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TRUDNE NEGOCJACJE
po naszych protestach

CZASOPISMO  TAKSÓWKARSKIE

    Po ostatniej serii protestów władze dostrzegły problem i 
zaprosiły naszych związkowców do negocjacji !

Krótko mówiąc skończyły się (na razie !) protesty, a zaczęły 
się kręte schody ! W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
kończą się prace nad nową ustawą transportową. Zapisy 
które nas dotyczą, koncentrują się wokół odpowiedzialności 
pośrednika w przewozie osób taksówką. Mają ściśle 

zdefiniować prawne pojęcie takiego pośrednika, by nie było 
tak jak teraz - że odpowiada tylko kierowca bezpośrednio 
załapany na nielegalnej działalności. Teraz trwają 
szczegółowe negocjacje tego zapisu, aby był skuteczny. 
Środowisko taksówkarskie zabiega także o prawną 
możliwość przywrócenia limitu licencji, choćby w oparciu o 
parytet ilości mieszkańców miasta/gminy. 
Kolejna sprawa - to nowy dokument który powinien posiadać 
taksówkarz. Dokument, który potwierdzałby spełnianie 
niezbędnych warunków i uprawnienia kierowcy do 
prowadzenia taksówki. 

Jak wypadną te negocjacje? Wiele zależy od nas samych !
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PROTESTY

Pierwszy „niekoncesjonowany” protest odbył się w okolicy 
Ronda Czterdziestolatka 31 stycznia. Pisaliśmy o nim w 
Dodatku Specjalnym w lutym.  Nie trzeba było długo czekać 
na kolejny ruch taksówkowych aktywistów. 

Następnym celem było Rondo Radosława. 
24 lutego, ok. godziny 16.00 kolumna taksówek wjechała na 
rondo. Już po chwili widać było efekty, gdyż ruch miejski 
właśnie gęstniał. Dojazdy ze wszystkich kierunków zaczęły 
się korkować, ponieważ taksówki oczywiście nie zmieściły 
się na rondzie. W kilka minut stanęła cała Al. Jana Pawła II, 
Okopowa i Słonimskiego. Do akcji wkroczyła policja, 
próbując zepchnąć taksówki w boczne ulice. Nic to nie 
dawało, gdyż wracały z innych kierunków. Uberowus też 
wtargnął na rondo, lecz później protestował stojąc, gdyż 
dymił tego dnia wyjątkowo gęsto. Po około godzinie takiej 
zabawy taksówkarze wycofali się z ronda. 
Za fotki dziękujemy Tomaszowi Bychawskiemu.

31 marca protestujący postanowili ponownie odwiedzić 
ścisłe Centrum. Tym razem odcinek Alei Jerozolimskich od 

Ronda Dmowskiego do Czterdziestolatka, przy Dw. 
Centralnym. 
Ok. godz. 17.00 dwie kolumny taksówek nadjechały ze 
wschodu i z zachodu. Wszyscy taksówkarze spotkali się w 
Alejach Jerozolimskich, tworząc szpaler na obu lewych 
pasach... Stanęły oba ronda, Marszałkowska, E.Plater i 
Jana Pawła II. Stanęły autobusy i tramwaje... Na protest 
przyjechała większa niż poprzednio ilość taksówek, choć 
trudno mówić o jakiejś wielkiej frekwencji. Oceniamy, że 
było ponad 150 aut. 
Koledzy skorzystali z okazji i kolportowali ulotki-nalepki z 
akcji „Akcja wlepka - Uwaga Brak Licencji”.
Policja zachowywała się wstrzemięźliwie i pilnowała tylko 
by wszyscy jechali zgodnie z przepisami. Mandatów nie 
było, choć jedna z uroczych policjantek strasznie krzyczała 
na naszego kolegę, który jechał dostojnie, filmując 
kawalkadę taksówek. 
Protest trwał nieco ponad godzinę.
Centrum miasta stanęło na amen, na bardzo długo... 

Zdjęcia z protestu 31 marca na str. 5

310
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PROTESTY

  Rankiem 2-go marca pod Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju zaczęli ściągać protestujący taksówkarze. 
Własnymi samochodami, pieszo, tramwajami... 
Niektórzy wpadli na pomysł przyjazdu na protest 
nielegalnym przewozem osób, którym od razu zajęła się 
Policja. Pomysł bardzo śmieszny !
  Organizatorzy przygotowali transparenty o treści 
,,Nowakowski, kto Ci płaci diler czy lakiernik ?" i 
,,Grochem o ścianę". Z tym grochem związany był cały 
happening, bo pojawił się kucharz z wielkim garem 
grochówki i zaczął ją rozdawać zgromadzonym 
demonstrantom. Wystarczyło nawet dla jednego z 
zatrzymanych przewoźników z Eko.
   Przez megafon nawoływano do zajęcia się naszymi 
problemami. Był klęcznik, na który zapraszano p. 
Witolda Nowakowskiego z UM na spowiedź w sprawie 
projektu ujednolicenia koloru, marki i rocznika 
wszystkich warszawskich taksówek. 
Uberowus stał grzecznie z boku i popuszczał lekko dym, 
bo zagrożono mu mandatem. 

  Na końcu wystąpił sobowtór p. Nowakowskiego, który 
na klęczniku bił się w pierś i przepraszał za winy. Za karę 
został obrzucony grochem. 
   

Po dwóch godzinach oficjalnie zakończono protest. Pokazał on, 
że może być zarówno śmiesznie jaki i skutecznie, bo na górze, w 
Ministerstwie trwały rozmowy związkowców z przedstawicielami 
miasta i Ministerstwa. Oczywiście przyjechała telewizja. Cała 
demonstracja, jak i nasze postulaty, poleciały w świat. 

Wielu kolegów namawianych do udziału w takich imprezach 
zadaje pytania „Ale czy to coś da ?  Tyle już było protestów...”

Odpowiadamy z całą mocą: Da ! Efekty działań kolegów 
związkowców przy oficjalnych protestach i niezależnych 
aktywistów przy akcjach niekoncesjonowanych widać już dziś. 
Nasilają się kontrole ukierunkowane na łapanie podrabianych 
taksówkarzy bez identyfikatorów. Nasi związkowcy są stroną w 
negocjacjach o nowych zapisach w ustawie. Tyle na dziś. Ale 
efekty działań pokazują, że możemy dostać więcej. Trzeba tylko 
cierpliwie się starać i poświęcić trochę swojego czasu ... 

Kolego Taksówkarzu !

Na kolejnym proteście czekamy na Ciebie !
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ANTENY

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

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

www.proscan-antenna.com



PROTESTY LOTNISKO
27.05.2015 

Wszystko zaczęło się o 12.00. 
W związku z zakazem wydanym przez korporacje 
obsługujące lotnisko, frekwencja była średnia, ale 
mogło być gorzej. Zaczęło się od przemówień na 
Odlotach, po czym cała grupa, w eskorcie Policji, 
przeszła na Przyloty. I potem znowu na górę i tak 
dalej... 
Czego tam nie było: sędzia Fifa z piłką, motocykl z 
grupą bojową, mała taksówka, las banerów i 
Uberowus jako wóz z nagłośnieniem. Podczas 
przemarszów wyły syreny, wznoszono krzepiące 
okrzyki i namawiano kolegów z lotniskowego 
parkingu do wspólnego protestowania. Niestety, 
żaden z zastraszonych przez Lotnisko i Korporacje 
kierowców nie przyłączył się... Przy kolejnym 
okrążeniu Taryfa24 poniosła bolesną stratę - jakiś 
bęcwał rozjechał nasz ,,wóz transmisyjny" ! 

Na szczęście kamera nie ucierpiała. Podczas 
postojów pod terminalami pasażerom rozdawano 
ulotki, ostrzegające przed przewoźniczą patologią i 
wygłaszane były komunikaty w obcych językach o 
analogicznej treści... Motor ryczał, mini taksówka 
wzbudziła należne zainteresowanie. Hasła na 
banerach: UBER GO HOME, UBER=HIV, ONLY 
LEGAL TAXI !!! itp. Policja współpracowała jak 
należy tak podczas przejazdów jaki i podczas części 
stacjonarnej. 
Protest zakończył się kilka minut po 15.00. Kto nie 
był, niech żałuje, taka okazja szybko się nie 
powtórzy...
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
przybycie. Kolegom z Warszawskiego Taksówkarza, 
NSZZ Solidarność i GAPu dziękujemy za sprawną 
organizację protestu.
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Niestety środowisko taksówkarzy nie mówi już jednym 
głosem. 
Z „orkiestry” postanowił wyłamać się prezes 
Samorządnego Związku Taksówkarzy RP, Tadeusz 
Stasiów. Zaprezentował to podczas spotkania 
t aksówka rzy  z  w i cem in i s t r em Zb ign iewem 
Rynasiewiczem w Ministerstwie Infrastruktury i 
Rozwoju, które odbyło się 16 marca br. 

