsiêbiorcê osobiœcie wykonuj¹cego przewozy lub
kierowcê przez niego zatrudnionego, jako dodatkowy warunek, od którego
zale¿y udzielenie licencji.

3b. Rada gminy licz¹cej powy¿ej 100.000 mieszkañców wprowadzaj¹c
obowi¹zek ukoñczenia szkolenia potwierdzonego zdanym egzaminem,
okreœla, w drodze uchwa³y, stanowi¹cej akt prawa miejscowego:
1) czêstotliwoœæ egzaminów, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku;
2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczaj¹cym 20 godzin;
3) sposób powo³ywania komisji egzaminacyjnej, jej sk³ad, tryb pracy oraz
wysokoœæ wynagrodzenia za pracê w komisji;
4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na
podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotuje pytania
egzaminacyjne;
5) wzór zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia;
6) koszty szkolenia i egzaminowania, których ³¹czna wysokoœæ nie mo¿e
przekroczyæ 20% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw z kwarta³u poprzedzaj¹cego kwarta³, w którym
przeprowadza siê szkolenie i egzamin, og³oszona przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego.”;

2) w art. 14a:
a) w ust. 2 w pkt 2 dodaje siê lit. c w brzmieniu:
„c) licencjê – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu
drogowego taksówk¹.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ, który udzieli³ licencji wydaje z urzêdu zwrócon¹ licencjê lub
wypisy w terminie 7 dni przed up³ywem okresu, na jaki zosta³o zawieszone
wykonywanie transportu drogowego.”;
3) w art. 84 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Organy udzielaj¹ce licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego
transportu drogowego osób s¹ uprawnione na obszarze ich w³aœciwoœci
miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawid³owoœci
pobierania op³at za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa
miejscowego przez wykonuj¹cych na tym obszarze przewóz drogowy.

5. W przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 4,
czynnoœci, o których mowa w art. 85 ust. 1, dokonuje siê po zakoñczeniu
kontroli.Art. 85 ust. 3 nie stosuje siê.”.

El Wizz

W dniu 25 wrzeœnia 2012 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy, który w
najbli¿szym czasie zostanie przekazany do Sejmu RP. To tak¿e bêdziemy
œledziæ z najwy¿sz¹ uwag¹, wszak chodzi o nasz¹ przysz³oœæ. Niestety nie
mamy zbyt wiele wp³ywu na dzia³ania rz¹du w sprawie taksówek. Mo¿emy
jedynie przygl¹daæ siê temu, co w naszych sprawach robi¹ inni…. . Na
strajki nie ma co liczyæ - nadmiar taksówek prowadzi do tego, ¿e wiêkszoœæ
z nas chce pracowaæ i zarabiaæ, a nie strajkowaæ. Proza ¿ycia codziennego
prowadzi do upadku nie tylko naszego zawodu, ale równie¿ wielu innych
bardzo szanowanych do niedawna profesji. Nie s¹dzê aby wœród naszego
œrodowiska zjechali siê wszyscy, aby zaprotestowaæ przeciwko polityce
rz¹du w dziedzinie taksówek.

Ukrywanie faktycznego bezrobocia poprzez otwieranie dostêpu do
zawodów objêtych ró¿nego rodzaju „licencjami”, nie jest ¿adnym
rozwi¹zaniem. Nie wyobra¿am sobie cz³owieka, który nie maj¹c nic
wspólnego z zawodem taksówkarza w Warszawie, posiadaj¹c GPSa i
mgliste pojêcie o pracy bêdzie siê w stanie utrzymaæ z pracy na taksówce.

Ludzie z poza bran¿y wytykaj¹ niczym nie uzasadnion¹ zawiœæ kierowców,
którzy pracuj¹ w tym fachu od wielu lat - i tym taksówkarzom siê nie dziwiê.
Swoje szlify zdobywali, kiedy o licencjê taksówkarza by³o trudno. W³o¿yli w
to du¿o pracy i nauki.Adziœ …. ??

Pozdrawiam Kole¿anki i Kolegów i obiecujê i¿ wszystkie nowe fakty
odnoœnie deregulacji znajdziecie w nastêpnym numerze



MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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Przyjmuj¹cy
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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.

