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Panie i Panowie ! Zaczê³o siê !

Nasza cierpliwoœæ tak d³ugo
wystawiana na próbê

skoñczy³a siê. Na prze³omie listopada
i grudnia mia³a miejsce pierwsza seria
protestów, maj¹cych zwróciæ uwagê

organów pañstwa na szerz¹ce siê w naszej bran¿y bezprawie. Do starych
wrogów porz¹dku na rynku taksówek, kryj¹cych siê dot¹d za szyldem
“ochroniarzy”, “terapeutów” czy “sprzedawców breloczków” do³¹czy³ wróg
nowy - wielki i bogaty Uber. Wiele pañstw w Europie dostrzeg³o ju¿
nadci¹gaj¹ce z³o i wykluczy³o poza nawias uczciwego biznesu t¹ i
podobne firmy. Zawsze jednak zaczyna³o siê od protestów....

PROTESTY
Pierwsza Seria
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...cd na str. 2

Na protest !

TY tez idziesz !

Druga seria protestów  - czytaj na str. 5

Z TA G AZETA 20 % RABATU DLA TAX I !



Ludzie rz¹dz¹cy naszym piêknym krajem nie umiej¹ uczyæ siê na b³êdach innych. Bêd¹ wiêc protesty. Coraz mocniejsze.
Organizacjê wzi¹³ na siebie Zwi¹zek Zawodowy Taksówkarzy “Warszawski Taksówkarz”.

Zaczê³o siê spokojnie 20.11.2014 r. najmniejszym z protestów na skrzy¿owaniu ¯wirki i Wigury z Sasanki. W akcji wziê³o udzia³
dos³ownie kilkanaœcie samochodów, natomiast policja przyby³¹ tak t³umnie, ¿e prawdopodobnie przypada³ jeden szeryf na
jednego protestuj¹cego. Dopisali te¿ przedstawiciele mediów w tym ekipa Kuriera Warszawskiego z kamer¹. Protest trzeba
uznaæ za bardzo udany. Przewodnicz¹cy ZZTWT Jaros³aw Iglikowski przedstawi³ dziennikarzom nasze postulaty, a w Kurierze
ukaza³ siê obiektywny materia³.
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Nastêpny protest odby³ siê 25.11.2014 r. na pl. Trzech Krzy¿y oraz na skrzy¿owaniu Tamki i Kopernika.
Oczywiœcie protest mia³ mieæ tak¿e ograniczony zasiêg, nie by³y to równie¿ godziny szczytu, by nie utrudniaæ zbytnio ¿ycia
mieszkañcom Warszawy. Pomimo tego jednak, czêœæ miasta stanê³a i policjanci których by³o tym razem dziwnie ma³o,
próbowali rozganiaæ kilkadziesi¹t taksówek z miernym skutkiem.
Nie dopisali równie¿ dziennikarze, mo¿na powiedzieæ, ¿e media milcza³y.
W tej sytuacji oczywiste sta³o siê kontynuowanie dzia³ania, zgodnie z przyjêtym wczeœniej scenariuszem stopniowania
protestów.

PROTESTY Pierwsza Seria cd z 1 str. PRZENIESIEMY CIE...

...W INNY WYMIAR !

ul. B. Schulza 18

Warszawa - Bielany 

  731 91 91 91
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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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MOKOTÓW

Komisariat Policji
Malczewskiego 3/5/7
tel.22 603 11 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.

Tel..........................
Malczewskiego 47A

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
Pu³awska 39

tel.22 849 37 57

OCHOTA

Komisariat Policji
Opaczewska 8
tel.22 603 73 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.
Banacha 1A blok F

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h
Grójecka76

tel.22 822 28 91

PRAGA P£D.

Komisariat Policji
Grenadierów 73/75
tel.22 603 76 55

Nocna Pomoc Lek.
Abrahama 16

tel.22 671 22 56
Apteka 24h

Waszyngtona 12/14
tel.22 617 54 10

PRAGA P£N.

Komisariat Policji
Jagielloñska 49
tel.22 603 75 55

Nocna Pomoc Lek.
D¹browszczaków 5a

tel.22 619 19 17
Apteka 24h

Jagielloñska 66a
tel.22 670 17 69

REMBERTÓW

Komisariat Policji
Plutonowych 6
tel.22 603 68 42

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
...............................
Tel..........................

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

Komisariat Policji
Chodecka 3/5
tel.22 603 81 71

Nocna Pomoc Lek.
Kondratowicza 27B

Tel.22 675-89-85
Apteka 24h

Kondratowicza 11
tel.22 811 28 22

URSUS

Komisariat Policji
Sosnkowskiego 16
tel.22 603 21 01 i 05

Nocna Pomoc Lek.
Plutonu Torpedy 47

tel: 22 464-85-33
Apteka 24h

Plutonu Torpedy 47
tel.22 867 50 22

URSYNÓW

Komisariat Policji
Janowskiego 7
tel.22 603 19 78

Nocna Pomoc Lek.
Romera 4 :

