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We wrze�niu i grudniu 2011
wywalczyli�my podwy¿kê
startówki na 10 z³... I co ?
Mamy od 16 miesiêcy 8 z³ a

w³odarze miasta graj¹ z nami w kotka i myszkê. Odbywaj¹ siê ró¿ne
posiedzenia dziwnych cia³ z udzia³em p.W-ce Prezydenta Olszewskiego.
Wznoszone s¹ postulaty, deklaracje i o�wiadczenia. Wszystko jest na
dobrej drodze.Teoretycznie. Istota problemu cen maksymalnych nie tkwi
bowiem w kolejnych podwy¿kach ale w mechanizmach ich ustalania.
Je¿eli ustawodawca stworzy³ w³adzom lokalnymmo¿liwo�æwp³ywania na
maksymalne ceny przewozu taksówkami, to nie po to aby te w³adze
ustala³y w rzeczywisto�ci sta³¹ cenê dla wszystkich. Takiej delegacji ani
teoretycznie ani praktycznie Rada Miasta nie posiada, chocia¿ mo¿e
szkoda - rynek taxi wygl¹da³by zupe³nie inaczej. Ceny maksymalne
powinny kszta³towaæ siê w.g granicy op³acalno�ci + 100%. Wiemy z
taksówkowej praktyki ¿e podzieliwszy sta³e miesiêczne koszty przez ilo�æ
kursówwmiesi¹cuobci¹¿enieka¿degokursukosztamiwynosi ok.12-20z³
w zale¿no�ci od korporacji i systemu pracy. Dlaczego mamy je�dziæ
poni¿ej kosztówapotem to odrabiaæ?To chora sytuacja ! Ca³e �rodowisko
taksówkowe powinno �zewrzeæ szeregi� i wspó³dzia³aæ by Rada Miasta
zaczê³a wreszcie podejmowaæ decyzje oparte o uczciw¹ kalkulacjê
rynkow¹ ! Chowanie przez 10 lat g³owy w piasek (uchwa³a z 2001 r - 6z³) a
nastêpnie d³ugotrwa³e negocjacje o ka¿d¹ z³otówkê 2011-2013, to nie jest
równoprawne traktowanie w porównaniu choæby z ZTM, gdzie na
przestrzeni 2001-2013 jest to wzrost ok. 300%. 25.04.2013 odby³o siê
posiedzenieKomisjiBezpieczeñstwazudzia³em w-cePrezydenta...

Dlaczego nie ma

PODWYZKI ...

MAJ 2013
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egzemplarz bezp³atny

www.taryfa.info

PRACUJ z NAMI ! Korporacja z tradycjami

Niskie op³aty bazowe

Du¿a iloœæ zleceñ

Przyjazna centrala

Kontakt: Jaros³aw Górecki  tel. 692 409 128   jarek.gorecki@volfrataxi.pl

Wysoka baza ?  Ma³o zleceñ ? Niefachowa centrala ?
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Nowy Zwiazek

”
Warszawski Taksówkarz”

Powsta³ Zwi¹zek Zawodowy Taksówkarzy
�WarszawskiTaksówkarz�.
Jak wszystko co nowe - powstanie Zwi¹zku
rodzi nowe nadzieje na lepsz¹ reprezentacjê
naszych interesów. Pozytywnym jest
niezale¿no�æ od jakiejkolwiek centrali
zwi¹zkowej, dotychczasowe zaanga¿owanie
tworz¹cych nowy Zwi¹zek kolegów i otwarty
kana³ komunikacji ze �rodowiskiem - forum
www.taxiforum.pl. Wdn.18.03.2013odby³o siê
pierwsze Walne Zgromadzenie i powo³ane
zosta³y w³adze Zwi¹zku. Na stronie
internetowej: www.warszawskitaksówkarz.pl
mo¿naprzeczytaæ kto reprezentujeZwi¹zekod
strony formalnej. Postanowili�my trochê
wesprzeæ dzia³ania kolegów poprzez
publikacjê �deklaracji programowej�

czytaj na str.3

.
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Posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
czytaj na str.4-7
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OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa

tel. 22 240 30 88  kom. 693 25 77 99  ubezpiecz@ocac.waw.pl

UBEZPIECZENIA

STADION

W-wa
Wsch.

Sprzeczna 8

UBEZPIECZENIA

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

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

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )

KREDYTY
PO¯YCZKI

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

KREDYTY
PO¯YCZKI



Nadszed³ w koñcu czas aby napisaæ o przydatno�ci
rêcznegoradiotelefonuw taksówce.

W pracy od wielu lat u¿ywam rêcznej radiostacji i jestem z
niej bardzo zadowolony. Jest to MotorolaGP300. Jest dosyæ
du¿a i ciê¿ka, po prostumaswoje lata.Oferuje jednakwysok¹
jako�æ nadawania i odbioru. Jest te¿ bardzo odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Radiotelefon mo¿e i zabytkowy
lecz dzia³a, a niektórzy koledzy posiadaj¹ rêczniaki jeszcze
starsze (jak naszRed.Nacz. który czasamiwymachujeswoj¹
wielk¹, pó³kilow¹, dwudziestoletni¹ Motorol¹ P-210
wzbudzaj¹cpowszechn¹ weso³o�æ).

Obecniena rynkudostêpnes¹ma³e i porêczneurz¹dzenia,
które w zupe³no�ci spe³niaj¹ wymagania. Produkowane na
dalekim wschodzie, jako�ci¹ mog¹ zaskoczyæ, a na pewno
zaskocz¹ cen¹ w porównaniu do cen urz¹dzeñ
renomowanych firm zachodnich, amerykañskich i
japoñskich.

Opotrzebieposiadaniakana³u reklamacyjnegoniemuszê
nikogo przekonywaæ. Nic nie stoi na przeszkodzie ¿eby mieæ
go pod kontrol¹ ca³y czas, rzecz szczególnie przydatna
podczas wykonywania dy¿urów, tak, tak, w niektórych
korporacjach zdarzaj¹ siê takie szykany. W razie wywo³ania
przez centralê, kierowca mo¿e zostaæ zawieszony, je�li siê
nie zg³osi, a za pomoc¹ rêcznego radia przynajmniej us³yszy
¿e jest wywo³ywany. Nie wspomnê o tym, ¿e jedna z
wiêkszych warszawskich korporacji w zwi¹zku z przej�ciem
na systemgprs w ogóle dopuszcza u¿ycie rêcznej radiostacji
jako sprzêtupodstawowego,a nie tylkododatkowego.
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Reczniaki Pewnego razu dosta³em zlecenie, Rado�æ ,ul.Patriotów xxx,
po chwili oczekiwania do mojej taksówki wsiad³a pani i
ordynuje:
Kierowca:Ana jak¹ulicê?

No i jedziemy,Pani dyryguje:prosto,wprawo,w lewo ...
Wkoñcumówi:
Rozgl¹dasiê i stwierdza:
Terazpasa¿erkazaczê³adok³adniewertowaæmapê...
K:Nie ,nie bêdê !
K: Jasne,pewnie.

Za górami za lasami, zreszt¹ nie wa¿ne gdzie, pewnego razu
MIASTO spowi³ ca³un mgie³. Widoczno�æ spad³a do ledwo
akceptowalnegopoziomu,mo¿naby³o jednakpowoli jechaæ.
I tego p iêknego wieczora dos ta ³em z lecen ie
Tarchomin/Æmielowska/�wiatowida.Adres jak adres, jechaæ
trzeba. Na miejscu wsiad³o do mojej taksówki do�æ mocno
zawiane, metroseksualne towarzystwo. Po d³ugich
dyskusjach postanowili udaæ siê do centrum. Gdy jechali�my
nad Kana³em ¯erañskim, pan siedz¹cy na siedzeniu obok (a
zarazemprowodyrwycieczki) stwierdzi³:
Zaraz potem wjechali�my na most Grota. Pan popatrzy³ na
mniepodejrzliwie,zrobi³minêzwyciêzcy i powiada:
K:Gdzie?Na�rodkumostu?!?!
Pomy�la³em,¿emo¿e�le siê poczu³, czy co?Zatrzyma³emna
Wis³ostradzie ,w³¹czy³emawaryjneapanpowiada:

* * * * *
Na Ursynowiewsiad³a domojej taksówki klientka. Poprosi³a o
kursdoCentrum.Zapytana jak¹ tras¹sobie ¿yczy, odpar³a:
Bohatersko wiêc jedziemy: KEN, Dolinka, Pu³awska... Na
wysoko�ciDolnej pani ordynuje:
Zjecha³emDoln¹.
SkrêtwBelwedersk¹...skrzy¿owaniezGagarina...

* * * * *

Pasa¿erka:PoproszêdoJózefowa !
P: To ja pana porowadzê. Nawet sobie mapê z internetu
wydrukowa³am!

P: I to powinnobyæ tu ...
P:Ale to nie tutaj!

P: JATRZYMA£AMMAPÊDOGÓRYNOGAMI!!!

-Oooo...Wis³a....

P: Proszênatychmiastsiê zatrzymaæ !
P:Gdziepanmo¿e !Natychmiast !

P: Nie bêdzie nas pan obwozi³ ! Ka¿dy wie, ¿e w Warszawie
jest tylko jedna rzeka !WYSIADAMY!

P: -Japanapokierujê !

P: Terazwprawo !
P: Terazw lewo !

P:Niebêdziesiê pan�mia³ ?
P:Aleobiecujepan?

P: I terazw lewo !

P: Jak to dlaczego?PRZECIE¯TAKJE�DZI141!

Skrêcili�my w Spacerow¹... Goworka... I wyjechali�my
znowu na ul. Pu³awskiej.Zdziwiony dopytujê o celowo�æ
takiej jazdy.
K: Adlaczego tak jechali�my?
Wydawa³o mi siê ¿e zrozumia³em intencjê pasa¿erki.
Czu³a siê pewniej, jad¹c znan¹ sobie tras¹ autobusu...
Dopiero gdy wysiad³a zda³em sobie sprawê ¿e 141 to
mo¿e i je�dzi Doln¹ ale pó�niej bezwzglêdniepod¹¿anad
Wis³ê i pozani¹...

Pewnej zimowej, weekendowej nocy postanowi³em
zakoñczyæ ju¿ nierówn¹ taksówkow¹ bitwê i ruszy³em ze
�ródmie�ciaw kierunkuPragi. PrzyMuzeumNarodowym
z przystanku na ulicê wyskoczy³ elegancki obywatel w
marynareczce i macha. �Idealnie... Zawiezie mnie do
domu� ucieszy³em siê i zatrzyma³em. Obywatel wsiad³ z
przodu i pokazuje palcem na drug¹ stronê Wis³y.
Jadê...ale potrzebne jakie� szczegó³y wiêc wypytujê...a
ten nic nie rozumie. Wreszcie ³amanym rosyjskim wyzna³
¿e pragn¹³by siê znale�æw okolicach dw.Wileñskiego. Po
kilku jego �lewa,prawa,priama� znale�li�my siê na
ul.Okrzei. Tu mia³ byæ koniec, wiêc chce te moje 25 z³.
Obywatel (nie wiem jakiego kraju) zacz¹³ kombinowaæ
nad portfelem. Chyba nic tam nie znalaz³ bo rzecze do
mnie : �Pajdi sa mnoj, ja szto-nibudz haroszewo sdie³aju
dlia tiebia, budiesz udawlion� (dla nie znaj¹cych
rosyjskiego - jawna propozycja seksualna). Troszkê
os³upia³em, ale zabra³em mu ten potrfel (zreszt¹ warty
tego kursu) i brzydkimi s³owami nakaza³em przynie�æ
pieni¹¿ki z domu. Ten pokornie zgodzi³ siê, lecz
wysiadaj¹c wyrwa³ mi swój skarb z rêki i rzuci³ siê do
ucieczki. �No tak nie bêdzie!� pomy�la³em i goniê go.
Po�cig po rozpuszczonym sol¹ �niegu zakoñczy³ siê dla
obywatela przykro. Wytarzany w b³ocie i z rozbitym
nosem odku�tyka³ do bramy. Nie kontynuowa³em
po�cigu, gdy¿ portfel by³ mój, a w akcji zgubi³em
bluetouch�ow¹ s³uchawkê i postanowi³em jej poszukaæ.
Trochê to trwa³o bowpad³aw �nieg, po paruminutach zza
budynku pojawi³ siê dygocz¹cy �pasa¿er�. �Masz
pieni¹dze?� pytam, bo przyszed³ mi do g³owy �mieszny
pomys³. Kiwn¹³ g³ow¹ i wsiada do auta. Ruszy³em. �A
teraz zaznajomisz siê z polsk¹ policj¹� powiedzia³em
powoli. Spojrza³ namnie dziko, niespodziewanieszarpn¹³
za klamkê i wyskoczy³ ! Prêdko�æ by³a 40-50 km/h.
Popatrzy³em w lusterka. Tylko siê zakot³owa³o.
Wychodzê,a tu nikogo.Komados !

Mistrzowie Nawigacji

.

`

.
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Poradnik Malkontenta

GP 1200

GP 300Motorola  P 210

WOUXUN

NAVCOMM

BAOFENG

Opowiesci Niewyssane z Palca

Ucieczka DesantowcaJakie s¹wady i zalety rêczniaków?
Mo¿e po kolei... zalet¹ jest na pewno waga i rozmiar oraz
mobilno�æ, oraz fakt, ¿e mo¿na ustawiæ praktycznie ka¿d¹
czêstotliwo�æ w wybranym zakresie za pomoc¹ klawiatury,
bez u¿ywania specjalnych programatorów. No i cena. Wad¹
jest z regu³y niska odporno�æ na zak³ócenia (to nie s¹
profesjonalne urz¹dzenia do pracy), ale do pracy z
przemiennikiembazowymprzewa¿niewystarczaj¹ca.Nie da
siê zamontowaæ uk³adu identyfikacji, czyli numeru jakim
wy�wietlamy siê na centrali (tzn. da siê :D, ale jest to
makabrycznaprzeróbka,wiêc dla dobra ogó³u zapomnijmyo
takim rozwi¹zaniu ).

Jakie radio kupiæ? Na rynku wystêpuj¹ amatorskie radia
kilkupasmowe ale w taksówce z powodzeniem wystarczy
radio jednopasmowe. Ceny kszta³tuj¹ siê na poziomie od
stukilkudziesiêciudo kilkuset z³ za radio z dalekiegowschodu
(WOUXUN, NAVCOMM, BAOFENG itp), przez kilkaset za
radio renomowanej firmy(YAESU, ICOM, KENWOOD itp) w
tej samej klasie urz¹dzeñ do 1000 i wiêcej za urz¹dzenia
profesjonalne (MOTOROLA itp). Osobi�cie mia³em kilka
chiñczyków i by³em z nich mega zadowolony, koledzy te¿
maj¹,wiêcmogêpoleciæ.Parametry rêcznego radiamo¿emy
w sposób prosty poprawiæ stosuj¹c dodatkow¹ antenê.
Nadaje siê do tego doskonale typowa antena do
standardowego radia taksówkarskiego. Jednak, by osi¹gn¹æ
maksymalne efekty, polecam j¹ zestroiæ z pod³¹czonym
rêczniakiem.

Na koniec: Kana³y radiowe przyznane przez UKE s¹
chronione prawem i u¿ywanie ich bez zezwolenia jest
przestêpstwem �ciganym przez prawo! Maj¹c umowê z
korporacj¹ masz prawo korzystaæ z jej kana³u radiowego i
¿adnego innego ! Zak³ócanie i przeszkadzanie w pracy jest
przestêpstwem, poza tym �wiadczy o braku kultury i
niedojrza³o�ci emocjonalnej. S¹ �rodki techniczne które
pozwalaj¹znale�æ takiegodelikwenta.
Radiotelefon to nie zabawka.

