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Za nami rok ciężkiej pracy. Czas ten pełen był 
protestów przeciwko nielegalnym przewo-
źnikom, poszukiwania recept na poprawę 
naszego taksówkarskiego losu i nadziei na 
poparcie przez władze naszej słusznej walki. 
Wiele razy wydawało się, że sukces jest już na 
wyciągnięcie ręki .  Pol i tycy i  włodarze 
samorządów prześcigali się w oświadczeniach i 
obietnicach. 

Sytuacja jaka jest - każdy widzi. Ustawa, którą 
starały się wypracować taksówkarskie 
środowiska utknęła w legislacyjnych zakrętach 
poprzedniego Sejmu. Czy nowe władze w kraju 
skuteczniej pochylą się nad legalnością 
taksówkarskiego rynku ? Czy nasze środowisko 
nareszcie skonsoliduje się i zacznie mówić 
jednym głosem ?  
Z nadzieją na to patrzymy w Nowy Rok  2016.  
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Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury i Rozwoju 

Do wiadomości: Poseł Grzegorz Schreiber, Przewodniczący 
Sejmowej Komisj i  Infrastruktury Pan Bogdan Kubiak, 
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ 
"Solidarność" 

Szanowny Panie Ministrze. Działając w imieniu grupy 
zawodowej taksówkarzy.  Mając przede wszystkim na 
uwadze interes społeczny oraz ekonomiczny osób 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP 
"przewóz osób, taxi osobowe" domagamy się zmian 
oraz nowych rozwiązań w prawie o transporcie 
drogowym. Zmian które pozwolą godnie wykonywać 
ten zawód i będą zgodne z aktualnymi oczekiwaniami 
osób zainteresowanych. Domagamy się ujednolicenia 
zasad określających taryfę przewozową tak aby nie 
była ona przedmiotem manipulacji Urzędów Miast. 
 S tosowane obecn ie  prak tyk i  nak łada ją  na 
przewoźników konieczność ograniczenia wysokości 
taryfy przewozowej tylko w jej górnym zakresie. 
Pretekstem do takiego zachowania jest – z czym się 
zgadzamy – konieczność wykluczenia możliwości 
stosowania przez nieuczciwych przewoźników cen 
noszących znamiona „lichwy”, co całkowicie chroni 
interes społeczny. Niestety brak stosowania tzw. 
widełek, czyli wprowadzenia dolnej granicy wprost 
proporcjonalnie prowadzi do stosowania praktyk 
zaniżania opłat przez prywatnych właścicieli korporacji 
taksówkowych. Brak dolnej granicy, tłumaczony jest 
błędnie jako stosowanie praw wolnego rynku, 
prowadząc tym samym do widocznego zubożenia oraz 
wydłużania czasu pracy ponad normy przyjęte w 
transporcie drogowym. Jesteśmy zdania, że 
wprowadzenie rozwiązań systemowych w tej kwestii, 
przyczyniłoby się do racjonalnego wzrostu jakości 
usług w sferze przewozów osób taksówkami oraz 
poprawy bezpieczeństwa, jednocześnie nie 
naruszając zasad wolnorynkowych. Przeprowadzone 
badania na rynku poznańskim kilka lat temu na 
zlecenie Urzędu M. Poznania jednoznacznie wskazują 
na odb iega jące cenowo na n iekorzyść d la 
przewoźników stosowanie taryf od ustalonego wzorca 
minimum/maximum. Niestety badania te poza 

znaczeniem archiwalnym nie spowodowały zmian w 
przepisach lokalnych. Dlatego też istnieje realna 
potrzeba regulacji tego elementu, pozostawiając 
możliwość regulacji jego rozpiętości lokalnym władzom 
z uwagi na różne uwarunkowania ekonomiczno-
społeczne.Domagamy się zmian w ustawie o 
transporcie drogowym w części dotyczącej licencji na 
przewóz osób. Obecnie jest ona przypisana do pojazdu 
co jest rozwiązaniem kuriozalnym. Mając na uwadze 
praktyki stosowane w krajach Unii Europejskiej 
zwracamy uwagę na fakt ,  że rozwiązaniem 
praktykowanym powszechnie jest przypisanie licencji 
do jej właściciela czyli osoby wykonującej działalność – 
przewóz osób taxi. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na 
regulacje ilości powstających miejsc pracy poprzez 
zbywalność przedmiotowej licencji (stała liczba licencji, 
zgodna z aktualną potrzebą miast). Nijednokrotnie 
bowiem zawód taksówkarza traktowany jest jako 
idelane rozwiązanie dla zmniejszenia bezrobocia, 
natomiast nikt nie interesuje się osobami już 
wykonującymi ten zawód ponad normatywne 
możliwości. Przypisanie licencji do jej właściciela 
uwolniłoby zarazem narzędzia jakim bez wątpienia są 
pojazdy wykorzystywane do wykonywania tej 
działalności.Domagamy się wreszcie ostatecznego 
rozwiązania sprawy firm pokroju Uber, które mają za nic 
Polskie prawo. Osoby wykonujące przewozy pod 
szyldami takich firm łamią prawo nie posiadając 
wymaganej licencji oraz nie odprowadzając należnych 
podatków. Działania tego typu firm to tworzenie szarej 
strefy pod hasłami "nowoczesnych rozwiązań". 
Działania te to również dyskryminacja osób 
wykonujących działalność gospodarczą przewóz osób 
taxi.  Powyższe postulaty doskonale funkcjonują jako 
rozwiązania prawne w wielu krajach Unii Europejskiej 
pozwalając na uczciwe wykonywanie działalności. 
Ufamy, że Pan Minister po zapoznaniu się z nimi dojdzie 
do takiego samego wniosku i uwzględni je w procesie 
legislacji. Zmiany te umożliwiłyby poprawę jakości usług 
i bezpieczeństwa z zachowaniem zasad wolnego rynku 
oraz mając na względzie interes społeczny. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zmiany. 
Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy

Petycję można podpisać i wysłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  ul. Wspólna 2/4  00-926 Warszawa

albo podpisać on-line pod internetowym adresem:  http://www.petycjeonline.com/mowimy_nie_uberowi

Ciekawa inicjatywa kolegów z Poznania. Przedstawione postulaty są całkowicie zgodne z poglądami redakcji, 
zdecydowaliśmy się więc udostępnić petycję na naszych łamach. Według naszych informacji już trwają rozmowy i 
konsultacje pana Ministra ze związkowcami. Pomóżmy im w argumentacji, że obecna sytuacja na rynku 
taksówkarskim dojrzała do natychmiastowych rozwiązań. Może nowy pan Minister poradzi sobie z bezprawiem, z 
którym przez kilka ostatnich lat nie potrafiła sobie poradzić poprzednia władza. 
Ze swojej strony cała redakcja Taryfa.info popiera petycję:

Sławomir Czajka,  Jakub Czerski, Tomasz Modzelewski,  Marek Piotrowski,  Justyna Portka,  Paweł Tomaszewski.  

Mówimy  Uberowi !NIE



Rozmowa z Arturem Oporskim, pełnomocnikiem  Inicjatywy 
Porozumien ie  Taksówkarzy  Po lsk ich ,  k tó ra  by ła 
organizatorem Strajku Taksówkarzy 24 września 2015 r.

Taryfa.info - Czym jest Inicjatywa Porozumienie 
Taksówkarzy Polskich ?

Artur Oporski -  Inicjatywa PTP to ruch skupiający organizacje, 

stowarzyszenia i korporacje TAXI, mający na celu 

zintegrowanie ponad podziałami środowiska Taksówkarzy, 

poprzez określenie jednolitych postulatów, akceptowanych w 

całej Polsce.

 Do tej pory organizacje reprezentujące Taksówkarzy, 

występowały z własnymi postulatami – często różniącymi się 

od siebie. Kiedy wszyscy zainteresowani spotykali się 

podczas konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury każda z tych 

organizacji starała się przeforsować swoje pomysły wierząc, 

że proponowane rozwiązania są jedynie słuszne. Efekt był 

taki, że nie byliśmy postrzegani poważnie. Widząc taki stan 

rzeczy przedstawiciele Ministerstwa stwarzali pozory 

współpracy wiedząc, że bez względu na to jakie zapisy 

zostaną ostatecznie wprowadzone i tak nie trafią one pod 

głosowanie.

T.I.- Dlaczego Dlaczego uważa Pan, że IPTP może zmienić ten 

stan rzeczy?

A.O.- Dlatego, że IPTP jest swojego rodzaju katalizatorem woli 

środowiska. Nie jest zarejestrowanym Związkiem, 

Organizacją czy też Izbą ale stanowi pomost porozumienia 

między zgłaszającymi postulaty. Dowodem na to jest Strajk z 

24 września, na którym odnotowano frekwencję na poziomie 

ponad 1500 osób, frekwencję której nie odnotowano od lat. 