Już wcześniej absurdalne działania Tadeusza Stasiowa 
doprowadziły do zamieszania i opóźnienia prac w 
ministerstwie, ale tym razem przekroczył wszelkie 
gran ice.  Jeszcze na poprzednim spotkan iu 
ministerialnym domagał się prac nad jego autorskim 
projektem zmian w ustawie. Nie przyjmował do 
wiadomości, że rozmowy mają na celu uzgodnienie 
zakresu niezbędnych zmian i utworzenie projektu 
akceptowalnego dla wszystkich. W poniedziałek, 17 

marca, protestował przeciwko własnym pomysłom, które forsował dwa tygodnie wcześniej. Wprawił tym w 
osłupienie wszystkich przybyłych na spotkanie. Takie zachowanie wytrąciło nam atut jedności środowiska 
z ręki. Teraz możemy być rozgrywani przez naszych oponentów. 

A o czym rozmawiamy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju?

O wszystkim, co nas dotyczy. Kwestią bezdyskusyjną pozostaje sprawa pośrednika w przewozie 
osób oraz w taksówkach. Dobrze opisany pośrednik ze skutecznym katalogiem sankcji powinien 
rozwiązać większość problemów ze złodziejami okradającymi nas każdego dnia. Do tego walka o limity. 
Słyszymy, że to ograniczenie swobody działalności gospodarczej.
A czym jest w takim razie wprowadzenie cen maksymalnych na nasze usługi ?
Czym jest stwierdzenie warszawskiego ratusza, że taksówkarz nie może zarobić więcej niż te grosze, 
które ustanowili nam jako ceny maksymalne? 
Co to ma wspólnego ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej? 

Dlatego walczymy o to dalej. Niestety, najprawdopodobniej rezygnujemy z przypisania licencji do osoby, 
ponieważ wtedy nie ma szans na limity. A uszczelnić system próbujemy wracając do zaświadczeń i 
wprowadzając kary dla podmiotów udostępniających samochody osobom bez uprawnień. 

W najbliższym czasie ponownie spotkamy się na ulicach Warszawy, aby przypomnieć rządzącym, 
jak bardzo zależy nam na wprowadzeniu zmian uszczelniających rynek przewozu osób samochodami 
osobowymi jeszcze w tej kadencji. 

Dogrywamy termin protestu z kilkoma miastami z południa Polski.  O wszystkim damy Wam znać z 
wyprzedzeniem, gdy tylko termin ustalimy z kolegami z innych regionów Polski. 

Nadal działamy wspólnie z kolegami z Solidarności, Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy 
TAXI oraz Stowarzyszenia Taksówkarzy „Grupa Inicjatywna”.

Jarosław Iglikowski
Związek Zawodowy Taksówkarzy

„Warszawski Taksówkarz”

WALCZYMY DALEJ !



Morderca i Bandyta

Foto: KSP

Na przewozie w NUMBERONE
Pewien pan postanowił na imprezkę udać się 

taksówką. Niestety, zamiast normalnej taksówki 

wybrał przewóz osób z firmy NumberOne... 

Przewoźnik czekał na niego i odwiózł go po 

imprezce do domu. Tu pasażer, nie mający gotówki 

zaprowadził go do swojego mieszkania, zapłacił i 

poczęstował drinkiem (!)  

Niestety sprytny przewoźnik zauważył, że pasażer dysponuje dużą gotówką... 

Ostatnie, co zapamiętał miłośnik przewozu, to było silne uderzenie w twarz. Z mieszkania zniknęło ponad 8 

tyś. zł i drobne kwoty w innych walutach.

Okradziony pasażer zgłosił sprawę policji. Policjanci z Mokotowa kilka dni namierzali bandziora. Wreszcie, 

trafili na jego ślad w ... Zakopanem. 36-letni Arkadiusz S. imprezował na Krupówkach, wydając ukradzione 

pieniądze. Po zbadaniu przeszłości przestępczego przewoźnika okazało się, że to nie jego pierwszy wyczyn. 

Liczne rozboje, bójki oraz... ZABÓJSTWO... Przestępca przebywał aktualnie na warunkowym zwolnieniu i 

podjął pracę jako nielegalny przewoźnik. Prokurator aresztował go na trzy miesiące. Na razie. Mamy nadzieje, 

że Wymiar Sprawiedliwości na długo odseparuje degenerata od społeczeństwa. Jedno co nas niepokoi, to że 

„pod celą” może koleżkom opowiedzieć o „łatwym pieniądzu” na nielegalnym przewozie. 

Do Number One czy podobnych firm mogą przyjść do pracy następcy tego amatora cudzej własności. 
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Akcja „Wlepka” !
W weekendową noc 29/29.03  grupa zapaleńców rozpoczęła 
akcję „Wlepka”. Polega ona na oklejaniu nielegalnych 
przewoźników nalepkami wg wzoru po prawej.
 
Uczestnicy skrzyknęli się przez facebook’ową stronę:
 „ Akcja wlepka - Uwaga Brak Licencji ”
Sądząc po natychmiastowych kilkuset lajkach, chętnych do 
akcji było bardzo wielu. W Warszawie, na ulicach 
Parkingowej, Mazowieckiej i Nowogrodzkiej, oklejane było 
każde auto świadczące nielegalny przewóz osób. Łącznie w 
piątek i sobotę okleili mocne kilkaset aut !

Nie obyło się oczywiście bez agresywnych zachowań 
oblepionych kierowców. Padały groźby i wyzwiska. Niektórzy 
próbowali wzywać Straż Miejską i Policję. Nic to nie dało, 
służby nie interweniowały za mocno i naklejek na szybach 
nielegalnych przybywało.

 
Więcej o kolejnych dniach akcji przeczytacie na stronach jej 
anonimowych autorów. 
My ze swojej stron byliśmy na miejscu i jest dostępny ( na FB, 
YT i na www.taryfa.info ) film z jednego z wieczorów.

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



Nasza akcja informacyjna
   Protesty protestami, a pośród naszej redakcyjnej załogi 
cały czas pojawiały się głosy, że powinniśmy dać środowisku 
coś od siebie. Jakiś własny projekt, który promowałby nasze 
hasła i „kłuł w oczy” społeczeństwo naszymi problemami. 
   Rozpoczęliśmy oklejanie samochodów hasłem „Tylko 
legalne taxi”. Jako pierwsza zgodziła się przyjąć pewną 
ilość naszych naklejek firma „EcoCar” Z klikoma innymi 
rozmawiamy. Litościwie nie podajemy nazwy firmy która 
nam odmówiła - może się jeszcze nawrócą !  

Taksówkarzy którzy nie muszą się przejmować szefostwem  
firmy w sprawie wyglądu własnego auta zapraszamy  do 
umieszczania  naszych naklejek na szyby. Będą dostępne  w 
lipcu w kliku formatach i rozmiarach. Prosimy o  zgłoszenia e-
mailem  na  chętnych kolegów z redakcja@taryfa.info
podaniem która szyba jest możliwa tylna czy boczna (to będą 
różne naklejki)   