Bin Laden
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Diagnostyka komputerowa
Wulkanizacja i Sprzeda¿ Opon

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34
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TARYFA.INFOTARYFA.INFO
.................................
Imiê i Nazwisko

.................................
Kod i Miasto

.................................
Ulica i Numer

Zamawiam dostawê pisma, pocz¹wszy od numeru:
Op³acono lub na konto: 19 1020 1127 0000 1102 0213 7008
gotówk¹ .......................

Przyjmuj¹cy Prosimy o zgodno�æ danych na przelewie i zamówieniu

.................................
Telefon kontaktowy

Pismo redaguje zespó³ w sk³adzie:
S³awomir Czajka (Red.Nacz.)
Tomasz Modzelewski
Justyna Portka
Adres i kontakt z redakcj¹:
ul. Sprzeczna 8 03-722 Warszawa
Tel. (22) 296 92 22
redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

PRENUMERATAPRENUMERATA

MOKOTÓW Malczewskiego 47A

OCHOTA Banacha 1A blok F
Tel. 22 250 28 01

PRAGA P£D.

PRAGA P£N.

REMBERTÓW

ŒRÓDMIEŒCIE

Komisariat Policji
Wilcza 21
tel.22 603 70 55

Nocna Pomoc Lek.
Sapie¿yñska 10

Tel.22 536-97-75
Apteka 24h

Mokotowska 12
tel.22 622 36 36

TARGÓWEK Kondratowicza 27B
Tel.22 675-89-85

URSUS Plutonu Torpedy 47
tel: 22 464-85-33

URSYNÓW Romera 4 :
Tel. 22 643-04-97

WAWER

WESO£A

WILANÓW

W£OCHY

WOLA

¯OLIBORZ

BEMOWO

BIA£O£ÊKA

BIELANY

Pismo wysy³amy w prenumeracie 6-cio miesiêcznej.
Dostawa za po�rednictwem Poczty Polskiej.
Pismo jest bezp³atne. Koszt opakowania i wysy³ki to
12 z³ za 6 kolejnych numerów. (6 x 2 z³)Czasopisma TARYFA.INFO

Wazne Informacje
.

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

MIEJSCE NA

TWOJ¥

REKLAMÊ

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Obs³uga Dotacji UE

biuro@ksiegi.biz

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

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa
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tylko przetrwanie dzi� i s³upki sonda¿owe jutro. Zorganizowana rok temu
spontaniczna akcja protestacyjna wymusi³a na urzêdnikach wykonanie
wyceny us³ugi taksówkowej i w efekcie podniesienieop³aty pocz¹tkowej z 6
na 8 z³ i obietnicê 10 z³ po up³ywie roku.Ale, có¿, jak partia mówi ¿e daje, to
mówi, jak mówi ¿e zabiera, to zabiera. Rok min¹³, podwy¿ki nie
zobaczyli�my. Teraz chodz¹ s³uchy o negocjacjach w tej sprawie, ale
czarno to widzê, bo stawiane s¹ takie warunki jak malowanie samochodów
na ¿ó³to,wymiana taksometrównadegresywne lub limit wiekowyauta.Przy
obecnym stanie rynku, przy jego zapa�ci, takie kosmiczne pomys³y
�wiadcz¹ o tym, ¿e jako grupa zawodowa jeste�my kompletnie
lekcewa¿eni.
Pora na wnioski. Wiosenny zastój z ca³¹ pewno�ci¹ spowoduje
podniesienie nastrojów w�ród taksówkarzy i mo¿na spodziewaæ siê
oddolnego parcia na organizacjê protestu. Wprawdzie wszystkie
dotychczasowe blokady powodowa³y, ¿e w³adza odkrywa³a w sobie chêæ
do rozmów i spe³nia³a czê�æ naszych postulatów, ale ¿adne zwyciêstwonie
zosta³o w pe³ni wykorzystane i po kilku miesi¹cach okazywa³o siê, ¿e
toniemy dalej. Uwa¿am, ¿e trzeba zmieniæ taktykê i zacz¹æ rozmawiaæ z t¹
w³adz¹ metod¹ faktów dokonanych - drog¹ prawn¹ zmusiæ do ustêpstw.
Jakiekolwiek inne, ustne, d¿entelmeñskie umowy nie bêd¹ respektowane.
Proponujê organizacjê zbiórki �rodków i wynajêcie kancelarii prawnej.
Spo�ród 10 tysiêcy warszawskich taksówkarzy przynajmniej po³owa wi¹¿e
swoj¹ przysz³o�æ z tym zawodem i sk³adka w wysoko�ci 100 z³otych
zostanie przez nich zaakceptowana. Rozmowy prowadzone przez
wynajêtego profesjonalnego prawnika bêd¹ musia³y byæ traktowane przez
w³adzê z pe³n¹ powag¹.Maj¹c w pamiêci kazusRomanaKluski i jego firmy
Optimus, dowodz¹cy, ¿e w Polsce mo¿na zniszczyæ ka¿dego przeciwnika
rz¹du, s¹dzê, ¿e powinni�my siêgn¹æ po mecenasa spoza granic naszego
kraju. Rodzime firmy dzia³aj¹ce w naszych realiach i maj¹ce instynkt
samozachowawczy, byæ mo¿e podejm¹ siê tego zadania, ale nie stan¹ do
prawdziwej konfrontacji z wszechw³adn¹ administracj¹. Tysi¹ce
niezale¿nych, polskojêzycznych, doskona³ych prawników pracuje w
zachodnich korporacjach i za godziwe wynagrodzenie wielu podjê³oby siê
reprezentowanianaszej bran¿y.
Tymczasem, zaciskaj¹c pasa, czekam na nadchodz¹ce oznaki
niezadowolenia i pojawienie siê pierwszego zdesperowanego, który
podejmiesiê realizacji tegopomys³u.

Atos

NABARYKADY!
Mamdo�æ!
Gdzie nie spojrzê, na jakikolwiek rachunek, zdro¿a³o. OK. My�lê taka
zmiana ustrojowa, ¿e wszystko dro¿eje, ale ludzie wiêcej zarabiaj¹.
Ludzie... Przecie¿ ja te¿ jestem �Lud�� ! A ja NIE MOGÊ zarabiaæ wiêcej !
W imiê jakiej� niepojêtej cudzej racji mam jednych woziæ tanio a innych
drogo,bymi siê �wyrówna³o� . Nocó¿zaDEBILIZM!
Mi siêmaop³acaæKA¯DYKURS!
Koledzy ! Taksówkarze !
Najwy¿szyczaspostawiæ tamê terrorowiRatusza i upomnieæsiê o swoje !
Jaknie potrafi¹ tychcennormalnie regulowaæ to niechnie reguluj¹ !!!
Jest naswWarszawie10.000czy tampodobnie,wyst¹pmy !
Tym listem chcia³em Was obudziæ. Przebud�cie siê ! Organizujemy siê w
Zwi¹zki, Stowarzyszenia i Izby, które sta³y siê takimi �partiami kanapowymi�
a gdzie si³a, gdzie ulica ? Przecie¿ONI siê nie ugn¹ przed niczym innymni¿
demonstracje...W nosie maj¹ nasze koszty i zarobki ! Co to za cyrki z tymi
kalkulacjami ? ¯e ja mam wiêcej nie zarobiæ ni¿...? A to czemu ? Do
komunikacjidop³acaj¹, to domnieniech te¿dop³ac¹,wtedypojadê taniej !
Jak na razie ¿aden zwi¹zek, ¿adna organizacja nie wspomina ¿e
powinni�my upomnieæ siê o swoje w sposób zdecydowany. Spotykaj¹ siê z
radnymi,prezydentami i kim tam jeszcze,pij¹ herbatki... Ilemo¿na jeszcze?
Pó³ roku ?Rok?Mo¿ewarto powiedzieæDO�Æ? Powinni�mypoprzeæ taki
zwi¹zekktóryna �Podwy¿kinie potrzeba�odpowie �ALEBÊDZIE!�.

Zróbmy CO� bo nas zakiwaj¹ na �mieræ.
Marek ze S³upa

501 20 47 47

25 kwietnia o godzinie 16.00 w PKiN odby³o siê posiedzenie
Rady Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Rady M. St.
Warszawy. Przewodniczy³ mu p.Tomasz Sybilski. Ratusz
reprezentowa³z-ca Prezydenta p.Micha³Olszewski.
Na posiedzeniu tym przedstawiciele Miasta i radni oraz
zaproszeni przedstawiciele �rodowiska taksówkarskiego
dyskutowali nad proponowanymi przez Miasto zmianami
uchwa³ w sprawie dodatkowych oznaczeñ taksówek
osobowych oraz ustalenia cen urzêdowych za przewozy
taksówkamiosobowymina tereniem. st.Warszawy.

Miasto przeprowadzi³o w�ród Warszawiaków oraz turystów
badania dotycz¹ce ró¿nych aspektów postrzegania przez
nich taksówek warszawskich oraz propozycji zmian
poprawiaj¹cych identyfikacjê legalnych taksówek. Wyniki
tychbadañprzedstawionow formiepokazumultimedialnego.
Miasto zaproponowa³o nastêpuj¹ce zmiany w oznakowaniu
taksówek:
- naprzedniej szybienie bêdzie informacji o taryfie
- na s³upku nie bêdzie kartonika dotycz¹cego reklamacji, ale
taka informacjabêdziena tylnej szybie
- nie bêdziekartonikaz cenami
Pozostanie hologram na przedniej szybie (�rodowisko
taksówkarskie uzna³o, ¿e jest on wa¿ny dla �rodowiska i
s³u¿b kontroluj¹cych taksówki). Nast¹pi zmiana
identyfikatora (bêdzie hologram lub inne zabezpieczenie,
data wa¿no�ci badañ lekarskich i bêdzie wype³niany
komputerowo). Pomys³ dodatkowych zabezpieczeñ jest
wynikiem zatrzymania przez s³u¿by kontroluj¹ce
taksówkarzy (policjê , ITD) kierowców legitymuj¹cych siê
fa³szywymi identyfikatorami - sprawy o fa³szowanie
dokumentóws¹w toku.
Hologram na szybê i identyfikator mia³yby byæ wydawane
przez miasto nieodp³atnie. W chwili obecnej op³ata
ponoszona przez taksówkarzy jest w wysoko�ci kosztów
wytworzenia poszczególnych elementów, a miasto do
ka¿dego z 7 wydawanych elementów wystawia odrêbny
kwitariusz, co powoduje, ¿e koszty obs³ugi s¹ wy¿sze ni¿
odp³atno�æod taksówkarzy.
Oznakowanie zewnêtrzne (paski boczne, naklejki na szybie i
herb) - miasto proponuje, ¿e okre�li wzór (wygl¹d, wielko�æ,
jako�æ wykonania), ale miasto nie bêdzie tego wydawa³o.
Naklejka zewnêtrzna umieszczana na przedniej szybie z

ZMIANY W OZNAKOWANIU TAKSÓWEK

podaniem taryfy dziennej i op³aty pocz¹tkowej zosta³aby
przeniesionado�rodkasamochodu.
Granice I strefy mia³yby siê pokrywaæ z granicami miasta - z
naklejki zniknê³obyokre�lenie III i IV strefy.
WARIANTII proponowanychzmian:
zaproponowana przez Biuro Promocji M. St. Warszawy
zmiana oklejenia przednich drzwi (buduj¹ w tej chwili markê
"WARSZAWA"): na pasku bocznym na bia³ym tle numer
boczny i pod nim napis "Miasto Sto³eczne Warszawa" a pod
nim numer telefonu do korporacji. Druga propozycja to du¿e
paski z du¿ym numerem bocznym i napisem "Miasto
Sto³eczne Warszawa" naklejona na przednich drzwiach pod
klamk¹.
Rada Miasta nie mo¿e zakazaæ korporacjom reklam na
przednichdrzwiach (nawet je�li jedna z korporacji oklei³a je w
sposób utrudniaj¹cy zauwa¿enie, czy herb miasta jest czy
goniema).
Rada Miasta przedstawi³a kwestiê uchwalenia wygl¹du
taksówekMinisterstwuTransportu.
G£OS�RODOWISKAWWKWESTIIOZNACZEÑ:

:
Sugestia publiczna dotycz¹ca poprawy jako�ci samochodów
przy zachowaniu obecnych cen jest nierealna. Oznakowanie
taksówek jest istotne dla miasta i pasa¿erów, ale to
taksówkarze musz¹ siê dostosowaæ. Dla kierowców jest to
kwestia wtórna. Wa¿ne dla nich natomiast jest, ¿e co 4
samochód wykonuj¹cy us³ugi taksówkowewWarszawie jest
nielegalny. Co Rada chce z tym zrobiæ ? Jest ponad 3000
przewo�ników kompletnie nielegalnych, nie p³ac¹cych
¿adnych op³at ani podatków. Szkoda czasu na kruszenie
kopii o oznakowania. Zmiany bêd¹ dotyczy³y jedynie
legalnych taksówkarzy i bêd¹ powodowa³y jedynie
dodatkowe kary od s³u¿b za niedostosowanie do nowych
wytycznych.

:
Na naklejce na tylniej szybie powinna pozostaæ informacja o
III i IV taryfie obowi¹zuj¹cej przy wyje�dzie poza miasto.
Bêdzie to powodowa³o awantury z pasa¿erami i wzywanie
policji.

: Sprzeciw przeciwko brakowi Syrenki na
przednichdrzwiach.Nielegalni niemaj¹ syrenek i dziêki temu
³atwiej odró¿niæ taksówkarza legalnego od nielegalnego czy
te¿ "zamorskiego" uprawiaj¹cego piractwo na warszawskim
rynku. Poparcie pomys³u wprowadzenia zabezpieczenia
licencji hologramem. Taksówkarze nie bêd¹ mieli nic
przeciwko p³aceniu za hologram. Propozycja, aby tak¿e
numer boczny na pasku na drzwiach by³ w formie hologramu
(jako trzeciezabezpieczenietego rodzaju)
W odpowiedzi na g³os �rodowiska pani kierownik Biura
Promocji powiedzia³a, ¿e ich zdaniem wystarczy napis
"Miasto Sto³eczneWarszawa" pod numerem bocznym. Herb
miastamabyæprzeznaczonydowy¿szychcelów.
Zdaniem Miasta (p. prezydent Olszewski) wystarcz¹ 2
hologramy i trzeci nie jest niezbêdny.

Czynie powinnosiê ujednoliciæwygl¹dukoguta?
W kwestii ujednolicenia wygl¹du: Korporacje

Pawe³ Biedrzycki (Zrzeszenie Transportu Prywatnego)

Jaros³aw Iglikowski (Zwi¹zek �WarszawskiTaksówkarz�)

Arkadiusz Gr¹dzielewski (Grupa Inicjatywna Taksówkarzy
Warszawa)

RomanKrakowski (taksówkarz i radny¯oliborza):
Biedrzycki:

Posiedzenie
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
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5. Wszystkim chwastom i innym parówkowym skryto¿ercom
mówimy stanowcze nie! Nie damy sobie odebraæ tego na co
ciê¿kopracujemy.Rêcepreczodnaszychkieszeni !!!
P.s. Czas na zwi¹zek z prawdziwego zdarzenia!.

