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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIANOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

        dla naszych kierowców !

Nowoczesne rozwiązania

stosowane w naszej korporacji,

zapewniają wygodną komunikację

pomiędzy kierowcami a centralą

i ułatwiają kontakt z pasażerem.

System Aplikacji dostosowany 

do platformy Android.

Zlecenia przekierowane na sms.

Skuteczny system radiotelefoniczny.

Elektroniczne systemy płatności.

Przyjazna i profesjonalna centrala.

Preferencyjne warunki przyjęcia dla nowych kierowców !

  Kontakt: tomek.mikulski@volfrataxi.pl  tel. 692 409 128

                                  biuro@volfrataxi.pl  tel. 22 516 94 04



Powstała nowa inicjatywa, która łączy taksówkarzy 
i to nie tylko z jednego miasta, ale z całej Polski. 
Uczestnikiem tego przedsięwzięcia może zostać 
każdy licencjonowany taksówkarz. Każdy z Was. 
Odrzucamy jakiekolwiek podziały terytorialne czy 
polityczne. Jak głosi stara maksyma „w jedności 
siła” ! Dlatego czekamy także na Ciebie !
Taksówkarze z Katowic, Krakowa, Lublina i 
Warszawy osiągnęli porozumienie w określeniu 
formy współpracy oraz zdefiniowania wspólnych 
kierunków działań. Powstaje Gospodarcza Izba 
Taxi ,  d la zor ientowanych w skrócie GIT.
Izba ma formę demokratycznego stowarzyszenia 
przedsiębiorców, gdzie każdy ma równe prawa i jest 
tak samo ważny jak inny uczestnik Izby. Władze 
zostaną wyłonione w demokratycznych wyborach. 
Każdy region będzie miał swojego regionalnego 
przedstawiciela we władzach izby. 
Przedstawiciel ten będzie wybierany w swoim 
regionie przez lokalne środowisko taksówkarzy. 
Nasza organizacja nie będzie sterowana 
centralnie, lecz każdy region będzie miał całkowitą 
autonomię. Jesteśmy razem, lecz lokalne problemy 
pow inny  być  rozw iązywane  p rzez  ludz i 
zorientowanych w specyfice regionu. Uczestnikami 
stowarzyszenia będą wyłączenie licencjonowani 
taksówkarze. Ponieważ w różnych miastach 
licencje wydawane są na innych warunkach, 
regionalne oddziały same będą umiały o to zadbać. 
Główne zadania, które stawiamy przed sobą, to 
walka o nasze prawo do uczciwego zarobku z 

wykonywanej pracy, ochrony przez państwowe 
instytucje przed nieuczciwą konkurencją oraz 
współpracy z organami państwowymi oraz 
samorządowymi przy ustalaniu wymogów pracy 
taksówkarza.
Izba będzie w tym celu w sposób aktywny 
uczestniczyć w pracach wszystkich odnośnych 
władz na wszystkich szczeblach - tak lokalnych jak 
i  centralnych. Będziemy argumentować i 
przekonywać, aby podejmowane decyzje były 
korzystne dla naszego środowiska. Rozmowy i 
negocjacje będą naszym głównym orężem, jednak 
nie cofniemy się przed żadną formą protestu bądź 
nac i sku ,  by  os i ągać  zam ie rzone  ce le . 
W najbliższym czasie będą organizowane 
spotkania informacyjne. Wszystkie aktualne 
informacje znajdziecie na naszej stronie 
internetowej www.gitaxi.pl. Będą tam dostępne 
kontakty telefoniczne i e-mailowe do kolegów 
odpowiedzialnych za rekrutację do Gospodarczej 
Izby Taxi. Jest nas dużo, będzie więcej ! 
Zapraszamy wszystkich licencjonowanych 
taksówkarzy !

Elwizz

GOSPODARCZA IZBA TAXI 
czyli organizujemy sie na powaznie

GIT
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STRAJK PONAD PODZIAŁAMI !
Połączone siły warszawskich taksówkarzy pokazały, że nie 
ważne są barwy firmowe, nie ważne różnice, ważny jest 
wspólny cel ! Celem tym jest walka z nielegalnymi i to powinno 
być najważniejsze, nie przepychanki i walka o wpływy ! Jeśli 
wszystkie następne protesty będą tak wyglądały, władze mają 
problem... Żeby go rozwiązać, nie potrzeba wcale dużo... 
Wystarczy wola polityczna, by skutecznie walczyć z 
przewoźniczą patologią ! A tak to się odbyło: Tuż po szóstej, w 
pięciu wyznaczonych miejscach zbiórek, zaczęli pojawiać się 
pierwsi protestujący. Wg. doniesień naszych korespondentów, 
na każdym z nich pojawiło się po ok.250-300 i więcej osób, co 
daje ogólną sumę około 1500 wozów ! Ok. 7.00 kawalkada 
ruszyła ! Takiej kolumny Warszawa dawno nie widziała...
I takiego korka też nie... Stanęły wszystkie główne ulice ! Al. 
Solidarności, Al. Jerozolimskie, Puławska, Górczewska i 
Ostrobramska... W miarę przesuwania się kolumn w stronę 
Centrum, zaczęło się robić gęsto i nerwowo. Pojawiły się 
pierwsze kary... W sumie mówi się o 12 mandatach i 8 
wnioskach do sądu ! Część mieszkańców wykazała się 
zrozumieniem, większości jednak się nie podobało... 
Przeważały negatywne opinie... Przykro nam z powodu 
problemów, jakich na pewno przysporzył strajk, ale możliwości 
bezkolizyjnego wyrażania sprzeciwu wobec obojętności władz 
zostały już wyczerpane... Tak, jak nasza cierpliwość.
Nie zabrakło elementów dramatycznych-  na Jana Pawła róg 
Solidarności nielegalny przewoźnik z Ubera, spowodował 
kolizję z jedną z taksówek i próbował zbiec z miejsca wypadku. 
Został zatrzymany przez strajkujących taksówkarzy, 
konsekwencją będzie sprawa karna. Część protestujących 
została skierowana na objazdy, większość protestujących 
zablokowała Centrum: Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie pl. 
Konstytucji, pl. Trzech Krzyży i większość bocznych ulic. Policja 

ręcznie kierowała ruchem, ale spowodowało to jeszcze 
większy chaos. Wjazd pod Sejm RP, gdzie organizatorzy 
protestu mieli punkt dowodzenia i pikietę, został 
zablokowany przez drogówkę. Całość dopełniło odpalenie 
przez ,,nieznanych sprawców" kilku świec dymnych na pl. 
Trzech Krzyży. Około 11.30 było już po wszystkim... 
Podsumowanie: Organizacja super, frekwencja rewelacja !
Pierwszy raz dwie największe korporacje i jedna mniejsza 
zrezygnowały z przyjmowania zleceń w czasie trwania 
strajku. Cel szczytny, idea słuszna ! Szkoda, że strajk 
na jba rdz ie j  odczu l i  m ieszkańcy,  a le  osobom 
odpowiedzialnym za nasze problemy na pewno dał do 
myślenia ( tu mam na myśli głównie władze, ale i osoby/ 
firmy/aplikacje zajmujące się nielegalnym procederem). 
Żarty się skończyły ! Taksówkarze pokazali, jak bardzo są 
zdesperowani ! Że w środowisku taksówkarskim wrze... 
Że jeśli nic się nie zmieni, jeśli władze nadal będą 
ignorowały istnienie szarej strefy, możliwy jest wariant 
francuski, czyli zaostrzenie form protestu ! Sytuacja jest 
poważna ! Przebieg protestu dowodzi też, że tylko 
wspólnymi siłami jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać ! 
Władze nie liczą się ze słabymi ! Pokazaliśmy zęby !