Kolejnym pomysłem na oddziaływanie społeczne było 
wynajęcie bilboardu w Warszawie na ul. Wawelskiej. 
Przejeżdża tam setki tysięcy samochodów. Często baaardzo 
powoli. Nie znamy statystyk oglądalności naszego bilboardu , 
nie mniej nasza strona  zanotowała skokowy www.taryfa.info
wzrost oglądalności o kilka tysięcy odsłon w czasie akcji 
bilboard’owej. Mamy nadzeję że wzrosła choć odrobinę 
społeczna świadomość o naszych kłopotach z nielegalną 
patologią. 
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Teraz nawet na 11 RAT !
UBEZPIECZENIA
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Taksówkarze listy pisza
******************************
   Od jakiegoś już czasu (ile to już -ponad rok?)  na rynku 
funkcjonują komercyjne aplikacje taxi, jakoby mające na celu 
zastąpić pracę korporacji taksówkarskiej. Po początkowych 
o b a w a c h  i  n i e u f n o ś c i  z e  s t o n y  ś r o d o w i s k a 
taksówkarskiego(były obawy że będą przyjmować 
przewoźników i ludzi bez uprawnień)obie aplikacje, ITAXI I 
MYTAXI, podjęły jednak działania zgodne z prawem czyli 
zawarcie umowy jestmożliwe tylko z licencjonowanymi 
taksówkarzami. Zresztą nie mogły inaczej, bo polityka 
globalna tych firm (a są to firmy międzynarodowe) zakłada 
dostosowanie działania do wymogów prawa miejscowego.
    Paniczna reakcja zarządów i właścicieli tradycyjnych 
korporacji taxi tj. różnego rodzaju zakazy, aneksy do umów, 
groźby pod adresem potencjalnych użytkowników w/w 
aplikacji, świadczą o poważnym potraktowaniu zagrożenia. 
Czy słusznie ? Zapewne tak, bo gdyby aplikacje przejęły 
chociaż 5% rynku, to straty właścicieli firm konwencjonalnych 
liczono by w milionach złotych. Korporacje tłumaczą się, że 
chodzi nie tylko finanse, że większa liczba samochodów do 
dyspozycji to krótszy czas dojazdu do klienta, możliwość 
realizacji dużej ilości zleceń, lepszy serwis. Poza tym klient 
ma możliwość reklamacji od razu.
 Tak czy inaczej, aplikacje już są. Czy to dobrze dla 
taksówkarzy? Myślę że tak. Warto mieć alternatywę i 
możliwość poszerzenia 
zasięgu swoich usług. Bo co dostajemy w zamian za 
podpisanie umowy, oczywiście z klauzulą wyłączności, z taką 
na przykład wiodącą korporacją x...
 Dostaniesz niezrozumiały w okresie bezruchu system 
dyżurów, regulamin który tak naprawdę oparty jest na 
zakazach i nakazach,nic o prawach, firmowe licencje, które 
firma wprowadza, ile chce i jak chce,bo nikt tego nie kontroluje 
oraz brak reakcji i wsparcia w walce z przewoźniczą 
patologią. Należy zadać pytanie,czy korporacja zapłaci za 
dyżury podczas których zarabiamy na koszty lub nawet nie ? 
NIE !
Czy podjęcie klienta z postoju lub tzw.łapki jest również 
łamaniem warunków umowy o współpracę ? 
Czy taki zakaz jest zgodny z prawem ? Bo z etyką, z zasadami 
uczciwej konkurencji i ze zwykłą przyzwoitością, na pewno 
nie ! To może trzeba zmienić prawo !
Czy chodzi tylko o fizyczne podpisanie umowy z właścicielem 
aplikacji? Bo w takim razie jest szansa że zarządzający 
aplikacjami
zmieni wymogi jeśli chodzi o warunki współpracy i obejdzie w 
ten sposób klauzulę wyłączności....
To firmy powinny o nas zabiegać a nie odwrotnie, tak jak się 
dzieje w całym cywilizowanym świecie !
Taksówkarz to wolny zawód, sprowadza się nas do roli 
pracownika, jescze za to musimy słono płacić.
 Tak naprawdę nasze licencję są utrudnieniem bo ich wartość 
z o s t a ł a  m o c n o  z r e d u k o w a n a  p r z e z  l i c e n c j e 
firmowe.Wiadomo komu za to podziękować, oczywiście tym 
którzy przyjmują tych ludzi do pracy ! 
 Postawa korporacji klasycznych w stosunku do aplikacji 
mobilnych jest ograniczeniem naszych możliwości 
zarobkowania.

 Na pewno odezwą się głosy że przecież wiodące korporacje 
mają swój projekt zmian w prawie który ma na celu 
uzdrowienie sytuacji na rynku...
Tak, mają, ale do tej pory nie ponoszą odpowiedzialności 
prawnej za zatrudnienie osoby bez wymaganych prawem 
uprawnień, i wydawanie jej zleceń więc kto zagwarantuje że to 
się zmieni. Wszak prawo i tak już jest łamane...
 Na pierwszy rzut oka widać różnice w projektach korporacji i 
Związku Zawodowego Taksówkarzy , ,Warszawski 
Taksówkarz".Tu jest kość niezgody !
Dla korporacji parytet licencji jest formą ograniczenia źródła 
dochodów. Zapis o odpowiedzialności prawnej pośrednika 
spowodowałby, że przestępcą byłby nie tylko człowiek który 
pracuje z licencją firmową, ale również ten kto nie-
dopilnowałby obowiązku weryfikacji wszelkich prawnych 
uwarunkowań,  k tóre odróżn ia ją  taksówkarza od 
przewoźniczej patologii.A przypisanie licencji do numeru 
pesel spowodowałoby,że taksówkarz nagle stałby się cennym 
towarem o który trzeba dbać ! A może byłby sens umieścić w 
nowej ustawie dotyczącej tematu, zapisu o zakazie 
umieszczania w umowach o współpracy klauzuli wyłączność?
 Nie mam zamiaru nikogo namawiać ani zachęcać. Wnioski 
wyciągnijcie sami.Każdy ponosi odpowiedzialność, ale 
również każdy powinien mieć możliwość wolnego wyboru !

ZWIĄZKOWIEC

******************************
Czas jakiś temu wzmogły się nasze protesty przeciw polityce 
miasta, a przede wszystkim przeciw różnej maści nielegalnym 
podróbom taksówkarzy. Bo namnożyło się tego, jak 
mrówek… Chyba jako pierwsi wystartowali Night driverzy, 
oferujący podwózkę nietrzeźwym samochodom i ich 
właścicielom. I potem poszło… Firma z zieloną, czterolistną 
koniczynką, druga brydżowa grająca w bez atu, kilka innych i, 
o zgrozo, niektóre korporacje taksówkarskie, których 
bonzowie wyczuli łatwy, dodatkowy szmal, płynący od 
„przewoźników”. Przodowały w tym przewozowym 
procederze dwie drogie korporacje i kilka tanich. Ba, niektóre 
z nich na przewozach właśnie zbudowały swoją „potęgę”. Po 
zmianie przepisów niektóre z taksówkarskich korporaci z 
przewozów się wycofały (przynajmniej oficjalnie). Inne albo 
przycichły, albo zaczęły ściemniać. Nie będę tu podawał 
korporacyjnych nazw, chyba wszyscy wiemy, o co „kaman”. 
Panie i Panowie, wyhodowaliśmy sobie te wszystkie wrzody 
na własnych piersiach twierdząc, że nikt normalny nie 
wsiądzie za pieniądze do tico, uno czy do innego „kurczaka”. 
Okazało się, że ludzie wsiadali, zachęceni naklejoną na 
szybach ceną – 1,20zł/km. Tak samo wsiadali do a- i b-klasy. 
Do „zawsze busem”&nbsp; za 1,50 też. Wymieniać chwyty 
reklamowe można prawie bez końca; rzecz nie dotyczy 
przecież tylko stolicy.Minęło trochę czasu, oszuści urośli w 
piórka tak, że dziś w bezpiecznym przewozie można 
zauważyć nawet w miarę nowe e-klasy. 

Pomijając fakt, że obudziliśmy się z ręką w nocniku, popieram 
obecną walkę z nielegalnymi. Mam jednak obawy. Na 
naszych protestach pojawia się (optymista ze mnie) średnio 
ok. 100 osób. Przy tak nikłej reprezentacji nasi stołeczni 
włodarze mają nas w głębokim poważaniu. Większość 
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właścicieli korporacji też nas w tej walce nie wspomaga. Ba, 
ostatnio nasilają działania konkurencyjne, mające rzekomo 
poprawić nasz los. Rzekomo, bo tak naprawdę chodzi im o 
wyciągnięcie z nas jeszcze większej kasy, która trafi do jakże 
pojemnej kieszonki Panów Prezesów.. Dziś np. dowiedziałem 
się, że jedna z wiodących korporacji kupuje 150 nowych Toyot, 
gwarantując pracę leszczom na drewnianych licencjach. 