Tel. 22 643-04-97
Apteka 24h

Przy Ba¿antarni 11
tel.22 649 65 75

WAWER

Komisariat Policji
Mrówcza 210
tel.22 603 68 52

Nocna Pomoc Lek.
Strusia 4/8

tel.22 590 09 39 i 40
Apteka 24h

Patriotów 309a
tel.22 615 87 95 i 96

WESO£A

Komisariat Policji
1 Pras. Pu³ku DW 21
Tel.603 55 30

Nocna Pomoc Lek.
Warszawska 55
tel.22 489 72 70

Apteka 24h
Jana Paw³a II 44c 1

tel.22 760 06 77

WILANÓW

Komisariat Policji
Okrê¿na 57
tel.22 603 18 31

Nocna Pomoc Lek.
Kostki Potockiego 20

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h

AL.Wilanowska 363
tel.22 852 33 31

W£OCHY

Komisariat Policji
17 Stycznia 57
tel.22 603 68 24

Nocna Pomoc Lek.
..............................
tel..........................

Apteka 24h
.................................
tel.............................

WOLA

Komisariat Policji
¯ytnia 36
tel.22 603 72 55

Nocna Pomoc Lek.
P³ocka 49

Tel.22 632 41 30
Apteka 24h

Al. Solidarnoœci 149
tel.22 620 08 18

¯OLIBORZ

Komisariat Policji
Rydygiera 3
tel.22 603 71 16

Nocna Pomoc Lek.
Szajochy 8

tel.22 832 44 35
Apteka 24h

Wojska Polskiego 58
tel.22 839 50 73

BEMOWO

Komisariat Policji
Raginisa 4
tel.22 603 76 63

Nocna Pomoc Lek.
ul. Czumy 1

tel. 22 664 58 97
Apteka 24h

Powstañców Œl. 108d
tel.22 417 32 92

BIA£O£ÊKA

Komisariat Policji
Myœliborska 65
tel.22 603 51 30

Apteka 24h
ul. Œwiatowida  47

tel.22 466 14 05

BIELANY

Komisariat Policji
¯eromskiego 7
tel.22 603 71 55

Nocna Pomoc Lek.
Marymoncka - Szpital

tel.22 5690184
Apteka 24h

¯eromskiego 13
tel.22 834 58 04

Wazne Informacje
.

Redakcja prosi czytelników o weryfikacjê powy¿szych danych i pomoc w uzupe³nianiu braków.
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Przygotowania na 16 grudnia by³y ju¿ konkretniejsze. Przyby³o nas sporo wiêcej, a
du¿a czêœæ samochodów mia³a na sobie transparenty z has³ami
“LICENCJA=PESEL”, “STOP PRZEWOZOM” czy po prostu “PROTEST”.
Ruszyliœmy z Torwaru pod Sejm. Tym razem policjanci nie usi³owali przeszkadzaæ,
by³o ich zreszt¹ bardzo ma³o. Ukarali mandatem tylko jednego kolegê, który zreszt¹
by³ bez samochodu i tylko “kierowa³ ruchem”. No có¿, ktoœ musia³. Powoli
zablokowaliœmy ulice Matejki, Wiejsk¹ i czêœciowo Al. Niepodleg³oœci. Rozpoczê³o
siê tradycyjne tr¹bienie pod budynkiem gdzie zasiadaj¹ Wybrañcy Narodu, a ca³y
protest powolutku przesuwa³ siê ulicami. Po jakimœ czasie przyjecha³a ekipa
telewizyjna i wypytywa³a organizatorów, uczestników i policjantów.

Do Kancelarii Sejmu uda³a siê delegacja ZZTWT z petycj¹ w naszej sprawie której
tekst za³¹czamy na nastêpnej stronie. Protest trwa³ jeszcze kilkadziesi¹t minut, lecz
¿e zbli¿a³a siê pora korkowa - odblokowaliœmy ulice. Demonstracja mia³a mieæ z
za³o¿enia charakter ostrzegawczy - jak najmniej uci¹¿liwy dla Warszawiaków.

Pierwsza seria demonstracji za nami. Powinny one uœwiadomiæ w³adzom, ¿e
problemu nielegalnych taksówek nie da siê d³u¿ej zamiataæ pod dywan. ¯e trzeba
egzekwowaæ obowi¹zuj¹ce prawo, a jeœli jest ono u³omne, to trzeba to prawo zmieniæ !

Protesty bêd¹ trwaæ dalej. Zmieniaæ siê bêdzie ich nasilenie i uci¹¿liwoœæ, bo
jakkolwiek s¹ ju¿ pewne reakcje w³adz, to nadal tylko leniwe pomruki i zero konkretów.
Czyli jak to w ¿yciu - jak siê nie postaramy - to nie bêdziemy mieli.

Zachêcamy gor¹co kolegów do udzia³u w dalszych protestach. W styczniu bêd¹
jeszcze trzy takie demonstracje - mo¿liwe ¿e o charakterze stacjonarnym. Wszelkie
informacje na : www.warszawskitaksowkarz.pl jak równie¿ na www.taryfa.info gdzie
znajdziecie du¿o zdjêæ i filmy z dotychczasowych dzia³añ.

