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 Koleżanki i Koledzy !

18 września odbyło się kolejne spotkanie w sprawie strajku taksówkarzy. 

Zostaliśmy zaproszeni, więc relacjonujemy je dla Was.

Tak jak wcześniej pisaliśmy na facebook’u, protest nie jest już anonimowy. 

Imprezę firmuje Inicjatywa Porozumienie Taksówkarzy Polskich. Inicjatywę 

poparły firmy i korporacje taksówkowe: EcoCar,  Ele, Glob, Gold, Halo-Ok, iTaxi, 

Merc, myTaxi, Plus, Tele400400, Sawa i Volfra, a z innymi trwają negocjacje. 

Organizacje społeczne i związki zawodowe są i będą zapraszane na spotkania,

a ich przedstawiciele mają pełny wgląd w planowane działania i zamiary Inicjatywy. 

 

Niektóre firmy obiecały nie przyjmować zleceń w czasie trwania strajku.

Taką odważną decyzję zadeklarowały na chwilę obecną Ele i Sawa, inne firmy 

zastanawiają się.  Zobaczymy kto jeszcze ...

To nowość  jeżeli chodzi o taksówkarskie protesty ! 
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Strajk ma rozpocząć się 24 września o 7.00 rano  zbiórką taksówek w punktach:

1. Parking Tesco przy ul. Stalowej

2. Parking Real przy ul. Jubilerskiej

3. Parking OBI przy ul. Płaskowickiej

4. Parking Leclerc przy ul. Jutrzenki

5. Parking Centrum Wola Park przy ul. Górczewskiej

Na miejscu zbiórek będą obecni koordynatorzy ze wszystkich uczestniczących 

w strajku firm. Podadzą oni sposoby komunikacji oraz trasy przejazdów dla 

każdej grupy. Przejazdy mają odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ruchu drogowego, łącznie z obowiązkowym zapinaniem pasów, 

niekorzystaniem z telefonów itp. Wszyscy taksówkarze uczestniczący w strajku

muszą być w 100% legalni. Koledzy proszeni są o zgłaszanie wszelkich 

wątpliwości do koordynatorów, w celu usunięcia podejrzanych delikwentów. 

Inicjatywa Porozumienie Taksówkarzy Polskich złożyła podczas trwania 

spotkania zawiadomienie o stacjonarnym zgromadzeniu w okolicach Sejmu. 

Będą tam przedstawiciele firm tworzących Inicjatywę i mała pikieta, aby 

przekazać do mediów przebieg strajku i informacje o jego przyczynach i 

problemach naszej branży z nielegalnymi przewoźnikami.

Tyle technicznej informacji o przebiegu protestu z piątkowego spotkania.

Nasi reporterzy będą z każdą grupą taksówkarzy przez cały czas. Poznacie ich 

po żółtych kamizelkach z napisem Taryfa.info . Liczymy na szczegółowe opinie 

od Was i ewentualną pomoc, gdyby taka okazała się potrzebna.   
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Pojawiły się pytania od kolegów o celowość strajku. 

Czy ustawa jest przegrana ? Sejm nie zdąży jej uchwalić ?  Zobaczymy.  

Świat nie kończy się wraz z końcem kadencji Sejmu ! Legislacyjne opracowania 

nie przepadną, jeżeli nie będą procedowane w tej, to powrócą w następnej 

kadencji !  Na dzisiaj nasz cel jest prosty i jasny: 

Pokazać siłę i zdeterminowanie środowiska w sprawie zmian na 

naszym, taksówkowym rynku pracy. Dotychczasowe działania i naciski 

polityczne, liczne protesty czy nawet bezpośrednie angażowanie się kolegów w 

kontrole dały umiarkowane efekty. Liczymy, że ten protest na masową skalę 

pozwoli nam także zaktywizować do działania organy kontrolne. W ramach 

dzisiaj obowiązującego prawa  można wiele zdziałać przeciwko nielegalnym !  

 

Musimy uderzyć mocniej ! Wykorzystać jak największy potencjał 

taksówkarzy, by ten protest i następne dały wymierne skutki. Stąd nasze, jako 

gazety poparcie dla szeroko zakrojonych, skonsolidowanych działań. Bez 

udziału szerokich rzesz taksówkarskiej społeczności to się po prostu nie uda - jak 

pokazał dotychczasowy przebieg walki z nielegalną patologią. Dlatego 

odkładamy na bok wczorajsze uprzedzenia. Dziś naszym sojusznikiem jest 

każdy legalny taksówkarz, bez względu na barwy firmowe, przekonania 

polityczne czy stawkę po której jeździ. Jeżeli korporacje chcą nam pomagać w 

protestach - po prostu z tego skorzystajmy !

Dlaczego popieramy strajk ?

Taksówkarzu zadbaj o swoją kobietę. 
Zapraszamy na wizytę 

w 
Salonie Kosmetycznym KANITA 
ul. Przydrożna 7 - Warszawa Białołęka

Z gazetą 20% taniej.Zapisy : 511 514 200