Było to możliwe wyłącznie dlatego, że Taksówkarze otrzymali 

jasny i  t ransparentny przekaz przec iwko czemu 

zorganizowany był protest. Informacja ta – dzięki integracji 

środowiska – trafiła do ogromnej rzeszy licencjonowanych 

Taksówkarzy. Takie poparcie zasługuje na kontynuację 

podjętych działań i należy w tym miejscu podziękować 

wszystkim, którym udało się wziąć udział w proteście. Nie 

można tu zapominać o Taksówkarzach z innych miast, którzy – 

w różnej formie – poparli Strajk w Warszawie, np. Kołobrzeg, 

Bielsko Biała, Wrocław, Szczecin. Podziękować należy 

również Taksówkarzom z Krakowa, którzy organizując swój 

protest tydzień później podkreślili wspólne cele.

T. I .  A co z  pamiętną In ic jatywą Taksówkarzy 

Warszawskich, czy jest jakiś wspólny mianownik ?

A.O. Tak, IPTP jest poniekąd ,,spadkobiercą" Inicjatywy 

Taksówkarzy Warszawskich, której działania spowodowały 

podniesienie opłaty wstępnej, po protestach w 2011 roku. 

Zwrócić należy uwagę, że Inicjatywa to ruch na rzecz 

osiągnięcia określonego celu. Dzisiaj takim celem jest 

likwidacja nielegalnego przewozu osób. Ponieważ jest to 

temat dotyczący całego kraju Inicjatywa przyjęła nazwę 

Taksówkarzy Polskich.

T.I. Z tego co wiem, warszawscy związkowcy dość 

krytycznie podchodzą do IPTP, były próby sabotowania 

działań, kampania oszczerstw itp.

A.O.- Tak, były prowadzone takie działania i to niestety 

głównie przez Przewodniczącego Związku, który sam do 

mnie przyszedł z prośbą o podjęcie wspólnych działań na 

rzecz walki z nieuczciwymi przewoźnikami. Niestety nie 

zrozumiał on idei powstania Inicjatywy. Mimo tego, że 

wcześniej był jednym z głównych organizatorów pikiet 

przeciwko nieuczciwym przewoźnikom - zbojkotował udział 

we wspólnej Inicjatywie obawiając się, że naruszy ona 

struktury jego Związku. Szkoda, że nie potrafił rozgraniczyć 

własnych interesów od interesów Taksówkarzy, których 

reprezentował (podobno jeszcze reprezentuje). Przecież tak 

naprawdę, organizacje, które poparły Inicjatywę włączyły się 

w ten ruch wyłącznie dla dobra całego środowiska odrzucając 

na bok wszelkie wzajemne animozje i żale jakie  skumulowały 

się na przestrzeni ostatnich latach. Co tu dużo mówić, obok 

siebie stanęły nie tylko organizacje broniące interesów 

Taksówkarzy ale również korporacje o statusie stowarzyszeń 

i firm prywatnych od lat ze sobą konkurujących…. Dzięki temu 

porozumienie ponad podziałami stało się faktem.

T.I. Mimo tych przeszkód, Strajk Taksówkarzy okazał się 

wielkim sukcesem, ale nowelizacja nie przeszła... Co 

dalej?

A.O- Postawmy sprawę jasno: mieliśmy świadomość tego, że 

nowelizacja może nie zostać poddana pod głosowanie, o 

czym zresztą informowaliśmy wszystkich zainteresowanych 

przed strajkiem. Mimo to jednak zdecydowaliśmy wspólnie, 

że należy zorganizować strajk po to by głos środowiska 

Taksówkarzy stał się słyszalny. Tylko w ten sposób – nad 

czym ubolewam – można było wyrazić swoje niezadowolenie 

i  siłę, które dają mandat do prowadzenia rozmów z Posłami, 

do nowo wybranego Sejmu.

T.I.- Ponawiam pytanie, co dalej?

A.O.- Nasze cele się nie zmieniły. Na fali siły jaką 

zademonstrowaliśmy dalej będziemy forsować nowelizację 

Ustawy o transporcie drogowym, likwidującej nielegalny 

przewóz. Wszystkie działania konsultowane będą na bieżąco 

ze środowiskiem taksówkarskim w całej Polsce. Żeby 

uniknąć domysłów i niedomówień, zrobimy wszystko, aby 

nasze działania były jak najbardziej transparentne i korzystne 

dla środowiska. W tym celu chcemy zastosować zupełnie 

nową formę dialogu wewnątrzśrodowiskowego. Zanim 

jakakolwiek petycja bądź propozycja zostanie oficjalnie 

wystosowana do odpowiednich władz, przedstawiać ją 
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Gospodarcza Izba Taxi, piękny początek i co dalej ? 

Dalej proza życia. Utknęliśmy z procesem rejestracji w KRS 

gdzie zmiana przepisów spowodowała odrzucenie 

pierwszego wniosku. Ta porażka jednak nas nie zniechęciła 

wprost przeciwnie. Czasami bitwę można przegrać, ale 

wygrać wojnę. Ten cel nam przyświeca. Jeżeli chodzi o 

działania Izby to nie jest to tak, że kompletnie nic się nie dzieje. 

Dzięki jednemu z kolegów nawiązaliśmy kontakt z jednym z 

posłów z podkomisji infrastruktury aby omówić sytuację 

panującą na rynku taxi. Niestety, zamieszanie jakie ostatnio 

miało miejsce w sejmie utrudniło nam spotkanie i musieliśmy 

przełożyć je na inny późniejszy termin. Czasu nie mamy i 

wiemy o tym, jednak nie jesteśmy od oceny kto ma rację tylko 

od załatwienia naszych spraw. Politycy oczekują deklaracji 

których my nie możemy złożyć, ponieważ jesteśmy apolityczni 

i reprezentujemy środowisko gdzie każdy ma swoje własne 

poglądy polityczne. Nie ułatwia to naszego zadania, wręcz je 

komplikuje ale nie angażujemy się w żadne konflikty po żadnej 

ze stron. Nawiązujemy porozumienie z innymi organizacjami 

zrzeszającymi taksówkarzy zarówno z Polski jak i Warszawy 

w celu omówienia jakie kierunki zmian w ustawie interesują 

nas przedstawicieli zawodu. Niestety paleta życzeń jest 

bardzo różnoraka, co region inny problem. Ale myślę , że przy 

odrobinie dobrej woli jesteśmy w stanie się porozumieć . nie 

wszystko co boli taksówkarzy jest związane z ustawą o 

transporcie drogowym. Inną kwestią jest, jaki posłuch 

będziemy mieli , ale też jestem dobrej myśli. Wyrzucą nas 

drzwiami to wejdziemy oknem , wyrzucą nas oknem , zrobimy 

podkop. Tylko uporem i determinacją jesteśmy w stanie 

cokolwiek załatwić , nie jesteśmy zamożni ale naszą siłą jest 

liczebność. Nie zamykamy się przed nikim jesteśmy otwarci 

na wszelką współpracę i promowanie dobrego imienia 

taksówkarzy, i walkę z szarą strefą. Każdy zainteresowany 

udziałem w tym przedsięwzięciu może się zgłosić poprzez 

e-maila: biuletyntaxi@wp.pl. Jeżeli masz jeszcze ochotę coś 

zrobić , coś więcej niż stać na słupku i narzekać nie krępuj się 

napisz. Każdy jest ważny, lecz zanim się zgłosisz przemyśl 

czy na pewno jeszcze Ci się jeszcze chce. Malkontentom 

dziękujemy. Na co dzień na mieście odbierają mi za dużo 

pozytywnej energii, więc dziękujemy - nie! To na tyle tych 

wynurzeń jeżeli chodzi o GIT , pozdrawiam i do następnego 

numeru  Taryfy. Info 

będziemy na fanpage „Strajk Taksówkarzy”, którego działanie 

sprawdziło się już przy organizacji protestu 24 września.

T.I.- Fanpage ,,Strajk taksówkarzy" na Facebooku ?

A.O.- Dokładnie, jest to miejsce, gdzie każdy taksówkarz 

może się wypowiedzieć na temat naszych działań, zgłosić 

uwagi i ewentualne propozycje postulatów. Dyskusja będzie 

dotyczyć nie tylko tematów ogólnopolskiego ale również 

stricte lokalnego. Dla przykładu podam tylko, że już w styczniu 

skierowana zostanie do Rady Miasta St. Warszawy petycja, w 

której zawarte będą postulaty zdefiniowane przez 

Taksówkarzy.

T.I.- A co będzie w tej petycji?

A.O.- Tak jak powiedziałem treść petycji powstanie na bazie 

postulatów i oczekiwań taksówkarzy. Jednym z nich – 

uważam, że to bardzo dobry pomysł – będzie postulat 

wprowadzenia II taryfy opłat w Wigilię Bożego Narodzenia 

oraz w Sylwestra od godz. 19.00. Ten i inne będą 

zamieszczone do ogólnej wiadomości właśnie na 

https://web.facebook.com/Strajk-taksówkarzy

 Oczywiście ostateczna treść petycji przedstawiona zostanie 

wcześniej do podpisu wszystkim organizacjom, związkom i 

stowarzyszeniom, które uznają zasadność jej złożenia.

    

T.I.- Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy zatem na 

efekty tych działań.
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Jestem taksówkarzem. Taksówkarzem-Ratownikiem. 
I jestem z tego dumny. Robię coś co wzbudza zdziwienie ale i 
też uznanie wśród pasażerów i znajomych. 