Redakcja

ul. Sprzeczna 8
03-722 Warszawa

Redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

Tel. (22) 296 92 22

Wydawca:
TransMaker Justyna Portka
ul. Marysiñska 13 m 3
04-606 Warszawa

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Dokumentacja kredytowa

biuro@ksiegi.biz

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

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

www.broler.bosch-service.pl

03-684  Warszawa

ul. Rzemieœlników 5/7

Tel. 22 679 99 49
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Panie i Panowie
Pos³owie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

W imieniu taksówkarzy zwracamy siê z proœb¹ o dokonanie zmian w prawie,
które pozwol¹ na skuteczn¹ walkê z nielegalnymi przewoŸnikami dzia³aj¹cymi
na rynku transportu osób samochodami przystosowanymi do przewozu
maksymalnie 9 osób oraz doprowadz¹ do równowagi miêdzy us³ugodawcami i
us³ugobiorcami w tym segmencie rynku.

Obecnie na rynku warszawskim jest oko³o 8,5 tysi¹ca legalnych przewoŸników i oko³o 8 tys. przewoŸników, którzy
nie maja prawa wykonywaæ transportu drogowego osób. Wœród nich jest oko³o 2 tys. osób pos³uguj¹cych siê licencj¹
na transport taksówk¹, ale nieposiadaj¹cych wymaganych prawem uprawnieñ. Podobnie sytuacja wygl¹da w
innych du¿ych miastach Polski. Zdobyli oni licencje, ale nie maj¹ prawa siê nimi pos³ugiwaæ. Wynika to z faktu
przypisania licencji do przedsiêbiorcy i samochodu, a nie do cz³owieka. W ten sposób niektóre firmy wystêpuj¹ o
licencjê oœwiadczaj¹c, ¿e zatrudnieni przez nie kierowcy maj¹ stosowne uprawnienia. Nastêpnie licencjami
pos³uguj¹ siê ludzie, którzy tych uprawnieñ nie maj¹.

Proceder ten jest znany urzêdnikom, niestety w obecnej formule prawnej nie mog¹ oni odmówiæ wydania licencji.
Dopiero ewentualna kontrola na drodze mo¿e doprowadziæ do wykrycia oszustwa, ale tylko w teorii.
W praktyce policjanci nie maj¹ dostêpu do bazy osób, które zda³y wymagany egzamin.Innym sposobem na
bezprawne wykonywanie transportu osób jest podszywanie siê pod ochronê i/lub psychoterapeutów. W samej
Warszawie jest oko³o 800-1000 „ochroniarzy”.Ale najwiêkszym problemem s¹ kierowcy samochodów, które nie s¹ w
¿aden sposób oznakowane. W Warszawie dzia³a kilkanaœcie tego typu firm. Nikt ich nie kontroluje. Dla s³u¿b one po
prostu nie istniej¹. Ich kierowcy nie rejestruj¹ dzia³alnoœci gospodarczej, nie maj¹ kas fiskalnych, nie p³ac¹ sk³adek
na ZUS, podatków. Oszukuj¹ zak³ady ubezpieczeniowe nie zg³aszaj¹c prowadzonej dzia³alnoœci w momencie
ubezpieczenia samochodu.

Kolejnym sposobem obejœcia prawa jest transport osób samochodami przystosowanymi do przewozu 8-9 osób.
Firmy wykorzystuj¹ ten zapis do prowadzenia dzia³alnoœci taksówkarskiej bez wymaganej licencji. W ostatnich
dniach sp³onê³o kilka samochodów jednej z takich firm na Pomorzu. W Warszawie wykorzystuje to m. in. firma Bayer.
Posiada kilkadziesi¹t takich samochodów i wykonuje us³ugi TAXI wykorzystuj¹c zapis o przewozach okazjonalnych.

Straty dla Skarbu Pañstwa z tytu³u oszustw podatkowych, niep³acenia nale¿nych podatków i sk³adek
ubezpieczeniowych wynosz¹ kilkaset milionów z³otych rocznie. Do tego nale¿y doliczyæ potencjalne straty
wynikaj¹ce z przechodzenia taksówkarzy do szarej strefy. A z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia m. in. w Stanach
Zjednoczonych. Doprowadzi³a do tego dzia³alnoœæ jednej z firm przewozowych nielegalnych w wiêkszoœci pañstw
UE, a obecnie dzia³aj¹cych w Polsce. Wtedy bêdziemy mogli mówiæ o stratach rzêdu 1,5-2 mld z³otych rocznie.
O stratach spo³ecznych wynikaj¹cych z pauperyzacji grupy zawodowej licz¹cej oko³o 120 tys. ludzi nie wspominamy.

Dlatego domagamy siê:

- Przypisania licencji TAXI do osoby, a nie do przedsiêbiorcy
- Wprowadzenia do przepisów prawa poœrednika w przewozie osób samochodami z homologacj¹ do 9 osób, jego

obowi¹zków oraz sankcji za dzia³alnoœæ niezgodn¹ z prawem
- Wprowadzenia parytetu licencji TAXI do liczby mieszkañców gminy
- Zniesienia art. 18 punkt 4a Ustawy o transporcie drogowym
- Wpisania w Ustawie o czasie pracy kierowcy zapisu, ¿e nie dotyczy ona kierowcy taksówki.

Zapisy te powinny doprowadziæ do poprawy sytuacji na rynku TAXI oraz uspokoiæ nastroje, które w chwili obecnej s¹
bliskie wybuchu. Wyra¿amy nadziejê, ¿e zauwa¿ycie Pañstwo nasze problemy i pochylicie siê nad nimi.