Ale to tak na marginesie, wracajmy do rzeczy.Dla każdej 
władzy po ’89 liczy się tylko fizyczna siła protestu. Górnicy 
paląc opony i rzucając śrubami wywalczyli sobie, z naszych 
podatków, tyle, że można im tylko zazdrościć. Rolnicy, 
wyrzucając gówna, też nieco sobie załatwili. Pielęgniarki w 
białym miasteczku – już nic. Konstatuję, że każda władza 
pokojowe protesty po prostu olewa. Nasze też. Czcze 
obietnice MIR mogę porównać do obietnic kandydata pewnej 
partii na Prezydenta RP. Obiecać można wszystko, bo 
„ciemny lud to kupi”. A jak już dorwę się do władzy, wtedy 
przykręcę śrubkę. I na dodatek, niektóre mainstreamowe 
media z uporem maniaka promują nielegalny przewóz osób. 
Jakiś czas temu największy przekręciarz współczesnej Polski 
i okolic, Uber, zorganizował nad Wisłą imprezę promocyjną dla 
dziennikarzy. Byli prawie wszyscy liczący się. Jedna z 
wiodących stacji telewizyjnych po krótkim czasie przejrzała, 
na szczęcie. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że jeden z 
opiniotwórczych dzienników o niebagatelnym nakładzie, 
nadal promuje Ubera. W GazeciePraca z 9 marca na 
pierwszej stronie ukazał się „niewinny” artykuł autorstwa pani 
MP i pana PG, zachęcający do dodatkowej pracy. Niby nic w 
tym zdrożnego, gdyby nie fakt, iż cały podrozdział, 
zatytułowany „Pod skrzydłem korporacji”, poświęcony jest 
Uberowi właśnie. Bardzo żałuję, że moja ulubiona (jeszcze) 
gazeta zatrudnia tak niedokształconych dziennikarzy. 
Nieznajomość przepisów, akurat w branży medialnej, jest 
dyskwalifikująca. Z drugiej strony, nie wydaje mi się, żeby 
oboje autorzy byli nieświadomi nielegalności działania Ubera. 
Bo jeśli są świadomi, to pytanie jest proste: za jaką kasę się (i 
Gazetę) sprzedali ?

W. P.

*****************************
Witam . Czytam gazetke sumiennie . Jestem taksiarzem od 
niedawna . Zauważalnie ubywa nam klientów bo jak piszecie 
uber jezdzi za 1.40zł w nocy . Uberowcy robią sie na tyle 
bezczelni ze wciagaja już ludzi z chodnika , albo stają kilka 
metrów przed postojem . Ludzie jeżdżą z nimi bo taniej . Pod 
klubami w weekend połowa mniej roboty . Itd straż miejska 
bedzie ganiać taksówkarzy , nawet jak masz wszystko w 
porządku kontrolują nas przez bite pół godziny do godziny . 
Uber chce w brukseli zmiany przepisów na swoją korzyść . W 
berlinie zakazały władze ubera i jest narazie spokój . Może 
trzeba zgłaszać to do skarbówki niech wyciągają z ubera dane 
kierowców i kontrolują pod kontem podatków a kierowcy 
chyba sie nie rozliczają z tego póki co ? Z tygodnia na tydzień 
gorsza kicha się robi . 

Pozdrawiam Adam

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

    Z zainteresowaniem przeczytałem wypowiedź 
„Zdesperowanego – (jeszcze) taksówkarza” w gazetce 
WPT1313, numer z kwietnia 2014. Mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć, że znam naszą branżę od wczesnych 
lat siedemdziesiątych. Wtedy przygodę z taksówką zaczynał 
mój brat. W MPT zajeździł kilka Fiatów i Polonezów. Jego 
numery boczne to np. 1058 i 2249. Później jeździł w Sawie – 
boczny 82. W środowisku znany był jako „Walery”, albo 
„Larry”. Czytałem wypowiedź „Zdesperowanego” z 
mieszanymi uczuciami. Fakt, podwozy nam brużdżą. Ale z 
ręką na sercu – czy wcześniej sami sobie nie naśmieciliśmy? 
Przecież dopały i kantowanie klientów to nie jest wynalazek 
ostatnich lat. Pamiętacie powiedzenie, że kurwa, złotówa i 
pies zawsze sobie poradzą i nie dadzą sobie nawzajem 
krzywdy zrobić? Powszechnym procederem było wożenie 
kawałka kliszy foto na Poltaxach po to, aby zasłonić zmianę 
taryfy. Pokrętło taksometru na sprężynie miało co najmniej 
90% taryfiarzy. Pamiętacie czasy, kiedy firmy wynajmowały 
taksówki MPT na całe dnie i licznik chodził niezależnie od 
wykonywanych (albo i nie) kursów. To były złote czasy… I 
część z nas myśli tak, jak za tamtych, wspaniałych lat. Ale te 
lata już nie wrócą !!! Wielkie larum podniosło się w sprawie 
podwozów. Tak, oni działają niezgodnie z prawem. Ale to MY 
na to pozwoliliśmy, naiwnie wierząc, że klienci będą wybierali 
legalne (czytaj: droższe) taksówki. To my przespaliśmy 
sprawę wtedy, kiedy powstawało np. EKO; byliśmy butni i pełni 
wiary, że nikt nie będzie pchał się do Tico, Corsy, Fiesty albo 
Uno… To my z pobłażaniem zgodziliśmy się na przewoźników 
w naszych korporacjach. Tak, wiem, nie mieliśmy nic do 
gadania, decydowali prezesi. Najłatwiejsze tłumaczenie 
naszych zaniechań… i „nieco” nieprawdziwe, a na pewno 
wygodne. Obudziliśmy się z ręką w nocniku, Koleżanki i 
Koledzy, i teraz robimy wszystko, żeby z tego wybrnąć z jak 
najmniejszym smrodem na łapkach…  
Ale ad rem: z tego co pamiętam, przy projektowaniu Ustawy o 
transporcie drogowym były prowadzone konsultacje ze 
środowiskami przewoźników i spedytorów. Niestety, nie mam 
dostępu do zapisów prowadzonych wtedy rozmów, ale ciekaw 
jestem bardzo, czy wtedy przedstawiciele środowiska 
taksówkarskiego zwrócili uwagę na niedorzeczności tej 
uchwały. Bo sądząc po jej brzmieniu, jestem pewien, że nie 
(Pan na literę W dbał zawsze tylko o swój interes).I teraz 
zbieramy tego kwiatki.Bardzo dobrze się stało, że nareszcie, 
w ubiegłym roku, zostało podpisane porozumienie 
międzytaksówkarskie. Mogło położyć ono kres wojnom wśród 
samych taksówkarzy. Tylko „Houston – mamy promlem” – 
niewiele z tego wynikło… Jeśli zaczniemy w końcu mówić 
jednym, logicznym i spójnym głosem, przyjdzie czas i 
możliwość rozprawienia się z „podróbami”. Wszystkie 
argumenty,  k tóre przeciw przewozom przytoczy ł 
„Zdesperowany” są jak najbardziej słuszne, ale bez 
oczyszczenia naszego, podobno legalnego środowiska, wiele 
nie zwojujemy. 

Włodzimierz
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- Dlaczego taksówka ? Jak się zaczęła cała ta twoja 
przygoda z taksówką ?
- Hm… ucieczka przed bezrobociem tak naprawdę. 
Prowadziłem działalność, handel i to już tak powoli 
zamierało dzięki supermarketom, że trzeba było znaleźć 
inne rozwiązanie. To był moment, kiedy wydawano 100 
licencji rocznie. Zdążyłem się załapać i odebrałem chyba 
osiemdziesiątą którąś z tej setki. Generalnie bida w tą 
stronę pokierowała.
- A ile już lat ?
- W 2000 zacząłem, to będzie ile ? Piętnasty rok.
- Skąd ksywka „Pazur” ?
- No właśnie nie wiem, czy ten temat poruszać, bo bardzo 
tu wielu kolegów „kocha” takich jak ja… Z pazerności w 
braniu zleceń po prostu, no. Kiedyś któryś z kolegów 
stwierdził, że mi ten pazurek, którym terminal obsługuję, 
obetnie. I tak zostało.
- Jakaś  najśmieszniejsza, najbardziej nietypowa historia w 
pracy na taksówce. Z klientami ?
- To była właśnie tak bez klientów. Zatrzymałem się, na 
zlecenie przyjechałem na Pańską – ja, chyba dokąd 
skleroza mi tego nie zabierze, to ... - czekałem na klienta. 
Podjeżdża merol. Nawalony kierowca, jak świnia. 
Myślałem, że mnie rozwali, ale jakoś mnie tam ominął, 
zaparkował, poszedł. Za chwilę patrzę, idzie z kobietą, no i 
nagle podchodzi do moich drzwi i pyta mnie: „No to ile się 
należy ?” Wiecie, sam jestem zdziwiony, że mnie nie 
zamurowało, mówię: „Stówa.” Dał mi tą stówę, a do tej żony 
mówi: „Mówiłem ci, kurwa, że taksówką przyjechałem”. 
Autentyk. Ja tego nie zmyśliłem.
- Tutaj będzie dopisek, że popłakaliśmy się ze śmiechu…
- Ale to była prawda, tak było. To nie jest mój pomysł, nie 
obejrzałem tego w filmie. 