Jestem przykładem, że tak naprawdę ratować życie może 
każdy ...  Zaczęło się to w 2012 roku. Wstępnym założeniem 
tej inicjatywy było to  jak udzielić pierwszej pomocy rodzinie, 
bliskim i kolegom z korporacji. Czy ktoś przypuszczał, że 
będzie to początek prężnie działającej Grupy Operacyjnej 
Ratownictwa Drogowego? Na dzień dzisiejszy po Warszawie 
porusza się 49 ratowników wyposażonych w apteczki  R-0 
oraz AED ( automatyczny defibrylator zewnętrzny) którzy w 
ciągu tych kilku lat ocalili już życie kilkudziesięciu osób. Niemal 
każdego dnia, gdzieś na stołecznych ulicach ratownik ELE 
TAXI  in te rwen iu je  w s łuszne j  sprawie  n ies ien ia 
bezinteresownej pomocy. 
Pod koniec 2013 r. nasze działania zostały docenione przez 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 
Drogowego, które przyznało ELE TAXI tytuł "Partner 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" oraz nagrodę w kategorii 
FIRMA ROKU za doskonały przykład dla innych firm oraz 
realne wsparcie dla służb ratowniczych. Poza tym zostaliśmy 

skupieni w ramy Grupy Operacyjnej Ratownictwa Drogowego 
(GORD), która od marca 2014 roku została - decyzją 
Wojewody Mazowieckiego - zarejestrowana jako oficjalna 
jednostka współpracująca z systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.Spotykam się często z pytaniami 
klientów , znajomych jak to działa?  Wykorzystujemy do tego 
potencjał jakim jest korporacja taksówkarska. Praktycznie 
przez cały czas „na mieście” znajduje się ok 700 kierowców 
ELE TAXI, jeśli któryś z kierowców jest świadkiem,  bądź 
najechał na zdarzenie, powiadamia o tym centralę.  Zostaje 
uruchomiona „AKCJA RATOWNIK”. Centrala wysyła 
specjalny komunikat do wszystkich ratowników, ten z nas 
który jest najbliżej zgłasza sie na kanale głosowym i 
podejmuje interwencję. Po zakończeniu czynności kierowca 
składa raport. Jednym z naszych projektów jest "EleTaxi 
Dzieciom" - akcja edukacyjna prowadzona w przedszkolach i 
szkołach, gdzie dzieci dowiadują się między innymi: jak 
bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy, jak przebiega 
resuscytacja (sztuczne oddychanie), jak prawidłowo zrobić 
opatrunek, jak wezwać pomoc, czy jak zabezpieczyć miejsce 
zdarzenia. Otaczamy swoją opieką dzieci na wycieczkach 
szkolnych, zabezpieczamy imprezy, eventy oraz wyjazdy 
firmowe, a także prowadzimy szkolenia dla firm z udzielania 
pierwszej pomocy zakończone wydaniem certyfikatu. Od 
niedawna możecie obserwować nasze poczynania na 
naszym oficjalnym fanpage facebook.com/ratownicyeletaxi .
Tam dowiecie się o naszych kolejnych projektach, pomysłach 
oraz akcjach.

Taksówkarz - Ratownik
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W Katowicach wracają egzaminy na  taksówki !

W odpowiedzi na petycję złożoną przez taksówkarskie 

środowisko władze miasta obiecały przywrócenie 

egzaminów na przewóz osób taksówką. 

Urząd miasta chce wrócić do zasad wydawania licencji 

sprzed kilku lat. Wtedy, żeby móc jeździć taksówką po 

Katowicach trzeba było spełnić kilka warunków, w tym przejść 

kurs i zdać egzamin z topografii i przepisów. Zmiany pozwolą 

wyeliminować tych spośród taksówkarzy, którzy nigdy nie 

powinni zawodowo przewozić innych ludzi.

Ułatwienia w dostępie do zawodu taksówkarza to efekt 

„Gowinowej” nowelizacji ustawy regulującej dostęp do 

niektórych zawodów. Po zmianie przepisów wystarczyło już 

tylko zaświadczenie o niekaralności. Liczba wydawanych 

licencji w Katowicach cały czas wzrasta. W 2013 roku było ich 

niemal 900. W kolejnym roku doszły 54 nowe licencje. Rok 

2015 przyniósł już kolejne 140 licencji. 

Jak tłumaczył w czwartek podczas sesji Rady Miasta 

wiceprezydent Bogumił Sobula, egzaminy mają przyczynić 

się do podniesienia jakości świadczonych w Katowicach 

usług. Do urzędu docierały liczne skargi na usługi 

świadczone przez taksówkarzy, między innymi na zawyżone 

ceny. – Mamy do czynienia z sytuacjami, gdy cena za te same 

usługi, na tych samych trasach, o tej samej porze dnia, mogą 

się różnić o 100, a nawet 200 proc. – wyjaśniał. 

Egzaminy dla taksówkarzy mają być przeprowadzane nie 

rzadziej niż raz na kwartał. Sprawdzana ma być wiedza 

taksówkarzy z zakresu topografii miasta: położenia ulic i 

placów oraz osiedli mieszkaniowych, ale też lokalizacji 

zabytków, muzeów, szpitali, czy urzędów, jak również 

umiejętność wytyczenia optymalnej trasy dojazdu. Test ma 

zawierać 20 pytań, jeśli na 80 proc. z nich zdający odpowie 

poprawnie, wynik egzaminu będzie pozytywny. Opłata za 

egzamin ma wynieść 160 zł od osoby. Z egzaminu zwolnieni 

będą ci taksówkarze, którzy zdali go wcześniej. Egzaminy z 

topografii miasta, to pierwsza z zapowiadanych zmian na 

katowickim rynku taxi: –  Dalsze, to jednolite oznakowanie 

pojazdów wykonujących przewozy, a trzecia – ustalenie 

stawek maksymalnych za świadczone usługi  po 

konsultacjach ze środowiskami taksówkarzy i kwestia 

odpowiedniego wyeksponowania tych cen w pojazdach – 

wyliczał wiceprezydent Sobula.

Pozdrawiam z Katowic. Grzegorz

Egzaminy w Katowicach



Pielgrzymka      Taksówkarzy
Jasna Góra 17.10.2015 r.

Pielgrzymka Taksówkarzy miała miejsce w sobotę, 17 
października. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
zgromadzili się kierowcy wraz z rodzinami. 
Podczas pielgrzymki taksówkarzy do Częstochowy nastąpiło 
poświecenie Sztandaru Zrzeszenia Właścicieli Transportu 
Prywatnego City Plus Neptun Taxi w Gdańsku przez Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Antoniego Długosza.W 
uroczystości udział wzięli Marian Fąfara Prezes Zarządu 
Neptun Taxi i Stanisław Gumiński Przewodniczący Regionu 
Pomorsk iego i  V-ce Prezes Zarządu Krajowego 
Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP a 
także Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Sztandaru. W 
uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i 
delegacje taksówkarzy.

 Eucharystii odprawionej o godz. 14.00 przewodniczył i 
homilię wygłosił bp Antoni Długosz z Częstochowy. W 
prezbiterium wystawiono poczty sztandarowe. 
 „Praca stanowi kryterium prawości człowieka oraz otwartości 
na drugiego – powiedział w homilii bp Antoni Długosz – 
Stanowi ona też o jego bycie. Człowiek żyje nie tylko 

chlebem, tym, co może wykonać, ale także wszystkim, co jest 
mu właściwe jako człowiekowi, a więc słowem, miłością, 
sensem. Sens jest pokarmem, który utrzymuje nas w tym, co 
dla nas najwłaściwsze, podstawą, na której opiera się cała 
nasza egzystencja, jak mówi papież Benedykt XVI. Pracując 
bowiem, zdobywając środki na utrzymanie własne i rodziny, 
tak winniśmy wykonywać nasze zobowiązania, by należycie 
służyły społeczeństwu, abyśmy mogli słusznie uważać, że 
swoją pracą rozwijamy dzieło Stwórcy, zaradzamy 
potrzebom swoich braci i osobistym wkładem przyczyniamy 
się do tego, by w historii spełniał się zamysł Boży, tak z kolei 
nam mówi Konstytucja Duszpasterska o Kościele”. 
„Praca kierowcy jest służbą, tak jak wiele innych profesji, jest 
służbą innym – podkreślił kaznodzieja – Naturalną 
predyspozycją pracowników taxi jest dyspozycyjność, 
wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do posługi 
drugiemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy. Otwarci na 
innych, z narażeniem własnego zdrowia, życia i 
bezpieczeństwa, ustawicznie jesteście gotowi służyć ludziom 
w potrzebie”.