PETYCJA do SEJMU
przekazana podczas protestu 16.12.2014

RADNY TAKSÓWKARZ
Nasz kolega Jacek Malinowski, licencjonowany taksówkarz, zosta³ radnym Dzielnicy
Mokotów. Z tego powodu Taryfa.info postanowi³a pogratulowaæ mu i porozmawiaæ....

Jacek Malinowski - Dziêkujê bardzo,chcia³bym na wstêpie podziêkowaæ Taryfie.info za
zainteresowanie i moim wyborcom-wiadomo za co - postaram siê spe³niæ pok³adane nadzieje
i nie zawieœæ zaufania . Sk¹d pomys³ ? Mia³em i mam ambicje pomóc mieszkañcom naszej
dzielnicy, dziêki mojemu uczestnictwu w Radzie myœlê ¿e rozwi¹¿ê wiele ich problemów
.Jako cz³owiek stosunkowo m³ody myœlê ¿e mam wystarczaj¹co du¿o energii ¿eby sprostaæ
wyzwaniom jakie stawia przede mn¹ uczestnictwo w Radzie .

JM - rocznik 85 czyli mam 30 lat.
T
JM - Wynagrodzenie radnych ustawowo zale¿y od iloœci mieszkañców i na Mokotowie jest to oko³o 2200 PLN

JM - Du¿o pracy . Zosta³em wiceprzewodnicz¹cym Komisji Mieszkaniowej która ma du¿e zaleg³oœci , cz³onkiem Komisji
Bud¿etu i Finansów . Chcia³em te¿ wejœæ w sk³ad Komisji Infrastruktury i Gospodarki miejskiej ale niestety siê nie uda³o .Wiesz ,
stan dróg , postoje taxi itp. szkoda ...

JM - Tak , program PiS jest zgodny z moimi pogl¹dami . chcia³bym przypomnieæ ¿e to o co teraz walcz¹ taksówkarze , czyli
egzamin taxi i limit licencji to waszystko by³o za rz¹dów PiS w Warszawie . Nie chcê wnikaæ w interesy obecnej w³adzy i w to
komu obecna sytuacja przynosi dochody ale sytuacja na rynku us³ug taksówkarskich jest nie do przyjêcia . Obecna Pani
Prezydent do tej pory nie rozwi¹za³a problemu nielegalnych taksówek i przewozów osób . A egzamin na licencjê do niedawna
by³ najtrudniejszym egzaminem w Polsce. Kto dopuœci³ do takiej samowoli urzêdników . A mo¿e to nie samowola ?
Jednoczeœnie w bud¿ecie miasta za³o¿ono spodziewane wp³ywy z mandatów i fotoradarów. Za to nigdy, jako taksówkarz, nie
widzia³em interwencji Stra¿y Miejskiej na postoju taxi zastawionym przez prywatne samochody.

JM - Nie mam najlepszego zdania o NSZZ Solidarnoœæ, to oni zgodzili siê na bzdurne rozszerzenie II strefy taxi. Bzdurne, bo
nielogiczne, a jako reprezentant œrodowiska mieli obowi¹zek to zadbaæ. Przez takie dzia³ania zosta³ zmarnowany potencja³ tego
œrodowiska i nie dziwiê siê, ¿e teraz taksówkarze nieufnie podchodz¹ do wszelkich inicjatyw zwi¹zkowych. Nowy zwi¹zek
TAKSÓWKARZ WARSZAWSKI ma przez to utrudnione zadanie . Jest to czysta karta, dobrze ¿e jest apolityczny, nie splami³ siê
uk³adami i przekrêtami.

JM - Mam du¿o mniej czasu wolnego, niestety ...

JM - Myœlê , ¿e ka¿dy kto tu ¿yje i pracuje , p³aci podatki ,jest tu zameldowany ,uto¿samia siê z tym miastem i jest dla niego
po¿yteczny-jest godzien szacunku.

JM - Jeszcze nie wiem :-)

Taryfa.info - Jacku, gratulujemy serdcznie, sk¹d pomys³ ¿eby kandydowaæ do Rady
Dzielnicy?

Ti - W³asnie , ile masz lat ?

i - Czyli sukces w m³odym wieku ! Tak z innej beczki - ile zarabia radny ?

Ti -A jak to jest byæ radnym ?

Ti - Startowa³eœ z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwoœci ....

Ti - Co myœlisz o reprezentacji œrodowiska taksówkarskiego przez zwi¹zki zawodowe ?

Ti - Co zmieni³o siê w Twoim ¿yciu po wyborach ?

Ti - Jako Warszawiak , jaki masz stosunek do przyjezdnych tzw. s³oików , zarówno pasa¿erów jak i taksówkarzy ?

Ti - Fajnie jest byæ radnym ?

Taryfa.info - Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów.
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SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul.Skrzetuskiego 3
02-726 Warszawa

tel. 22 644 88 73
22 641 63 80
22 643 96 81

info@dalesradio.pl

www.dalesradio.pl

TAKSOMETRY

RADIOTELEFONY

INNOVA i EURO-FIS

MOTOROLA ICOM
RADMOR  KENWOOD



W styczniu odbêd¹ siê kolejne trzy protesty
taksówkarzy organizowane przez NSZZ
„Solidarnoœæ” taksówkarzy oraz Zwi¹zek
Zawodowy Taksówkarzy „Warszawski
Taksówkarz”.