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

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl

MIEJSCE NA
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Nadesz³a zima, a skoro jest zima, to musi byæ zimno !
W zwi¹zku z niskimi temperaturami zaczynaj¹ siê
problemy z uruchomieniem niektórych samochodów z
powodu roz³adowanego akumulatora.

Przedstawiê Wam dzisiaj pewne informacje ma temat
wyboru i co najwa¿niejsze prawid³owego pod³¹czenia
(pomiêdzy samochodami) przewodów rozruchowych.

W ofercie stacji benzynowych i marketów jest wiele
przewodów rozruchowych. Ceny zaczynaj¹ siê ju¿ od 15 -
20 z³ i siêgaj¹ grubo ponad 100 z³. Czy tanie wystarcz¹ ?
Czy te drogie s¹ warte swojej ceny?

Zacznijmy od tego, co producent pisze na opakowaniu.
Znajduj¹ siê oznaczenia np. 100A, 200A, 600A. Co to
znaczy ? Producent informuje, ¿e kable s¹ w stanie
wytrzymaæ natê¿enia 100 czy np. 200A.
Tak dla jasnoœci: Pr¹d 100A powinien wystarczyæ do
odpalenia ma³ego silnika benzynowego. Do du¿ej benzyny, a
tym bardziej diesla, potrzebne bêd¹ kable o kilkakrotnie
wiêkszych parametrach.
Niestety, w wypadku kabli marketowych wiêkszoœæ
producentów k³amie i finalnie przewody z oznaczeniem 600A
nie wytrzymaj¹ obci¹¿enia nawet 200A. Zazwyczaj kable
zaczynaj¹ siê grzaæ, pêkaæ i odchodzi z nich izolacja, albo
odpadaj¹ “krokodylki”. Jak wiêc wybraæ przewody, skoro opis
na opakowaniu nic nie daje? Nale¿y sugerowaæ siê gruboœci¹
kabla. Im grubszy tym lepszy. Pamiêtajcie, ¿e nie mówimy tu
o grubej izolacji. Chodzi o gruboœæ rdzenia miedzianego.
Czêsto marketowy kabel jest gruby a miedzianego drutu tyle
w nim co kot nap³aka³ (patrz foto)

Do odpalenia silnika benzynowego wystarczy zazwyczaj
przewód o przekroju rdzenia 16-20mm i o d³ugoœci oko³o 3
metrów. Do diesla potrzeba przewodu o przekroju oko³o
25mm . Im d³u¿sze s¹ przewody, tym powinny byæ grubsze,
aby straty pr¹du by³y mniejsze. Warto zwróciæ te¿ uwagê na
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zaciski na koñcach przewodów (krokodylki). Powinny byæ
ca³e metalowe ( miedziane).
Gdzie kupiæ takie przewody, skoro te w markecie siê
zazwyczaj nie nadaj¹ ? Proponujê zakup w sklepie
zajmuj¹cym siê sprzeda¿¹ akumulatorów. Koszt dobrych
przewodów 600A o przekroju 25mm i d³ugoœci 3m wynosi
oko³o 60-80 z³.
Jeœli nie ufasz w kupne przewody, mo¿esz zrobiæ je sam.
Pamiêtaj, ¿e pojedynczy przewód powinien mieæ od 3 do 5
m d³ugoœci i przekrój najlepiej oko³o 25 mm . Kupuj¹c kable
w hurtowni zapytaj o takie z oznaczeniami  FLRYB lub
LGYS. Przewody najpierw przylutuj do krokodylków, a
dopiero póŸniej je zaciœnij.

Mamy ju¿ przewody. Przysz³a pora na odpalenie auta.
Zazwyczaj pod³¹czamy kable jak leci. Oby (+) po³¹czyæ z
(+) a (-) z (-). B£¥D!!! Dla bezpieczeñstwa instalacji w
aucie nie jest bez znaczenia jak po³¹czyæ dawcê z biorc¹.
Powinno to wygl¹daæ nastêpuj¹co:

Zaczynamy od wy³¹czenia silnika w samochodzie ze
sprawnym akumulatorem (dawca) oraz wyci¹gniêcia
kluczyka ze stacyjki samochodu unieruchomionego (biorca).
Jeden koniec kabla rozruchowego pod³¹czamy do bieguna
dodatniego w samochodzie dawcy, a nastêpnie pod³¹czamy
go do bieguna dodatniego w samochodzie biorcy.
Analogicznie pod³¹czamy drugi z kabli do bieguna ujemnego
akumulatora samochodu dawcy i tu UWAGA, drugi koniec
pod³¹czamy samochodu biorcy (np. korpus silnika).
Po prawid³owym pod³¹czeniu kabli nale¿y uruchomiæ silnik w
samochodzie dawcy ze sprawnym akumulatorem. W tym
momencie zawsze warto odczekaæ parê minut, aby lekko
pod³adowaæ roz³adowany akumulator - w wypadku odpalania
diesla bêdzie to raczej niezbêdne...i nadchodzi decyduj¹ca
chwila... Próbujemy uruchomiæ silnik w samochodzie biorcy z
wyczerpanym akumulatorem. Po udanym odpaleniu
natychmiast od³¹czamy kabel (+) od obu samochodów.

Oczywiœcie ¿yczymy Wam aby powy¿sze rady przyda³y siê
podczas uruchamiania obcych samochodów, najlepiej jako
us³ugi rozruchu zleconej przez centralê.
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do masy

Witold z Garwolina

2

ODPALANIE AWARYJNE

Poradnik Malkontenta

Og³aszamy konkurs polegaj¹cy na
zalogowaniu siê na naszym forum

i nap isan iu
przynajmniej 2 (tylko dwóch) postów.
Oczywiœcie posty musz¹ byæ z sensem !

Obiecujemy rozlosowaæ 3 wspania³e i
magiczne zestawy profesjonalnych kabli
r oz ruchowych wykonanych na
zamówienie naszej redakcji przez
zaprzyjaŸnionego auto-elektryka - Pana
Witolda z Garwolina. Kable s¹ super –
mo¿na nimi odpaliæ w³aœciwie ka¿de
auto. Zarówno Tico ¿ony, BMW
kochanki jak i Lublina s¹siada.

Wyniki konkursu podamy na ³amach
naszej gazety. Gor¹co zapraszamy !!!

www. ta ry fa . fo ra .p l

Redakcja pragnie zwróciæ uwagê
wszystkim zapominalskim, ¿e od dnia
14 kwietnia 2012r obowi¹zuje nas –
taksówkarzy nowy wzór cennika na
przedniej i bocznej szybie.

Wydawa³oby siê, ¿e to temat dawny,
lecz mamy informacje, ¿e sporo
naszych kolegów poleg³o ostatnio na
tym podczas kontroli. Tym, którzy
zapomnieli lub nie wiedzieli Stra¿
Miejska M. St. Warszawy przypo-
mina³a o rzeczonej wymianie
mandatem w skromnej kwocie 300 z³.

Akcja „CENNIK” trwa nadal.
S¹ kolejne ofiary.

TAKSÓWKARZU NIE DAJ UKARAÆ
KUP NOWE NAKLEJKI !

Wielokrotnie widzieliœcie prywatne
samochody, które parkuj¹ na postojach
Taxi.To nasze miejsca pracy !
Oczywiste jest wiêc ¿e chcielibyœmy
coœ w takiej sytuacji zrobiæ. Co bardziej
nerwowi koledzy nalepiaj¹ obsceniczne
nalepki na parkuj¹cych nieprawid³owo
na postoju samochodach. Jeszcze
bardziej zdesperowani koledzy
wypuszczaj¹ powietrze z kó³... Ale
czemu? Czy nie mo¿na normalnie, jak
cywilizowani ludzie zadzwoniæ po
odpowiednie s³u¿by ? Owszem,
dzwoniæ mo¿na. Zg³oszenie zostanie
przyjête. Tyle ¿e pró¿no by taksówkarz
wygl¹da³ radiowozu b¹dŸ patrolu Stra¿y
Miejskiej. Wielokrotnie czynione w tym
celu próby spe³z³y na niczym, a nie
mówimy tu o postojach gdzieœ na
peryferiach, tylko o centrum miasta,
które a¿ roi siê od patroli Stra¿y
Miejskiej tak mobilnych jak pieszych . W
nastêpnym numerze zdamy Wam
relacjê z rozmowy z Rzecznikiem
Prasowym Stra¿y Miejskiej, bo siê do
niego redakcja wybiera.