W związku z rozmiarem strajku, my też (my, czyli Taryfa24 i 
Taryfa.info) musieliśmy się do niego szczególnie 
przygotować. W sumie ekipa fotograficzno-filmowa liczyła 
9 osób+ 5 kierowców i skuter. Z tego miejsca chciałbym im 
wszystkim podziękować. Daliście radę ! Efektem jest 
kilkaset zdjęć i kilkadziesiąt filmów !  Efekty możecie 
oglądać na naszych FP na facebooku i naszej stronie 
www.taryfa.info . Podziękowania należą się też 
organizatorom: Inicjatywie Porozumienie Taksówkarzy 
Polskich - pokazali, jak wielkie znaczenie ma wspólne 
działanie i zaniechanie waśni i podziałów. Brawo !

Bin Laden

STRAJK TAKSÓWKARZY
Warszawa  24. 09. 2015
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O godzinie 9.00 rozpoczął się protest krakowskich 
taksówkarzy przeciwko nielegalnym przewozom. 

Organizatorem była Solidarność 80 z Pawłem 
Kubasem i Andrzejem Badochą na czele, przy 
wsparciu posła Józefa Lassoty (PO). W proteście 
uczestniczyło prawie 600 taksówkarzy ! Formą 
protestu był, tak jak w Warszawie, przejazd 
kolumny taksówek ulicami miasta. Natomiast 
inaczej niż w Warszawie zachowała się Policja. 
Zamiast nieudolnych prób zablokowania protestu 
zobaczyliśmy pełne współdziałanie. Policjanci 
udrażniali taksówkom uczestniczącym w proteście 
wszystkie skrzyżowania, pilnowali też wszystkich 
przejść dla pieszych, aby nie dopuścić do jakiegoś 
wypadku. Wielkie podziękowania dla krakowskiej 
policji za tak odpowiedzialne zachowanie ! 
Podczas przejazdu delegacja związkowców 
zaniosła petycje do siedziby GITD, Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Straży 
Miejskiej Miasta Krakowa. Głównym punktem 
petycji była prośba o zintensyfikowanie działań 
przeciwko nielegalnym przewoźnikom. Protest 
zakończył się o 11.30 i według naszej całkowicie 
subiektywnej oceny, przeprowadzony był 

wzorowo, rzekłbym nawet wzorcowo ! Wg 
organizatorów poparły go wszystkie krakowskie 
korporacje taksówkarskie ! Jak powiedział nam 
Andrzej  Badocha, wiceprzewodniczący 
krakowskiej sekcji taksówkarskiej Solidarności 
80 ,, Jeśli chodzi o cele, nasz protest nie różni się 
w niczym od warszawskiego", solidaryzując się 
tym samym ze strajkiem taksówkarzy w 
Warszawie. Jeśli w ślady Krakowa, Warszawy i 
Bielska-Białej poszłyby inne miasta w Polsce, 
można by powiedzieć, że właśnie tworzy się 
ogólnopolski front przeciwko nielegalnym !
Po udanym proteście zostaliśmy zaproszeni 
przez działaczy związkowych na obiad, podczas 
którego omawialiśmy różne warianty wspólnych 
działań, projekty synchronizacji naszych 
protestów i ogólne problemy środowiska 
taksówkarskiego w Polsce. Podczas pozowania 
do pamiątkowej fotki, jak królik z cylindra, pojawił 
sie nielegalny przewoźnik ze znanej i u nas firmy. 
Został oklejony wlepką ,,Uwaga ! Brak licencji ", 
po  czym w szampańsk ich  nas t ro jach 
pożegnaliśmy gospodarzy i ruszyliśmy do domu 

Bin Laden

KRAKÓW 

Protest TAXI
1. 10. 2015 r.
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24 września taksówkarze z Bielska-Białej zorganizowali 
protest pod urzędem miasta. Był on gestem solidarności z 
taksówkarzami z Warszawy którzy protestowali w tym samym 
momencie. Aby nacisnąć na władze, by te wzięły się za 
nielegalnych, wyjechało prawie 100  taksówek.

w Bielsku Białej nie mamy problemu z Uberem, bo go tu po 

prostu nie ma. Nie znaczy to jednak, że nie ma nielegalnego 

przewozu i oszukańczych taksówek. Specjalizuje się w nich 

Lider. Jego nielegalni kierowcy odbierają nam pracę od 

jakiegoś roku. Nie prowadzą działalności, a więc nie płacą 

podatków ani ZUS (1095,37 zł miesięcznie), nie posiadają 

licencji, nie są oznakowani, nie obowiązuje ich niekaralność. 

3 miesiące temu przeprowadziliśmy z ITD prowokację, w 

wyniku której dwóch kierowców z Lidera dostało mandaty po 

10 000 zł.

Po tej kontroli w ciągu tygodnia 75% nie licencjonowanych 

k ierowców z L idera uzyska ło  l icenc je  i  zosta ło 

taksówkarzami, ale 25% jeździ nadal bez licencji, a więc 

nielegalnie. Są nieoklejeni, jeżdżą za 1,80 zł/km (w nocy 2,80 

lub 2,70 zł)bez doliczania postojowego i bez uwzględniania I i 

II strefy, co zdaniem kierowców z innych korporacji jest 

nieopłacalne i sztucznie zaniża stawkę. Na przykład za kurs 

do Kętów licencjonowani taksówkarze zażyczą sobie 100 zł 

(25 km w jedną stronę, czyli razem 50 km), a Lider pojedzie za 

40 zł. Po odliczeniu paliwa nie zostaje mu już wiele. A gdzie 

ZUS, podatek, zużycie części w samochodzie, o zarobku nie 

wspominając ? Takie naliczanie należności za kurs skutkuje 

dużą rotacją kierowców w Liderze (po odliczeniu kosztów 

korporacji, paliwa i eksploatacji auta kierowca nie zarobi tyle, 

żeby remontować i w odpowiednim czasie wymienić 

samochód na nowszy).

W związku z działającymi nadal na naszym terenie 

nielegalnymi przewoźnikami wkrótce planowane są następne 

prowokacje z udziałem ITD.

Jeżdżę w największej na naszym rynku firmie Taxi Plus 

Jedynka  (160 taksówek w Bielsku, a oprócz tego 

taksówkarze w Oświęcimiu, Kętach, Cieszynie, Szczyrku, 

Żywcu, Wiśle). Własnością naszego szefostwa jest także 

Radio Taxi, Taxi Polska 19100 (dawne 1919) oraz 338111111 i 

338222222. Mamy wyłączność na wszystkie postoje przy 

hotelach, centrach handlowych i dworcach w Bielsku Białej. 

Sprawia to, że nasza sytuacja nie jest tak ciężka, jak kolegów 

z innych korporacji.

Nasze stawki to 2,50 zł/km (3,75 na II, 5,00 na III i 7,50 na IV 

taryfie) i 36,00 zł za godzinę postoju przy startowym 5,00 zł. 