Nasze postulaty nie zmieni³y siê. Nadal
¿¹damy przypisania licencji do osoby (czyli do
PESEL-u), wprowadzenia poœrednika w
przewozach osób do przepisów prawnych oraz
przywrócenia limitów, ale w formie parytetu.

20 stycznia protestujemy pod Kancelaria Premiera Rady Ministrów w Al.
Ujazdowskich, 22 stycznia na Rondzie czterdziestolatka czyli przy Dworcu
Centralnym, natomiast 26 stycznia na dojeŸdzie do Lotniska im. Chopina
na ¯wirki i Wigury oraz na Narkiewicza (odchodz¹ca od Wira¿owej).

Wszystkie protesty bêd¹ mia³y formê
stacjonarn¹. 20 i 22 stycznia spotykamy siê
na Torwarze o godzinie 13, natomiast 26
stycznia spotykamy siê o godzinie 13 na
parkingu pod Obi na Ursynowie. Protesty
zosta³y zg³oszone jako zgromadzenia
publiczne na godzinê 14, a wiêc wszystko
odbêdzie siê zgodnie z prawem.

Tak wiêc wszystkich zapraszamy 20, 22 i 26
stycznia we wskazane miejsca

Informacja ze strony www.warszawskitaksowkarz.pl
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Ka¿dy z nas musi raz w roku zawrzeæ polisê OC na
samochód. Nie wszyscy ubezpieczyciele chc¹ ubezpieczaæ
taksówki. Niektórzy co prawda maj¹ ofertê dla taksówkarzy,
ale zwy¿ki za sam fakt, ¿e pojazd jest taksówk¹ s¹ tak
wysokie, ¿e wiêkszoœæ ubezpieczaj¹cych szuka
towarzystwa, które bêdzie mia³o niedrog¹ ofertê (z
minimaln¹ zwy¿k¹ za taxi). Czasem do OC s¹ dok³adane
gratis np. miniassistance lub zielona karta. W niektórych
przypadkach za wszystko musimy zap³aciæ. Wiadomo, ¿e
ka¿dy z nas chcia³by mo¿liwie tanio ubezpieczyæ samochód.
Warto jednak zastanowiæ siê nad rozszerzeniami OC, które
niewiele kosztuj¹, a mog¹ nam u³atwiæ ¿ycie.
Przyjrzyjmy siê ofertom kilku przyk³adowych towarzystw.
Ergo Hestia mo¿e siê pochwaliæ najmniejsz¹ zwy¿k¹ sk³adki
OC za fakt, ¿e pojazd jest taksówk¹ (ok. 1,5 %), co przek³ada
siê na nisk¹ sk³adkê. Bardzo ³atwo tak¿e pochwaliæ siê w
Hestii uzyskaniem maksymalnej zni¿ki 60%. Osi¹gniemy j¹
ju¿ po 2 latach bezszkodowej jazdy ubezpieczanym
samochodem. Jeœli ktoœ kupi³ pojazd i jeszcze nie
wypracowa³ na nim zni¿ek, mo¿na je „po¿yczyæ” z innego
samochodu, lub pochwaliæ siê bezszkodowoœci¹ widoczn¹ w
UFG (agenci mog¹ j¹ sprawdziæ na podstawie imienia i
nazwiska w³aœciciela oraz jego numeru PESEL). Niestety
roz³o¿enie na raty sk³adki OC (nawet z dodatkowymi
dobrowolnymi ubezpieczeniami) jest uzale¿nione od zgody
Centrali i w praktyce rzadko spotykane. Wielu taksówkarzy
decyduje siê rozszerzyæ OC o NNW (dla sumy ubezpieczenia
5000,00 z³ sk³adka roczna wyniesie 41,00 z³) lub assistance.
Miniassistance kupimy ju¿ za 9,00 z³. Obejmuje on jednak
jedynie holowanie po kolizji z innym pojazdem na terenie RP
z limitem 150 km. Za 45,00 z³ mo¿emy dokupiæ Assistance
Standard. Mo¿emy z niego skorzystaæ nie tylko w Polsce, ale
tak¿e w granicach geograficznych Europy, wAlgierii, Maroku,
Tunezji, Izraelu i Iranie. Mamy zapewnione holowanie do 150
km (max 2 zdarzenia tego rodzaju w ci¹gu trwania polisy) nie
tylko w przypadku kolizji, ale tak¿e w razie awarii lub
unieruchomienia pojazdu. Ponadto w ramach tego
Assistance'u mo¿emy liczyæ na dowóz paliwa (niestety za
paliwo musimy zap³aciæ sami), naprawê auta na miejscu
(max 2 razy w ci¹gu trwania polisy), transport przyczepy do
150 km, a po kradzie¿y samochodu na pojazd zastêpczy
segmentu B na okres do 2 dni. Stosunkowo drogim
dodatkowym ubezpieczeniem jest w Hestii ubezpieczenie
szyb. Rocznie kosztuje ono 180,00 z³. W ramach tego
ubezpieczenia Hestia naprawi lub wymieni szyby przedni¹,
tyln¹ lub boczn¹, a jeœli ze wzglêdu na uszkodzenie szyby nie
ma mo¿liwoœci dojechania do warsztatu, zap³aci za
holowanie do niego. Suma ubezpieczenia to 5000,00 z³ i
ka¿da wymiana w ci¹gu trwania polisy zmniejsza tê kwotê.
Ponadto w przypadku wymiany szyby czo³owej musimy siê
liczyæ z koniecznoœci¹ zap³aty 100,00 z³ tytu³em wk³adu
w³asnego.
Nieco dro¿ej zap³acimy zawieraj¹c umowê OC z HDI.
Obecnie HDI jest mark¹ handlow¹ Warty i obs³uga szkód jest
œwiadczona przez tê firmê. Oferta HDI i Warty jest dosyæ
zbli¿ona. Jest ono jednak trochê tañsze. Zwy¿ka z tytu³u
ubezpieczania taksówki w obu firmach wynosi ok. 21%.
Ró¿nica w cenie OC miêdzy HDI a Wart¹ wynika z tego, ¿e
przy zakupie OC w wersji podstawowej w HDI nie dostajemy