- Niezłe. Dobra. Co skłoniło cię, żeby oprócz pracy na 
taksówce zacząć działać w środowisku głębiej ?
- To już jest chyba trochę dłuższa wypowiedź potrzebna, ale 
może skrócę. To było w związku z ustawą, to wtedy 
nazywało się „Druk senacki 1188” chyba, która zrównywała 
przewozy i taksówki w uprawnieniach, czyli mogli wozić 
lampy, koguty, co chcieli robić i to było, ta ustawa była 
wynikiem, co zabawne, protestu taksówkarzy, który 
wykorzystał wtedy pan Ruciński i w naszym imieniu tą 
ustawę zaniósł w trakcie protestu taksówkarzy, którzy 
protestowali przeciwko przewozom. No nic na to nie 
poradzę, tak było, no. W razie był to wtedy Zjazd 
Gwiaździsty. Ele, Sawa, wszystkie korporacje w tym wzięły 
udział. Podobno wtedy związkowcy, ci, którzy byli, umówili 
się, że nie wchodzą i nie zanoszą żadnej petycji do 
Ministerstwa, bo Ministerstwo ma ich wszystkie pisma. No i 
pan Adam się dowiedział o tym – on się do dzisiaj do tego 
nie przyznaje, więc nie wiem, czy to można wykorzystać, 
ale w środowisku wszyscy o tym wiedzą, że to wtedy tak 
było – i pan Adam wziął swój projekt ustawy i w ramach 
protestu taksówkarzy go zawiózł. Razem z panem 
Wieczorkiem wtedy jeszcze bardzo poważnym graczem na 
rynku z Wawy, która dzisiaj dzięki Bogu - mało komu źle 
życzę, ale dzięki Bogu - się zwija.
- I od tego się zaczęło, tak ?
- I od tego się zaczęło. Wkurzyłem się. Ja wtedy 
generalnie… moją… nie wiem jak to nazwać, ale moje 
działanie… mnie jako działacza stworzył Tadeusz Stasiów, 
bo to było wtedy tak, że internet to były dopiero powijaki, te 
rzeczy wszystkie to się odbywało na zasadzie jakichś tam 
ulotek przekazywania. Tadeusz – znaliśmy się, bo on 
zarządzał w Wawie przez jakiś czas, on był tam tym 
koordynatorem – i ja do niego dzwoniłem, co tam się dzieje 
w naszych sprawach, no bo wiedziałem, że jest 
związkowcem. Ja mówię: „Podobno przewozy likwidują ?”, 
no i on do mnie powiedział: „Kurwa, nie przewozy likwidują, 
tylko ciebie, baranie likwidują”. „Jak to ?”, „A tak to !” 
Przyjechałem do niego. Wytłumaczył mi, w czym jest 
problem. On już miał złożoną ulotkę, ja miałem jakieś tam 
znajomości w… znaczy znajomych miałem, którzy mieli 
ksero. No i natłukliśmy tych ulotek, tam nie pamiętam ileś 
tysięcy i się zaczęło.

Wywiad z ...
Mariusz Lis „Pazur”

Przewodniczacy NSZZ Solidarnosc Taksówkarzy

cd. na stronie 24
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- Dobra, swego czasu Solidarność straciła w oczach 
środowiska. Dlaczego ?
- Chciałbym wyrazić pewną rzecz, że ja związkowcem 
generalnie nigdy nie byłem, a do Solidarności to mnie trzeba 
by wołami chyba wpisać, bo moje pierwsze spotkanie  
kolegami z Solidarności polegało na tym, że popatrzyłem na 
nich i uznałem, że to jest banda złodziei.
- Czy my możemy to napisać ?
- No może nie używajcie tej terminologii. Banda… nie wiem… 
Pierwsze spotkanie, na którym żeśmy byli, to właśnie wtedy 
się zaczynały te ruchy. Ja wtedy miałem świeżo w ręku ulotki. 
Oni zorganizowali spotkanie z taksówkarzami, na którym 
właśnie poznałem Michała Więckowskiego, który – to było 
widać od razu (ja nie wiem, co z tym zrobicie później, to już 
wasza sprawa), ale oni tak jakby powąchali się i już wiedzieli 
„nasz”. To było nieprawdopodobne. I tak ich słuchałem. Oni 
tam pitu pitu pitu pitu pitu. I z pierwszego zebrania 
powiedziałem: „Panowie, w takim razie ja was pierdolę, ja nie 
mam czasu, ja mam ulotki do rozdawania.” I to było moje 
pierwsze spotkanie z Solidarnością i wydawało mi się, że już 
ostatnie. Że zostanę jej przewodniczącym, nigdy nie 
przypuszczałem. A konieczność zaistniała w momencie, 
kiedy się okazało, że rzeczony wcześniej pan Więckowski 
zamienił związek na biznes, no. Wynajął w imieniu związku 
na Centralnym postój, a w tym czasie już miał własną 
korporację i, gdyby on to zrobił, że związkowcy mogą 
podjeżdżać wpłacając tam jakieś powiedzmy pieniądze, no to 
by było pół biedy, ale nie, on swoją korporację tam wpuścił. 
No i tyle, no. Spowodował w środowisku sytuację taką, że ja 
do dzisiaj nawet się nie zgodzę na to, żeby moje zdjęcie się 
pojawiło przy tym artykule, bo ja się wstydzę, no. Za niego. I 
do dzisiaj zresztą o Solidarności no różne głupie plotki słyszę, 
że na przykład ostatni protest Solidarność na plecach 
Związku Zawodowego Taksówkarz Warszawski chciała 
wypłynąć. No więc muszę zdementować tę plotkę. Dobrze by 
było, żebyście to napisali. My ten protest organizowaliśmy 
wspólnie z Taksówkarzem Warszawskim, czyli z Jarkiem 
Iglikowskim. Nie będę już wracał do historii, że był czas, kiedy 
ja byłem zastępcą Jarka, no ale później musiałem zostać 
wybrany na przewodniczącego związku.  Celem 
podstawowym mojej kandydatury było odsunięcie 
Więckowskiego Michała od pieczątki Solidarności. No 
niestety „małpa miała brzytwę”, no. Możecie tak to napisać. 
A… wróble mu…
- Jak widzisz aktualną sytuację na warszawskich ulicach?
- Pytanie jest bardzo takie ogólne, no.
- Ogólne.
- Widzę i prostytutki i różne inne rzeczy…
- Ale środowiskowo, środowiskowo. Jak byś to opisał. 
Oczywiście wiemy, że są i patologie.
- Trudno powiedzieć, jaka jest sytuacja na warszawskich 
ulicach, no. To jest… nie wiem, w najczarniejszych snach 
nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie ten zawód wyglądał. 
Że stojąc na światłach będę się zastanawiał, czy koguta nie 
zdjąć, bo mi jeszcze wyjdą ci wszyscy dookoła i łomot 
spuszczą, bo jestem jedynym legalnym samochodem na 
światłach, a pozostałych 10 to przewozy, no. To jakiś w ogóle 
absurd.
-  Jak wygląda współpraca Solidarności z ZZWT ?
- To trudno mówić o współpracy. My jesteśmy jedno, jesteśmy 
naprawdę tak jednością. To jest jeden związek. My mamy z 
Jarkiem podpisane porozumienie, no bo żeby to formalnie 
wszystko wyglądało. I dlatego dużo więcej go widać, bo on 
jest młody. Warto, żeby ktoś przejmował schedę po tych już 
starszych panach niektórych. I mamy porozumienie 
podpisane i Jarek jest przedstawicielem i Solidarności i 