3030

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

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

...i zawsze dostępny aktualny numer TARYFA.INFO

BIURO  RACHUNKOWE KSIEGI.BIZ
Pełna obsługa Spółek i Osób Fizycznych
Deklaracje PIT CIT VAT i ZUS
Rozliczanie dotacji UE

tel. 22 240 30 88    
693 257 799

biuro@ksiegi.biz



www.ecocar.pl

W Poznaniu mamy więcej taksówek jak w Berlinie. 
Rodzi to oczywiście wiele problemów. Dziś 
chciałbym poruszyć jeden - postoje.Mamy 
oczywiście epokę korporacji, ale nie każdy 
taksówkarz ma ochotę by za jego własne pieniądze 
szef korporacji traktował go jak szmaciarza. 
Godność zawodu całkiem nie wymarła. Po tej 
osobistej dygresji wróćmy do miejsc oczekiwania. O 
ile na terenie szerokiego śródmieścia ilość jest dość 
duża, to w centrum miasta jest ich zdecydowanie za 
mało. Bardzo często są też zajęte przez samochody 
prywatne. Druga sprawa ich lokalizacja. Postój - tak 
jak przystanek komunikacji miejskiej powinien być 
zlokalizowany w miejscu widocznym i niezbyt 
odległym. Prawidłowość lokalizacji staje się 
widoczna w godzinach późno wieczornych i 
nocnych. O tej porze powinny być uruchamiane 
postoje okresowe ( tak jak jest na ul. Wielkiej). W 
tych godzinach ruch samochodowy w mieście 
maleje w sposób znaczny. Takie okresowe postoje 
nie są więc uciążliwe dla ruchu i nie stwarzają 
zagrożenia. Kto by się jednak przejmował 
dryndziarzami i wygodą ich klientów szczególnie w 
mieście z aspiracjami rowerowego Amsterdamu. 
Ktoś pewnie zapomniał, że jazda bicyklem po 
pijanemu to wykroczenie. A nawalony rowerzysta 
wiozący na ramie wybrankę swojego serca poznaną 
w łaśn ie  na  ba le tach ,  jes t  tak im samym 
potencjalnym mordercą jak pijany kierowca. 
Wczorajszej nocy panowie z mobilnych dyskotek 
robili polowanie na taksówkarzy stojących pod 

Starym Browarem od strony ul. Kościuszki. 
Oczywiście ich działanie było zgodne z literą prawa 
( znak zakazu zatrzymywania się i postoju), czy 
jednak zgodne z logiką. Pod tą popularną 
poznańską galerią są wyznaczone dwa postoje. 
Pierwszy od strony Ratajczak (pojemność 4 
taksówki ) i drugi ul. Półwiejska (Pojemność 3 
taksówki)  Ten kto wpadł na taki  pomysł 
prawdopodobnie nie myśli lub jeździ rowerem. 
Ilość ta już w dzień jest niewystarczająca. 
Pracujący w nocy oczekują na k l ientów 
wychodzących z lokali na ul. Kościuszki. To 
log i czne  pode jśc ie  do  po t rzeb  k l i en ta . 
Podchmielona osoba nie ma zamiaru szukać 
taksówki i ryzykować burdę z bardziej podpitym 
troglodytą . Czy to tak trudno zrozumieć ? Wczoraj 
takie pytanie zadałem jednej z policyjnych załóg. 
Odpowiedź była standardowa: my nie jesteśmy od 
myślenia tylko od pilnowania porządku. A szkoda - 
bo myślenie ma kolosalną przyszłość. Ok !!!! tylko, 
że tak praworządna policyjna postawa kończy się w 
okolicy Starego Rynku. Na centralnej płycie miasta 
stoją setki młodych ludzi, którzy na oczach stróżów 
prawa łamią spokojnie przepisy i nawaleni jak 
autobus, pokazują gdzie mają praworządnych 
stróżów prawa. A zatem czy naprawdę chodzi o 
praworządność czy może taksówkarze są łatwym 
celem by pokazać szefom aktywność oraz łatwymi 
dojnymi krowami.

Marek  -  Dotaxi

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



W XXI wiek...
firmy taxi wchodza z nowoczesnym 
oprogramowaniem TAXIpro.pl

Prezentujemy Państwu system informatyczny pozwalający 
prowadzić kompleksowo własną firmę taxi.
W skład pakietu wchodzą programy dla bazy telefonicznej i 
kierowców, a także aplikacja i strona internetowa dla pasażera 
z mapką, z których może zamówić transport. Spośród kilku 
systemów komputerowych dostępnych na rynku, jednym z 
najlepszych jest właśnie ten program.

Z powodzeniem używany jest w firmach prywatnych i 
stowarzyszeniach.
Wśród użytkowników systemu w Trójmieście są firmy 
prywatne Komfort Taxi i As Taxi.
Inne firmy to przykładowo Euro Taxi w Rybniku, VAN Taxi w 
Zamościu i Biłgoraju.
W sklepie android Play są udostępnione aplikacje dla 
pasażerów tych firm.

Strona internetowa programu TAXIpro.pl przedstawia 
informacje o możliwościach i konfiguracji.
Program obsługuje popularne centrale telefoniczne Slican lub 
Platan, więc wdrożenie jest łatwe dla firm, które posiadają już 
takie centrale.
Całość jest dopracowana i pozwala firmie taxi przejść na 
zupełnie nowy poziom komfortu pracy.

Program zapewnia sprawną komunikację na smartfony i 
pomaga wysyłać setki zleceń.
Bardzo pomocne jest automatyczne meldowanie kierowcy na 
strefę wg GPS.
Poprzez monitorowanie jazdy wg GPS na mapie, otrzymujemy 
komfort i bezpieczeństwo.

W razie potrzeby szybko można odszukać pojazd.
Dane starsze niż np. 30 dni można wykasować funkcją w 
programie.
Jedną z wielu funkcji jest możliwośc szacowania kosztów.
Dyspozytor na mapie może odszukać adres podjęcia 
pasażera i adres celu a następnie policzyć koszt kursu 
pomiędzy punktami mapy.

Cena jest uzalezniona od ilości użytkowników.
Do stycznia 2016 jest promocja na program dla bazy i 
k ierowców. Przyk ładowo grupa 50 k ierowców w 
abonamencie miesięcznym zapłaci tylko 250 zł  plus VAT.
Jednorazowy zakup programu dla tej samej grupy to 5000 zł 
netto.
Na Państwa życzenie jest możliwość bezpłatnych testów 
programu.

Podsumowanie najważniejszych modułów TAXIpro.pl:
- system komputerowy dla bazy taxi
- konfiguracje do central telefonicznych
- powiadomienia SMS
- aplikacja dla kierowcy
- aplikacja dla pasażera
- rejestrowanie płatności, kody jednorazowe SMS
- internetowa strona do zamawiania taxi, która działa na 
każdym typie smartfonu i PC
- ogólnopolski katalog firm taxi z geolokalizacją i 
wyszukiwarka dla pasażera

Zapraszamy także do uzupełniania danych firm w katalogu 
prowadzonym na stronie taxipro.pl

Poświęciłem wiele czasu na stworzenie dla Państwa tego 
systemu i mam taką nadzieję, że przyniesie to korzyść dla 
branży taxi.

autor i programista systemów nettaxi.org oraz taxipro.pl

ARICOM SOFTWARE   Artur Wojciechowicz
Osmańczyka 14c/23  01-494 Warszawa tel . 661372600

System Net Taxi
www.TAXIpro.pl

www.NetTaxi.org



Moje taksówki
Trochę latek już upłynęło, od kiedy „cierpię” W Warszawie. 

Pomyślałem sobie, że mógłbym potencjalnym adeptom tego 

zawodu przybliżyć przydatność samochodów do wykonywania 

zawodu taksówkarza.

Zacznijmy od prehistorii: w MPT królowały „kanciaki” i 

„borewicze” („Warszawinki” pamiętam tylko z opowiadań). Potem 

pierwsza Sawa i wyłącznie Mercedesy.  Np. amerykański W116 z 

silnikiem 4,2 litra

Takim jeździł mój brat, boczny w Sawie 82.

A potem zaczęła się moja przygoda z taksówką. Pierwszym 

samochodem taxi była dość wypasiona Astra 2 2,0 DTI. 

Automat, skóra, nagłośnienie Bose i wiele innych bajerów. Auto 

ładne, choć trochę małe. Spalanie na poziomie 10 ltr/100km

Po Oplu przyszła pora na BMW E39 520 touring 2,0 gaz 

automat. To była pomyłka eksploatacyjna: za mały silnik jak na 

taką lochę J Spalanie gazu powyżej wszelkiej krytyki… - 

powyżej 18 ltr. Ale wyglądała ładnie. Niesamowicie wielki kufer, 

mega wygodne wnętrze w budyniowych skórach, dwustrefowy 

klimatronik.  Jeśli na taksówkę, polecam benzynowy silnik 2,8. 

Za żadne pieniądze 2,5 TDS!!!

W  międzyczasie zagościła na moim pokładzie Laguna II kombi 

w wersji „muł roboczy”:1,9 dCi 100KM

Niskie spalanie (8,5/100), ale nic poza tym. Dobrze, że na 

krótko !

Po „francuzie” przerzuciłem się na produkt GM – Mondeo kombi 

w trzeciej budzie z silnikiem 2,0 tDCI 130 KKM automat. Dopiero 

jakiś czas po zakupie dowiedziałem się, że w środowisku 

fordomaniaków rozwinięcie nazwy tego silnika brzmi „to Dla 

Ciebie idioto”… Fakt, zespół napędowy nie był przyjazny 

użytkownikowi: rozjeżdżające się wtryski, odmawiająca 

współpracy pompa wysokiego ciśnienia, problemy ze sprężarką. 