Tomek (dane znane redakcji)

MECENASA!
1 stycznia br. samorz¹dy w ca³ym kraju wprowadzi³y
podwy¿kê cen biletów komunikacji miejskiej. Najbardziej
zdro¿a³y w Warszawie - podstawowy bilet z 3,60 na 4,40 z³.
Uzasadnienie lakoniczne - rosn¹ce koszty eksploatacji
taboru. Trzeba wiêcej wydaæ na zakup nowych pojazdów,
wiêcej kosztuje serwis, czê�ci zamienne i paliwo, a poniewa¿
inflacja postêpuje wiêc musz¹ te¿ wzrosn¹æ wynagrodzenia
kierowców. Jasne i logiczne,wszyscys¹pe³ni zrozumienia.
Tylko dlaczego, do diab³a, taksówkarzomodmawia siê zgody
na podniesienie stawek? Czy oni nie musz¹ wymieniaæ
samochodów, czy im koszty serwisowania i paliwa nie
wzros³y, czy ichwynagrodzeñnie dotyka inflacja?
Przed laty konstytucyjna wolno�æ dzia³alno�ci gospodarczej
w tym zawodzie zosta³a zniesiona, daj¹c gminommo¿liwo�æ
ustalania maksymalnych cen taksówek. Cel by³ szczytny -
przeciwdzia³anie ra¿¹cemu zawy¿aniu op³at za przejazd.
Jeszcze na pocz¹tku lat dwutysiêcznych jako� to dzia³a³o,
radni reagowali na postulaty bran¿y i ustalali granice op³at
powy¿ej stawek wyliczonych przez zwi¹zkowców. Potem
okaza³o siê, ¿e do taksówek wmiesza³a siê polityka i to
wyj¹tkowe prawo zaczêto wykorzystywaæ do innego celu -
dla przypodobania siê wyborcom. Radni Warszawy
zdecydowali siê na dzia³anie wbrew intencjom prawodawcy,
z³amali ducha ustawy i nadu¿yli swoich kompetencji. Tak
nies³ychane zuchwalstwo mo¿na t³umaczyæ tylko w jeden
sposób: do w³adzy doszli kombinatorzy, dla których
przegrana w wyborach to duuuu¿e k³opoty i nie cofn¹ siê
przed niczym, aby tê w³adzê utrzymaæ. A taksówka w cenie
autobusu, to jest co�, czemu Kowalski z rado�ci¹
przykla�nie. Có¿ z tego ¿e marne i niebezpieczne
samochody, ¿e zasypiaj¹cy kierowcy? Wa¿ne, ¿e dzi�
Kowalski nie musi siêgaæ do portfela, wystarczy gar�æ
drobnych z kieszeni aby skorzystaæ z tego luksusowego
�rodka transportu. Autobusy i tramwaje zdro¿a³y, ale
taksówki dalej tanie, wiêc �redni koszt przejazdu da siê
prze¿yæ.
Rz¹dz¹cy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e to droga donik¹d, ¿e po
kilku latach doprowadzi to do degeneracji taksówek.Problem
w tym, ¿e kilka lat dla tych ludzi to epoka, dla nich liczy siê

Red. List jest prawdopodobnie reakcj¹ na kolportowany
w�ród kierowców Ele-Taxi projekt wniosku o oparcie stawki
pocz¹tkowej o 3-krotno�æ stawki za km. Wniosek by³
podpisany równie¿ przez Solidarno�æ, ale jak dzisiaj wiemy
Zwi¹zek siê w koñcu z tych pomys³ów wycofa³ i popar³
bezwzglêdn¹podwy¿kê.

Taksówkarze

listy pisza...
REPREZENTACJACZYLI TARGOWICA

...takie w³a�nie s³owa cisn¹ mi siê na usta po wie�ciach z
ostatniegoposiedzenia �komisji� taksówkowej.
Bo poza tym ¿e w³asnie chc¹ nam zlikwidowaæ drug¹ strefê
taxi (ciekawe kto z radnych mieszka tam i chce tym
sposobem zaoszczêdziæ kopi¹c ca³e �rodowisko, sprawcê
(sprawców), trzebaustaliæ personalniebo decyzjêpodejmuje
rada miasta ale kto� im te pomys³y podrzuca i je promuje) z
drugiej strony �rodowisko taksówkarskie nigdy nie mia³o
dobrej reprezentacji. Z tym ¿e teraz przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych pojechali po tzw. Bandzie.
Paradoksalnie projekt op³aty postojowej jako 3 krotno�ci
stawki jest ich autorstwa. Panowie proponuj¹ obni¿enie
stawki. Czy my jeste�my po tej samej stronie? Bo ja
podpisywa³em petycjê o podwy¿kê. Celem obni¿ki by³oby
jakoby zachêcenie klienta do korzystania z taksówek, wiêc
jako aktywni taksówkarze (bo czê�æ je�dzi zawodowo, reszta
ma ciep³e gniazdko w zwi¹zkach) czemu nie je¿d¿¹ po
ni¿szej stawce tylko proponuj¹ bzdurne rozwi¹zania
systemowe które nie do�æ, ¿e z automatu zabieraj¹ nam
wszystkim pieni¹dze z kieszeni to jeszcze Panowie
ci przedstawiaj¹ je jako naszw³asny pomys³ ! Ilu taksówkarzy
jest w waszym �miesznym zwi¹zku bo nie mo¿e byæ was
wielu. Poproszê dane liczbowe. Co Wam daje prawo byæ
reprezentantem �rodowiska? Mówcie za siebie ! Jako�
wiêkszo�æ korporacji taksówkarskich na brak pracy nie
narzeka, zarówno tanich jak i drogich. A na pewno tych które
potrafi¹zadbaæo klientaodpowiednimserwisem.
Czyimwy jeste�cie reprezentantem? Niemoim , napewno!
Natomiast wszyscy narzekaj¹ na wzrost kosztów i coraz
mniejsz¹ op³acalno�æ pracy. Tu jest problem ,a nie w ilo�ci
zleceñ. Podwy¿kê wymusza sytuacja na rynku a nie nasza
pazerno�æ.
W zesz³ym roku ratusz przyzna³ ¿e ceny s¹ zani¿one i
podniesiono op³atê wstêpn¹. Przedstawicielom �rodowiska
zale¿y chyba na dobrych stosunkach z lobby z ratusza (piszê
lobby z ratusza bo nie wiem jak inaczejmo¿na nazwaæ grupê
osób w ratuszu które optuj¹ za obni¿k¹ cen podwy¿szaj¹c
jednocze�nie ceny komunikacji, likwiduj¹c linie autobusowe,
jedynymwyt³umaczeniem takiej postawy jest fakt zakupienia
nieruchomo�ci na wichurze i chêæ dowarto�ciowania siê
jad¹c tani¹ taksówk¹ na te odludzia. Niestety my
kompleksównie leczymy ,mywozimy ludzi) tak¿euwa¿am¿e
w kwestii reprezentowania �rodowiska taksówkarskiego
gorzej byæ nie mo¿e.podoba³ mi siê pomys³ oddolnej
inicjatywy typuGAPale z osta³ zmarnowanyprzez pazerno�æ
przywódców. Zainteresowani wiedz¹ o co chodzi.i
reprezentacji na takim poziomie potrzeba do rozmów z
miastem (tylko ¿eby nie kradli!!). Mój pomys³ na zmiany jest
nastêpuj¹cy:
1. Maksymalna op³ata wstêpna 12PLN (dlaczego, ano
dlatego¿e za chwilêbedzieznówdyskusjao podwy¿ce)
2. Oparcie kalkulacji stawek o parytet oleju napêdowego,
benzyny i LPG.
3. Powo³anie komisji z z³o¿onej z przedstawicieli �rodowiska i
ratusza, wspartej przez ekonomistów i innych fachowców
która razw rokuanalizowa³aby ten parytet (chodzi o ustalenie
proporcji cen np.paliw do op³aty wstepnej i postojowej oraz
stawekmaksymalnych - nikt nie zmusza do podwy¿ki stawek
za kilometr, jest to indywidualna sprawa korporacji i
niezrzeszonych)
4. Ta sama komisja ustali³aby w jakis cywilizowany sposób
granice drugiej strefy taxi,bo to co jest teraz zosta³o
narzucone jest chamskie i nieracjonalne, sta³o siê to w
porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi wiêc tym panom
ju¿podziêkujemy.

Poni¿ej prezentujemy nades³ane do redakcji listy. S¹ to
mo¿e postawy skrajne ale trudno odmówiæ im w³a�ciwej
argumentacji.Pisowniapozosta³aoryginalna.

CENY URZÊDOWE
ZAPRZEWOZY TAKSÓWKOWE

Miasto zak³ada podwy¿kê maksymalnych op³at. Obecnie
maksymalna cena za 1 km to 3 km, maksymalna cena za
pierwszy kilometr to 8 z³, a maksymalna cena za 1 godzinê
postoju to 40 z³.

: Chcia³bym poinformowaæ Pañstwa
radnych, ¿e op³ata postojowa w³¹cza siê tak¿e w korkach
przy prêdko�ci do 20 km/h. (g³osy z sali : przy prêdko�ci do 5
km/h !!! )W innychdu¿ychmiastach (Poznañ,Wroc³aw, £ód�,
Katowice) tak¿e nowelizowano w 2011 roku ceny us³ug
taksówkowych. W £odzi ceny tych us³ug s¹ najwy¿sze i
stawki s¹ oparte o kwotê p³acon¹ za u¿ywanie samochodu
prywatnego do celów firmowych, tzw. kilometrówkê. W
zestawieniunie ujêtoTrójmiasta.
W £odzi jest najni¿szy wska�nik nasycenia taksówkami
rynku (najwiêcej mieszkañców na 1 taksówkê). Najwy¿szy
wska�nik nasyceniawystêpujew Poznaniu i Warszawie (187
mieszkañcówna taksówkê).
W kwestii ceny: w Warszawie 41% taksówek je�dzi po 2,20-
2,40 z³/km, 3% po 3 z³/km (za stawkê maksymaln¹ je¿d¿¹
kierowcy nie nale¿¹cy do korporacji maj¹ce postoje w
popularnych miejscach turystycznych, przy dworcach i
lotnisku oraz pojawiaj¹ce siê ostatnio w niektórych
korporacjach taksówki "PREMIUM".
Robiono badania w poszczególnych dzielnicach dotycz¹ce
rozszerzenia I strefy. Za jej rozszerzeniem by³y zw³aszcza
Wilanów iBia³o³êka.
Miasto proponuje zmianê ceny za 1 km z 3 na 3,50 i za 1
godzinê postoju z 40 na 60 z³ oraz wprowadzenie 24 i 31 XII i
w Wielk¹ Sobotê od godziny 17.00 stawki �wi¹tecznej. Ta
ostatnia zmiana mia³aby pozytywnie wp³yn¹æ na dostêpno�æ
taksówekw tedni.
Przygotowane w 2011 roku analizy wykaza³y, ¿e jazda
poni¿ej 1,70 z³/km jest nieop³acalna i to siê zasadniczo nie
zmieni³o.
Postulowane przez �rodowisko taksówkarskie podniesienie
op³aty za pierwszy kilometr na 10-12 z³ po przemy�leniu i
analizie miasto uwa¿a za zbyt wysoke i zdaniem miasta nie
powinno siê jej zmieniaæ, aczkolwiek jeste�my dalej otwarci
naargumenty�rodowiska taksówkarskiego.
�RODOWISKOWSPRAWIEZMIANCEN:

: Proponowane zmiany s¹ czê�ciowo
akceptowalne. Jednak¿e w 2011 roku w trakcie rozmów
przedstawicieli Miasta z taksówkarzami pad³a obietnica, ¿e
stawka za I km zostanie podniesiona na 10 z³. Minê³o pó³tora
roku i taka podwy¿ka nie zasz³a. Op³ata pocz¹tkowa
obejmuje nie tylko przejazd 1 km, ale tak¿e odstawienie
samochodu (W chwili obecnej wiêkszo�æ taksówek jest
wzywana telefonicznie i musi dojechaæ pod adres
rozpoczêciakursu).
Rozszerzenie granic I strefy do granic miasta jest
dodatkowym argumentem za t¹ podwy¿k¹. Obecnie granica
wschodnia jest wysuniêta a¿ za szosê lubelsk¹ i do
najbli¿szego postoju, z którego mo¿na odjechaæ jest 13 km.
Mo¿e byæ tak, ¿e taksówkarz dojedziew pobli¿e granicy i tam
bêdzie mia³ kurs za 8 z³, po którym musi "wróciæ do
cywilizacji". Efekt: kto� zamawiaj¹cy taksówkê np ze Starej
Mi³osnej jej nie dostanie ze wzglêdu na ryzyko krótkiego
kursu po dalekim doje�dzie. Innym takim miejscem jest
Bia³o³êka, czy Okêcie Raszyn. Pytanie pasa¿era przez
dyspozytorkê, dok¹d bêdzie jecha³, nic nie zmieni, poniewa¿
pasa¿erniemusi powiedzieæprawdy.
Prosimy o podwy¿kê op³aty pocz¹tkowej na 10 z³. Dojazd do
klientaczêsto jest d³u¿szyni¿ kurs.Podwy¿ka takanie zburzy
rynku,ale da szansêprzetrwaæ taksówkarzom.

: Dla 4 osób przejazd taksówk¹ w nocy jest tañszy

Prezydent Olszewski

Biedrzycki

Krakowski

taksówkarskie powsta³y, ¿eby taksówkarze mieli pracê.
Zak³adali je taksówkarze. Zaczê³o siê od zrzeszeñ oko³o 20
lat temu. Korporacje tworzy³y w³asny wizerunek w walce o
klienta. Je�li by³oby tak jak za granic¹ (ilo�æ pracy i
uregulowania), korporacje nie mia³yby prawa bytu i
taksówkarze nie ponosiliby kosztów dzia³ania korporacji. Dla
taksówkarza oznaczenia to temat kompletnie wtórny. Nie ma
znaczenia, czy na drzwiach bêdzie syrenka, czy jaki� ptak,
np. ³abêd�...

Amo¿ebyæ kaczka?
Tak, chocia¿mi siê inaczej kaczka kojarzy, ale na

powa¿nie to problem polega na tym, ¿e te oznaczenia bêd¹
obowi¹zywa³y legalnych taksówkarzy, a nie nielegalnych,
których nie obowi¹zuj¹ ¿adne przepisy. Problemem tak
naprawdê jest �ciganie nielegalnych. Czê�æ taksówkarzy
ucieka w szar¹ strefê ze wzglêdów finansowych bo maj¹
obci¹¿enia zwi¹zane z dzia³alno�ci¹, których nie maj¹
nielegalni.

Czy �ród³em problemów jest przewóz
osób?
Ogólne:Tak, tak....

Czy zmianaustawyco�zmieni³a?
Zniknêli przewo�nicy oznakowani, ale zosta³a

"ochrona osób" i pojawili siê ca³kowicie nie oznakowani. Ci
ca³kowicie nie oznakowani og³aszaj¹ siê w internecie i
rozdaj¹ wizytówki. Zamawiaj¹cego informuj¹, ¿e pod
adresem stanie samochód na awariach. Pe³no jest takich
reklam i samochodów i nikt nie �ciga organizatorów tego
procederu. Reklamuj¹ siê, ¿e s¹ tañsi od legalnych
taksówek, co czêsto nie jest prawd¹, ale klienci nie wiedz¹,
¿e s¹ oszukiwani. Kierowcy takich pojazdów nie maj¹
¿adnych urz¹dzeñ do badania odleg³o�ci, kas fiskalnych ani
taksometrów. Cenê wyliczaj¹ z jakich� tabelek przeliczaj¹c
punkty, albo "z sufitu". Inspekcja Transportu w czasie
ostatnich kontroli z³apa³a jedynie kilkana�cie samochodów
�wiadcz¹cych nielegalnie us³ugi taksówkowe. Problem
stanowi tak¿e przekaz pojawiaj¹cy siê w mediach (o
nielegalnych taksówkarzach: "Ale oni s¹ tañsi"). Na stadionie
te¿ s¹ tañsze towary nielegalne i nikt tego nie reklamuje w
mediach tak, jak mówi siê o "tañszych" nielegalnych
t a k s ów k a c h . P y t a n i e w b a d a n i u b y ³ o � l e
sformu³owane...¯ycie w Warszawie jest za drogie,
komunikacja jest za droga...odpowied� bêdzie zawsze taka
sama.. Co Wy jako radni jeste�cie w stanie zrobiæ, bo
taksówekwkoñcunie bêdzie.