Taksówkarza Warszawskiego w rozmowach. Są sytuacje, 
kiedy on nawet nie potrzebuje mojej obecności. Ma moje 
pełnomocnictwo i pełne zaufanie.
- Czyli jasno powiedziane, że Solidarność i ZZWT jest 
organizatorem wszelkich protestów, akcji jak i rozmów z 
Ministerstwem.
- Nawet powiedziałbym, że głównym organizatorem jest 
Związek Solidarność, ze względu na to, że cały czas 
wykorzystuje się mój garaż.
- Jak myślisz, twoim zdaniem, co jest powodem tak niskiej 
frekwencji na wszelkich organizowanych przejazdach.
- Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Zadaję sobie to 
pytanie od momentu, kiedy ruszyłem z ulotką w miasto. Wy już 
tego nie pamiętacie. Ta ulotka była, w tej ulotce była prośba o 
montowanie na antenach, nic wielkiego, biało-czerwonej 
wstążki, żeby wysłać do innych sygnał, że jestem 
poinformowany o tym, że jest próba – wtedy to była taka sama 
sytuacja jak i teraz – to nie była próba zalegalizowania 
przewozu, tylko zlikwidowania taksówki. My byśmy zniknęli, 
gdyby tamten pomysł się wtedy udał. I wyglądało to, że w 
ulotce było napisane: „Prośba o założenie wstążki”. 
Rozdałem 100 ulotek, 200, 300, 500. Nic. No to w trakcie tego 
rozdawania dołączali koledzy, którzy mówili: „Może ci jakoś 
pomóc ?” I po jakimś czasie nas te ulotki rozdawało 
kilkunastu. Więc mówię: „Skoro nie ma tych wstążek mimo 
wszystko...”, pojechałem na giełdę kwiatową kupiłem 
wstążkę, pocięliśmy, spinaczem dopinaliśmy do ulotek. 
Dawaliśmy od nowa. Gówno, nie ma wstążek. Dobra. No to 
zmieniliśmy sposób działania. Wstążka była w ulotce, 
wstążka była pocięta. Dając ulotkę pytałem: „Czy mogę ci 
przywiązać wstążkę ?” „A wiąż !” Po czym kolega odjeżdżał 
100 metrów dalej, za rogiem zdejmował wstążkę. Nie 
zadawajcie mi tego pytania. Ja  nie rozumiem. Za tę wstążkę 
nie groziło nic. Pomimo że korporacje oczywiście były 
zainteresowane, bo to one jak zwykle kopią ten dołek pod 
nami, a teraz powolutku one w nim razem z nami wylądują, z 
tym że niestety spadną na nas, więc nas przygniotą. Mimo 
tego oni nie zakazywali tej wstążki. Nie było problemu. Można 
było było tą wstążkę wozić, ale no działo się, jak się działo. Tak 
że nie pytajcie mnie, nie rozumiem tych ludzi. Widocznie we 
mnie jest jakiś bunt, złość, próba czegoś. A reszta się 
pogodziła z losem, że będą pracowali u pana… nie wiem. Nie 
umiem odpowiedzieć.
- A jakiś pomysł, aby zachęcić ludzi do działania ?
- Skończyły mi się. Naprawdę. Rozważam samopodpalenie. 
Możesz to napisać.
- Już to słyszałem. Dobra. Ostatnie pytanie. Chodzi mi o akcję, 
którą organizuje Taryfa.info „dziurawy termos” i „złoty termos”. 
Co ty sądzisz o tej akcji ? Może masz jakieś typy ?
- Znaczy, powiem tak, pierwszym, który ją złapał, od razu się 
tam wpisał i w „złoty termos” i w „dziurawy termos”, jestem ja. 
Jak przyjrzycie się, nie wiem. Chyba moje dwa posty były 
pierwszymi. Akcję uważam za genialny pomysł, wręcz 
rewelacyjny i byłoby bardzo dobrze, gdyby koledzy 
taksówkarze podchwycili tę akcję. Jeżeli odpowiednio… Jest 
to rodzaj pewnej propagandy, którą… czarnego piaru i białego 
piaru i tyle. Jestem mniejszym zwolennikiem tego „złotego 
termosu”, bo tu kogoś trzeba pochwalić. Ale za to osób, które 
stoją w kolejce do tego „dziurawego termosa”, no to … no ja 
już tam dwóch mianowałem, czekam spokojnie na innych. Ale 
mam jeszcze parę kandydatur, a właśnie ostatnie prace nad 
ustawą powodują, że lista rośnie, rośnie.
- Masz jakiś pomysł, żeby to  zmienić …
- Boję się, że będzie jeszcze gorzej po pracach nad tą ustawą, 
bo teraz w miasto pójdzie taki przekaz, że związkowcy – i 
bałem się tego bardzo, bo ja już dłużej jestem w tym 
wszystkim, niż Jarek, który poszedł w to z pełną taką 
młodzieńczą naiwnością i wiarą. Ja cały czas się bałem, że 
wmanewrują nas w sytuację, w jakiej chyba właśnie jesteśmy. 
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Nie wiem, czy to będziecie ten temat poruszać ?
- Zobaczymy, jak pójdą rozmowy z Ministerstwem 
Infrstruktury.
- Bałem się i niestety sprawdza się to, że generalnie 
zostaniemy wykorzystani jako taki „listek figowy” dla 
szwindla, który się robi. „Jak to, no przecież wasi 
związkowcy w tym brali udział...” No tak, no brali, tylko co z 
tego ? Ja już to przerobiłem w ustawie, która zdejmowała 
limity, jeszcze przed Gowinem, gdzie żeśmy półtora roku 
walczyli w komisji sejmowej o kropki, przecinki, czy ma być 5 
osób, czy 6, czy 7, czy 8 ... Zresztą zapis, dzięki któremu 
funkcjonuje nadal Taki – pozdrawiam ich, bo ich znam, 
bardzo „fajne chłopaki” i mówię to z pełną świadomością, co 
mówię, bo zawdzięczamy im to, że ktoś się w ogóle tym 
tematem zajmuje. Bo tak to byłoby cały czas krzyk, że 
przewozy fajne i tanie i o co chodzi. A jak w Krakowie 90,00 zł 
za km, w Warszawie 20,00. Wyglądało to właśnie tak w 
Sejmie, dlatego że w wyniku prac komisji półtora roku walki o 
kropki i przecinki, wyszła nie najgorsza w sumie, nie 
najgorszy projekt ustawy, który może nam wiele nie ratował, 
ale wtedy weszły chyba pewne obostrzenia. A, to że jest 
obowiązek zawierania umowy w siedzibie firmy i tak dalej, to 
wtedy właśnie w tej ustawie zaistniało, to żeśmy wywalczyli. 
Na początku było planowane, że samochód, który będzie 
mógł świadczyć bez tych obostrzeń, miał być 5-osobowy. 
Nie wiem, czy wykorzystacie, pan prezes W. wtedy tych 
angielskich żółtych taksówek, dealerem został. One były 5-
osobowe. I dlatego ten zapis był w ustawie, 5 osób. Udało 
nam się w komisji z tych 5 wywalczyć na 7+kierowca. 
Właśnie pan Huskowski, który był przewodniczącym tej 
podkomisji, on tak zaproponował...
- 2 z przodu 3 z tyłu były, obok kierowcy nic nie było.
- Ale miałeś 5+1. Taki był zapis, nawet mam gdzieś te 
projekty, gdzie to nadal jest. Nawet mam, w razie czego 
możecie z Juhasem porozmawiać, bo on tam gdzieś ma te 
nasze opinie, które żeśmy kolorowe porobili, właśnie ze 
zdjęciami. Z komisji wyszedł projekt, w którym nie było w 
ogóle mowy o zniesieniu limitów. Nic. Temat został 
poruszony na którejś tam, przekonaliśmy posłów, że nie 
należy tego robić. Co ciekawe, wsparło nas wtedy miasto 
Warszawa, stołeczne. Wtedy Jakubiak, albo Jakubowski się 
nazywał, ten. Wy znacie tę historię trochę, czy nic o tym nie 
wiecie ?
- Mniej więcej.