Takie same stawki obowiązują w Mega Taxi i Taxi Hit. W obu 

tych firmach jeździ po 30 taksówek. W Liderze jeździ 30 

legalnych taksówek i do tego nielegalni. 

W Bielsku Białej jeździ około 350-380 taksówek (wydano 

ponad 450 licencji) na blisko 200 tysięcy mieszkańców.

Nie występuje problem oznakowanych przewozów osób 

funkcjonujących jako taksówki bez licencji, ponieważ 

przewozy osób w Bielsku Białej obsługują raczej trasy 

międzynarodowe i nie działają na rynku taksówkowym.

Uważam, że uwolnienie zawodu taksówkarza przysporzyło 

więcej kłopotów niż zysków. Owszem, każdy może zostać 

taksówkarzem, ale dlaczego nie musi zdać egzaminu z 

topografii, która jest niezbędna do prawidłowego 

wykonywania tego zawodu ? A poza tym, jeśli nie ma w tej 

chwili limitów licencji i każdy niekarany posiadacz prawa 

jazdy może zostać taksówkarzem, skąd się biorą nielegalni 

przewoźnicy ?

Wojtek

Strajk w Bielsku-Białej
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Z CYKLU ,,MAMY, TO SIĘ CHWALIMY" 

Takiego kolportażu Taryfa.info, jak dystrybucja 
ostatniego numeru, jeszcze nie było !  Przeszliśmy 
samych siebie:  9000 egzemplarzy naszej gazety 
t rafiło do rąk taksówkarzy w ki lkunastu 
największych miastach kraju. 

Zasięgiem zostały objęte : Białystok, Bytom, 
Chorzów, Częstochowa, Katowice, Kielce, 
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Toruń, 
Wrocław, no i oczywiście Warszawa.
To sukces na miarę New York Timesa ! (żarcik taki ) 
W myśl zasady: 1 taksówkarz = 1 gazeta . 
Spokojnie, jeszcze nie teraz, ale może kiedyś.... 

Dziękujemy za odwiedziny na naszych stronach 
na facebooku. Taryfa.info i Taryfa24 zanotowały 
skokowy wzrost Waszego zainteresowania.
Zapraszamy ponownie, cały czas są udostępniane 
najświeższe informacje z rynku taxi.
 
Kolejnym sukcesem jest informacja z naszej 
strony www.taryfa.info o 2500  pobraniach 
naszego czasopisma w formacie pdf. Dobra, 
starczy tego chwalenia się... Serdecznie 
dziękujemy całemu zespołowi za skuteczny 
kolportaż !

Redakcja

WARSZAWA CZĘSTOCHOWA

KATOWICE

POZNAŃ

CHORZÓW BIAŁYSTOK LUBLIN

KIELCE WROCŁAW KRAKÓW



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
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Uber jest najgroźniejszym dla nas organizatorem 
nielegalnego zarobkowego przewozu osób. 

Dlaczego jest taki groźny? Dotychczas przewozem osób bez 
licencji zajmowały się niewielkie grupy ogłaszające się na 
Facebooku, stronach internetowych czy też roznoszące 
wizytówki po prywatnych mieszkaniach. Bardzo szkodliwymi 
przedsięwzięciami są TSD Scorpion i FluoTaxi, obie 
pozorujące legalną działalność (tutaj niezgodne z Ustawą o 
Transporcie Drogowym jest przyjmowanie zapłaty przez 
kierowcę). Firma FluoTaxi została w trakcie letnich wakacji 
ukarana za używanie słowa Taxi i numeru telefonu na swoich 
pojazdach. W chwili obecnej przewoźnicy nie zostaną 
omyłkowo wzięci za taksówkę.

Dotychczasowa oferta przewozu osób bez licencji, bez 
działalności gospodarczej, bez kasy fiskalnej była 
skierowana do dość wąskiego grona użytkowników - 
imprezowiczów weekendowych. Większość grup działa tylko 
i wyłącznie w godzinach nocnych w weekendy. Pozostali 
uczestnicy tego rynku mieli niewielu klientów w dzień.

O ile lewe taxi były skierowane tylko do Polaków, tak wielki 
organizator nielegalnego przewozu osób - Uber - swoją ofertę 
kieruje do wszystkich posiadaczy smartfonów. W 
szczególności tyczy się to obcokrajowców, osób 
korzystających z taxi w dzień.

Wszystko mogłoby się wydawać dla klienta piękne, tanie i 
przystępne. Jednak nie ma róży bez kolców. Uber nie 
zapewnia swoim klientom możliwości zamówienia 
nielegalnego przewozu osób na konkretną godzinę. Ba, w 
sytuacji gdy w "rejonie" Uberowym nie ma wolnych aut, to 
klient nie ma nawet możliwości zamówienia transportu. W 
naszych korporacjach Taxi klient zawsze dostanie taksówkę, 
w trudnych godzinach z kilku-kilkunastominutowym 
opóźnieniem, ale dostanie.

W godzinach porannych, gdy ludzie spieszą się do pracy, na 
pociąg, na samolot zamówienie nielegalnego przewozu osób 
jest bardzo utrudnione. Uberowcy sobie śpią lub pracują na 
etatach, podejrzanym typom z nielegalnego przewozu osób 
nie chce się robić, tylko legalni taksówkarze sumiennie 
wykonują swoje obowiązki dowożąc klientów na czas.

Bardzo niebezpiecznym dla społeczeństwa skutkiem 
działalności przewoźników bez licencji jest spadek liczby 
etatowych taksówkarzy. Z tych powodów centrale taxi w 
krytycznych momentach nie są wstanie zapewnić 
wymaganej  l iczby taksówek.  Spadek dochodów 
taksówkarzy przyczynia się do obniżenia standardu 
pojazdów taxi, niższego komfortu i bezpieczeństwa podróży, 
znacznego wzrostu cen usług.

Pojawienie się Ubera w Trójmieście spowodowało odpływ 
klientów-obcokrajowców z leganych taxi do nieuczciwych 
pseudotaksówkarzy. Dało się to szczególnie odczuć w 
trakcie sezonu letniego, gdy Sopoccy taksówkarze zwykle 
zbierają z postojów klientów i odkładają pieniądze na 
pozostałe 10 chudych miesięcy. W tym roku ci taksówkarze 
większość czasu spędzali na postojach, a nie w trasie z 
klientami. Podobna sytuacja w Gdańsku, gdzie dochody 
taksówkarzy również drastycznie spadły. Sezon 2015 dzięki 
Uberowi jest najgroszy w historii.

Beneficjentem tych zmian na rynku jest tylko i wyłącznie 
Uber inkasujący 20% obrotu swoich kierowców, tracą na tym 
rodziny utrzymujące się z TAXI, budżet państwa i klienci 
taksówek.

Na chwilę obecną pomóc w opanowaniu sytuacji mogą 
jedynie zmasowane kontrole Policji (ta ma obowiązek 
przekazania sprawy do Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego), Inspekcji Handlowej, Urzędu 
Kontroli Skarbowej.

Wytropienie wszystkich osób współpracujących z Uberem 
nie powinno stanowić dla służb państwowych większego 
problemu, gdyż każdy z kierowców ubera musiał odebrać z 
Policji zaświadczenie o wykroczeniach drogowch, Uber 
przelewa swoim kamratom pieniądze na rachunek bankowy. 
Ślad zajmowania się nielegalnym przewozem osób w 
ramach serwisu Uber pozostanie na wiele lat, co pozwoli 
służbom państwowym - przy odrobinie dobrej woli - na 
ukaranie wszystkich biorących udział w tym procederze.