: Miasto bêdzie pracowa³o nad kwesti¹
eliminacji nielegalnych taksówkarzy. Jest to jednak poza
kompetencjami miasta. Mamy nadziejê, ¿e podjêta zmiana
ustawy to zmieni. Zastanowimy siê, co z tym fantem mo¿na
dalej zrobiæ. Wracaj¹c do tematu dyskusji: sprawa
oznakowania taksówek nie jest kwesti¹ wtórn¹, co wykaza³y
przeprowadzonebadania.

Pani zBiurapromocji:
Biedrzycki:

Przewodnicz¹cy:

Przewodnicz¹cy:
Biedrzycki:

Prezydent Olszewski



ni¿ komunikacj¹ miejsk¹. Zdarzaj¹ siê tak¿e osoby, które z
Okêcia je¿d¿¹ na 1 Sierpnia, po czym taksówkarz musi
wróciænaOkêcie.

W 2011 pad³y pewne
zapewnienia. By³a mowa o 10 z³. Chcemy o tym
przypomnieæ.

Z tych rozmów zapewne s¹ stenogramy,
postaramy siê z nimi zapoznaæ przed nastêpnym
posiedzeniem.

Taksówkarze to wolne podmioty
gospodarcze, dla których ceny s¹ regulowane urzêdowo.Od
2001 roku op³ata pocz¹tkowa jest zawsze maksymalnie
wykorzystywana. Prosimy o podniesienie maksymalnej
op³aty pocz¹tkowej po to, ¿eby o stosowanej op³acie
pocz¹tkowej mogli decydowaæ taksówkarze. Mo¿e w
zwi¹zkuz tymwartobyby³opodnie�æ tê op³atêdo12z³.

2 ekspertyzy przygotowane na zlecenie
ratusza w 2011 roku potwierdza³y s³uszno�æ oczekiwañ
taksówkarzy. W 2011 r. nie podniesiono op³aty pocz¹tkowej
na 10 z³, a jedynie na 8 argumentuj¹c, ¿e nie bêdzie staæ na
taksówkêosóbubo¿szychpodje¿d¿aj¹cychnp do lekarza.W
2012 rokumia³a byæ podwy¿ka o nastêpne 2 z³. Taksówkarze
wierzyli w umowê spo³eczn¹, ¿e bêdzie ona obowi¹zywa³a.
Prosimy wzi¹æ od uwagê tamte ekspertyzy i zmiany cen,
które zasz³yod2011 roku.
Nie nale¿y siê baæ tej podwy¿ki. Taksówkarze pokazali, ¿e
ceny przystosowuj¹ do realiów rynkowych. Rynek sam
reguluje ceny. Taksówkarze bêd¹ mieli ten komfort, ¿e bez
oczekiwanianauchwa³êRadybêd¹mogli regulowaæcenê.

Aspekt prawny: w ocenie ekspertów ju¿ w 2011
roku op³acalna op³ata startowa wynosi³a 10,58. Dlaczego
miasto chce, aby ustalona stawka by³a nieop³acalnaz punktu
widzenia tamtychekspertyz?

: Jak kszta³tujesiê obecniecenastartowa?
92%ma8z³, 8%6z³

Dzisiaj nie podejmiemy decyzji w tej
sprawie. Zostanie zorganizowane spotkanie w tej sprawie w
czerwcu.

Micha³ Wiêckowski (Solidarno�æ):

Przewodnicz¹cy:

Wojciech G³a¿ewski (Krajowa Izba Gospodarcza
Taksówkarzy):

Gierdzikowski:

Tadeusz Stasiów (Krajowa IzbaGospodarczaTaksówkarzy):

Iglikowski:

Przewodnicz¹cy
PrezydentOlszewski:
Przewodnicz¹cy:

Prezydent Olszewski

G³a¿ewski:

Biedrzycki:

Prezydent Olszewski:

Biedrzycki:

: W wyniku konkluzji z raportów z 2011
roku podniesiono stawkê startow¹ na 8 a nie 10 z³otych. Nie
pad³a ¿adna obietnica dalszej podwy¿ki. Wycofali�my siê z
takiej propozycji, bo rynek nie zbli¿y³ siê do maksymalnej
ceny 3 z³/km. Przygotowana zostanie nowa analiza. Na
chwilê obecn¹ trzeba doprecyzowaæ to, co w uchwa³ach.
Nastêpne posiedzenie bêdzie w czerwcu. Intencj¹ nie
podnoszenia 8 z³ na 10 lub 12 jest próba ochrony klientów na
krótkie dystanse. Poza tym taksówka nie jest g³ównym
elementem transportu miejskiego. Znajduje siê ona na 4
miejscu za transportem pieszym, rowerami i komunikacj¹
miejsk¹. Miasto analizowa³o model berliñski i londyñski
komunikacji miejskiej. Tam dystans do 2 km jest taniej
kalkulowany ni¿ kilometry powy¿ej 2. W Polsce jest
odwrotnie. Rada miasta nie mo¿e wprowadziæ tego typu
zmian, poniewa¿ nie le¿y to w jej kompetencjach i wojewoda
uchyli³by tak¹ uchwa³ê. Ponadto nie ma mo¿liwo�ci
ustawienia takiego rodzaju op³aty na taksometrze. Miasto
mia³o tak¿e pomys³, aby uwarunkowaæ postojowe i op³atê
pocz¹tkow¹od ceny za km, ale 2 opinie prawne i �rodowisko
s¹ przeciwne zmianom tego rodzaju. Tego typu rozwi¹zanie
mog³oby ukróciæ praktykowane przez niektórych
taksówkarzy zani¿anie ceny za km. Jedynymi sk³adnikami,
jakie mo¿e zmieniæ miasto, aby by³o to odczuwalne przez
klientów "krótkotrasowych" jest to, co w propozycji.
My�leli�my tak¿eododatkowejop³aciezaprzewózpowy¿ej4
pasa¿erów (busy), ale nadal siê zastanawiamy, jak mia³oby
to wygl¹daæ. Op³ata za taksówkê musi byæ zgodna z
taksometrem. Poza granicami miasta obowi¹zuje cena
umowna. Cennik obowi¹zuje jedynie w granicach miasta.
Wyje¿d¿aj¹c poza granice kierowca powinien zamkn¹æ
taryfikator i umówiæ siê na cenê dalej np. 15 z³ od granic
miasta do Jab³onnej. (g³osy z sali: albo 50 z³ ....albo 100 z³ ...).
Tak,mo¿e i 100z³, je�li tak ustali z pasa¿erem.

Chodzi o to, ¿eby przeciwdzia³aæ patologii.
Powinno siê chroniæ nie tylko klientów, ale tak¿e taksówkarzy
(przedplajt¹).

Op³atapocz¹tkowaobejmuje tak¿edojazd (jest to
dojazd + pierwszy kilometr z pasa¿erem). 3 i 4 taryfa s¹
taryfami pomocniczymi, ¿eby nie liczyæ podwójniewskazania
taksometru od granicy miasta. Taksometry s¹ urzêdowo
ustawiane. Nie wyobra¿am sobie dyskusji z pasa¿erem o
cenienagranicymiasta !

Miasto okre�la cennik jedynie w
granicach miasta. Decyzja, czy taksówkarz poza jego
granicami zaproponuje podwójn¹ stawkê za km czy inn¹
formê rozliczenia, miasta nie interesuje i nie le¿y w jego
kompetencjach.

Kasa fiskalna uniemo¿liwia zmianê z ceny
liczonej na podstawie taksometru na cenê umown¹w trakcie
kursu.

Stasiow:

Przewodnicz¹cy:

Biedrzycki:
Prezydent Olszewski:
G³a¿ewski:

Prezydent Olszewski:

�rodowisko taxi:

Prezydent Olszewski:

Biedrzycki:

Prezydent Olszewski:
�rodowisko taxi:
Przewodnicz¹cy:

W obecnej sytuacji �rodowiska taksówkarskiegona
rynku warszawskim istotne jest co jeszcze mo¿na zrobiæ na
tym rynku w kwestii jako�ci i czêstotliwo�ci kontroli
nielegalnych przewo�ników oraz kwestia zmian prawa
dotycz¹cego karania nielegalnych (obecnie od schwytania
na gor¹cym uczynku do ukarania trwa to blisko 3 lata ! A po
kontroli skontrolowanywraca do tego samego procederu, bo
jeszczenie zosta³ ukarany !)

Wasze �rodowisko nie jest szczególnie
sprawiedliwie traktowane w polskim prawie, ale mamy takie
prawo, jakiemamy.

A mo¿e wprowadziæ op³atê za podstawienie
taksówki zamówionej telefonicznie?

Sprawdzimy, czy istnieje prawna
mo¿liwo�æ takiego rozwi¹zania.

Pozwólmy dzia³aæ rynkowi. Ustalmy stawkê
maksymaln¹ i pozwólmy decydowaæ taksówkarzom.Wa¿ne,
¿ebypasa¿erzna³ i akceptowa³stosowanestawki.

Chêtnie zorganizujemy spotkanie
dotycz¹ce patologii w bran¿y taksówkowej. Obecnie
KomendaG³ównaPolicji prowadzipostêpowaniewsprawie2
przedsiêbiorstw ukrywaj¹cych przewo�ników (jest to
przestêpstwo gospodarcze) Dzisiaj zosta³o kontrolowanych i
z³apanych 10 nielegalnych (nieoznakowanych, nielegalnie
oznakowanych i nie dostosowanych technicznie). Proszê
pamiêtaæ, ¿e to klient zamawia taksówkê i to, czy zamówi
legaln¹ czy nielegaln¹ jest g³ównie kwesti¹ doinformowania
go w kwestii ró¿nic. Na pocz¹tku czerwca zorganizujemy
posiedzeniekomisji dotycz¹cenielegalnegoprzewozu.

Prosimy o lepsze informowanie klientów o
prawid³owym oznaczeniu i metodach rozpoznawania
legalnych warszawskich taksówek. Mo¿e warto by by³o
przeprowadziæ akcjê informacyjn¹. Czy w kwestii
nielegalnych taksówekmiastowspó³pracujeze skarbówk¹?

Izba Skarbowa odmówi³a wspó³pracy
zewzglêdu na nisk¹ szkodliwo�æ czynu. UKSwspó³pracuje z
miastem i prowadzi postêpowania oraz kontrole.
Postêpowania prowadzone przez Komendê G³ówn¹ Policji
dotycz¹ tak¿esprawskarbowych.

Pierwsze spotkanie z UKS i Przestêpczo�ci¹
Gospodarcz¹ by³o 3 lata temu. Podali�my �na tacy� 3
przedsiêbiorców ³ami¹cych prawo z informacjami co, gdzie,
jaki i kiedy.Do tej porybrakefektów.

W jednym przypadku jest sprawa
prokuratorska.

Zatem SUKCES ! Dziêkujemy za
informacjê.

Zamykam posiedzenie. Na kolejnym
spotkamysiêwczerwcuwsprawiedecyzji co do zmiancen.
I tak to siê dzia³o w kwietniowy poranek na 20-tym piêtrze
Pa³acu Kultury, gdzie zebra³ siê ca³y kwiat Warszawskiego
Taksówkarstwa na turniej z Wys³annikami Ratusza pod
bacznymokiemRadyMiasta.My na nich, ¿e nielegalnychnie
�cigaj¹, oni ¿eSyrenki niepotrzebne.My¿e cenapocz¹tkowa
za niska, a oni ¿e owszem, tak, II strefa taxi do likwidacji.
Praktycznie ¿adnej merytorycznej dyskusji. Ratusz
zakomunikowa³ Radzie Miasta swoje propozycje poparte
sk¹pym materia³em badawczym. Badania przeprowadzone
po�ródWarszawiakówdotyczy³y g³ówniewygl¹du taksówek i
spo³ecznej o nich �wiadomo�ci. Odby³a siê na ten temat
nawet sprawnieprzeprowadzonamultimedialnaprezentacja.
Po tym piêknym pokazie marnotrawstwa naszych
pieni¹¿ków z bud¿etu, nast¹pi³o to co nast¹piæ musia³o czyli
kube³ek zimnej wody na g³owy naszych kochanych
zwi¹zkowców i przedstawicieli. �¯adnychmarzeñ, Panowie!�
Nasze miejskie w³adze nie uzna³y za stosowne pochyliæ siê
nad trudnym zagadnieniem cen maksymalnych za us³ugi
taxi. Wszelkie propozycje co do podwy¿ek nie bior¹ nas pod
uwagê jako strony. Nie pad³o ani razu s³owo �op³acalno�æ�
czy �uczciwy zysk�. Oczywi�cie dlatego, ¿e nie mog³o !

Jakakolwiek próba kalkulacji cen dowodzi ¿e Ratusz
sztucznie zani¿a ceny, nie pozwalaj¹c na uczciw¹ grê
rynkow¹ i kszta³towanie cen przez popyt, poda¿, jako�æ
us³ug... I tym podobne g³upoty na które nowoczesnyw³odarz
wielkiego miasta zwracaæ powinien uwagê. Us³yszeli�my
tylko ¿e �nie, bo za drogo�... Ale o ile za drogo i z czego ta
pewno�æwynika - Ratuszmilczy.W kwestii II strefy te¿mamy
niebywa³e propozycje ! Likwidacja II strefy ³¹czy siê (w.g.
specjalistówUrzêduMiasta) z likwidacj¹wcenniku taryf 3 i 4.
Bo po co nam to... Bêdziemy jechaæ 1 i 2 taryf¹ do granic
miasta, a potemDOGADAMYSiÊ z pasa¿erem.To nie ¿art...
To jest oficjalnestanowiskoUrzêduMiasta !!! REWOLUCJA!
My, taksówkarze, w odró¿nieniu od ró¿nych urzêdników
musimy traktowaæ swoj¹ pracê, a raczej osi¹gany z niej
zarobek powa¿nie. Tak samo powa¿nie musimy traktowaæ
pasa¿erów, bo to oni musz¹ dotrzeæ o okre�lonej porze na
lotnisko czy wróciæ z zakrapianej imprezy za ludzkie
pieni¹dze. Korporacje same zaczn¹ stosowaæ swoje cenniki
na jazdêpozagranicemiasta, zaczn¹dzia³aæ rynkowe regu³y
gry.ARatusz pozbêdzie siê k³opotu i co chyba najistotniejsze
w tej ca³ej uk³adance zaoszczêdzi masê pieniêdzy i zachodu
przy ustawianiu tych k³opotliwych niebieskich tablic �2
STREFA�, które i tak dzisiaj s¹, albo ich nie ma tam, gdzie
staæpowinny.
Apelujemy do Zwi¹zków Zawodowych, Izby Taksówkarskiej,
Stowarzyszeñ iwreszciekorporacji taxi:
Przed czerwcowymposiedzeniem z przedstawicielamiRady
Miasta powinno powstaæ porozumienie maj¹ce na celu
realizacjênaszychwszystkichpostulatów. Przednami d³uga i
trudnawalka.WalkaoNORMALNO�Æ.
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ni¿ komunikacj¹ miejsk¹. Zdarzaj¹ siê tak¿e osoby, które z
Okêcia je¿d¿¹ na 1 Sierpnia, po czym taksówkarz musi
wróciænaOkêcie.