Delphi jako dostawa osprzętu nie popisało się. Ale poza tymi 

„drobnymi” problemami samochód bez zastrzeżeń: duży komfort 

jazdy, bardzo obszerne i wygodne wnętrze, nieprzeciętnie duży 

bagażnik. No i rzadko spotykane w kraju wyposażenie, 

dwupinowe radio Denso z dotykowym ekranem, nawigacją i 

bluetoothem oraz 12 fabrycznych głośników o sporej mocy.

Niestety, w pewnym momencie wyskoczył drugi wałek rozrządu… 

Spalanie 9-10ltr/100 km

Później przyszła era samochodów firmowych Ecocar. Na 

początek Mondeo IV z niezbyt żwawym silnikiem benzynowym 

1,6 i instalacją LPG. Spalanie gazu na przyzwoitym poziomie (ok. 

12 l t r ) ,  brak przyspieszeń przy pełnym obciążeniu 

rekompensowany sporą kulturą pracy i ogromem wygodnego 

wnętrza.

A teraz „gwóźdź programu”: Toyota Auris Touring Sport 1,8 hybrid. 

Auto z zewnątrz prezentuję się nowocześnie, agresywnie. 

Jeżdżąc od 15 lat automatami byłem nieco zaskoczony pracą 

bezstopniowej skrzyni, wywołującej wycie przy przyspieszaniu. 

Opcja „Eko drive” wbrew nazwie charakteryzuje się większym 

spalaniem, niż normalna jazda (tu ok. 5,5 ltr/100km). Utrzymanie 

ekonomicznych warunków jazdy w tej opcji graniczy z cudem. 

Wskazania szybkościomierza zawyżone średnio o 10 km/h. Duży 

bagażnik z licznymi schowkami pod podłogą, dobrze ustawny. 

Dla trójki dorosłych trochę mało miejsca z tyłu, na przednich 

fotelach bez zastrzeżeń. Siedemnastocalowe koła na „szytkach” 

wysokości 45 niezbyt zdają egzamin na taksówce: każdy podjazd 

pod krawężnik wymaga dużej ostrożności. Kolorowa kamera 

cofania ułatwia parkowanie, jednak nie można jej za bardzo 

wierzyć; przydałyby się czujniki obrysowe, dostępne w niektórych 

wersjach. Jej umieszczenie nad tablicą rejestracyjną w miejscu 

dużych zawirowań powietrza opływającego auto powoduje 

szybkie zabrudzenie i niewyraźny obraz na, moim zdaniem, zbyt 

nisko umieszczonym wyświetlaczu. Ratunkiem jest duże pole 

widzenia w lusterkach. Hasło reklamowe „numer 1 na świecie” 

jest sporo na wyrost.

Reasumując: każde auto większe od C3, A-klasy w pierwszej 

wersji, BMW 1, Peugeota 2, Golfa nadaje się na taksówkę. Czy 

każda korporacja przyjmie do siebie auto segmentu B to inna 

sprawa. Z drugiej strony X6 na taxi też śmiesznie wygląda…

Ale widziałem już Logana w Ele i MPT oraz Pontiaca Grand Prix 

ST w Mercu, więc wszystko możliwe .

Włodek P.
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Kilka miesięcy temu w trójmieście rozpoczęła 
działalność prywatna korporacja Red Taxi. 
Założyciele tej firmy na początku swej działalności 
mocno zeszli z ceny i zaproponowali stawki na 
poziomie 1.8 zł/km na I taryfie wzorując się na 
Gdańskiej firmie AS Taxi. Silna kampania ulotkowa 
na terenie Gdyni pozwoli ła na uzyskanie 
szerokiego grona klientów. Taksówkarze są 
zawsze zajęci i mają dużo zleceń. 
Przed wakacjami 2015 w Gdańsku powstała firma 
Prone  Tax i .  Za łożen ia  b i znesowe tego 
przedsięwzięcia są diametralnie różne od Red 
Taxi. Taksówkarze Prone Taxi stosują stawkę 2.6 
zł/km, jest to najwyższa stawka na zlecenie w 
Trójmieście nie licząc luksusowych korporacji jak 
GoldTaxi i SKlasa. Zleceń mają niewiele, natomiast 
właściwie umiejscowiona reklama pozwala na 
pozyskanie klientów zamawiających relatywnie 
długie kursy. W Sopocie natomiast wszystkie 
korporacje mają takie same stawki - 2.4 zł/km na I 
taryfie 8 zł wejście i 48 zł/h. Sopoccy taksówkarze 
jako jedyni w Trójmieście mają znacznie więcej 
kursów z postoju niż z radia. Jest to zapewne 
konsekwencja stosowania jednolitych stawek 
taryfowych zarówno z postoju jak i na zlecenie 
telefoniczne a także wielkości miasta i właściwej 
lokalizacji postojów taksówek. Co łączy sopockie 
Taxi Service z Red Taxi z Gdyni i Prone Taxi z 
Gdańska? Otóż są to jedyne Trójmiejskie 
korporacje nie sprzeciwiające się współpracy 
taksówkarzy z innymi dostawcami zleceń. 
Taksówki Taxi Service, Prone Taxi i Red Taxi można 
zamówić z poziomu aplikacji iTaxi.pl

Największą konkurencją tych taksówkarzy jest 
ap l i kac ja  do  zamawian ia  n ie lega lnego, 
nielicencjonowanego przewozu osób - Uber "Taxi". 
Dlaczego użyłem słowa Taxi? Otóż kierowcy Ubera 
często podjeżdżają pod adres i pytają się "Kto 
zamawiał taksówkę." Spotkało to jednego z moich 
kolegów gdy spacerował w okolicach postoju z 

przystawką (smartfon) w ręku. Takie zachowanie 
nielegalnego przewoźnika może jedynie bardzo 
rozsierdzić uczciwego taksówkarza.
W lokalnym portalu internetowym w dziale praca 
pojawiają się ogłoszenia firm - partnerów Ubera. 
"Zatrudniają" oni studentów od 21 do 26 roku życia 
(roczniki 1990-1994) do "pracy" z aplikacją Uber w 
samochodzie należącym do przedsiębiorstwa. 
Jest jedna firma z Tczewa i jedna firma z Sopotu. 
Dlaczego akurat tak młodych ludzi? Na pewno 
chodzi o brak składek ZUS za studenta ale także i 
o brak świadomości konsekwencji prawnych 
nielicencjonowanego przewozu osób za opłatą 
samochodem przystosowanym do przewozu tylko 
5-ciu osób. Firmy te korzystają z aut marki Toyota 
Yaris i Peugeot 301. Trójmiejscy taksówkarze 
widują często auta takie jak Skoda Fabia, Fiat 
Punto, audi A6, Volkswagen Passat. Jednak te 
większe samochody w ramach Ubera widywane 
są sporadycznie. Najprawdopodobniej  z 
większych aut korzystają tylko prywatni kierowcy 
dorabiający w ramach aplikacji Uber. Nasi 
informatorzy widzieli w dwu toyotach Yaris, 
regularnie koczujących w Sopocie, kilku różnych 
kierowców.

Uber z pewnością bardzo negatywnie wpłynął na 
interesy nie tylko taksówkarzy, ale i lokalnych 
nielegalnych  przewoźników osób. Od czasu 
pojawienia się Ubera znacznie rzadziej widujemy 
różnego rodzaju Night Ridery, Night Drivery, Nice 
Ridery i inne nielegalne przewozy osób bez 
licencji, bez działalności gospodarczej i bez 
podatku. Niestety także brakuje nam klientów 
zagranicznych, których Uber bezczelnie nam 
ukradł.

Trójmiejscy taksówkarze szykują się do akcji 
p r o t e s t a c y j n e j  p r z e c i w k o  n i e l e g a l n y m 
przewoźnikom. Relacja w następnym wydaniu 
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Taksówkarze listy pisza

Szanowna redakcjo !

Chciałbym pogratulować,  pomysł z 
u t w o r z e n i e m  o g ó l n o p o l s k i e g o 
czasopisma dla taksówkarzy, uważam za 
świetną sprawę ! Na początku 
zastanawiałem się, kto za to płaci, bo 
gazetka kolorowa i ładna, ale ten pan, 
co mi ją dał, wyjaśnił mi, ze to z 
dochodów z reklam.  Śmiesznie wyszło, 
bo Wasz pracownik gonił mnie od 
świateł, myślałem, że to policja, więc 
się zatrzymałem. Trochę się zdziwiłem, 
bo myślałem, że mam w ręku pierwszy 
numer, a tu okazuje się, że było ich 
więcej. No, jak widać, do nas pewne 
sprawy docierają z opóźnieniem.Dobrze, 
że na stronie są stare wydania, 
ściągnąłem i mam ! Generalnie, bardzo 
dobry pomysł, taka gazetka, dużo w niej 
informacji interesujących, tak myślę, 
k a ż d e g o  t a k s ó w k a r z a .   M n i e 
zainteresowała. Nie zdawałem sobie 
sprawy, że tyle było ostatnio strajków 
i protestów, nie do końca się w tym 
łapię, widocznie w Warszawie jest 
inaczej. Nie myślałem też, że problem 
z, jak to nazywacie, lewusami, 
przybrał takie duże rozmiary. U nas 
tego nie ma i dobrze. Jeżeli mógłbym 
coś zaproponować, to chciałbym napisać 
coś do Waszej gazety, bo widzę że piszą 
do Was ludzie z różnych miast, to ja 
byłbym z Olsztyna. Co Wy na to?