- W każdym bądź razie nawet miasto nas wsparło w tym, że 
chce, aby utrzymano limity. Ale tam był jeszcze jakiś z 
Gdańska czy skądś, z jakiejś innej miejscowości, 
samorządowiec, też nas wsparł. Więc spokojni o to, że 
zapisy są komisyjne, jakie są. Poszło to do sejmu, 
wszystko było malinowo. Nagle w Senacie wstaje senator z 
PISu, zgłasza poprawkę, że on proponuje zniesienie 
limitowania ilości. I Platforma, która z nami była dogadana, 
wszystko było umówione, ni stąd ni zowąd wprowadza 
dyscyplinę klubową i zdejmują nam limity.
A Jarek poszedł w całą tą historię z tą nową ustawą z 
pełnym zaufaniem, że jest dobra wola polityczna, że chcą 
dla nas…, że Platforma ma plan uporządkowania rynku. 
No Panowie, jak oni nam tak uporządkują rynek, to właśnie 
30 dni po wejściu tej ustawy każdy z was zamknie firmę i 
pójdzie do pana do pracy. Może dłużej trochę wytrzymamy, 
ale...
- To może wszyscy to zrobimy ? Będziemy jeździć 
przewozem okazjonalnym !
- Ale kiedy to jest najlepsze rozwiązanie, no. My gdzie tylko 
się pojawiamy z Jarkiem, używamy jednego argumentu: 
„Skoro traktujecie taksówkę jako wolnorynkową 
działalność gospodarczą, prosimy uwolnić ceny. Niech nikt 
nie decyduje o naszych cenach. My sobie poradzimy. To, 
że wy sobie nie poradzicie z nami, to już wasz problem. Bo 
zrobimy sobie grupę, spółdzielnię założymy, walnę se 500 
zł za pierwszy kilometr, 200 za następny, 3 ochroniarzy za 
mną będzie jeździło. Co mi kto zrobi.
- Jak szaleć to szaleć !
- A tym bardziej, że mamy doświadczenie, że ludzie patrząc 
na cenę widzą cenę, jaką chcą, a nie taką, jaka jest. Patrzy, 
ja to widziałem na Zachodnim. Żeśmy stali, mieliśmy 2,40 
na szybie, a obok mnie stał Robert, ten właśnie Taki. Stąd 
go znam. Zacząłem z nimi rozmawiać. Ja na początku też 
miałem do nich stosunek: złodzieje, oszuści. Ale później se 
myślę, kuźwa, on zarabia, a ja nie. To kto tu jest oszust ? On 
czy ja ? Ja oszukuję siebie, on klientów. Kto jest 
mądrzejszy ?
- Jaką przyszłość nam wróżysz ?
- My nie mamy przyszłości. Ja jeszcze się łapałem 
nadzieją, że mamy.
- Niezbyt to optymistyczne, jednak my mamy jeszcze 
nadzieję. Dzięki wielkie za rozmowę !
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W odpowiedzi na nasze protesty, Władze 
rozpoczęły akcję „Taksometr”. Polegała ona na 
nasileniu kontroli taksówek z ukierunkowaniem na 
wyłapanie „lewych” i „podszywających się”.

W sumie bijemy brawo, bo z rozmów z kolegami i 
obserwacji ulicznych wynika, że kontrole miały 
uderzyć w nielegalnych. Powoli, jednak stale i w 
dobrą stronę zmienia się nastawienie i kierunek 
policyjnych i miejskich kontroli. Przez cały marzec i 
kwiecień służby kontrolowały w strategicznych 
miejscach takich jak dworce i lotnisko posiadanie 
identyfikatorów. Nasze redakcyjne taksówki były 

kontrolowane chyba wszystkie, więc zasięg akcji 
wydaje się nie tylko pokazowy. Co do skuteczności - 
oceńcie sami, jeżeli w.g. samych kontrolujących, 
ukarali oni tylko niewiele ponad 100 nielegalnych. 
W.g. różnych ocen może to być 2-3% całej 
„populacji”, zapewne poniżej progu rotacji w tym 
„biznesie”. Te liczby pokazują, jak wiele jeszcze mają 
służby do zrobienia. Początek maja przyniósł 
przyjemne dla nas zmiany w kontrolach. Policja wraz 
z ITD. zorganizowały pokazową akcję łapania 
nieoznakowanych i nielegalnych przewoźników. 
Miejmy nadzieję, że nie skończy się na medialnych 
wydarzeniach i kontrole  nieoznakowanych, jak i 
oznakowanych pojazdów które nielegalnie wożą 
ludzi będą się nasilać.

Kontrole Kontrole Kontrole

Koledzy ze Związku Zawodowego Taksówkarzy 
"Warszawski Taksówkarz" postanowili dać 
warszawskiej policji publiczną lekcję. 

6 maja, na placu pod wejściem do Pałacu 
Mostowskich ok. godz. 13 pojawili się znani i 
lubiani z protestów działacze Związku. Cel był 
prosty - nauczyć policję jak łapać nielegalnych 
przewoźników i podrabianych taksówkarzy.

Niezawodny „Mercedes” - czyli Artur Wnorowski 
ubrany w hełm „MO” trzymał wykład o łapaniu 
nielegalnych, a kilku umundurowanych kolegów 
symulowało obecność funkcjonariuszy na wy-
kładzie. Prawdziwi policjanci, mimo megafonowych 
zaproszeń, nie przyszli. Może się wstydzili, że 
trzeba im tłumaczyć tak podstawowe sprawy, 
oczywis te  d la  cz łowieka czyta jącego ze 
zrozumieniem kilka ustaw. Dopisały media, TVP 
Warszawa i TVN24, którym wywiadu udzielał 
przewodniczący ZZTWT  Jarosław Iglikowski. 
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Protest pod Komenda Stołeczna Policji
czyli Taksówkarze ucza Policjantów
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Dla umów bezgotówkowych,

udostępniamy oprócz tradycyjnych 

voucherów także KARTY ELEKTRONICZNE

Sukcesywnie wprowadzamy 

w naszych taksówkach PŁATNOŚCI KARTĄ

APLIKACJA
 MOBILNA

NOWA APLIKACJA
      MOBILNA VOLFRA TAXI !

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



Wywiad z:

K r z y s z t o f e m  U r b a n e m , 
Dyrektorem Zarządzającym 
mytaxi w Polsce

- Taryfa.info: To może od początku: czym jest aplikacja 
mytaxi i od kiedy działa? 

Krzysztof Urban:  Mytaxi jest pierwszą na świecie aplikacją do 
zamawiania taksówek, która łączy bezpośrednio Kierowcę z 
pasażerem, z pominięciem centrali. Aplikacja mytaxi została 
stworzona w czerwcu 2009 roku. W Polsce mytaxi obecne jest 
od września 2012 roku. mytaxi działa obecnie w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech oraz Polsce. Naszym 
stuprocentowym inwestorem jest firma Daimler AG, jeden z 
największych producentów samochodów na świecie.

- Jacy Kierowcy współpracują z mytaxi i czy posiadają 
licencje?

Współpracujemy wyłącznie z Kierowcami posiadającymi zdany 
egzamin i licencję taxi zarówno w Polsce, jak i we wszystkich 
innych miastach w Europie gdzie jesteśmy obecni.  Aktualnie w 
Warszawie współpracuje z nami ponad 700 Kierowców, co 
sprawia, że mamy flotę zbliżoną do największych korporacji w 
stolicy. 

- Jak działa aplikacja?

mytaxi umożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy Kierowcą a 
pasażerem przy użyciu smartfona, bez potrzeby łączenia się z 
centralą. Takie rozwiązanie to nie tylko wygoda, ale także 
oszczędność czasu. Kierowca widzi pasażera na mapie, a w 
razie potrzeby może się z nim skontaktować telefonicznie, ma 
również do dyspozycji nawigację bezpośrednio w naszej 
aplikacji.

Ogromną zaletą aplikacji jest przejrzystość – pasażer 
rozpoznaje Kierowcę dzięki zdjęciu, marce samochodu, 
numerze rejestracyjnym oraz imieniu i nazwisku. GPS 
umożliwia pasażerowi śledzenie na bieżąco przyjazd taksówki, 
dzięki czemu doskonale wie, gdzie taksówka się znajduje. W ten 
sposób również czas oczekiwania Kierowcy na pasażera po 
przyjeździe jest krótszy.

Współpracujemy z Kierowcami którzy jeżdżą wg różnych stawek 
za km, dlatego pasażer może również dokonać wybory stawki 
jaką akceptuje. Po skończonym przejeździe może ocenić 
podróż i Kierowcę za pomocą gwiazdek, a jeśli Kierowca 
szczególnie mu odpowiadał – dodać go do swoich ulubionych, 
aby na przyszłość aplikacja wyszukiwała go w pierwszej 
kolejności. 

Taksówkarze z kolei, dzięki lepszej obsłudze mają szansę 
otrzymania wyższych ocen od pasażerów, co z kolei 
zwiększa liczbę zleceń, jaka do nich dociera. Funkcja 
„Ulubiony Kierowca” pozwala Kierowcy budować własną 
bazę stałych klientów, dla których może bezpośrednio 
świadczyć swoje usługi. mytaxi umożliwiając ocenę kursu 
podnosi jakość i zwiększa przejrzystość działalności 
taksówkarskiej, reagując w ten sposób na potrzeby branży. 