nic gratis i mamy bardzo ograniczon¹ mo¿liwoœæ wyboru
dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeñ, w wersji OC turbo
w HDI mamy mo¿liwoœæ dokupienia za niewielk¹ dop³at¹
ochrony zni¿ki w przypadku spowodowania w trakcie trwania
polisy jednej szkody o wartoœci do 2000,00 z³, a w Warcie
mo¿emy ochroniæ zni¿kê nawet przy szkodzie do 5000,00 z³
oraz dostajemy gratis „OC szybka wyp³ata” (w razie szkody z
czyjejœ winy Warta wyp³aci nam odszkodowanie, a póŸniej
odzyska je od ubezpieczyciela sprawcy – mo¿emy dziêki
temu szybciej dostaæ odszkodowanie). Obie firmy pozwalaj¹
na roz³o¿enie sk³adki na 2 lub 4 raty. Za roz³o¿enie na 2 raty
dop³acamy ok. 5%, na 4 zaœ – ok. 10%. W cenie OC
otrzymujemy miniassistance, tj holowanie po kolizji do 100
km na terenie RP (suma ubezpieczenia podobnie jak w Hestii
wynosi 5000,00 z³). NNW na sumê 5000 z³ w HDI bêdzie nas
kosztowa³o 35,00 a w Warcie 36,00 z³. Rozszerzenie
assistance'u do wariantu Z³otego w HDI i Warcie bêdzie
kosztowa³o 78,00 z³. Identyczny jest tak¿e jego zakres i suma
ubezpieczenia (10 000,00 z³). Ten bogatszy wariant nie jest
ograniczony do terenu Polski, ale obejmuje tak¿e teren
Europy. Pomoc w razie awarii i tzw innych zdarzeñ uzyskamy
jednak dopiero w odleg³oœci powy¿ej 25 km od miejsca
zamieszkania. W razie wypadku lub kradzie¿y ten limit nie
obowi¹zuje. Assistance ten zapewni nam próbê
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia po awarii,
wypadku lub innym zdarzeniu, holowanie do 200 km,
organizacjê parkingu do 2 dób, ekspertyzê techniczn¹,
z³omowanie pojazdu, odbiór ubezpieczonego pojazdu,
pomoc w kontynuacji podró¿y lub powrocie do domu (w
zale¿noœci, która opcja bêdzie wymaga³a pokonania
mniejszej odleg³oœci), pojazd zastêpczy max. do 5 dni po
wypadku lub kradzie¿y w klasie ekwiwalentnej do
ubezpieczonego samochodu, ale najwy¿ej w segmencie C,
podstawienie lub odbiór pojazdu zastêpczego. Obie firmy
umo¿liwiaj¹ tak¿e zakup dodatkowego ubezpieczenia opon
za 9,00 z³. W ramach tego ubezpieczenia mo¿emy uzyskaæ
wymianê ko³a lub kó³ na miejscu zdarzenia na posiadane
przez nas sprawne ko³o zapasowe (lub naprawê za pomoc¹
posiadanego przez nas zestawu naprawczego), a w sytuacji,
jeœli jest to niemo¿liwe, holowanie do serwisu i pokrycie
kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia. Pomocy nie
uzyskamy jednak na drogach gruntowych, jeœli uszkodzenie
jest wynikiem dewastacji, zderzenia z innym pojazdem lub
celowego zderzenia z przeszkod¹. Towarzystwo nie zwraca
tak¿e kosztów zakupu opon, dêtek i zestawu naprawczego.
Za 69,00 z³ mo¿emy dokupiæ ubezpieczenie szyb. Podobnie
jak w Hestii obejmuje ono szybê przedni¹, tyln¹ i boczne, a
wy³¹czone s¹ okna dachowe i panoramiczny dach.
Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty ich wymiany
³¹cznie z zakupem szyb. Suma ubezpieczenia na 1
zdarzenie wynosi 4000,00 z³ i w odró¿nieniu od oferty Hestii
nie ulega ona zmniejszeniu po szkodzie. Warta przy zakupie
OC umo¿liwia nam tak¿e zakup za 29,00 z³ „Auto Ochrony +”.
Ubezpieczenie to gwarantuje nam wyp³atê do 3000,00 z³
(maksymalnie wartoœæ pojazdu, a jeœli przekracza ona
3000,00 z³, to tê kwotê) w razie kradzie¿y pojazdu, który nie
mia³ wykupionego AutoCasco, na terenie RP, Europy,
Maroka, Tunezji i Izraelu.