W 2011 pad³y pewne
zapewnienia. By³a mowa o 10 z³. Chcemy o tym
przypomnieæ.

Z tych rozmów zapewne s¹ stenogramy,
postaramy siê z nimi zapoznaæ przed nastêpnym
posiedzeniem.

Taksówkarze to wolne podmioty
gospodarcze, dla których ceny s¹ regulowane urzêdowo.Od
2001 roku op³ata pocz¹tkowa jest zawsze maksymalnie
wykorzystywana. Prosimy o podniesienie maksymalnej
op³aty pocz¹tkowej po to, ¿eby o stosowanej op³acie
pocz¹tkowej mogli decydowaæ taksówkarze. Mo¿e w
zwi¹zkuz tymwartobyby³opodnie�æ tê op³atêdo12z³.

2 ekspertyzy przygotowane na zlecenie
ratusza w 2011 roku potwierdza³y s³uszno�æ oczekiwañ
taksówkarzy. W 2011 r. nie podniesiono op³aty pocz¹tkowej
na 10 z³, a jedynie na 8 argumentuj¹c, ¿e nie bêdzie staæ na
taksówkêosóbubo¿szychpodje¿d¿aj¹cychnp do lekarza.W
2012 rokumia³a byæ podwy¿ka o nastêpne 2 z³. Taksówkarze
wierzyli w umowê spo³eczn¹, ¿e bêdzie ona obowi¹zywa³a.
Prosimy wzi¹æ od uwagê tamte ekspertyzy i zmiany cen,
które zasz³yod2011 roku.
Nie nale¿y siê baæ tej podwy¿ki. Taksówkarze pokazali, ¿e
ceny przystosowuj¹ do realiów rynkowych. Rynek sam
reguluje ceny. Taksówkarze bêd¹ mieli ten komfort, ¿e bez
oczekiwanianauchwa³êRadybêd¹mogli regulowaæcenê.

Aspekt prawny: w ocenie ekspertów ju¿ w 2011
roku op³acalna op³ata startowa wynosi³a 10,58. Dlaczego
miasto chce, aby ustalona stawka by³a nieop³acalnaz punktu
widzenia tamtychekspertyz?

: Jak kszta³tujesiê obecniecenastartowa?
92%ma8z³, 8%6z³

Dzisiaj nie podejmiemy decyzji w tej
sprawie. Zostanie zorganizowane spotkanie w tej sprawie w
czerwcu.

Micha³ Wiêckowski (Solidarno�æ):

Przewodnicz¹cy:

Wojciech G³a¿ewski (Krajowa Izba Gospodarcza
Taksówkarzy):

Gierdzikowski:
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Iglikowski:
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PrezydentOlszewski:
Przewodnicz¹cy:

Prezydent Olszewski

G³a¿ewski:

Biedrzycki:

Prezydent Olszewski:

Biedrzycki:

: W wyniku konkluzji z raportów z 2011
roku podniesiono stawkê startow¹ na 8 a nie 10 z³otych. Nie
pad³a ¿adna obietnica dalszej podwy¿ki. Wycofali�my siê z
takiej propozycji, bo rynek nie zbli¿y³ siê do maksymalnej
ceny 3 z³/km. Przygotowana zostanie nowa analiza. Na
chwilê obecn¹ trzeba doprecyzowaæ to, co w uchwa³ach.
Nastêpne posiedzenie bêdzie w czerwcu. Intencj¹ nie
podnoszenia 8 z³ na 10 lub 12 jest próba ochrony klientów na
krótkie dystanse. Poza tym taksówka nie jest g³ównym
elementem transportu miejskiego. Znajduje siê ona na 4
miejscu za transportem pieszym, rowerami i komunikacj¹
miejsk¹. Miasto analizowa³o model berliñski i londyñski
komunikacji miejskiej. Tam dystans do 2 km jest taniej
kalkulowany ni¿ kilometry powy¿ej 2. W Polsce jest
odwrotnie. Rada miasta nie mo¿e wprowadziæ tego typu
zmian, poniewa¿ nie le¿y to w jej kompetencjach i wojewoda
uchyli³by tak¹ uchwa³ê. Ponadto nie ma mo¿liwo�ci
ustawienia takiego rodzaju op³aty na taksometrze. Miasto
mia³o tak¿e pomys³, aby uwarunkowaæ postojowe i op³atê
pocz¹tkow¹od ceny za km, ale 2 opinie prawne i �rodowisko
s¹ przeciwne zmianom tego rodzaju. Tego typu rozwi¹zanie
mog³oby ukróciæ praktykowane przez niektórych
taksówkarzy zani¿anie ceny za km. Jedynymi sk³adnikami,
jakie mo¿e zmieniæ miasto, aby by³o to odczuwalne przez
klientów "krótkotrasowych" jest to, co w propozycji.
My�leli�my tak¿eododatkowejop³aciezaprzewózpowy¿ej4
pasa¿erów (busy), ale nadal siê zastanawiamy, jak mia³oby
to wygl¹daæ. Op³ata za taksówkê musi byæ zgodna z
taksometrem. Poza granicami miasta obowi¹zuje cena
umowna. Cennik obowi¹zuje jedynie w granicach miasta.
Wyje¿d¿aj¹c poza granice kierowca powinien zamkn¹æ
taryfikator i umówiæ siê na cenê dalej np. 15 z³ od granic
miasta do Jab³onnej. (g³osy z sali: albo 50 z³ ....albo 100 z³ ...).
Tak,mo¿e i 100z³, je�li tak ustali z pasa¿erem.

Chodzi o to, ¿eby przeciwdzia³aæ patologii.
Powinno siê chroniæ nie tylko klientów, ale tak¿e taksówkarzy
(przedplajt¹).

Op³atapocz¹tkowaobejmuje tak¿edojazd (jest to
dojazd + pierwszy kilometr z pasa¿erem). 3 i 4 taryfa s¹
taryfami pomocniczymi, ¿eby nie liczyæ podwójniewskazania
taksometru od granicy miasta. Taksometry s¹ urzêdowo
ustawiane. Nie wyobra¿am sobie dyskusji z pasa¿erem o
cenienagranicymiasta !

Miasto okre�la cennik jedynie w
granicach miasta. Decyzja, czy taksówkarz poza jego
granicami zaproponuje podwójn¹ stawkê za km czy inn¹
formê rozliczenia, miasta nie interesuje i nie le¿y w jego
kompetencjach.

Kasa fiskalna uniemo¿liwia zmianê z ceny
liczonej na podstawie taksometru na cenê umown¹w trakcie
kursu.
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Prezydent Olszewski:
G³a¿ewski:

Prezydent Olszewski:

�rodowisko taxi:
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W obecnej sytuacji �rodowiska taksówkarskiegona
rynku warszawskim istotne jest co jeszcze mo¿na zrobiæ na
tym rynku w kwestii jako�ci i czêstotliwo�ci kontroli
nielegalnych przewo�ników oraz kwestia zmian prawa
dotycz¹cego karania nielegalnych (obecnie od schwytania
na gor¹cym uczynku do ukarania trwa to blisko 3 lata ! A po
kontroli skontrolowanywraca do tego samego procederu, bo
jeszczenie zosta³ ukarany !)

Wasze �rodowisko nie jest szczególnie
sprawiedliwie traktowane w polskim prawie, ale mamy takie
prawo, jakiemamy.

A mo¿e wprowadziæ op³atê za podstawienie
taksówki zamówionej telefonicznie?

Sprawdzimy, czy istnieje prawna
mo¿liwo�æ takiego rozwi¹zania.

Pozwólmy dzia³aæ rynkowi. Ustalmy stawkê
maksymaln¹ i pozwólmy decydowaæ taksówkarzom.Wa¿ne,
¿ebypasa¿erzna³ i akceptowa³stosowanestawki.

Chêtnie zorganizujemy spotkanie
dotycz¹ce patologii w bran¿y taksówkowej. Obecnie
KomendaG³ównaPolicji prowadzipostêpowaniewsprawie2
przedsiêbiorstw ukrywaj¹cych przewo�ników (jest to
przestêpstwo gospodarcze) Dzisiaj zosta³o kontrolowanych i
z³apanych 10 nielegalnych (nieoznakowanych, nielegalnie
oznakowanych i nie dostosowanych technicznie). Proszê
pamiêtaæ, ¿e to klient zamawia taksówkê i to, czy zamówi
legaln¹ czy nielegaln¹ jest g³ównie kwesti¹ doinformowania
go w kwestii ró¿nic. Na pocz¹tku czerwca zorganizujemy
posiedzeniekomisji dotycz¹cenielegalnegoprzewozu.

Prosimy o lepsze informowanie klientów o
prawid³owym oznaczeniu i metodach rozpoznawania
legalnych warszawskich taksówek. Mo¿e warto by by³o
przeprowadziæ akcjê informacyjn¹. Czy w kwestii
nielegalnych taksówekmiastowspó³pracujeze skarbówk¹?

Izba Skarbowa odmówi³a wspó³pracy
zewzglêdu na nisk¹ szkodliwo�æ czynu. UKSwspó³pracuje z
miastem i prowadzi postêpowania oraz kontrole.
Postêpowania prowadzone przez Komendê G³ówn¹ Policji
dotycz¹ tak¿esprawskarbowych.

Pierwsze spotkanie z UKS i Przestêpczo�ci¹
Gospodarcz¹ by³o 3 lata temu. Podali�my �na tacy� 3
przedsiêbiorców ³ami¹cych prawo z informacjami co, gdzie,
jaki i kiedy.Do tej porybrakefektów.

W jednym przypadku jest sprawa
prokuratorska.

Zatem SUKCES ! Dziêkujemy za
informacjê.

Zamykam posiedzenie. Na kolejnym
spotkamysiêwczerwcuwsprawiedecyzji co do zmiancen.
I tak to siê dzia³o w kwietniowy poranek na 20-tym piêtrze
Pa³acu Kultury, gdzie zebra³ siê ca³y kwiat Warszawskiego
Taksówkarstwa na turniej z Wys³annikami Ratusza pod
bacznymokiemRadyMiasta.My na nich, ¿e nielegalnychnie
�cigaj¹, oni ¿eSyrenki niepotrzebne.My¿e cenapocz¹tkowa
za niska, a oni ¿e owszem, tak, II strefa taxi do likwidacji.
Praktycznie ¿adnej merytorycznej dyskusji. Ratusz
zakomunikowa³ Radzie Miasta swoje propozycje poparte
sk¹pym materia³em badawczym. Badania przeprowadzone
po�ródWarszawiakówdotyczy³y g³ówniewygl¹du taksówek i
spo³ecznej o nich �wiadomo�ci. Odby³a siê na ten temat
nawet sprawnieprzeprowadzonamultimedialnaprezentacja.
Po tym piêknym pokazie marnotrawstwa naszych
pieni¹¿ków z bud¿etu, nast¹pi³o to co nast¹piæ musia³o czyli
kube³ek zimnej wody na g³owy naszych kochanych
zwi¹zkowców i przedstawicieli. �¯adnychmarzeñ, Panowie!�
Nasze miejskie w³adze nie uzna³y za stosowne pochyliæ siê
nad trudnym zagadnieniem cen maksymalnych za us³ugi
taxi. Wszelkie propozycje co do podwy¿ek nie bior¹ nas pod
uwagê jako strony. Nie pad³o ani razu s³owo �op³acalno�æ�
czy �uczciwy zysk�. Oczywi�cie dlatego, ¿e nie mog³o !

Jakakolwiek próba kalkulacji cen dowodzi ¿e Ratusz
sztucznie zani¿a ceny, nie pozwalaj¹c na uczciw¹ grê
rynkow¹ i kszta³towanie cen przez popyt, poda¿, jako�æ
us³ug... I tym podobne g³upoty na które nowoczesnyw³odarz
wielkiego miasta zwracaæ powinien uwagê. Us³yszeli�my
tylko ¿e �nie, bo za drogo�... Ale o ile za drogo i z czego ta
pewno�æwynika - Ratuszmilczy.W kwestii II strefy te¿mamy
niebywa³e propozycje ! Likwidacja II strefy ³¹czy siê (w.g.
specjalistówUrzêduMiasta) z likwidacj¹wcenniku taryf 3 i 4.
Bo po co nam to... Bêdziemy jechaæ 1 i 2 taryf¹ do granic
miasta, a potemDOGADAMYSiÊ z pasa¿erem.To nie ¿art...
To jest oficjalnestanowiskoUrzêduMiasta !!! REWOLUCJA!
My, taksówkarze, w odró¿nieniu od ró¿nych urzêdników
musimy traktowaæ swoj¹ pracê, a raczej osi¹gany z niej
zarobek powa¿nie. Tak samo powa¿nie musimy traktowaæ
pasa¿erów, bo to oni musz¹ dotrzeæ o okre�lonej porze na
lotnisko czy wróciæ z zakrapianej imprezy za ludzkie
pieni¹dze. Korporacje same zaczn¹ stosowaæ swoje cenniki
na jazdêpozagranicemiasta, zaczn¹dzia³aæ rynkowe regu³y
gry.ARatusz pozbêdzie siê k³opotu i co chyba najistotniejsze
w tej ca³ej uk³adance zaoszczêdzi masê pieniêdzy i zachodu
przy ustawianiu tych k³opotliwych niebieskich tablic �2
STREFA�, które i tak dzisiaj s¹, albo ich nie ma tam, gdzie
staæpowinny.
Apelujemy do Zwi¹zków Zawodowych, Izby Taksówkarskiej,
Stowarzyszeñ iwreszciekorporacji taxi:
Przed czerwcowymposiedzeniem z przedstawicielamiRady
Miasta powinno powstaæ porozumienie maj¹ce na celu
realizacjênaszychwszystkichpostulatów. Przednami d³uga i
trudnawalka.WalkaoNORMALNO�Æ.

ci¹g dalszy ze str.5

Dzisiaj
Jutro?
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Posiedzenie
Komisji Bezpieczenstwa i
Porzadku Publicznego
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5. Wszystkim chwastom i innym parówkowym skryto¿ercom
mówimy stanowcze nie! Nie damy sobie odebraæ tego na co
ciê¿kopracujemy.Rêcepreczodnaszychkieszeni !!!
P.s. Czas na zwi¹zek z prawdziwego zdarzenia!.