Jakub

Jak UBER zmienia 
         rynek taxi w Trójmiescie  
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Obecnie na rynku taxi na szeroką skalę działają dwie 
aplikacje. iTaxi oraz myTaxi. Podstawowe mechanizmy 
działania są bardzo podobne. Z punktu widzenia klienta, 
różnice są kosmetyczne. Jak to jednak wygląda z punktu 
widzenia taksówkarza postaramy się opisać w artykule. 

Przyjmowanie zleceń
Interfejs obu aplikacj i  różni się bardzo. Dla iTaxi 
charakterystyczne jest zielone tło z czerwonym przyciskiem 
informującym o gotowości do pracy. Kierowca nie widzi jednak 
mapki z podglądem sytuacji na mieście. W myTaxi mamy 
natomiast mapkę z zaznaczonymi taksówkami oraz ich 
aktualną dostępnością. 
Mechanizm przyjmowania zleceń różni się w obu aplikacjach. 
W iTaxi pierwszeństwo w zleceniach  mają auta typu premium 
(priorytet na auta firmowe), a w związku z planowanym 
zwiększeniem ich ilości może to spowodować spadek ilości 
zleceń dla pozostałych kierowców. W myTaxi zlecenia 
wysyłane są automatycznie według wyliczeń programu. Na 
otrzymanie zlecenia mają wpływ trzy czynniki. Pierwszy to czy 
klient dodał nas do tzw „Ulubionych Kierowców”. Drugi to 
średnia ocena kierowcy, im wyższa tym lepiej ( średnia z oceny 
za auto i kierowcę). Ostatnim kryterium jest skuteczność 
przyjmowania zleceń. Większe szanse na otrzymanie 
zlecenia ma ten taksówkarz, który nie grymasi i przyjmuje 
wszystko jak leci, bez zająknięcia. 

Oceny
Systemy oceniania w obu przypadkach są takie same. Klient 
może ocenić zarówno kierowcę jak i samochód. W iTaxi ocena 
jednak nie ma wpływu na przydzielenie zlecenia, gdyż to od 
klienta zależy jakie auto zamówi, lub - tak jak w przypadku 
kursów bezgotówkowych zlecenie otrzymuje najbliższe auto z 
najwyższym priorytetem.
W myTaxi ocena jest jednym z kryteriów otrzymania kursu, tak 
więc wzbudza większe emocje. Ocena klienta ma ogromny 
wpływ na przydzielane zlecenia. Jednakże system ten jest 
bardzo nie doskonały. Średnia jest wyliczana na podstawie 
100 ostatnich ocen. Wiadomo jednak, że oceny klientów są 
bardzo subiektywne. Niektórzy pasażerowie wystawiają 
gorsze oceny za auto inne niż im się marzy, inni negatywne 
oceny za stację radiową inną niż ich ulubiona, bywają też złe 
oceny za przypomnienie o zapięciu pasów. Krzywdzący jest 
brak możliwości złożenia reklamacji na ocenę (w końcu od 
tego zależy ilość zleceń) oraz anulowanie błędnej oceny. 
myTaxi wychodzi jednak z założenia, że skoro klient ocenę 
wystawił (nawet jeżeli była wystawiona pomyłkowo, a zdarzały 

się takie przypadki, że klient wracając z imprezy zamiast 
dwóch 5 wstawił dwie 1) to znaczy, że taką ocenę chciał 
wystawić i nic im do tego. Jak pokazuje doświadczenie dwie 4 
potrafią dużo bardziej zniszczyć średnią ocenę niż cztery 5. 

System kar
Jak pokazuje życie, aby zostać zawieszonym w iTaxi, trzeba 
by się bardzo dobrze postarać. W rozmowach z 
taksówkarzami nie stwierdziłem przypadku zawieszania i 
karania. Inaczej sprawa wygląda w myTaxi. Chyba 
najprostszym sposobem, aby zarobić przerwę jest oddanie 
zlecenia przyjętego z wyprzedzeniem ( pod warunkiem, że 
nikt inny tego szybko nie przyjmie). Niestety aplikacja nie 
uwzględnia oddania zlecenia z przyczyn niezależnych od 
taksówkarza. Miałeś delikatną stłuczkę, padł Ci akumulator, 
złapałeś gumę …. i tak wisisz. Długość takiej kary to aż …... 7 
(słownie: siedem) pełnych dni !!!!!

Rozliczenia
Systemy rozliczeń w obu firmach zakładają prowizję od 
zlecenia w postaci stałej opłaty oraz opłaty procentowej od 
kwoty kursu. W iTaxi jest to kwota 3 zł brutto oraz 5%brutto  od 
kwoty vouchera. Z opłaty 3 zł za zlecenie jesteśmy jednak 
zwolnieni, gdy jechaliśmy po klienta ponad 4 km.  W myTaxi 
jest to natomiast 3.69 brutto oraz 5% netto (6.15% brutto) od 
kwoty przejazdu z płatnością przez aplikację. Zwolnień z 
opłat brak. 
Dla lepszego zobrazowania kwot posłużmy się przykładem. 
Kwota kursu – 30 zł.
Opłaty iTaxi – 1.5 (5%) + 3 zł = 4.5 zł brutto (1.5 zł brutto w 
przypadku dojazdu ponad 4 km)
Opłaty w myTaxi – 1.85 + 3.69 = 5.54 brutto (brak zwolnień z 
opłaty przy dalszych dolotach).

Sytuacje kryzysowe
Największym minusem obu aplikacji jest brak systemu 
alarmowego. Zarówno w iTaxi jak i myTaxi w przypadku 
napadu jesteśmy zdani na własne siły. Co prawda w iTaxi 
działa centrala, ale łączność telefoniczna zmusza nas do 
czekania na zgłoszenie dyspozytorki. Są to jednak cenne 
sekundy, które mogą decydować o ludzkim zdrowiu i życiu. 

Mam nadzieję, że tym artykułem przybliżyliśmy chociaż 
trochę kulisy pracy „pod aplikacjami”. Każdy we własnym 
zakresie musi przemyśleć co jest dla niego najlepsze. W 
najbliższych numerach zamieścimy opinie taksówkarzy 
zarówno o jednej, jak i drugiej aplikacji oraz konkurencyjnych  
rozwiązaniach tego typu, jeśli się takie pojawią. 

P.T.

Porównanie Aplikacji

Taksówkarzu zadbaj o swoją kobietę. 
Zapraszamy na wizytę 

w 
Salonie Kosmetycznym KANITA 

ul. Przydrożna 7 - Warszawa Białołęka

Z TĄ gazetą 20% taniej.Zapisy : 511 514 200
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Taksówkarze listy pisza

Witam wszystkich kolegów i koleżanki z 
Warszawy !