Konkurs z nagrodami !
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“Oszukany” Profesjonalny

Krokodylki powinny byæ z metalu (po prawej)

AUTOSERWIS w Jawczycach
Zaprasza taksówkarzy !

Na has³o taryfa.info RABATY i PROMOCJE !

WYMIANA OLEJU
MECHANIKA POJAZDOWA
ZAWIESZENIA
CH£ODNICE
HAMULCE
T£UMIKI

Jawczyce
ul. Piastowska 44

tel: 535 717 939
Ju¿ otwarte ! Zapraszamy !

TANIE CZÊŒCI ZAMIENNE

Akcja CENNIK

Ÿród³o: eletaxiforum.pl

Straz Miejska spi
zastawione postoje TAXI

Ÿród³o: Motor
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Drodzy nasi czytelnicy!

Rok temu w³adze miasta zobowi¹za³y siê do podwy¿ki stawek
maksymalnych op³aty pocz¹tkowej na 8,00 z³ od pocz¹tku 2012 r. i 10,00 z³ w
roku nastêpnym. Terminy ostatnich sesji Rady Miasta nadchodz¹, a wieœci
podwy¿ce nie widaæ. Wychodzi na to, ¿e o ka¿d¹, nawet najmniejsz¹ zmianê
musimy siê g³oœno dopominaæ. Jak dot¹d wszystkie udane sprawy
za³atwiane by³y protestami na ulicach Warszawy. Pierwszy raz powsta³a
szansa za³atwienia czegoœ wspólnie i w porozumieniu. Ciekawe czy Rada
Miasta skorzysta z tej mo¿liwoœci i zacznie nareszcie ustalaæ rozs¹dne
ograniczenia rynku (w.g. wyceny z 2011- op³acalna stawka zaczyna siê
grubo ponad 10 z³), czy dalej bêdzie prowadzi³a politykê “robiæ nic, póki
cicho”. Droga Rado, nie bêdziemy cicho ! Dziœ upominamy siê o op³atê
startow¹, która skalkulowana jest poni¿ej progu op³acalnoœci , ale upomnimy
siê tak¿e o inne ograniczenia nak³adane na poziomie przecz¹cym
zdrowemu rozs¹dkowi. Co ciekawe Rada Miasta nie mia³a ¿adnych oporów
w wywindowaniu cen biletów ZTM do takiego poziomu ¿e przejazd dwóch
osób na blisk¹ odleg³oœæ bywa tañszy taksówk¹ ni¿ tramwajem !
Jeszcze raz gor¹co zachêcamy do podpisywania petycji !!!

Wszelkie informacje i uwagi wysy³ajcie na: redakcja@taryfa.info
Redakcja

Podwyzka jest potrzebna ! ReDeregulacja
Epilog, czy ... ?

Podsumowuj¹c temat deregulacji, trzeba
zaznaczyæ, i¿ nie jest on jeszcze
zakoñczony. Z ka¿dym kolejnym miesi¹cem
pojawiaj¹ siê nowe pomys³y dotycz¹ce
naszego zawodu. Jedne pomys³y trafiaj¹ do
nowo opracowanej ustawy, inne nie .

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia
29.06.2012 roku wprowadza nastêpuj¹cy
zapis :
1) w art. 18 ust. 4b i 5 otrzymuj¹ brzmienie:

„4b. Dopuszcza siê przewóz okazjonalny:
1) pojazdami zabytkowymi,
2) samochodami osobowymi:

a) prowadzonymi przez przedsiêbiorcê
œwiadcz¹cego us³ugi przewozowe albo
zatrudnionego przez niego kierowcê,

b) na podstawie umowy zawartej w formie
pisemnej w lokalu przedsiêbiorstwa,

C) po ustaleniu op³aty rycza³towej za
przewóz przed rozpoczêciem tego
przewozu; zap³ata za przewóz regulowana
jest na rzecz przedsiêbiorcy w formie
bezgotówkowej; dopuszcza siê wniesienie

Ci¹g dalszy str. 8

A TY ?
Juz podpisales ?
Petycja do Rady Miasta
w sprawie podwy¿ek stawek
maksymalnych jest wa¿na!