Tomek (dane znane redakcji)

MECENASA!
1 stycznia br. samorz¹dy w ca³ym kraju wprowadzi³y
podwy¿kê cen biletów komunikacji miejskiej. Najbardziej
zdro¿a³y w Warszawie - podstawowy bilet z 3,60 na 4,40 z³.
Uzasadnienie lakoniczne - rosn¹ce koszty eksploatacji
taboru. Trzeba wiêcej wydaæ na zakup nowych pojazdów,
wiêcej kosztuje serwis, czê�ci zamienne i paliwo, a poniewa¿
inflacja postêpuje wiêc musz¹ te¿ wzrosn¹æ wynagrodzenia
kierowców. Jasne i logiczne,wszyscys¹pe³ni zrozumienia.
Tylko dlaczego, do diab³a, taksówkarzomodmawia siê zgody
na podniesienie stawek? Czy oni nie musz¹ wymieniaæ
samochodów, czy im koszty serwisowania i paliwa nie
wzros³y, czy ichwynagrodzeñnie dotyka inflacja?
Przed laty konstytucyjna wolno�æ dzia³alno�ci gospodarczej
w tym zawodzie zosta³a zniesiona, daj¹c gminommo¿liwo�æ
ustalania maksymalnych cen taksówek. Cel by³ szczytny -
przeciwdzia³anie ra¿¹cemu zawy¿aniu op³at za przejazd.
Jeszcze na pocz¹tku lat dwutysiêcznych jako� to dzia³a³o,
radni reagowali na postulaty bran¿y i ustalali granice op³at
powy¿ej stawek wyliczonych przez zwi¹zkowców. Potem
okaza³o siê, ¿e do taksówek wmiesza³a siê polityka i to
wyj¹tkowe prawo zaczêto wykorzystywaæ do innego celu -
dla przypodobania siê wyborcom. Radni Warszawy
zdecydowali siê na dzia³anie wbrew intencjom prawodawcy,
z³amali ducha ustawy i nadu¿yli swoich kompetencji. Tak
nies³ychane zuchwalstwo mo¿na t³umaczyæ tylko w jeden
sposób: do w³adzy doszli kombinatorzy, dla których
przegrana w wyborach to duuuu¿e k³opoty i nie cofn¹ siê
przed niczym, aby tê w³adzê utrzymaæ. A taksówka w cenie
autobusu, to jest co�, czemu Kowalski z rado�ci¹
przykla�nie. Có¿ z tego ¿e marne i niebezpieczne
samochody, ¿e zasypiaj¹cy kierowcy? Wa¿ne, ¿e dzi�
Kowalski nie musi siêgaæ do portfela, wystarczy gar�æ
drobnych z kieszeni aby skorzystaæ z tego luksusowego
�rodka transportu. Autobusy i tramwaje zdro¿a³y, ale
taksówki dalej tanie, wiêc �redni koszt przejazdu da siê
prze¿yæ.
Rz¹dz¹cy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e to droga donik¹d, ¿e po
kilku latach doprowadzi to do degeneracji taksówek.Problem
w tym, ¿e kilka lat dla tych ludzi to epoka, dla nich liczy siê

Red. List jest prawdopodobnie reakcj¹ na kolportowany
w�ród kierowców Ele-Taxi projekt wniosku o oparcie stawki
pocz¹tkowej o 3-krotno�æ stawki za km. Wniosek by³
podpisany równie¿ przez Solidarno�æ, ale jak dzisiaj wiemy
Zwi¹zek siê w koñcu z tych pomys³ów wycofa³ i popar³
bezwzglêdn¹podwy¿kê.

Taksówkarze

listy pisza...
REPREZENTACJACZYLI TARGOWICA

...takie w³a�nie s³owa cisn¹ mi siê na usta po wie�ciach z
ostatniegoposiedzenia �komisji� taksówkowej.
Bo poza tym ¿e w³asnie chc¹ nam zlikwidowaæ drug¹ strefê
taxi (ciekawe kto z radnych mieszka tam i chce tym
sposobem zaoszczêdziæ kopi¹c ca³e �rodowisko, sprawcê
(sprawców), trzebaustaliæ personalniebo decyzjêpodejmuje
rada miasta ale kto� im te pomys³y podrzuca i je promuje) z
drugiej strony �rodowisko taksówkarskie nigdy nie mia³o
dobrej reprezentacji. Z tym ¿e teraz przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych pojechali po tzw. Bandzie.
Paradoksalnie projekt op³aty postojowej jako 3 krotno�ci
stawki jest ich autorstwa. Panowie proponuj¹ obni¿enie
stawki. Czy my jeste�my po tej samej stronie? Bo ja
podpisywa³em petycjê o podwy¿kê. Celem obni¿ki by³oby
jakoby zachêcenie klienta do korzystania z taksówek, wiêc
jako aktywni taksówkarze (bo czê�æ je�dzi zawodowo, reszta
ma ciep³e gniazdko w zwi¹zkach) czemu nie je¿d¿¹ po
ni¿szej stawce tylko proponuj¹ bzdurne rozwi¹zania
systemowe które nie do�æ, ¿e z automatu zabieraj¹ nam
wszystkim pieni¹dze z kieszeni to jeszcze Panowie
ci przedstawiaj¹ je jako naszw³asny pomys³ ! Ilu taksówkarzy
jest w waszym �miesznym zwi¹zku bo nie mo¿e byæ was
wielu. Poproszê dane liczbowe. Co Wam daje prawo byæ
reprezentantem �rodowiska? Mówcie za siebie ! Jako�
wiêkszo�æ korporacji taksówkarskich na brak pracy nie
narzeka, zarówno tanich jak i drogich. A na pewno tych które
potrafi¹zadbaæo klientaodpowiednimserwisem.
Czyimwy jeste�cie reprezentantem? Niemoim , napewno!
Natomiast wszyscy narzekaj¹ na wzrost kosztów i coraz
mniejsz¹ op³acalno�æ pracy. Tu jest problem ,a nie w ilo�ci
zleceñ. Podwy¿kê wymusza sytuacja na rynku a nie nasza
pazerno�æ.
W zesz³ym roku ratusz przyzna³ ¿e ceny s¹ zani¿one i
podniesiono op³atê wstêpn¹. Przedstawicielom �rodowiska
zale¿y chyba na dobrych stosunkach z lobby z ratusza (piszê
lobby z ratusza bo nie wiem jak inaczejmo¿na nazwaæ grupê
osób w ratuszu które optuj¹ za obni¿k¹ cen podwy¿szaj¹c
jednocze�nie ceny komunikacji, likwiduj¹c linie autobusowe,
jedynymwyt³umaczeniem takiej postawy jest fakt zakupienia
nieruchomo�ci na wichurze i chêæ dowarto�ciowania siê
jad¹c tani¹ taksówk¹ na te odludzia. Niestety my
kompleksównie leczymy ,mywozimy ludzi) tak¿euwa¿am¿e
w kwestii reprezentowania �rodowiska taksówkarskiego
gorzej byæ nie mo¿e.podoba³ mi siê pomys³ oddolnej
inicjatywy typuGAPale z osta³ zmarnowanyprzezpazerno�æ
przywódców. Zainteresowani wiedz¹ o co chodzi.i
reprezentacji na takim poziomie potrzeba do rozmów z
miastem (tylko ¿eby nie kradli!!). Mój pomys³ na zmiany jest
nastêpuj¹cy:
1. Maksymalna op³ata wstêpna 12PLN (dlaczego, ano
dlatego¿e za chwilêbedzieznówdyskusjao podwy¿ce)
2. Oparcie kalkulacji stawek o parytet oleju napêdowego,
benzyny i LPG.
3. Powo³anie komisji z z³o¿onej z przedstawicieli �rodowiska i
ratusza, wspartej przez ekonomistów i innych fachowców
która razw rokuanalizowa³aby ten parytet (chodzi o ustalenie
proporcji cen np.paliw do op³aty wstepnej i postojowej oraz
stawekmaksymalnych - nikt nie zmusza do podwy¿ki stawek
za kilometr, jest to indywidualna sprawa korporacji i
niezrzeszonych)
4. Ta sama komisja ustali³aby w jakis cywilizowany sposób
granice drugiej strefy taxi,bo to co jest teraz zosta³o
narzucone jest chamskie i nieracjonalne, sta³o siê to w
porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi wiêc tym panom
ju¿podziêkujemy.

Poni¿ej prezentujemy nades³ane do redakcji listy. S¹ to
mo¿e postawy skrajne ale trudno odmówiæ im w³a�ciwej
argumentacji.Pisowniapozosta³aoryginalna.

CENY URZÊDOWE
ZAPRZEWOZY TAKSÓWKOWE

Miasto zak³ada podwy¿kê maksymalnych op³at. Obecnie
maksymalna cena za 1 km to 3 km, maksymalna cena za
pierwszy kilometr to 8 z³, a maksymalna cena za 1 godzinê
postoju to 40 z³.

: Chcia³bym poinformowaæ Pañstwa
radnych, ¿e op³ata postojowa w³¹cza siê tak¿e w korkach
przy prêdko�ci do 20 km/h. (g³osy z sali : przy prêdko�ci do 5
km/h !!! )W innychdu¿ychmiastach (Poznañ,Wroc³aw, £ód�,
Katowice) tak¿e nowelizowano w 2011 roku ceny us³ug
taksówkowych. W £odzi ceny tych us³ug s¹ najwy¿sze i
stawki s¹ oparte o kwotê p³acon¹ za u¿ywanie samochodu
prywatnego do celów firmowych, tzw. kilometrówkê. W
zestawieniunie ujêtoTrójmiasta.
W £odzi jest najni¿szy wska�nik nasycenia taksówkami
rynku (najwiêcej mieszkañców na 1 taksówkê). Najwy¿szy
wska�nik nasyceniawystêpujew Poznaniu i Warszawie (187
mieszkañcówna taksówkê).
W kwestii ceny: w Warszawie 41% taksówek je�dzi po 2,20-
2,40 z³/km, 3% po 3 z³/km (za stawkê maksymaln¹ je¿d¿¹
kierowcy nie nale¿¹cy do korporacji maj¹ce postoje w
popularnych miejscach turystycznych, przy dworcach i
lotnisku oraz pojawiaj¹ce siê ostatnio w niektórych
korporacjach taksówki "PREMIUM".
Robiono badania w poszczególnych dzielnicach dotycz¹ce
rozszerzenia I strefy. Za jej rozszerzeniem by³y zw³aszcza
Wilanów i Bia³o³êka.
Miasto proponuje zmianê ceny za 1 km z 3 na 3,50 i za 1
godzinê postoju z 40 na 60 z³ oraz wprowadzenie 24 i 31 XII i
w Wielk¹ Sobotê od godziny 17.00 stawki �wi¹tecznej. Ta
ostatnia zmiana mia³aby pozytywnie wp³yn¹æ na dostêpno�æ
taksówekw tedni.
Przygotowane w 2011 roku analizy wykaza³y, ¿e jazda
poni¿ej 1,70 z³/km jest nieop³acalna i to siê zasadniczo nie
zmieni³o.
Postulowane przez �rodowisko taksówkarskie podniesienie
op³aty za pierwszy kilometr na 10-12 z³ po przemy�leniu i
analizie miasto uwa¿a za zbyt wysoke i zdaniem miasta nie
powinno siê jej zmieniaæ, aczkolwiek jeste�my dalej otwarci
naargumenty�rodowiska taksówkarskiego.
�RODOWISKOWSPRAWIEZMIANCEN:

: Proponowane zmiany s¹ czê�ciowo
akceptowalne. Jednak¿e w 2011 roku w trakcie rozmów
przedstawicieli Miasta z taksówkarzami pad³a obietnica, ¿e
stawka za I km zostanie podniesiona na 10 z³. Minê³o pó³tora
roku i taka podwy¿ka nie zasz³a. Op³ata pocz¹tkowa
obejmuje nie tylko przejazd 1 km, ale tak¿e odstawienie
samochodu (W chwili obecnej wiêkszo�æ taksówek jest
wzywana telefonicznie i musi dojechaæ pod adres
rozpoczêciakursu).
Rozszerzenie granic I strefy do granic miasta jest
dodatkowym argumentem za t¹ podwy¿k¹. Obecnie granica
wschodnia jest wysuniêta a¿ za szosê lubelsk¹ i do
najbli¿szego postoju, z którego mo¿na odjechaæ jest 13 km.
Mo¿e byæ tak, ¿e taksówkarz dojedziew pobli¿e granicy i tam
bêdzie mia³ kurs za 8 z³, po którym musi "wróciæ do
cywilizacji". Efekt: kto� zamawiaj¹cy taksówkê np ze Starej
Mi³osnej jej nie dostanie ze wzglêdu na ryzyko krótkiego
kursu po dalekim doje�dzie. Innym takim miejscem jest
Bia³o³êka, czy Okêcie Raszyn. Pytanie pasa¿era przez
dyspozytorkê, dok¹d bêdzie jecha³, nic nie zmieni, poniewa¿
pasa¿erniemusi powiedzieæprawdy.
Prosimy o podwy¿kê op³aty pocz¹tkowej na 10 z³. Dojazd do
klientaczêsto jest d³u¿szyni¿ kurs.Podwy¿ka takanie zburzy
rynku,ale da szansêprzetrwaæ taksówkarzom.

: Dla 4 osób przejazd taksówk¹ w nocy jest tañszy

Prezydent Olszewski

Biedrzycki

Krakowski

taksówkarskie powsta³y, ¿eby taksówkarze mieli pracê.
Zak³adali je taksówkarze. Zaczê³o siê od zrzeszeñ oko³o 20
lat temu. Korporacje tworzy³y w³asny wizerunek w walce o
klienta. Je�li by³oby tak jak za granic¹ (ilo�æ pracy i
uregulowania), korporacje nie mia³yby prawa bytu i
taksówkarze nie ponosiliby kosztów dzia³ania korporacji. Dla
taksówkarza oznaczenia to temat kompletnie wtórny. Nie ma
znaczenia, czy na drzwiach bêdzie syrenka, czy jaki� ptak,
np. ³abêd�...

Amo¿ebyæ kaczka?
Tak, chocia¿mi siê inaczej kaczka kojarzy, ale na

powa¿nie to problem polega na tym, ¿e te oznaczenia bêd¹
obowi¹zywa³y legalnych taksówkarzy, a nie nielegalnych,
których nie obowi¹zuj¹ ¿adne przepisy. Problemem tak
naprawdê jest �ciganie nielegalnych. Czê�æ taksówkarzy
ucieka w szar¹ strefê ze wzglêdów finansowych bo maj¹
obci¹¿enia zwi¹zane z dzia³alno�ci¹, których nie maj¹
nielegalni.

Czy �ród³em problemów jest przewóz
osób?
Ogólne:Tak, tak....

Czy zmianaustawyco�zmieni³a?
Zniknêli przewo�nicy oznakowani, ale zosta³a

"ochrona osób" i pojawili siê ca³kowicie nie oznakowani. Ci
ca³kowicie nie oznakowani og³aszaj¹ siê w internecie i
rozdaj¹ wizytówki. Zamawiaj¹cego informuj¹, ¿e pod
adresem stanie samochód na awariach. Pe³no jest takich
reklam i samochodów i nikt nie �ciga organizatorów tego
procederu. Reklamuj¹ siê, ¿e s¹ tañsi od legalnych
taksówek, co czêsto nie jest prawd¹, ale klienci nie wiedz¹,
¿e s¹ oszukiwani. Kierowcy takich pojazdów nie maj¹
¿adnych urz¹dzeñ do badania odleg³o�ci, kas fiskalnych ani
taksometrów. Cenê wyliczaj¹ z jakich� tabelek przeliczaj¹c
punkty, albo "z sufitu". Inspekcja Transportu w czasie
ostatnich kontroli z³apa³a jedynie kilkana�cie samochodów
�wiadcz¹cych nielegalnie us³ugi taksówkowe. Problem
stanowi tak¿e przekaz pojawiaj¹cy siê w mediach (o
nielegalnych taksówkarzach: "Ale oni s¹ tañsi"). Na stadionie
te¿ s¹ tañsze towary nielegalne i nikt tego nie reklamuje w
mediach tak, jak mówi siê o "tañszych" nielegalnych
t a k s ów k a c h . P y t a n i e w b a d a n i u b y ³ o � l e
sformu³owane...¯ycie w Warszawie jest za drogie,
komunikacja jest za droga...odpowied� bêdzie zawsze taka
sama.. Co Wy jako radni jeste�cie w stanie zrobiæ, bo
taksówekwkoñcunie bêdzie.

: Miasto bêdzie pracowa³o nad kwesti¹
eliminacji nielegalnych taksówkarzy. Jest to jednak poza
kompetencjami miasta. Mamy nadziejê, ¿e podjêta zmiana
ustawy to zmieni. Zastanowimy siê, co z tym fantem mo¿na
dalej zrobiæ. Wracaj¹c do tematu dyskusji: sprawa
oznakowania taksówek nie jest kwesti¹ wtórn¹, co wykaza³y
przeprowadzonebadania.