Co gratis, a co dokupic przy OC dla taksówki.

ocac.waw.pl
ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa tel. 22 240 30 88   biuro@ksiegi.biz

Teraz nawet na 11 RAT !

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA
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Nazywam siê Zbigniew Broler.

Od k i l kunas tu la t p rowadzê serw is

samochodowy ze specjalizacj¹ Mercedes-

Benz.

Obecnie rozszerzyliœmy ofertê naszej firmy o

obs³ugê samochodów innych marek , takich jak

Skoda, VW, Audi, Seat, BMW ,Smart, Porsche

oraz monta¿ instalacji LPG i naprawê

sterowników elektronicznych.

Co mam do zaoferowania warszawskim taksówkarzom ?

Na pewno fachowoœæ, popart¹ wieloletnim doœwiadczeniem,

profesjonalizm, dobrze wyposa¿ony warsztat i sklep oraz oczywiœcie

korzystne ceny.

Na pewno bêd¹ pañstwo mile zaskoczeni, przygotowanym dla Was 20

procentowym rabatem na czêœci i 15 procentowym rabatem na us³ugi.

Pozdrawiam i zapraszam !

Informacja Zwiazku o PROTESTACH
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rankingu. Ranking jest wyliczany ka¿dorazowo, przy ka¿dym
zamówieniu na podstawie dwóch g³ównych parametrów:
szacowanego czasu dojazdu po pasa¿era (odleg³oœci) i
œredniej oceny Kierowcy wystawionej przez pasa¿erów w
trakcie poprzednich kursów. Dziêki temu w mytaxi do
maksimum skrócony jest czas dojazdu po pasa¿era, a
zlecenie otrzymuje zawsze najlepszy Kierowca w pobli¿u.

- Jak wygl¹daj¹ zasady wspó³pracy z Kierowcami? Jakie s¹
wymagania i prowizje?

- Czy mytaxi bierze odpowiedzialnoœæ za zlecone kursy, jakie
s¹ mo¿liwoœci reklamacji?

- Dlaczego korporacje taxi s¹ przeciwne takim
rozwi¹zaniom?

- Dziêkujemy bardzo za rozmowê i ¿yczymy powodzenia.

Z mytaxi mog¹ wspó³pracowaæ wy³¹cznie Kierowcy
posiadaj¹cy licencjê i zdany egzamin taxi, którzy u¿ytkuj¹
taksówkê „uzbrojon¹” zgodnie obowi¹zuj¹cym prawem
miejscowym. Mog¹ to byæ zarówno taksówkarze
korporacyjni, jak i niezrzeszeni. Pojazd Kierowcy nie mo¿e
byæ starszy ni¿ 10 lat i musi byæ w nienagannym stanie
technicznym. Dodatkowo Kierowcami mytaxi mog¹ zostaæ
tylko osoby, które wykazuj¹ siê w ka¿dej sytuacji wysok¹
kultur¹ osobist¹. Wszyscy Kierowcy mytaxi zobowi¹zani s¹
do szczególnej dba³oœci o czystoœæ w swoim samochodzie i
nie palenie w nim papierosów. Wszystko to w celu
zapewnienia wysokiej jakoœci us³ug na rynku taksówkarskim,
co doceniaj¹ klienci mytaxi.
Kierowcy wspó³pracuj¹cy z mytaxi nie ponosz¹ ¿adnych
op³at sta³ych czy op³at wpisowych. Kierowca p³aci tylko za
kursy pozyskane za poœrednictwem mytaxi. W Warszawie
oznacza to koszt w wysokoœci 3,00 z³ netto za kurs
gotówkowy oraz dodatkowo 5% wartoœci kursu
bezgotówkowego. W przypadku choroby czy urlopu
taksówkarz nie ponosi wiêc ¿adnych op³at wzglêdem mytaxi.

W mytaxi k³adziemy olbrzymi nacisk na jakoœæ us³ug. Ka¿dy
kurs podlega ocenie! W mytaxi Kierowcy z wy¿sza ocen¹ s¹
preferowani przy przydzielaniu zleceñ. ¯aden Kierowca
wspó³pracuj¹cy z mytaxi nie jest przed pasa¿erem
anonimowy, wiec zastanowi siê dwa razy nim zrobi g³upstwo.
To wszystko jest pozytywna selekcja, której nie ma w
korporacji.Aw przypadku reklamacji pasa¿er ma do mytaxi nr
telefonu, email oraz komentarz w aplikacji po ka¿dym kursie.
Ka¿dy komentarz jest czytany. Jak postêpujemy kiedy
otrzymamy reklamacjê? Dok³adnie tak samo jak bardzo
dobra korporacja - od upomnienia po zg³oszenia
nieuczciwego kierowcy na policjê. W naszym systemie
wiedza o tym co siê dzieje w trakcie kursów jest jednak
wiêksza ni¿ w klasycznej korporacji. Nie wspó³pracujemy z
kierowcami którzy s¹ nieuczciwi, jeœli to konieczne
rozwi¹zujemy z nimi umowê. Dodam równie¿, ¿e jeœli
pasa¿er zachowuje siê nieodpowiednio Kierowca ma
mo¿liwoœæ zablokowania pasa¿era, wtedy ju¿ nigdy nie
otrzyma od niego zlecenia.