Aplikację mytaxi dla Kierowców można bezpłatnie pobrać 
na telefony z systemem operacyjnym iOS i Android. Mytaxi 
zapewnia każdemu Kierowcy darmowe szkolenie z 
działania systemu jak również umożliwia wynajęcie telefonu 
na którym będzie działała aplikacja. Oczywiście kierowca 
może zawsze korzystać z aplikacji na własnym urządzeniu.

- Jak wygląda przyjęcie zlecenia przez Kierowcę?

Taksówkarz otrzymuje zlecenie tylko wtedy, gdy pochodzi 
ono z jego obszaru, czyli wybranego przez Kierowcę 
promienia. W mytaxi nie mamy stref, posługujemy się 
GPS’em. Algorytm mytaxi w pierwszej kolejności szuka 
ulubionych Kierowców danego pasażera. W drugiej 
kolejności wysyła zapytanie do Kierowców według ściśle 
ustalonego, sprawiedliwego rankingu. Ranking jest 
wyliczany każdorazowo, przy każdym zamówieniu na 
podstawie dwóch głównych parametrów: szacowanego 
czasu dojazdu po pasażera (odległości) i średniej oceny 
Kierowcy wystawionej przez pasażerów w trakcie 
poprzednich kursów. Dzięki temu w mytaxi do maksimum 
skrócony jest czas dojazdu po pasażera, a zlecenie 
otrzymuje zawsze najlepszy Kierowca w pobliżu. 

- Jak wyglądają zasady współpracy z Kierowcami? 
Jakie są wymagania i prowizje?

Z mytaxi mogą współpracować wyłącznie Kierowcy 
posiadający licencję i zdany egzamin taxi, którzy użytkują 
taksówkę „uzbrojoną” zgodnie obowiązującym prawem 
miejscowym. Mogą to być zarówno taksówkarze 
korporacyjni, jak i niezrzeszeni. Pojazd Kierowcy nie może 
być starszy niż 10 lat i musi być w nienagannym stanie 
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technicznym. Dodatkowo Kierowcami mytaxi mogą zostać tylko 
osoby, które wykazują się w każdej sytuacji wysoką kulturą 
osobistą. Wszyscy Kierowcy mytaxi zobowiązani są do 
szczególnej dbałości o czystość w swoim samochodzie i nie 
palenie w nim papierosów. Wszystko to w celu zapewnienia 
wysokiej jakości usług na rynku taksówkarskim, co doceniają 
klienci mytaxi. 

Kierowcy współpracujący z mytaxi nie ponoszą żadnych opłat 
stałych czy opłat wpisowych. Kierowca płaci tylko za kursy 
pozyskane za pośrednictwem mytaxi. W Warszawie oznacza to 
koszt w wysokości 3,00 zł netto za kurs gotówkowy oraz 
dodatkowo 5% wartości kursu bezgotówkowego. W przypadku 
choroby czy urlopu taksówkarz nie ponosi więc żadnych opłat 
względem mytaxi.

- Czy mytaxi bierze odpowiedzialność za zlecone kursy, 
jakie są możliwości reklamacji?

W mytaxi kładziemy olbrzymi nacisk na jakość usług. Każdy kurs 
podlega ocenie! W mytaxi Kierowcy z wyższa oceną są 
preferowani przy przydzielaniu zleceń. Żaden Kierowca 
współpracujący z mytaxi nie jest przed pasażerem anonimowy, 
wiec zastanowi się dwa razy nim zrobi głupstwo. To wszystko 
jest pozytywna selekcja, której nie ma w korporacji. A w 
przypadku reklamacji pasażer ma do mytaxi nr telefonu, email 
oraz komentarz w aplikacji po każdym kursie. Każdy komentarz 
jest czytany. Jak postępujemy kiedy otrzymamy reklamację? 
Dokładnie tak samo jak bardzo dobra korporacja - od 
upomnienia po zgłoszenia nieuczciwego kierowcy na policję.  W 
naszym systemie wiedza o tym co się dzieje w trakcie kursów 
jest jednak większa niż w klasycznej korporacji. Nie 
współpracujemy z kierowcami którzy są nieuczciwi, jeśli to 
konieczne rozwiązujemy z nimi umowę. Dodam również, że jeśli 
pasażer zachowuje się nieodpowiednio Kierowca ma możliwość 
zablokowania pasażera, wtedy już nigdy nie otrzyma od niego 
zlecenia.

-  Dlaczego korporacje taxi  są przeciwne takim 
rozwiązaniom?

Właściciele korporacji taxi są świadomi realnej konkurencji ze 
strony aplikacji do zamawiania taksówek. Kierowcy i 
pasażerowie coraz częściej i chętniej korzystają z nowych 
technologii odchodząc tym samym od dotychczasowego 
sposobu zamawiania taxi. Każdorazowe odejście z korporacji 
kierowcy jest dotkliwe dla nich ponieważ wiąże się z utratą 
stałego źródła ich dochodu w postaci comiesięcznej bazy. 
Aplikacja mytaxi podchodzi bardziej fair do rozliczeń z oferując 
czysty układ: wyłącznie prowizję zależną od i lości 
zrealizowanych zleceń. Taksówkarze dzięki aplikacji mają 
więcej zamówień, a tym samym zwiększają się ich obroty. Z 
punktu widzenia posiadaczy smartfonów (zarówno Kierowców i 
pasażerów), korporacja jest więc niepotrzebnym pośrednikiem 
pomiędzy taksówkarzem a klientem. 

- Czym różni się mytaxi od Uber?

Przede wszystkim jednak mytaxi jest firmą, która przestrzega 
wszystkich przepisów obowiązującym w transporcie drogowym 
na terenie kraju oraz przepisów podatkowych. W mytaxi usługi 
świadczą wyłącznie licencjonowani taksówkarze ze zdanym 
egzaminem taxi oznakowanymi samochodami. Umowy z 
kierowcami podpisuje zarejestrowana w Polsce spółka, która w 
kraju płaci podatki. Z punktu widzenia sposobu zamawiania 
kursu oraz płatności przez aplikację za pomocą dodanej karty 
płatniczej oba rozwiązania są bardzo podobne. mytaxi oferuje 
jednak szereg dodatkowych funkcjonalności dla pasażera i 
kierowcy jak np. zamówienia z wyprzedzeniem oraz umożliwia 
pasażerom płatność gotówką jeśli tak wybiorą. 

- Dziękujemy za rozmowę.
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Inspekcja Transportu Drogowego
złapała... POLICJANTA
W wyniku intensywnych kontroli przeprowadzonych 

przez Inspekcję Transportu Drogowego w końcu maja 

w Warszwie wpadło wielu nielegalnych przwożników. 

Byli pośród nich dziwni ochraniarze którzy nie 

ochraniają, byli i „nigh driverzy” którzy tylko podwożą 

świeżo poznanych „znajomych” oraz inni kobinatorzy, 

obchodzacy mniej lub bardziej skutecznie przepisy o 

przewozie osób taksówką. 

Jeden przypadek zasługuje na naszą szczególną uwagę. Mianowicie Inspekcja Transportu Drogowego 

zatrzymała podczas wykonywania nielegalnego przewozu POLCJANTA. Z ośmioletnim stażem. Podobno 

miał duże potrzeby : musiał spłacić kredyt i utrzymać rodzinę. Zdecydował się więc dorobić „na nielegalu”. 

Oczywiście, nie powiadomił przełożonych (do czego był zobowiązany) o podjęciu dodatkowego zajęcia. Nie 

odprowadzał też należnych państwu polskiemu podatków. Prowadził swój proceder radośnie od dłuższego 

czasu, nie przejmując się obowiązującymi przepisami. Niestety dla niego, wpadł. Teraz czeka go 

prawdopodobnie wydalenie ze służby i dodatkowe atrakcje, jak choćby 8.000 zł kary, którą słusznie 

wymierzyli mu funkcjonariusze ITD.  „Ostatni kurs” został zarejerestrowany przez pasażera na telefonie i 

można posłuchać jak „pan policjant” opowiada jak to się na nielegalnym przewozie mu doskonale powodzi. 

Materiały dostępne na naszym funpage na facebook’u : taryfa.info  lub  Taryfa24. Może będzie to przestroga 

dla tych, którym wydaje się, że z racji zamowanego stanowiska, bądź znajomości mogą sobie bimbać na 

obowiązujące prawo.

Fot. Inspekcja Transportu Drogowego
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