Od dłuższego czasu obserwuję 
warszawskie środowisko taksówkarskie. 
Ze smutkiem muszę przyznać, że to co 
się dzieje nie napawa optymizmem. My w 
Łodzi widzimy to z perspektywy 
odległości dlatego wydaje mi się, że 
jest nam łatwiej ocenić to co się 
dzieje w Warszawie. 
Przykre jest, że niektórzy związkowcy 
przedkładają własny interes, chęć 
dorobienia się oraz jakieś stanowisko, 
nad dobro taksówkarzy. Szczerze mówiąc 
głęboko wierzyliśmy, że warszawski 
związek (pomimo, że w nazwie odwołuje 
się do konkretnego miasta) jest w 
stanie zmobilizować taksówkarzy w 
całej Polsce i pociągnąć ich do walki o 
lepszą przyszłość. Czas jednak 
pokazuje, że polityka jest wszędzie, 
nawet w związkach. Walka o lepsze 
jutro, stanowiska i pieniądze- tak, 
ale tylko dla przewodniczącego i jego 
kolegów. Nie wiem za kogo nas ma ten 
człowiek. Czy myśli, że tego nie widać? 
Niestety widzimy i zastanawiamy się, 
kto tak naprawdę jest zdolny do tego, 
żeby przejąć na siebie brzemię 
odpowiedzialności za los taksówkarzy. 
Niestety związek warszawski, stracił 
jak widzimy legitymację społeczną, 
rozsypuje się, ubywa członków, staje 
się związkiem tylko i wyłącznie dla 
przewodniczącego i jego najbliższych 
kolegów. My w Łodzi na szczęście nie 
mamy takiego parcia na władzę, prawdę i 
nieomylność. To właśnie prywata, 
kłamstwa i nie poważne traktowanie 
innych ludzi doprowadziły do jak nam 
się wydaje upadku warszawskiego 
związku. U nas w Łodzi nie ma magików, 
którzy pojawiają się na stronach 

i n t e r n e t o w y c h  j a k o  j a c y ś 
przedstawiciele, później okazuje się, 
że ktoś ot tak sobie ich tam wpisał aby 
dodać prestiżu. Zalatuje prostactwem. 
Sztuczne kreowanie się na kogoś 
w a ż n e g o ?  D r o b n o m i e s z c z a ń s k i e 
zagrywki. Walka przeciwko własnym 
ideałom też temu panu nie przynosi 
chwały. Jak można być tak dwulicowym, 
aby nie popierać tego przeciwko czemu 
samemu się walczyło? Powodem jest, to 
że nie mając poparcia nie gra się 
pierwszych skrzypiec, dlatego trzeba 
niszczyć pomysły i działania innych. 
Chamstwo. Podsumowując stwierdzam, że 
macie w Warszawie niezłe bagno, chociaż 
trafniej było by określenie tego jako 
szambo, zorganizowane przez tego 
samego, który niby chciał nas z tego 
szamba wyciągnąć. Jedyny sposób to 
pozbycie się wątpliwej jakości 
jegomości. Chociaż prawdę mówiąc, sam 
powinien usunąć się w cień, tylko do 
tego potrzeba mieć sztywny kręgosłup 
moralny, jaja, odrobinę godności i 
honoru (czego akurat chyba temu panu 
brakuje).

Jacek, Łódź

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

Witam. Wrześniowy protest mamy już 
dawno za sobą. Następnie pojawiła się 
propozycja złożenia w Urzędzie Miasta 
petycji w sprawie podniesienia 
startówki do 10-12 zł. Jak czytałem na 
facebooku , w petycji miały być też 
zawarte inne postulaty. Zwiększenie 
liczby postojów na Nowym Świecie, 
Krakowskim Przedmieściu i Alejach 
Jerozolimskich, zmiana stawki 
maksymalnej (uważam, że powinna być 
zwiększona do 5 zł), podniesienie 
czasówki itp. itd. Widzę jednak, że nic 
się nie dzieje. Temat petycji pojawił 
się tylko po proteście i do tej pory 
cisza. Czy Inicjatywa odpuściła sobie 
temat? Władza w mieście nie zmieni się 



1721

 

ocac.waw.pl 

KOMUNIKACJA  DOM  FIRMA TURYSTYKA

(22) 240 30 88
693 25 77 99

przez najbliższe kilka lat, więc czy 
nie warto było by powrócić do zaczętego 
tematu? Niech się wreszcie coś ruszy, 
bo jak na razie to widzimy tylko słowa, 
słowa, słowa…   

Czarek

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

Szanowna Redakcjo,
ostatnio wpadła mi w ręce Wasza gazeta. 
Przejrzałam ją w wolnej chwili i powiem 
szczerze, mam mieszane uczucia co do 
zawartości.
Tematy taksówkarskie, walka z 
nielegalnym przewozem i Uberem, próby 
w p ł y w a n i a  n a  r z ą d z ą c y c h  i 
przygotowujących prawa obowiązujące 
taksówkarzy – wszystko to chwalebne 
cele. Co do skuteczności, nie wiem. 
Czas pokaże. Ale te za przeproszeniem 
gołe dupy w środku gazety, to chyba 
przesada. Chłop zamiast pracą będzie 
się zajmował studiowaniem Waszej 
rozkładówki. Nie macie poczucia, że 
kierowcy nie będą czytali Waszych 
artykułów, a jedynie oglądali 
rozkładówkę, którą nazwaliście „nocną 
taryfą” ?

Jestem żoną taksówkarza i trochę wiem o 

pracy w tym zawodzie. Widzę różnicę 

między ilością godzin spędzanych w 

pracy przez mojego męża teraz i kilka 

lat temu. Teraz pracuje dużo więcej, a 

pieniędzy przynosi do domu coraz mniej. 

A dookoła wszyscy twierdzą, że naród 

się bogaci. Może i tak, ale nie 

taksówkarze i ich rodziny. Do tego 

korporacja, w której mąż pracuje, co 

j a k i ś  c z a s  w p r o w a d z a  n o w e 

„udogodnienia”, za które trzeba 

dodatkowo płacić (czytniki do kart, 

parkingi pod lokalami, bezgotówki). 

Gdybyż to się jeszcze przekładało na 

ilość i wartość otrzymywanych zleceń ! 

A do tego co jakiś czas trzeba zmienić 

samochód, bo stary jest albo za stary 

na obecne wymagania firmy, albo tak się 

zużył, że taniej wyjdzie kupić nowy, 

niż naprawiać stary. I skąd na to 

wszystko brać ? Kilka lat temu mąż był w 

stanie utrzymać całą rodzinę, nie 

zalegał z ZUSem i podatkami i nie 

stanowiło dla nas większego problemu 

odłożenie paru złotych miesięcznie, 

żeby mieć na naprawy lub wymianę auta 

co kilka lat. Teraz nawet na ZUS ciężko 

wyskrobać o odłożeniu czegokolwiek nie 

wspominając. 

Ciekawe, że nadal społeczeństwo uważa, 

że taksówkarz to obibok, który jedynie 

marudzi, a tak naprawdę śpi na forsie. 

Jak słyszę czasami komentarze typu „Wam 

to dobrze”, albo „niech więcej 

pracuje”, to szlag mnie trafia. Ciekawe, 

czy te wszystkie mądrale chciałyby tyle 

godzin spędzać za kierownicą i stykać 

się z typami, które czasem zamawiają 

taksówkę. Nie każdy jest kulturalny i 

pachnący. A o pracy 8 godzin dziennie i 

wolnych weekendach, to mój mąż może 

pomarzyć, jeśli chce cokolwiek 

zarobić. Ostatnio coraz częściej 

pracuje w nocy, a ja się boję, że coś mu 

się może wydarzyć – ile było historii 

taksówkarzy zaatakowanych przez 

pasażerów ?

Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie uda 

się doprowadzić do sytuacji, w której 

zarobek taksówkarza będzie adekwatny 

do koniecznych nakładów i czasu pracy.

Z poważaniem  Ewa
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Redakcja T.I: Dlaczego zdecydował się Pan wesprzeć 
środowisko taksówkarzy w walce z nieuczciwą 
konkurencja na rynku usług taksówkarskich?

Jacek Wilk: Od początku swojej praktyki zawodowej - to 
znaczy od ponad 10lat - bardzo dużo jeżdżę taksówkami. Moja 
specjalizacja wymaga ciągłego, szybkiego przemieszczania 
się pomiędzy sądami warszawskimi (a mają one w Warszawie 
aż kilkanaście siedzib), stąd prawie każdego dnia - a 
nierzadko nawet kilka razy dziennie - korzystam z taksówek na 
terenie naszego miasta.To sprawiło, że bardzo dobrze 
poznałem zarówno problemy tej branży, jak i ogromną liczbę 
osób, które zarabiają na chleb jako taksówkarze. Z wieloma 
taksówkarzami się nawet zaprzyjaźniłem. To doświadczenie 
utwierdziło mnie w przekonaniu, że taksówkarze uczciwie i 
ciężko pracują - nierzadko po 12 godzin na dobę - i zamiast 
spokojnie i godnie zarabiać na życie, muszą co jakiś czas 
stawiać czoła powracającemu regularnie problemowi 
nieuczciwej konkurencji. Postanowiłem więc Wam pomóc - 
zarówno jako zwolennik dobrego,uczciwego i sprawiedliwego 
prawa, jak i jako jako osoba wyczulona na sprawy obywateli, 
biorą  od kilku lat czynny udział w życiu publicznym. Co 
również bardzo istotne - bardzo nie podoba mi się warszawska 
polityka ciągłego utrudniania życia kierowcom, w tym 
taksówkarzom.  Zamiast - wszędzie, gdzie się tylko da - 
budować nowe parkingi, dodatkowe pasy jezdni, wiadukty i 
dobrze działające skrzyżowania, władze Warszawy rugują 
kierowców (czyli nas wszystkich) z coraz to kolejnych 
obszarów miasta, nakładają co raz to nowe opłaty, zwężają 
jezdnie i tamują ruch bezsensownymi znakami. W 
konsekwencji- mimo że Warszawa mogłaby być miastem bez 
korków - Warszawiacy spędzają pół życia w przejeżdżaniu 
przez miasto, co oczywiście odbija się negatywnie również na 
jakości świadczenia usług taksówkarskich.

Redakcja T.I: Jakie Pan widzi sposoby na rozwiązanie 
problemu nieuczciwej konkurencji w naszej branży?

JW.: Jako praktyk prawa wiem, że nie ma innego skutecznego 
sposobu rozwiązania tego problemu, niż odpowiednie zmiany 
w powszechnie obowiązujących przepisach. Do ustawy o 
transporcie drogowym należy poprostu wprowadzić jasną i 
jednoznaczną definicję usług taksówkarskich tak,aby każdy, 
kto takie usługi faktycznie świadczy podlegał z samego prawa 
takim samym wymogom z tym związanym - to znaczy aby 
takie usługi można było świadczyć tylko legalnie i tylko według 
wspólnych i równych dla wszystkich zasad gry. Nie może być 
tak - jak ma to miejsce obecnie - że z jednej strony państwo 
ustala pewne wymogi związane ze świadczeniem usług 
taksówkarskich, a z drugiej - dopuszcza bocznymi furtkami 
możliwość świadczenia identycznych usług bez spełnienia 
tychże wymogów, otwierając tym samym szeroko drzwi dla 
nieuczciwej konkurencji, która może stosować ceny 
dumpingowe z powodu niższych kosztów własnych 
działalności.  Koniec końców osoby uczciwe, chcące być 

taksówkarzami, są traktowane jak „frajerzy”, którzy naiwnie 
przeszli przez całą procedurę umożliwiającą im tę działalność. 
Z niezrozumiałych powodów partie rządzące do tej pory nie 
potrafiły lub nie chciały poprawić dotyczącego taksówkarzy 
prawa we właściwy sposób - mimo że jest to zabieg bardzo 
prosty, jeśli tylko się tego naprawdę chce. Jedno jest pewne: 
nie można liczyć na łaskę lub niełaskę urzędników - 
szczególnie z Ministerstwa Transportu - gdyż udowodnili oni 
już wiele razy, że do problemu tego podchodzą w sposób 
nieprofesjonalny, nierzetelny i według własnego „widzimisię” - 
bez rzeczywistej woli jego zakończenia. Tylko dobre, uczciwe 
prawo jest w stanie zagwarantować osobom uczciwie 
wykonującym ten zawód - które sumiennie spełniły wszelkie 
stawiane przed nimi warunki i wymogi - to, że nie będą się one 
musiały zmagać z procederem, który za pomocą luk w prawie 
niszczy uczciwą konkurencję rynkową. Urzędnicy od lat 
przymykają oko na takie praktyki, co dowodzi tylko tego, że nie 
są oni tak naprawdę zainteresowani trwałym i skutecznym 
rozwiązaniem problemu.

Redakcja T.I: Z jakimi postulatami startuje w tych 
wyborach ugrupowanie Pawła Kukiza?

JW.: Wszystkie postulaty koalicji „Kukiz’15” koncentrują się 
wokół centralnego celu, jakim jest przywrócenia państwa 
obywatelom. Nasze obecne państwo i dotychczasowa klasa 
polityczna oderwały się całkowicie od realiów życia zwykłych 
ludzi i żyją już tylko sami dla siebie. Dotychczasowi politycy są 
zainteresowani wyłącznie trwaniem przy władzy, a urzędnicy -
świętym spokojem za biurkami. Klasa polityczna i urzędnicza 
rozrosła się do tego stopnia, że jest ona największym 
pasożytem wysysającym z nas ogromne środki - w podatkach, 
składkach, opłatach i innych daninach - a mimo to państwo 
kosztuje nas z roku na rok coraz więcej i zadłużenie Polski 
osiągnęło poziom nigdy nie znany wcześniej z historii. To 
zadłużenie będą musiały spłacać nasze dzieci i wnuki, a to 
oznacza, ze obecne „elity” władzy prowadzą hulaszczy tryb 
życia na koszt przyszłych pokoleń. Tymczasem narastają 
ogromne problemy społeczne i gospodarcze, które można 
rozwiązać tylko na drodze głębokich reform oraz radykalnego 
obniżenia kosztów funkcjonowania rządu. To pozwoli obniżyć 
podatki, co z kolei rozkręci gospodarkę i stworzy miejsca 
pracy - tak potrzebne zwłaszcza młodym ludziom - zwiększy 
dochody przeciętnego obywatela i pozwoli Polakom godnie 
żyć. Państwo ma zajmować się przede wszystkim tym, do 
czego jest powołane - naszym bezpieczeństwem 
zewnętrznym i wewnętrznym oraz pilnowaniem przestrze-
gania i szybkiego wykonywania prawa - a obywatele powinni 
mieć kontrolę i nadzór nad wszelkimi poczynaniami władz. To 
my jesteśmy pracodawcami polityków i urzędników i to przed 
nami powinni oni odpowiadać. Państwo ma służyć nam, a nie 
interesom kasty, którą samo sobie stworzyło.