Jurek, Olsztyn

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

Szanowna Redakcjo !
Codziennie słyszę reklamy Ubera w 
radio. Że niby taniej niż taksówką. Że 
lepiej wykonują usługę, niż 
taksówkarze. Że są godni zaufania…. 

Dlaczego nikt z tym nic nie zrobi ? Jak 
tak dalej pójdzie, naprawdę nikt nie 
będzie jeździł taksówkami, bo ludzie 
będą woleli zadzwonić do Ubera. Mam 
sąsiada, który pracuje jako handlowiec 
w dużej firmie. Ma samochód firmowy i 
limit kilometrów. Jak z nim ostatnio 
rozmawiałem, to mi powiedział, że się 
zastanawia nad dorobieniem sobie w 
Uberze, bo słyszał reklamę, że jeśli ma 
się samochód i chce się dorobić, to 
zapraszają. Szczerze mówiąc szlag mnie 
trafił. To ja muszę utrzymać samochód, 
zapłacić bazę, ZUS i podatek, a on 
sobie będzie „dorabiał” odbierając mi 
chleb ?! To jakaś paranoja ! Dlaczego 
nikt nie próbuje walczyć z takim 
pasożytnictwem ? A teraz słyszałem, że 
Uber będzie miał biuro i zatrudni 
pracowników w Krakowie. Czy będzie nową 
korporacją, czy dalej będzie oszukiwał 
klientów, że jest taniej i lepiej, 
kierowców, że pracują legalnie i 
urzędy, że nic się nie dzieje, co 
powinno zostać opodatkowane i 
ozusowane, a kierowcy u nich jeżdżący 
nie są ani ich pracownikami ani 
p o d w y k o n a w c a m i  p o s i a d a j ą c y m i 
działalność gospodarczą ? Może 
najwyższa pora, żeby nasze urzędy się 
tym zainteresowały. Dlaczego ja, 
licencjonowany taksówkarz, muszę znać 
topografię, być osobą niekaraną i 
prowadzić działalność, a kierowca 
Ubera bez licencji, psychotechniki i 
niekaralności jest oficjalnie w mediach 
określany uczciwszym niż ja ? Chyba coś 
jest nie tak…

Taksówkarz

*******************
Koledzy !
Czytam - m.in. na Waszych łamach - i 
słyszę od innych taksówkarzy, że 
strasznie niesprawiedliwie są 
traktowani w porównaniu do kierowców 
Ubera i innych nielegalnych przewozów. 
Że taksówkarzy przedstawia się jako 
oszustów i kombinatorów, a tamtych jako 
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„osoby godne zaufania”. Pracuję od 
ładnych paru lat w zawodzie i znam wielu 
kolegów taksówkarzy, co pozwala mi się 
uznać za znawcę tematu. Koledzy ! 
Uderzmy się w piersi i zróbmy rachunek 
sumienia. Ilu z nas jeździ lub jeździło 
z „dopałem” ? Ilu zna takich, którzy tak 
jeżdżą ? Może gdyby nie to, że zdarzają 
się „cudowne” kursy za pięciokrotność 
tego, co wyjść z taksometru powinno, 
nie byłoby twierdzenia, że taksówkarz 
„ogoli frajera” ? Ja rozumiem, że każdy 
z nas ma swoje większe lub mniejsze 
potrzeby, że trzeba utrzymać dom i mieć 
na różne hobby. Wiem także, że wielu z 
nas wychodzi z założenia, że najlepiej 
by było „zarobić, a się nie narobić”. 
Niestety przy obecnie obowiązujących 
stawkach tak się nie da. Biorąc pod 
uwagę koszty prowadzenia działalności 
taksówkarskiej, żeby utrzymać rodzinę 
na jako takim poziomie, trzeba pracować 
jakieś 12 godzin dziennie. A gdzie 
hobby ? Niestety wszyscy w tym układzie 
tkwimy, a nasze miasto nie zamierza 
zastosować stawek, które kilka lat temu 
po strajkach nam obiecało (podwyżka do 
10 zł „za trzaśnięcie drzwiami”), mimo 
że wtedy już zamówione przez miasto 
ekspertyzy mówiły o tym, że jest to 
minimum opłacalności (przypominam, że 
wyliczenie bazowało na różnicy w 
wysokości ZUS w chwili wprowadzenia 6 
zł  i w chwili przygotowania 
ekspertyzy). Czy jednak w imię dobrego 
imienia taksówkarza jako takiego nie 
powinniśmy pilnować, aby nikt „nie srał 
nam w gniazdo” ? Panowie jeżdżący z 
„dopałami” i każący płacić jakieś 
bajońskie sumy pijanym ! Może czas 
pomyśleć o kolegach, którzy cierpią 
przez Waszą beztroskę i żądzę szybkiego 
zarobku ?! Przez Was nasz zawód jest 
postrzegany tak, jak jest. Ja wiem, że 
jest ciężko. A i korporacje wymagają 
coraz to lepszego auta nie bacząc na to, 
że zdzierają z nas skórę, jak im się 
podoba, i to bez znieczulenia.  Ale czy 

to znaczy, że w imię indywidualnych 
interesików całe środowisko musi mieć 
p r z y p i ę t ą  ł a t k ę  z ł o d z i e i  i 
kombinatorów ? Owszem, kiedyś opłacało 
się być taksówkarzem, bo nie 
przemęczając się zbytnio można  było 
zarobić na utrzymanie domu swojego (a 
czasami i kochanki), samochód i wczasy, 
ale te  czasy dawno się skończyły ! 
Niektórzy koledzy zdają się o tym nie 
pamiętać i okupują różne „lepsze” 
postoje nie pozwalając pracować innym 
taksówkarzom, którzy usiłują z okolic 
takiego postoju wziąć klienta, który 
ich tam telefonicznie zamówił (vide 
Rotunda). Inni jeżdżą niby w 
szanowanych korporacjach, które 
(teoretycznie) weryfikują prawidłowość 
odczytów taksometru, ale używają 
„dopału”. Litości ! Czy tak już zawsze 
będzie, że kilkudziesięciu cwaniaków 
będzie tą „łyżką dziegciu” w beczce 
uczciwych ?! Może najwyższa pora, 
żebyśmy takie „kukułcze jaja” 
piętnowali i eliminowali z naszego 
środowiska.  ?! Może potrzebna jest 
jakaś akcja weryfikacji koleżeńskiej ? 
Przecież każdy z nas wie, ile w danej 
korporacji powinien kosztować kurs z 
punktu A do punktu B. Wiemy też, jaka 
różnica w cenie może wynikać z korków 
czy innych niezależnych od kierowcy 
utrudnień na drodze. Pamiętajcie, że 
jeśli my tego nie zrobimy, będą to 
usiłowały zrobić korporacje. A który z 
nas chciałby dyskutować z nieznającą 
miasta dyspozytorką na temat ustalonej 
przez nią z klientem odgórnie ceny, 
która ma się nijak do stanu faktycznego 
? Koledzy ! Szanujmy siebie nawzajem i 
naszą pracę ! Stwórzmy wreszcie etos 
uczciwego taksówkarza ! Przecież 
jesteśmy jednym z zawodów zaufania 
publicznego !

Z poważaniem
Henryk z Wwy
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W poprzednim numerze zamieściliśmy porównanie 
aplikacji iTaxi oraz myTaxi. Artykuł napisany został 
na podstawie obserwacji i rozmów z kierowcami, 
którzy współpracują ze wspomnianymi firmami. 
Dzisiaj dowiemy się jak to wygląda z drugiej strony. 
Przeprowadziliśmy w tym celu rozmowę z 
dyrektorem zarządzającym mytaxi – Krzysztofem 
Urbanem.Według mojego rozmówcy, skrypt 
przydzielający zlecenia jest skonstruowany w 
bardzo jasny sposób. Pierwszeństwo do zlecenia 
ma kierowca, który jest ulubionym kierowcą danego 
pasażera. Oczywiście, klient musi zaznaczyć 
„ptaszka” przy ulubionym kierowcy podczas 
zamawiania kursu. Co jeżeli klient tego nie zrobił? 
Odpowiedź jest banalnie prosta. Liczy się czas 
dojazdu oraz wskaźnik sukcesu i oceny od 
pasażerów. Te trzy parametry wpływają na 
przydzielenie zlecenia. W pierwszej kolejności 
pytani są kierowcy z czasem dojazdu do 5 minut. 
Jeśli jest ich kilku liczą się pozostałe wskaźniki. Tak 
więc, jeżeli masz dobrą ocenę, oraz przyjmujesz 
wszystkie zlecenia z aplikacji, masz niemal 100% 
pewność, że będziesz pierwszy w kolejce w swoim 
promieniu. Kierowca z oceną 4,95 i przyjętymi 
zleceniami na poziomie 95 % ma większą szansę 
na otrzymanie zlecenia niż kierowca z taką samą 
oceną ale przyjętymi zleceniami na poziomie 90%. 
Nawet jeśli jego czas dojazdu to 4 minuty, a 
drugiego kierowcy 2 minuty. Oceny schodzą jednak 
na dalszy plan, kiedy brak kierowców którzy mogą 
dojechać poniżej 5 minut, wtedy głównie liczy się 
czas dojazdu.Kolejnym z problematycznych 
tematów są systemy oceniania. Kierowca może 
złożyć reklamację do oceny w biurze mytaxi, i po 
weryfikacji z pasażerem ocena może zostać 
zmieniona. Wielu klientów samych dzwoni bądź 
pisze o przypadkowo źle wystawionej ocenie i 
wtedy ocena jest zmieniana nawet jeżeli kierowca 
jej nie zaskarżał. Średnia ocen wyliczana jest z 
najprostszej arytmetyki. Suma 100 ostatnich ocen 
dzielona przez 100 daje średnią, najstarsza ocena 
jest zastępowana przez najnowszą, tak więc 
jasnym już wydaje się fakt, że jedynka obniża 
ocenę, a kilka piątek tej oceny może nie zmienić, 
jeśli najstarsze zastąpione oceny to tez były 
5'ki.Posłużmy się przykładem. Kierowca ma oceny 
5,4,5,….,5 (w miejsce kropek wstawiamy same 5). 
Średnia wynosi 4,99. Kierowca dostaje ocenę 1. 
Najstarsza 5 znika i otrzymujemy 4,5,….,1, średnia 
zmienia się na 4,95. Następną oceną otrzymaną 
przez kierowcę jest 4. Ostatnia w kolejności 4’ka 
zostaje zastąpiona też 4’ką. Mamy ciąg 5,5,….,1,4. 