Pani zBiurapromocji:
Biedrzycki:

Przewodnicz¹cy:

Przewodnicz¹cy:
Biedrzycki:

Prezydent Olszewski
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tylko przetrwanie dzi� i s³upki sonda¿owe jutro. Zorganizowana rok temu
spontaniczna akcja protestacyjna wymusi³a na urzêdnikach wykonanie
wyceny us³ugi taksówkowej i w efekcie podniesienieop³aty pocz¹tkowej z 6
na 8 z³ i obietnicê 10 z³ po up³ywie roku.Ale, có¿, jak partia mówi ¿e daje, to
mówi, jak mówi ¿e zabiera, to zabiera. Rok min¹³, podwy¿ki nie
zobaczyli�my. Teraz chodz¹ s³uchy o negocjacjach w tej sprawie, ale
czarno to widzê, bo stawiane s¹ takie warunki jak malowanie samochodów
na ¿ó³to,wymiana taksometrównadegresywne lub limit wiekowyauta.Przy
obecnym stanie rynku, przy jego zapa�ci, takie kosmiczne pomys³y
�wiadcz¹ o tym, ¿e jako grupa zawodowa jeste�my kompletnie
lekcewa¿eni.
Pora na wnioski. Wiosenny zastój z ca³¹ pewno�ci¹ spowoduje
podniesienie nastrojów w�ród taksówkarzy i mo¿na spodziewaæ siê
oddolnego parcia na organizacjê protestu. Wprawdzie wszystkie
dotychczasowe blokady powodowa³y, ¿e w³adza odkrywa³a w sobie chêæ
do rozmów i spe³nia³a czê�æ naszych postulatów, ale ¿adne zwyciêstwonie
zosta³o w pe³ni wykorzystane i po kilku miesi¹cach okazywa³o siê, ¿e
toniemy dalej. Uwa¿am, ¿e trzeba zmieniæ taktykê i zacz¹æ rozmawiaæ z t¹
w³adz¹ metod¹ faktów dokonanych - drog¹ prawn¹ zmusiæ do ustêpstw.
Jakiekolwiek inne, ustne, d¿entelmeñskie umowy nie bêd¹ respektowane.
Proponujê organizacjê zbiórki �rodków i wynajêcie kancelarii prawnej.
Spo�ród 10 tysiêcy warszawskich taksówkarzy przynajmniej po³owa wi¹¿e
swoj¹ przysz³o�æ z tym zawodem i sk³adka w wysoko�ci 100 z³otych
zostanie przez nich zaakceptowana. Rozmowy prowadzone przez
wynajêtego profesjonalnego prawnika bêd¹ musia³y byæ traktowane przez
w³adzê z pe³n¹ powag¹.Maj¹c w pamiêci kazusRomanaKluski i jego firmy
Optimus, dowodz¹cy, ¿e w Polsce mo¿na zniszczyæ ka¿dego przeciwnika
rz¹du, s¹dzê, ¿e powinni�my siêgn¹æ po mecenasa spoza granic naszego
kraju. Rodzime firmy dzia³aj¹ce w naszych realiach i maj¹ce instynkt
samozachowawczy, byæ mo¿e podejm¹ siê tego zadania, ale nie stan¹ do
prawdziwej konfrontacji z wszechw³adn¹ administracj¹. Tysi¹ce
niezale¿nych, polskojêzycznych, doskona³ych prawników pracuje w
zachodnich korporacjach i za godziwe wynagrodzenie wielu podjê³oby siê
reprezentowanianaszej bran¿y.
Tymczasem, zaciskaj¹c pasa, czekam na nadchodz¹ce oznaki
niezadowolenia i pojawienie siê pierwszego zdesperowanego, który
podejmiesiê realizacji tegopomys³u.

Atos

NABARYKADY!
Mamdo�æ!
Gdzie nie spojrzê, na jakikolwiek rachunek, zdro¿a³o. OK. My�lê taka
zmiana ustrojowa, ¿e wszystko dro¿eje, ale ludzie wiêcej zarabiaj¹.
Ludzie... Przecie¿ ja te¿ jestem �Lud�� ! A ja NIE MOGÊ zarabiaæ wiêcej !
W imiê jakiej� niepojêtej cudzej racji mam jednych woziæ tanio a innych
drogo,bymi siê �wyrówna³o� . Nocó¿zaDEBILIZM!
Mi siêmaop³acaæKA¯DYKURS!
Koledzy ! Taksówkarze !
Najwy¿szyczaspostawiæ tamê terrorowiRatusza i upomnieæsiê o swoje !
Jaknie potrafi¹ tychcennormalnie regulowaæ to niechnie reguluj¹ !!!
Jest naswWarszawie10.000czy tampodobnie,wyst¹pmy !
Tym listem chcia³em Was obudziæ. Przebud�cie siê ! Organizujemy siê w
Zwi¹zki, Stowarzyszenia i Izby, które sta³y siê takimi �partiami kanapowymi�
a gdzie si³a, gdzie ulica ? Przecie¿ONI siê nie ugn¹ przed niczym innymni¿
demonstracje...W nosie maj¹ nasze koszty i zarobki ! Co to za cyrki z tymi
kalkulacjami ? ¯e ja mam wiêcej nie zarobiæ ni¿...? A to czemu ? Do
komunikacjidop³acaj¹, to domnieniech te¿dop³ac¹,wtedypojadê taniej !
Jak na razie ¿aden zwi¹zek, ¿adna organizacja nie wspomina ¿e
powinni�my upomnieæ siê o swoje w sposób zdecydowany. Spotykaj¹ siê z
radnymi,prezydentami i kim tam jeszcze,pij¹ herbatki... Ilemo¿na jeszcze?
Pó³ roku ?Rok?Mo¿ewarto powiedzieæDO�Æ? Powinni�mypoprzeæ taki
zwi¹zekktóryna �Podwy¿kinie potrzeba�odpowie �ALEBÊDZIE!�.

Zróbmy CO� bo nas zakiwaj¹ na �mieræ.
Marek ze S³upa

501 20 47 47

25 kwietnia o godzinie 16.00 w PKiN odby³o siê posiedzenie
Rady Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Rady M. St.
Warszawy. Przewodniczy³ mu p.Tomasz Sybilski. Ratusz
reprezentowa³z-ca Prezydenta p.Micha³Olszewski.
Na posiedzeniu tym przedstawiciele Miasta i radni oraz
zaproszeni przedstawiciele �rodowiska taksówkarskiego
dyskutowali nad proponowanymi przez Miasto zmianami
uchwa³ w sprawie dodatkowych oznaczeñ taksówek
osobowych oraz ustalenia cen urzêdowych za przewozy
taksówkamiosobowymina tereniem. st.Warszawy.

Miasto przeprowadzi³o w�ród Warszawiaków oraz turystów
badania dotycz¹ce ró¿nych aspektów postrzegania przez
nich taksówek warszawskich oraz propozycji zmian
poprawiaj¹cych identyfikacjê legalnych taksówek. Wyniki
tychbadañprzedstawionow formiepokazumultimedialnego.
Miasto zaproponowa³o nastêpuj¹ce zmiany w oznakowaniu
taksówek:
- naprzedniej szybienie bêdzie informacji o taryfie
- na s³upku nie bêdzie kartonika dotycz¹cego reklamacji, ale
taka informacjabêdziena tylnej szybie
- nie bêdziekartonikaz cenami
Pozostanie hologram na przedniej szybie (�rodowisko
taksówkarskie uzna³o, ¿e jest on wa¿ny dla �rodowiska i
s³u¿b kontroluj¹cych taksówki). Nast¹pi zmiana
identyfikatora (bêdzie hologram lub inne zabezpieczenie,
data wa¿no�ci badañ lekarskich i bêdzie wype³niany
komputerowo). Pomys³ dodatkowych zabezpieczeñ jest
wynikiem zatrzymania przez s³u¿by kontroluj¹ce
taksówkarzy (policjê , ITD) kierowców legitymuj¹cych siê
fa³szywymi identyfikatorami - sprawy o fa³szowanie
dokumentóws¹w toku.
Hologram na szybê i identyfikator mia³yby byæ wydawane
przez miasto nieodp³atnie. W chwili obecnej op³ata
ponoszona przez taksówkarzy jest w wysoko�ci kosztów
wytworzenia poszczególnych elementów, a miasto do
ka¿dego z 7 wydawanych elementów wystawia odrêbny
kwitariusz, co powoduje, ¿e koszty obs³ugi s¹ wy¿sze ni¿
odp³atno�æod taksówkarzy.
Oznakowanie zewnêtrzne (paski boczne, naklejki na szybie i
herb) - miasto proponuje, ¿e okre�li wzór (wygl¹d, wielko�æ,
jako�æ wykonania), ale miasto nie bêdzie tego wydawa³o.
Naklejka zewnêtrzna umieszczana na przedniej szybie z

ZMIANY W OZNAKOWANIU TAKSÓWEK

podaniem taryfy dziennej i op³aty pocz¹tkowej zosta³aby
przeniesionado�rodkasamochodu.
Granice I strefy mia³yby siê pokrywaæ z granicami miasta - z
naklejki zniknê³obyokre�lenie III i IV strefy.
WARIANTII proponowanychzmian:
zaproponowana przez Biuro Promocji M. St. Warszawy
zmiana oklejenia przednich drzwi (buduj¹ w tej chwili markê
"WARSZAWA"): na pasku bocznym na bia³ym tle numer
boczny i pod nim napis "Miasto Sto³eczne Warszawa" a pod
nim numer telefonu do korporacji. Druga propozycja to du¿e
paski z du¿ym numerem bocznym i napisem "Miasto
Sto³eczne Warszawa" naklejona na przednich drzwiach pod
klamk¹.
Rada Miasta nie mo¿e zakazaæ korporacjom reklam na
przednichdrzwiach (nawet je�li jedna z korporacji oklei³a je w
sposób utrudniaj¹cy zauwa¿enie, czy herb miasta jest czy
goniema).
Rada Miasta przedstawi³a kwestiê uchwalenia wygl¹du
taksówekMinisterstwuTransportu.
G£OS�RODOWISKAWWKWESTIIOZNACZEÑ:

:
Sugestia publiczna dotycz¹ca poprawy jako�ci samochodów
przy zachowaniu obecnych cen jest nierealna. Oznakowanie
taksówek jest istotne dla miasta i pasa¿erów, ale to
taksówkarze musz¹ siê dostosowaæ. Dla kierowców jest to
kwestia wtórna. Wa¿ne dla nich natomiast jest, ¿e co 4
samochód wykonuj¹cy us³ugi taksówkowewWarszawie jest
nielegalny. Co Rada chce z tym zrobiæ ? Jest ponad 3000
przewo�ników kompletnie nielegalnych, nie p³ac¹cych
¿adnych op³at ani podatków. Szkoda czasu na kruszenie
kopii o oznakowania. Zmiany bêd¹ dotyczy³y jedynie
legalnych taksówkarzy i bêd¹ powodowa³y jedynie
dodatkowe kary od s³u¿b za niedostosowanie do nowych
wytycznych.

:
Na naklejce na tylniej szybie powinna pozostaæ informacja o
III i IV taryfie obowi¹zuj¹cej przy wyje�dzie poza miasto.
Bêdzie to powodowa³o awantury z pasa¿erami i wzywanie
policji.

: Sprzeciw przeciwko brakowi Syrenki na
przednichdrzwiach.Nielegalni niemaj¹ syrenek i dziêki temu
³atwiej odró¿niæ taksówkarza legalnego od nielegalnego czy
te¿ "zamorskiego" uprawiaj¹cego piractwo na warszawskim
rynku. Poparcie pomys³u wprowadzenia zabezpieczenia
licencji hologramem. Taksówkarze nie bêd¹ mieli nic
przeciwko p³aceniu za hologram. Propozycja, aby tak¿e
numer boczny na pasku na drzwiach by³ w formie hologramu
(jako trzeciezabezpieczenietego rodzaju)
W odpowiedzi na g³os �rodowiska pani kierownik Biura
Promocji powiedzia³a, ¿e ich zdaniem wystarczy napis
"Miasto Sto³eczneWarszawa" pod numerem bocznym. Herb
miastamabyæprzeznaczonydowy¿szychcelów.
Zdaniem Miasta (p. prezydent Olszewski) wystarcz¹ 2
hologramy i trzeci nie jest niezbêdny.

Czynie powinnosiê ujednoliciæwygl¹dukoguta?
W kwestii ujednolicenia wygl¹du: Korporacje

Pawe³ Biedrzycki (Zrzeszenie Transportu Prywatnego)

Jaros³aw Iglikowski (Zwi¹zek �WarszawskiTaksówkarz�)

Arkadiusz Gr¹dzielewski (Grupa Inicjatywna Taksówkarzy
Warszawa)

RomanKrakowski (taksówkarz i radny¯oliborza):
Biedrzycki:

Posiedzenie
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Diagnostyka komputerowa
Wulkanizacja i Sprzeda¿ Opon

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34

10

TARYFA.INFOTARYFA.INFO
.................................
Imiê i Nazwisko

.................................
Kod i Miasto

.................................
Ulica i Numer

Zamawiam dostawê pisma, pocz¹wszy od numeru:
Op³acono lub na konto: 19 1020 1127 0000 1102 0213 7008
gotówk¹ .......................

Przyjmuj¹cy Prosimy o zgodno�æ danych na przelewie i zamówieniu

.................................
Telefon kontaktowy

Pismo redaguje zespó³ w sk³adzie:
S³awomir Czajka (Red.Nacz.)
Tomasz Modzelewski
Justyna Portka
Adres i kontakt z redakcj¹:
ul. Sprzeczna 8 03-722 Warszawa
Tel. (22) 296 92 22
redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

PRENUMERATAPRENUMERATA

MOKOTÓW Malczewskiego 47A

OCHOTA Banacha 1A blok F
Tel. 22 250 28 01

PRAGA P£D.

PRAGA P£N.

REMBERTÓW

ŒRÓDMIEŒCIE

Komisariat Policji
Wilcza 21
tel.22 603 70 55

Nocna Pomoc Lek.
Sapie¿yñska 10

Tel.22 536-97-75
Apteka 24h

Mokotowska 12
tel.22 622 36 36

TARGÓWEK Kondratowicza 27B
Tel.22 675-89-85

URSUS Plutonu Torpedy 47
tel: 22 464-85-33

URSYNÓW Romera 4 :
Tel. 22 643-04-97

WAWER

WESO£A

WILANÓW

W£OCHY

WOLA

¯OLIBORZ

BEMOWO

BIA£O£ÊKA

BIELANY

Pismo wysy³amy w prenumeracie 6-cio miesiêcznej.
Dostawa za po�rednictwem Poczty Polskiej.
Pismo jest bezp³atne. Koszt opakowania i wysy³ki to
12 z³ za 6 kolejnych numerów. (6 x 2 z³)Czasopisma TARYFA.INFO

Wazne Informacje
.

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

MIEJSCE NA

TWOJ¥

REKLAMÊ

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Obs³uga Dotacji UE

biuro@ksiegi.biz

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

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Sprawozdania i Bilanse

Dokumentacja kredytowa
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Nadszed³ w koñcu czas aby napisaæ o przydatno�ci
rêcznegoradiotelefonuw taksówce.