Redakcja T.I: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

JW.: Mam 41 lat, z wykształcenia jestem ekonomistą i 
prawnikiem, z zawodu adwokatem.  Mieszkam w Warszawie 
od 22 lat - to jest od momentu przyjechania tutaj na studia z 
mojego rodzinnego Ponidzia. Interesuję się muzyką rockową 
lat 1966-1974, poezją polską i pszczelarstwem. Prywatnie 
szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Żona - również adwokat - 
znana jest z grania w serialach telewizyjnych „Sąd Rodzinny” 
oraz „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.

Redakcja TI: Bardzo dziękujemy za rozmowę!

JW.: To ja bardzo dziękuję i z całego serca życzę warszawskim 
taksówkarzom wszystkiego najlepszego !

Jacek Wilk
kandydat na posła 
z Warszawy
KWW „Kukiz’15”
lista nr 7, miejsce 4
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KRAKÓW  26. 09. 2015 

V I I  O g ó l n o p o l s k i  Tu r n i e j  P i ł k i  N o ż n e j 
L icencjonowanych Taksówkarzy odbył  s ię 
26 września 2015 r. w Krakowie na boiskach 
Zwierzynieckiego Klubu Sportowego. 
Za organizację Turnieju  dziękujemy TAXI CUP. 

Wyruszyliśmy ok. 3 nad ranem z Warszawy. 
Dzięki uprzejmości drużyny EcoCar nasz reporter 
podróżował wygodnie w charakterze pasażera. 
Na miejscu powitał nas lekko siąpiący deszcz, lecz 
humory  dop isywa ły.  N iebawem na  te ren 
Zwierzynieckiego K.S. zaczęły ściągać taksówki. 
Przybyły zespoły z Krakowa i Warszawy. Swoją 
reprezentację wystawił także taksówkarski 
Białystok. 

Po krótkiej rozgrzewce, pomimo nasilającego się 
deszczu drużyny podjęły współzawodnictwo. 
Podzieleni na dwie grupy piłkarze rozgrywali kolejne 
mecze na dwóch boiskach. Walka była zacięta.
Z grup do finału wyszły Airport Taxi Kraków i iCar 
Kraków. Zwycięrzył Airport w rzutach karnych. 
Następnie wszycy piłkarze razem uczestniczyli we 
wręczeniu pucharów. Impreza zakończyła się 
wspólną konsumpcją dań z grila oraz różnych 
napojów.

Grupa A:
1. Wawel Taxi Kraków 
2. EcoCar Warszawa 
3. Super Taxi Warszawa 
4. Airport Taxi Kraków 

Grupa B:
1. Sawa Taxi Warszawa 
2. iCar Taxi Kraków 
3. Barbakan Taxi Kraków 
4. Cooltura Taxi Białystok

1 miejsce: Airport Taxi Kraków 
2 miejsce: iCar Taxi Kraków 
3 miejsce: Sawa Taxi Warszawa

Najlepszy bramkarz: Tomasz Czerwiec - Airport 
Taxi Najlepszy zawodnik: Kamil Piórkowski - 
Airport Taxi Król strzelców: Sebastian Bołtruczyk - 
Sawa Taxi Nagroda Fair Play: Wawel Taxi

Od redakcji specjalne podziękowania dla zespołu 
Super Taxi za transport do Warszawy.

Lewrex

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

PiŁKi NOZNEJ 
LICENCJONOWANYCH TAKSÓWKARZY

.
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Witam serdecznie w stolicy Górnego Śląska, Katowicach. Na 

początek parę liczb: mamy w mieście 5 dużych korporacji 

zrzeszających taksówkarzy. Są to: CityTaxi (ok. 200 

taksówek), Echo (ok. 100 taksówek), TeleTaxi (ok. 80 

taksówek), Rondo (ok. 60 taksówek) i MPT (ok. 60 taksówek). 

Do tego ok. 1000 taksówek nie zrzeszonych, co daje na samo 

miasto Katowice ok. 1500 samochodów. Ceny korporacyjne 

kształtują się od 1.80 do 3 zł za kilometr, ale prawie wszystkie 

korporacje stosują rabaty dla stałych klientów, więc średnia 

wychodzi ok. 2 zł za kilometr przy startowym ok. 5 zł. 

Niezrzeszone taxi mają tak różne ceny, że nie sposób określić 

średniej. No i jakiś czas temu pojawił się problem w postaci 

przewozów osób typu Lider, Carbon, Eco, które zaniżają ceny 

do minimum opłacalności w tym zawodzie. Najlepszym 

przykładem niech będzie kurs na lotnisko. Wszystkie 

korporacje szacują koszt takiej usługi od 100 do 120 zł, 

natomiast pseudotaxi szacują kurs na lotnisko 75 zł, przy 

czym dodam, że z centrum Katowic do Pyrzowic jest ok. 35 

km. Zakładając, że pseudotaxi jedzie w jedną stronę z 

klientem, a z powrotem pusty, można sobie wyliczyć jego 

zarobek, dodając do tego jeszcze 5 zł opłaty wjazdowej na 

lotnisko (obowiązkowa dla wszystkich). To tyle liczb. 

Lecz nie tylko pseudotaxi są problemem Katowic. Chodzi 

oczywiście o miasta ościenne. Ponieważ w Katowicach 

zrezygnowano z egzaminów i kursów na taxi, pojawiła się 

rzesza kierowców na tablicach rejestracyjnych miast 

ościennych. Wszystkie korporacje katowickie logują się na 

mieście w strefach, dzięki czemu klient ma bardzo skrócony 

czas oczekiwania na taxi. Największymi postojami w 

Katowicach są oczywiście Dworzec Główny po obu stronach 

wyjścia, jak też ul. Dworcowa, w pobliżu której znajduje się ul. 

Mariacka, czyli główny deptak z pubami i klubami. Jest też 

oczywiście kilka klubów obleganych najczęściej w weekendy. 

Wszystkie katowickie taksówki muszą mieć numer boczny, 

cennik w widocznym miejscu oraz numer telefonu korporacji. 

Niestety walka z pseudotaxi zaczyna być bezsensowna, 

ponieważ ludzie ci lub ich pracodawcy wykupują sobie po 

prostu licencje i sprawa jest załatwiona. Kontrole ITD, mimo 

że dość częste, nie przynoszą skutku, a kończą się tym, że 

Lidery, Carbony i inne, jak tylko dowiadują się, że ITD oraz 

Policja prowadzą kontrole, znikają z miasta, a kontrole 

przenoszą się na taksówkarzy. 

Pozdrawiam z Katowic. Grzegorz

Taksówki w Katowicach

  O rozprawie krótka notka... 8 października br. 
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyła się 
rozprawa z powództwa Ecocar przeciwko Miastu 
Stołecznemu Warszawa. 

     Poszło o nadinterpretację przepisów Ustawy o transporcie 

drogowym w zakresie nas, taksówkarzy, interesującym. 