Średnia nie zmienia się i wynosi 4,95. Dalej 
kierowca dostaje 5’kę. Ostatnia 5’ka jest zastąpiona 
najnowszą 5’ka...co powoduje, że średnia znów się 
nie zmienia. Aby kierowca pozbył się ze średniej raz 
otrzymanej 1’ki musi otrzymać 100 ocen po 
kursach. 
Krzysztof Urban: „Nasz system ocen ma głównie na 
celu identyfikowanie reklamacji pasażerów - to tam 
gdzie kierowcy otrzymują 1 gwiazdkę. Dzięki 
ocenom możemy e l im inować k ie rowców 
oszukujących, niekulturalnych i niedbających o 
czystość w aucie. Z takich kierowców pasażerowie 
po prostu są niezadowoleni. Nie chcemy z takimi 
współpracować - dlatego minimalna ocena u nas to 
4,5 gwiazdki. Przez złych kierowców cierpi cała 
branża taxi, tworzą się stereotypy. Zyskuje Uber, bo 
jest nowy i inny. Stawiamy na jakość, przez to że 
nasz system ocen ma wpływ na przydzielanie 
zleceń pozytywnie motywujemy kierowców aby się 
starali ! ” 

My niestety nadal jesteśmy zdania, że system 
oceniania kierowcy jest zły i może rodzić różnego 
rodzaju kontrowersje. Nie mówimy, że ma zniknąć. 
Jest to fajna opcja, ale powinna zostać jedynie jako 
ciekawostka, bez wpływu na przydzielanie zleceń. 
Ocenianie kierowcy miałoby sens w przypadku, 
gdyby kierowca mógł także ocenić pasażera, oraz 
odrzucić kurs z klientem, któremu wystawiono 

O Aplikacjach ...
... kolejna odsłona



niskie noty.Oceny klienta są subiektywne (mimo, że 
jest prośba o obiektywne ocenianie), zła stacja 
radiowa, zapach waniliowy zamiast kokosowego, 
za głośna/za cicha muzyka, śnieg, deszcz, 
niepowodzenia w pracy lub domu….to wszystko 
może mieć ( i ma) wpływ na ocenę. Poroniony 
pomysł. Jesteśmy za tym, aby przydzielano 
zlecenia na podstawie wskaźnika sukcesu- tylko i 
wyłącznie. Firma powinna promować kierowców, 
którzy realizują wszystkie kursy z aplikacji, którzy są 
skuteczni i pewni, a nie tych, którzy nieraz 
pozbawiając się własnej ludzkiej godności 
przyjmują na klatę frustrację klienta byle by tylko nie 
dostać dwóch jedynek. Klient, któremu coś nie 
pasuje powinien móc zadzwonić na centrale/do 
biura i złożyć skargę, która powinna być 
zweryfikowana z kierowcą co do zasadności. 
myTaxi jednak wierzy ślepo w obiektywizm 
klienta...w końcu każdy klient odrzuca prywatne 
problemy na rzecz szczerego i jak najbardziej 
prawdziwego ocenienia kierowcy ;)Według słów 
Pana Krzysztofa Urbana nie jest też problemem 
odwieszenie kierowcy w przypadku odrzucenia 
zlecenia z wyprzedzeniem. Trzeba jedynie 
zadzwonić na centralę w godzinach pracy i 
spokojnie powiedzieć o powodzie odrzucenia 
zlecenia. Jeżeli powodem będzie awaria pojazdu, 
jesteśmy odblokowani. Ale żeby nie było 
oszukaństwa, kierowcy są wciągani na listę do 
obserwacji. Jeżeli komuś awarie zdarzają się 
codz ienn ie ,  n ie  ma co  l i czyć  na  ta ry fę 
ulgową.Zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. 
Dlaczego myTaxi wzbudza takie emocje zarówno 
wśród kierowców jak i konkurencji ? Odpowiedź jest 
bardzo prosta. MyTaxi jako jedyna działająca na 
rynku aplikacja pokazuje, że dba o swoich 
kierowców. Promocje, kody rabatowe dla klientów, 
bony do Saturna dla najlepszych kierowców- to 
przyciąga jak magnes i świadczy o przeogromnym 
zaangażowaniu w budowanie pozytywnego 
wizerunku firmy przyjaznej kierowcom oraz 
klientom. Zarządcy myTaxi chcą, żeby kierowcy byli 
zadowoleni z ilości i jakości pracy. Nie ograniczają 
się do pobierania „bazy” i rób se co chcesz. Dają coś 
od siebie. Promocje są dla wszystkich, bez wyjątku. 
Zniżki obowiązują w każdej taksówce, a nie tylko w 
kilku wybranych.Jednak nie tylko myTaxi wzbudza 
kontrowersje. Także ich główna konkurencja w 
postaci iTaxi zbiera negatywne opinie. Co prawda 
nie są one związane z działaniem aplikacji, czy też 
systemem oceniania, ale dotyczą systemu 
przydzielania zleceń. Pojawiły się głosy, że niektóre 
taksówki jeżdżące w iTaxi, są taksówkami tylko z 
w y g l ą d u .  C h o d z i  t u  g ł ó w n i e  o  B M W 2 , 
współpracujące z iTaxi. Podobno są to samochody 
wzięte w leasing przez tego samego człowieka, 
który wstawia je do Wawy, a które latają na 
licencjach firmowych. Podobno w tym przypadku 
rządzi  UKŁAD. Przyznam, że temat  nas 

zainteresował i  obiecujemy, że się tym z 
n a m i ę t n o ś c i ą  z a i n t e r e s u j e m y. K o l e j n ą 
kontrowersją, związaną z iTaxi, jest przydzielanie 
zleceń na samochody firmowe. Z relacji kierowców 
wiemy też, że bmw firmowe „latają w Polskę”, a 
zlecenia otrzymują poza kolejnością. Prawdą od 
dawna znaną jest to, że w miejscach gdzie 
pojawiają się floty do wynajęcia, zaczynają rodzić 
się patologie.Ostatnim z zarzutów skierowanym 
przeciwko iTaxi, jest obniżanie stawki minimalnej 
jaka jest dostępna dla klientów aplikacji, poprzez 
nawiązywanie współpracy z eko (te badziewie z 
koniczynką). Umówmy się 1,4 w taryfie dziennej to 
dużo poniżej kosztów. Podsumowując: o ile do 
mytaxi zarzuty skierowane są w stronę techniczno-
organizacyjną, o tyle iTaxi obrywa wizerunkiem 
aplikacji, w której jest lewizna i boki. Technikę i 
organizację da się poprawić, z nadszarpniętym 
wizerunkiem tak słodko nie będzie.
Oczywiście pozostawiamy wolną wolę.
Niech każdy wybierze to, co dla niego najlepsze.
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Przedstawiamy Wam kolegów, którzy po pracy 
zamiast siedzieć przed telewizorem z piwem w ręku 
albo wypisywać bzdury na facebook’u znaleźli 
sposób, aby ten czas spożytkować w nieco inny, 
ciekawszy sposób. 
W tym numerze chcemy wam przedstawić Piotra 
Kubiaka - taksówkarza z Warszawy.
Kolega jest t renerem młodych hokeistów. 
Zapytaliśmy go, skąd taki pomysł i w czym mu to 
pomaga w jego codziennych zajęciach.
Taryfa.info – Skąd taki pomysł aby trenować 
dzieciaki ?
Piotr Kubiak – To przez treningi mojej córki. Aby 
spędzić z nią wiecej czasu  zostałem trenerem. 
TI - Czy miałeś wcześniej kontakt z tym sportem ?
PK - Tak miałem. Sam trenowałem w młodości i 
przez jakiś czas grałem, ale bardziej amatorsko. 
TI - Na czym  dokładnie polega twoja praca z 
maluchami ?
PK - Moja praca polega  na ustabilizowaniu dziecka 
tzn. pierwsze kroki na lodzie  - jak dziecko jeszcze 
nie umie dobrze jeździć na łyżwach: żeby wstało, 