W pracy od wielu lat u¿ywam rêcznej radiostacji i jestem z
niej bardzo zadowolony. Jest to MotorolaGP300. Jest dosyæ
du¿a i ciê¿ka, po prostumaswoje lata.Oferuje jednakwysok¹
jako�æ nadawania i odbioru. Jest te¿ bardzo odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Radiotelefon mo¿e i zabytkowy
lecz dzia³a, a niektórzy koledzy posiadaj¹ rêczniaki jeszcze
starsze (jak naszRed.Nacz. który czasamiwymachujeswoj¹
wielk¹, pó³kilow¹, dwudziestoletni¹ Motorol¹ P-210
wzbudzaj¹cpowszechn¹ weso³o�æ).

Obecniena rynkudostêpnes¹ma³e i porêczneurz¹dzenia,
które w zupe³no�ci spe³niaj¹ wymagania. Produkowane na
dalekim wschodzie, jako�ci¹ mog¹ zaskoczyæ, a na pewno
zaskocz¹ cen¹ w porównaniu do cen urz¹dzeñ
renomowanych firm zachodnich, amerykañskich i
japoñskich.

Opotrzebieposiadaniakana³u reklamacyjnegoniemuszê
nikogo przekonywaæ. Nic nie stoi na przeszkodzie ¿eby mieæ
go pod kontrol¹ ca³y czas, rzecz szczególnie przydatna
podczas wykonywania dy¿urów, tak, tak, w niektórych
korporacjach zdarzaj¹ siê takie szykany. W razie wywo³ania
przez centralê, kierowca mo¿e zostaæ zawieszony, je�li siê
nie zg³osi, a za pomoc¹ rêcznego radia przynajmniej us³yszy
¿e jest wywo³ywany. Nie wspomnê o tym, ¿e jedna z
wiêkszych warszawskich korporacji w zwi¹zku z przej�ciem
na systemgprs w ogóle dopuszcza u¿ycie rêcznej radiostacji
jako sprzêtupodstawowego,a nie tylkododatkowego.
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Reczniaki Pewnego razu dosta³em zlecenie, Rado�æ ,ul.Patriotów xxx,
po chwili oczekiwania do mojej taksówki wsiad³a pani i
ordynuje:
Kierowca:Ana jak¹ulicê?

No i jedziemy,Pani dyryguje:prosto,wprawo,w lewo ...
Wkoñcumówi:
Rozgl¹dasiê i stwierdza:
Terazpasa¿erkazaczê³adok³adniewertowaæmapê...
K:Nie ,nie bêdê !
K: Jasne,pewnie.

Za górami za lasami, zreszt¹ nie wa¿ne gdzie, pewnego razu
MIASTO spowi³ ca³un mgie³. Widoczno�æ spad³a do ledwo
akceptowalnegopoziomu,mo¿naby³o jednakpowoli jechaæ.
I tego p iêknego wieczora dos ta ³em z lecen ie
Tarchomin/Æmielowska/�wiatowida.Adres jak adres, jechaæ
trzeba. Na miejscu wsiad³o do mojej taksówki do�æ mocno
zawiane, metroseksualne towarzystwo. Po d³ugich
dyskusjach postanowili udaæ siê do centrum. Gdy jechali�my
nad Kana³em ¯erañskim, pan siedz¹cy na siedzeniu obok (a
zarazemprowodyrwycieczki) stwierdzi³:
Zaraz potem wjechali�my na most Grota. Pan popatrzy³ na
mniepodejrzliwie,zrobi³minêzwyciêzcy i powiada:
K:Gdzie?Na�rodkumostu?!?!
Pomy�la³em,¿emo¿e�le siê poczu³, czy co?Zatrzyma³emna
Wis³ostradzie ,w³¹czy³emawaryjneapanpowiada:

* * * * *
Na Ursynowiewsiad³a domojej taksówki klientka. Poprosi³a o
kursdoCentrum.Zapytana jak¹ tras¹sobie ¿yczy, odpar³a:
Bohatersko wiêc jedziemy: KEN, Dolinka, Pu³awska... Na
wysoko�ciDolnej pani ordynuje:
Zjecha³emDoln¹.
SkrêtwBelwedersk¹...skrzy¿owaniezGagarina...

* * * * *

Pasa¿erka:PoproszêdoJózefowa !
P: To ja pana porowadzê. Nawet sobie mapê z internetu
wydrukowa³am!

P: I to powinnobyæ tu ...
P:Ale to nie tutaj!

P: JATRZYMA£AMMAPÊDOGÓRYNOGAMI!!!

-Oooo...Wis³a....

P: Proszênatychmiastsiê zatrzymaæ !
P:Gdziepanmo¿e !Natychmiast !

P: Nie bêdzie nas pan obwozi³ ! Ka¿dy wie, ¿e w Warszawie
jest tylko jedna rzeka !WYSIADAMY!

P: -Japanapokierujê !

P: Terazwprawo !
P: Terazw lewo !

P:Niebêdziesiê pan�mia³ ?
P:Aleobiecujepan?

P: I terazw lewo !

P: Jak to dlaczego?PRZECIE¯TAKJE�DZI141!

Skrêcili�my w Spacerow¹... Goworka... I wyjechali�my
znowu na ul. Pu³awskiej.Zdziwiony dopytujê o celowo�æ
takiej jazdy.
K: Adlaczego tak jechali�my?
Wydawa³o mi siê ¿e zrozumia³em intencjê pasa¿erki.
Czu³a siê pewniej, jad¹c znan¹ sobie tras¹ autobusu...
Dopiero gdy wysiad³a zda³em sobie sprawê ¿e 141 to
mo¿e i je�dzi Doln¹ ale pó�niej bezwzglêdniepod¹¿anad
Wis³ê i pozani¹...

Pewnej zimowej, weekendowej nocy postanowi³em
zakoñczyæ ju¿ nierówn¹ taksówkow¹ bitwê i ruszy³em ze
�ródmie�ciaw kierunkuPragi. PrzyMuzeumNarodowym
z przystanku na ulicê wyskoczy³ elegancki obywatel w
marynareczce i macha. �Idealnie... Zawiezie mnie do
domu� ucieszy³em siê i zatrzyma³em. Obywatel wsiad³ z
przodu i pokazuje palcem na drug¹ stronê Wis³y.
Jadê...ale potrzebne jakie� szczegó³y wiêc wypytujê...a
ten nic nie rozumie. Wreszcie ³amanym rosyjskim wyzna³
¿e pragn¹³by siê znale�æw okolicach dw.Wileñskiego. Po
kilku jego �lewa,prawa,priama� znale�li�my siê na
ul.Okrzei. Tu mia³ byæ koniec, wiêc chce te moje 25 z³.
Obywatel (nie wiem jakiego kraju) zacz¹³ kombinowaæ
nad portfelem. Chyba nic tam nie znalaz³ bo rzecze do
mnie : �Pajdi sa mnoj, ja szto-nibudz haroszewo sdie³aju
dlia tiebia, budiesz udawlion� (dla nie znaj¹cych
rosyjskiego - jawna propozycja seksualna). Troszkê
os³upia³em, ale zabra³em mu ten potrfel (zreszt¹ warty
tego kursu) i brzydkimi s³owami nakaza³em przynie�æ
pieni¹¿ki z domu. Ten pokornie zgodzi³ siê, lecz
wysiadaj¹c wyrwa³ mi swój skarb z rêki i rzuci³ siê do
ucieczki. �No tak nie bêdzie!� pomy�la³em i goniê go.
Po�cig po rozpuszczonym sol¹ �niegu zakoñczy³ siê dla
obywatela przykro. Wytarzany w b³ocie i z rozbitym
nosem odku�tyka³ do bramy. Nie kontynuowa³em
po�cigu, gdy¿ portfel by³ mój, a w akcji zgubi³em
bluetouch�ow¹ s³uchawkê i postanowi³em jej poszukaæ.
Trochê to trwa³o bowpad³aw �nieg, po paruminutach zza
budynku pojawi³ siê dygocz¹cy �pasa¿er�. �Masz
pieni¹dze?� pytam, bo przyszed³ mi do g³owy �mieszny
pomys³. Kiwn¹³ g³ow¹ i wsiada do auta. Ruszy³em. �A
teraz zaznajomisz siê z polsk¹ policj¹� powiedzia³em
powoli. Spojrza³ namnie dziko, niespodziewanieszarpn¹³
za klamkê i wyskoczy³ ! Prêdko�æ by³a 40-50 km/h.
Popatrzy³em w lusterka. Tylko siê zakot³owa³o.
Wychodzê,a tu nikogo.Komados !

Mistrzowie Nawigacji

.

`

.
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Poradnik Malkontenta

GP 1200

GP 300Motorola  P 210

WOUXUN

NAVCOMM

BAOFENG

Opowiesci Niewyssane z Palca

Ucieczka DesantowcaJakie s¹wady i zalety rêczniaków?
Mo¿e po kolei... zalet¹ jest na pewno waga i rozmiar oraz
mobilno�æ, oraz fakt, ¿e mo¿na ustawiæ praktycznie ka¿d¹
czêstotliwo�æ w wybranym zakresie za pomoc¹ klawiatury,
bez u¿ywania specjalnych programatorów. No i cena. Wad¹
jest z regu³y niska odporno�æ na zak³ócenia (to nie s¹
profesjonalne urz¹dzenia do pracy), ale do pracy z
przemiennikiembazowymprzewa¿niewystarczaj¹ca.Nie da
siê zamontowaæ uk³adu identyfikacji, czyli numeru jakim
wy�wietlamy siê na centrali (tzn. da siê :D, ale jest to
makabrycznaprzeróbka,wiêc dla dobra ogó³u zapomnijmyo
takim rozwi¹zaniu ).

Jakie radio kupiæ? Na rynku wystêpuj¹ amatorskie radia
kilkupasmowe ale w taksówce z powodzeniem wystarczy
radio jednopasmowe. Ceny kszta³tuj¹ siê na poziomie od
stukilkudziesiêciudo kilkuset z³ za radio z dalekiegowschodu
(WOUXUN, NAVCOMM, BAOFENG itp), przez kilkaset za
radio renomowanej firmy(YAESU, ICOM, KENWOOD itp) w
tej samej klasie urz¹dzeñ do 1000 i wiêcej za urz¹dzenia
profesjonalne (MOTOROLA itp). Osobi�cie mia³em kilka
chiñczyków i by³em z nich mega zadowolony, koledzy te¿
maj¹,wiêcmogêpoleciæ.Parametry rêcznego radiamo¿emy
w sposób prosty poprawiæ stosuj¹c dodatkow¹ antenê.
Nadaje siê do tego doskonale typowa antena do
standardowego radia taksówkarskiego. Jednak, by osi¹gn¹æ
maksymalne efekty, polecam j¹ zestroiæ z pod³¹czonym
rêczniakiem.

Na koniec: Kana³y radiowe przyznane przez UKE s¹
chronione prawem i u¿ywanie ich bez zezwolenia jest
przestêpstwem �ciganym przez prawo! Maj¹c umowê z
korporacj¹ masz prawo korzystaæ z jej kana³u radiowego i
¿adnego innego ! Zak³ócanie i przeszkadzanie w pracy jest
przestêpstwem, poza tym �wiadczy o braku kultury i
niedojrza³o�ci emocjonalnej. S¹ �rodki techniczne które
pozwalaj¹znale�æ takiegodelikwenta.
Radiotelefon to nie zabawka.

Bin Laden
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We wrze�niu i grudniu 2011
wywalczyli�my podwy¿kê
startówki na 10 z³... I co ?
Mamy od 16 miesiêcy 8 z³ a

w³odarze miasta graj¹ z nami w kotka i myszkê. Odbywaj¹ siê ró¿ne
posiedzenia dziwnych cia³ z udzia³em p.W-ce Prezydenta Olszewskiego.
Wznoszone s¹ postulaty, deklaracje i o�wiadczenia. Wszystko jest na
dobrej drodze.Teoretycznie. Istota problemu cen maksymalnych nie tkwi
bowiem w kolejnych podwy¿kach ale w mechanizmach ich ustalania.
Je¿eli ustawodawca stworzy³ w³adzom lokalnymmo¿liwo�æwp³ywania na
maksymalne ceny przewozu taksówkami, to nie po to aby te w³adze
ustala³y w rzeczywisto�ci sta³¹ cenê dla wszystkich. Takiej delegacji ani
teoretycznie ani praktycznie Rada Miasta nie posiada, chocia¿ mo¿e
szkoda - rynek taxi wygl¹da³by zupe³nie inaczej. Ceny maksymalne
powinny kszta³towaæ siê w.g granicy op³acalno�ci + 100%. Wiemy z
taksówkowej praktyki ¿e podzieliwszy sta³e miesiêczne koszty przez ilo�æ
kursówwmiesi¹cuobci¹¿enieka¿degokursukosztamiwynosi ok.12-20z³
w zale¿no�ci od korporacji i systemu pracy. Dlaczego mamy je�dziæ
poni¿ej kosztówapotem to odrabiaæ?To chora sytuacja ! Ca³e �rodowisko
taksówkowe powinno �zewrzeæ szeregi� i wspó³dzia³aæ by Rada Miasta
zaczê³a wreszcie podejmowaæ decyzje oparte o uczciw¹ kalkulacjê
rynkow¹ ! Chowanie przez 10 lat g³owy w piasek (uchwa³a z 2001 r - 6z³) a
nastêpnie d³ugotrwa³e negocjacje o ka¿d¹ z³otówkê 2011-2013, to nie jest
równoprawne traktowanie w porównaniu choæby z ZTM, gdzie na
przestrzeni 2001-2013 jest to wzrost ok. 300%. 25.04.2013 odby³o siê
posiedzenieKomisjiBezpieczeñstwazudzia³em w-cePrezydenta...

Dlaczego nie ma

PODWYZKI ...

MAJ 2013
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egzemplarz bezp³atny

www.taryfa.info

PRACUJ z NAMI ! Korporacja z tradycjami

Niskie op³aty bazowe

Du¿a iloœæ zleceñ

Przyjazna centrala

Kontakt: Jaros³aw Górecki  tel. 692 409 128   jarek.gorecki@volfrataxi.pl

Wysoka baza ?  Ma³o zleceñ ? Niefachowa centrala ?
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Nowy Zwiazek

”
Warszawski Taksówkarz”

Powsta³ Zwi¹zek Zawodowy Taksówkarzy
�WarszawskiTaksówkarz�.
Jak wszystko co nowe - powstanie Zwi¹zku
rodzi nowe nadzieje na lepsz¹ reprezentacjê
naszych interesów. Pozytywnym jest
niezale¿no�æ od jakiejkolwiek centrali
zwi¹zkowej, dotychczasowe zaanga¿owanie
tworz¹cych nowy Zwi¹zek kolegów i otwarty
kana³ komunikacji ze �rodowiskiem - forum
www.taxiforum.pl. Wdn.18.03.2013odby³o siê
pierwsze Walne Zgromadzenie i powo³ane
zosta³y w³adze Zwi¹zku. Na stronie
internetowej: www.warszawskitaksówkarz.pl
mo¿naprzeczytaæ kto reprezentujeZwi¹zekod
strony formalnej. Postanowili�my trochê
wesprzeæ dzia³ania kolegów poprzez
publikacjê �deklaracji programowej�

czytaj na str.3

.

`

Posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
czytaj na str.4-7
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OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa

tel. 22 240 30 88  kom. 693 25 77 99  ubezpiecz@ocac.waw.pl

UBEZPIECZENIA

STADION

W-wa
Wsch.

Sprzeczna 8

UBEZPIECZENIA

OC dla TAXI ju¿ od 650 z³

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

(Renault Laguna II 2002 r. 1.9 Dci 60% zni¿ki Warszawa )

KREDYTY
PO¯YCZKI

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Pomoc przy kredytach  trudnych”
”

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

Dla taksówkarzy na oœwiadczenie !

Zadzwoñ: 222969222 i 222403088

KREDYTY
PO¯YCZKI