Miasto odpowiednią uchwałą zdecydowało, że „starzy 

taksówkarze”, działający legalnie na podstawie zapisu o 

„pięcioletniej udokumentowanej praktyce” po zgłoszeniu 

chęci współpracy z EcoCarem – muszą przechodzić kurs na 

taxi i zdawać egzamin na taksówkarza. Dla wszystkich 

logicznie myślących było to całkowicie niezrozumiałe. Jeżdżę 

od np. dwudziestu lat swoim samochodem – mogę jeździć 

dalej. Jeździłem np. dwadzieścia lat swoim samochodem, a 

teraz chcę współpracować z EC, więc muszę zdawać 

egzamin ? Taka postawa miasta dyskryminowała tych z nas, 

którzy we współpracy z EC zobaczyli możliwość pozbycia się 

własnych kosztów. Miasto, wbrew własnej uchwale, że 

licencja przypisana jest do człowieka, twierdziło, że 

domaganie się powtórnego egzaminu od „starego cierpa” jest 

zgodne z prawem. Jakież zaskoczenie odbiło się na twarzy 

Pani Radczyni Prawnej Miasta (jak i na twarzy pewnego 

urzędnika urzędu miasta, który na początku rozprawy został 

przez Sąd odesłany do ław publiczności), kiedy Sędzia 

prowadzący rozprawę jednoznacznie ocenił postępowanie 

Miasta jako nadinterpretację przepisów Ustawy, 

wykraczającą poza ustawową delegację uprawnień z tej 

ustawy wynikającą. Raz nabyte ustawowo prawa nie mogą 

być zmieniane/negowane przez akt prawny niższego rzędu. 

Co z tego wynika dobrego dla nas? Tylko to, że wszyscy 

„starzy” taksówkarze, którzy nabyli uprawnienia zawodowe 

przed wejściem w życie przepisów o egzaminach i nowych 

licencjach – mogą spać spokojnie. Ich uprawnienia są 

obowiązujące i miasto nie ma prawa odmówić im wydania 

obecnie obowiązującego identyfikatora. Na polemikę do 

polemiki brakuje mi czasu, nastroju i weny. Sorry, Winnetou  

 J.

EcoCar skarzy Miasto
.



SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 31a i 32 ustawy Prawo prasowe[1] wnoszę o sprostowanie informacji szkalujących Pana Jana Bestrego, 
zamieszczonych w wywiadzie z Panem Tadeuszem Stasiów Przewodniczącym SZZ Taksówkarzy RP, opublikowanym w na stronie 
22 czasopisma "Taryfa.info" nr 10/3 lipiec -sierpień 2015 r. Informacje zawarte w tymże artykule, a dotyczące Pana Jana Bestrego i 
jego udziału w zawieszeniu Członka Zarządu Tadeusza Stasiów są nieprawdziwe, a ponadto zniesławiają Pana Jana Bestergo i 
naruszają Jego dobra osobiste. Konsekwencje tej publikacji są dla mojego Mocodawcy bardzo dotkliwe i bolesne. Przede wszystkim 
sprostowania wymaga stwierdzenie, że w Krajowej Izbie Gospodarczej Taksówkarzy "TAXI" są trzy osoby, które nie działają zgodnie 
z prawem, w tym mój Mocodawca. Pan Jan Bestry jako Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej zawsze działa zgodnie z 
powszechnie obowiązującym wprawem, a także aktami wewnętrznymi Izby Gospodarczej, której przewodniczy, w tym Statutem 
Izby. Nie jest prawdą, iż Pan Tadeusz Stasiów został zawieszony bezprawie w funkcjach Członka Zarządu. Zgodnie z § 31 ust. 1 
Statutu Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy "TAXI", jeżeli członek Izby zalega w opłacie składki członkowskiej powyżej trzech 
miesięcy, może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Krajowy do czasu uregulowania należności. Pan Tadeusz 
Stasiów, pełniący funkcje wiceprezesa Izby zalega z opłatą składek od początku jej istnienia, tj. jak dotąd nie wpłacił on tym tytułem 
ani jednej złotówki na rzecz Izby. W tej sytuacji Pan Tadeusz Stasiów został zawieszony w prawach Członka Zarządu na podstawie i 
zgodnie z ww. przepisem obowiązującego Statutu Izby. Oczerniające są dla mojego Mocodawcy dywagacje jakoby miał on uważać 
się za "dyktatora" z racji "posiadania pieniędzy" i sprawowania w przeszłości funkcji posła. Pan Jan Bestry zgodził się na pełnienie 
funkcji Członka Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy - której zawiązanie było zresztą pomysłem Pana Jana Bestrego - 
wierząc, że stworzenie samorządu zawodowego będzie najlepszym rozwiązaniem w okresie licznych problemów taksówkarzy, 
wymagających rozwiązania. Panu Janowi Bestremu przekonywujący wydał się argument, że tylko człowiek niezwiązany 
bezpośrednio z tym środowiskiem może skutecznie pokierować taką organizacją. Według mojego Mocodawcy, podstawowym 
zadaniem Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy jest czynne uczestniczenie we wszystkich inicjatywach dotyczących 
uporządkowania rynku taxi w Polsce i budowania wizerunku taksówkarza jako zawodu zaufania społecznego i wszelkie działania 
Pana Jana Bestrego są ukierunkowane na to, aby tę misję jak najlepiej wypełniać. Nie jest również prawdą, aby mój Mocodawca 
kiedykolwiek publicznie wypowiadał się o taksówkarzach, jako o złodziejach, czy też w inny niepochlebny dla nich sposób, a także 
aby rozpowiadał w mediach, że do Izby codziennie wpływają skargi na taksówkarzy. Wbrew sugestiom, które padły w ww. publikacji, 
Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy "TAXI" nie tkwi w marazmie, ale jest prężnie działającą organizacją, o czym świadczy 
chociażby fakt, że od jesieni ubiegłego roku Izba czynnie współpracuje ze związkami zawodowymi w sprawie problemów 
dotyczących branży. Ponadto Izba współpracuje również z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w przygotowaniu projektu zmian 
w Ustawie o Transporcie Drogowym i w tym zakresie organizuje liczne spotkania w zakresie rozbudowy struktur Izby o ośrodki 
powiatowe, spotkania i dyskusje na temat kształtu zapisów projektu poselskiego Ustawy o Transporcie Drogowym w ośrodkach 
wojewódzkich. W ostatnim czasie doszło również do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Izbą a Mundurowym Klubem 
Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej członkiem IPMC (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) w celu powołania Straży 
Obywatelskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej Taksówkarzy "TAXI" w porozumieniu ze Związkiem "Taksówkarz Warszawski" w 
celu zwalczania nielegalnych przewozów. Nadto, biorąc pod uwagę fakt, że Pan Tadeusz Stasiów uczestniczył tylko w 3 z 27 
posiedzeń prezydium Zarządu Izby i od czterech lat nie wykonuje żadnej pracy w terenie oraz fakt, że nigdy na zewnątrz nie 
przedstawiał się on jako reprezentant Izby, ale zawsze jako Przewodniczący Związków Zawodowych Taksówkarzy, mój Mocodawca 
ww. wypowiedzi o marazmie Izby uznaje za hipokryzję. 

dr Iwona Zielinko, adwokat, pełnomocnik Jana Bestrego

Od Redakcji: Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że problem w KIGT nie dotyczy tylko p.Tadeusza Stasiówa. 
Większość Członków Zarządu i Przedstawicieli Regionalnych KIGT złożyło w ciągu ostatnich dni rezygnację z pełnionych funkcji.
Postaramy się uzyskać od nich dokładne informacje. Szczegóły w najbliższych numerach.
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