przechodzi ło  między k i jkami ,  samo s ię 
utrzymywało na lodzie i pozniej przechodzimy do 
zabawy z krążkiem i kijem. 
TI - Hokej jest bezpiecznym sportem ?
PK - Tak. Bardziej bezpieczny niż jazda figurowa 
na łyżwach, w hokeju  dzieci są w kaskach i 
ochraniaczach. Jak się przewrócą nic im złego się 
nie dzieje. 
TI-  Czego dzieci  uczą się jeszcze na 
treningach?
PK - Samodzielności 
TI - Dostajesz jakieś wynagrodzenie za parce z 
maluchami ? 
PK – Nie, robię to jako wolontariusz. Przekazuję 
swoją wiedzę dalej, żeby istniał Warszawski 
Hokej. 
TI -  Jakie sukcesy mają Twoi podopieczni ? 
PK - Jak na razie pierwsze miejsce w lidze 
Mazowieckiej. 
TI -  Co daje Ci praca z dziećmi ?
PK  -  Dużo przyjemności i frajdę.
TI - Czy praca z dziećmi pomaga ci w pracy na 
codzień i jak udaje ci się to pogodzić 
PK – Tak  uczy mnie większej cierpliwości do 
pasażerów, udaje mi się pogodzić prace na 
taksówce z treningami ? 
TI - A jeśli którys z kolegów chciałby aby jego 
dziecko grało w hokej ?
PK - Zapraszam wszystkich taksówkarzy z 
dziećmi i aby przyszli na trening z trzy pierwsze 
treningi są bezpłatne, zapewniamy sprzęt a 
pózniej koszty są niewielkie - bo około 150 zł 
miesięcznie. Klub nazywa się UKS Mazowsze. 
Zapraszam wszystkich chętnych na stronę 
internetowa klubu.
TI – Dziękujemy. 
PK- Ja też i zachęcam wszystkich kolegów, żeby 
poświęcali swój czas na uprawianie sportu - dla 
lepszego samopoczucia .
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Drodzy koledzy jak wam wiadomo w październiku w 
Łodzi zostały reaktywowane Związki Zawodowe. 
Jest  to  Samorządny Związek Zawodowy 
Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Regionie 
Łódzkim w składzie:
Przewodniczący Robert Wieteska
V-ce Przewodniczący Roger Tokarz , Rafał 
Sobczak, Robert Szwugier, Robert Lesiak  
Skarbnik Tadeusz Woch.

W Łodzi taksówkarze mają wiele problemów. Są to 
oczywiście rosnąca w si łę lewizna, brak 
identyfikatorów na zdany egzamin z topografii 
Miasta czy licencje, krótkie postoje Taxi oraz ich 
mała ilość, lekceważący stosunek  Straży Miejskiej i 
oczywiście zmora Łódzkich Taksówkarzy ulica 
Piotrkowska. W Łodzi lewizna to trzy firmy ( Grenn 
Cap, De Driver i Rydwany Miasta ) zatrudniające 
kierowców bez egzaminów z topografii, bez badań 
lekarskich, bez zaświadczenia o niekaralności a 
nawet zatrudniają osoby poniżej 21 życia. Jedna z 
tych firm  posiada samochody mające  kasy fiskalne 
niby zafiskalizowane, ale nie figurujące w  Urzędzie 
Skarbowym, zaś druga posiada samochody 
świadczące usługi przewozu osób które kompletnie 
są nie oznakowane nazywa się je lokowozami i jest 
to świadczenie usług psychoterapeutycznych i 
transportu sanitarnego. Co do tego problemu z 
lewizna to Związki w najbliższym czasie czekają na 
szereg spotkań z ITD, z Urzędem Kontroli 
Skarbowej i oczywiście z Urzędem Miasta. Na  
spotkaniu w Urzędzie Miasta będzie tez poruszana 
tematyka identyfikatorów oraz powrotu limitu 
rocznego na wydawane licencje. Zarząd związków 
został też zaproszony na spotkanie z Panią 
Prezydent Hanną Zdanowską które organizowało  
Zrzeszenie Transportu Prywatnego czyli szefowie 

korporacji na którym poruszony został temat ulicy 
Piotrkowskiej. Na tym spotkaniu ustalono, że 
wszystko zostaje po staremu czyli można wjechać 
na Piotrkowska  a zmienia się tylko czas postoju 
nie jak to było ostatnio  1 minuta  tylko jest on 
zmieniony na czas potrzebny do obsługi klienta. 
Oczywiście Związki ostatecznie jeszcze tego nie 
zakończyły. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego 
słowa !
Na spotkaniu, Pani Prezydent poprosiła też o 
przywrócenie  Oko Miasta i  współpracę 
taksówkarzy ze Strażą Miejską. Niestety chyba tą 
współpracę będzie ciężko nawiązać, z uwagi na 
opieszałość SM co do samego spotkania na ten 
t ema t  a leż  równ ież  pode j śc ia  SM  do 
egzekwowania ustaleń wydanych przez Panią 
Prezydent  w sprawie postoju prywatnych aut na 
postojach taxi. Ale za to na taką współprace jest 
chętna Policja, Pani Naczelnik wydziału prewencji 
na spotkaniu na które został zaproszony Zarząd 
Związków zaproponowała powrot Oka Miasta oraz 
promowanie przez taksówkarzy kampanii  Stop 
Oszustom Na Wnuczka Czy Policjanta,  które to 
Związki popierają,  w zamian Policja pomoże 
taksówkarzom  zwalczać stale wzrastający 
proceder zatrzymywania się prywatnych aut na 
postojach taxi. W najbliższym czasie czyli 2.12. 
2015 odbędzie się spotkanie Dyrekcji ZDiT  z 
przedstawicielami Związków Zawodowych, 
Zrzeszenia oraz różnymi oddziałami Urzędu 
Miasta w sprawie poszerzenia niektórych postoi, 
dodania nowych oraz organizacji ruchu w Łodzi, 
opis tego spotkania w następnym numerze. 
Koledzy jeżeli ktoś chce wstąpić do Związków to 
proszę o kontakt z nr tel. 505-122-170 Robert lub 
osobisty odbiór deklaracji u mnie Jeżdżę w Taxi 
Dwa-Dwa nr boczny 645 bądź u kolegów 235 i 200 
z Taxi Dwa-Dwa u 155 z Taxi Plus oraz 243 z Taxi 
Nova, albo informacje na stronie  Facebooka 
Taksówkarze Łodzi lub grupa zamknięta 
Taksówkarze Łodzi.

         
Przewodniczący 

Samorządnego Związku Zawodowego 
Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej

w Regionie Łódzkim                    
Robert Wieteska 
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GNIEZNO walczy 
o postój dla wszystkich

Moda na ograniczanie dostępu dla taksówkarzy do pasażerów 
dworców PKP dotarła także do Gniezna. Jednak w tym 
mieście działa Wielkopolska Organizacja Samorządnego 
Związku Zawodowego Taksówkarzy RP. 
Kolegom bardzo nie spodobał się pomysł ograniczenia 
dostępu do dworcowego postoju tylko dla taksówek 
współpracujących w firmą iTaxi. 
Taka praktyka jest w całym kraju ? Ale nie w Gnieźnie !  
Wydawałoby się, że teren należący do PKP może być 
wynajęty na wyłączność dowolnej firmie. Wg. Leszka 
Zakrzewicza - przewodniczącego WOSZZTRP - który wziął na 
siebie działania w tej sprawie, jest inaczej. „Jeżeli postój 
znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej - zarządza nim 
Wojewoda a nie PKP. Przepisy zabraniają także umieszczania 
na znakach drogowych komercyjnych napisów i podobnych 
treści.”.  Związkowcy wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego o 
przywrócenie porządku prawnego na dworcowym postoju, a 
sami przystąpili do działania na miejscu. 
Taksówkarze nie zastosowali się do nieprawidłowych 
oznaczeń na postoju i wymalowanych kopert. Reakcji PKP nie 
było. Działacze sami wezwali więc Policję i Straż Miejską, by 
udokumentować wykroczenia w oznakowaniu postoju. 
Przybyłe służby potwierdziły, że w pasie drogi nie wolno na 
znakach drogowych umieszczać treści komercyjnych, a 
taksówki stoją prawidłowo - nie naruszając żadnych 
obowiązujących przepisów.
Skierowane do Policji zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa zostało co prawda oddalone - ze względu na 

brak rzeczywistych działań PKP czy iTaxi w ograniczaniu 
dostępu do postoju. Toczy się natomiast postępowanie w 
s p r a w i e  u m i e s z c z e n i a  n a  z n a k a c h  d r o g o w y c h 
nieuprawnionych napisów.
Czekamy z niecierpliwością na dalszy rozwój wypadków - 
jakie będą oficjalne kroki Urzędu Marszałkowskiego ? 
Czy śladem kolegów z Gniezna pójdą taksówkarze z innych 
miast ? Ta historia pokazuje, że trzeba walczyć o swoje i nie 
odpuszczać.