W³aœciciele korporacji taxi s¹ œwiadomi realnej konkurencji
ze strony aplikacji do zamawiania taksówek. Kierowcy i
pasa¿erowie coraz czêœciej i chêtniej korzystaj¹ z nowych
technologii odchodz¹c tym samym od dotychczasowego
sposobu zamawiania taxi. Ka¿dorazowe odejœcie z
korporacji kierowcy jest dotkliwe dla nich poniewa¿ wi¹¿e siê
z utrat¹ sta³ego Ÿród³a ich dochodu w postaci comiesiêcznej
bazy. Aplikacja mytaxi podchodzi bardziej fair do rozliczeñ z
oferuj¹c czysty uk³ad: wy³¹cznie prowizjê zale¿n¹ od iloœci
zrealizowanych zleceñ. Taksówkarze dziêki aplikacji maj¹
wiêcej zamówieñ, a tym samym zwiêkszaj¹ siê ich obroty. Z
punktu widzenia posiadaczy smartfonów (zarówno
Kierowców i pasa¿erów), korporacja jest wiêc niepotrzebnym
poœrednikiem pomiêdzy taksówkarzem a klientem.

11

Jesteœmy nowoczeœni
...dla Was !

Nowoczesne rozwi¹zania telekomunikacyjne
wdro¿one  w naszej korporacji pozwalaj¹ na

lepsz¹ i wygodniejsz¹ komunikacjê pomiêdzy
central¹ a kierowcami i u³atwiaj¹ kontakt z pasa¿erem.

Do³¹cz do nas !

Przyjêcia kierowców : jarek.gorecki@volfrataxi.pl  tel. 692 409 128
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T.i - To chyba za czasów reprezentowania taksówkarzy z
ramienia Solidarnoœci przez P.Wiêckowskiego , zmieniono
niekorzystnie dla nas granice II strefy taxi ?

T.i - Rozumiem , ¿e adresatem petycji i ¿¹dañ jest Parlament i
Rz¹d .Akiedy kolej na Radê Miasta ?

T.i - Naszych czytelników na pewno interesuje sprawa
podwy¿ki stawek ....

T.i - A co z protestami ? Padaj¹ zarzuty ¿e poprzednie
odbywa³y siê w zbyt ³agodny sposób ...

T.i - Dotykamy wa¿nego zagadnienia - czy Zwi¹zek
przewiduje wsparcie dla osób protestuj¹cych , które np.
dostan¹ mandat za udzia³ w proteœcie ?

T.i - A czy s³ysza³eœ o plotce ¿e Policja kontroluje teraz
czêœciej taksówki w odwecie za protest ?

Taryfa.info - Dziêkujê za rozmowê

J.I. - Nie przypisywa³bym temu Panu wszystkiego , co
z³e...Myœlê, ¿e nie mia³ na to du¿ego wp³ywu. Dosta³ projekt
do zaopiniowania i jego opinia nie by³a przewa¿aj¹ca. Za
chwilê mo¿e nie byæ w ogóle II strefy i mogê tylko powiedzieæ,
¿e siê nie zgadzam, a Rada Miasta mo¿e wzi¹æ to pod uwagê
, ale nie musi.

J.I. - Na wszystko przyjdzie czas. Na razie celem s¹ regulacje
prawne. Nie mamy si³ i œrodków na walkê na dwa fronty.
Ustawa, na chwilê obecn¹, jest najwa¿niejsza.Ale spokojnie,
pamiêtamy ...

J.I. - Nied³ugo bêdê rozmawia³ z Sektetarzem Miasta p.
Wojdatem, na temat podwy¿ki stawek, zreszt¹ po raz kolejny.
Na chwilê obecn¹ nie bêdzie protestów z tego powodu,
chocia¿ w planach s¹. Za to korporacje nie s¹
zainteresowane podwy¿k¹ stawek, przynajmniej na teraz.
Dzwoni³em do w³aœcicieli wszystkich wiêkszych korporacji.
Wszyscy zgodnie odpowiedzieli ¿e boj¹ siê, ¿e nie bêd¹
konkurencyjni. Boj¹ siê Ubera, Eko i innych farbowanych
psychoterapeutów ....

J.I. - Takie mia³y byæ ! Taki by³ nasz zamiar . W najbli¿szym
czasie zapowiedziane s¹ trzy protesty na które zapraszam
wszystkich , którym sprawy œrodowiska nie s¹ obojêtne . Na
zarzuty ¿e dzia³amy zbyt ma³o radykalnie , odpowiadam -
Naszym celem nie jest drêczenie mieszkañców miasta
korkami, tylko wywarcie presji na w³adze. No i protesty musz¹
byæ zgodne z przepisami.

J.I. - Pomogê , tyle ile bêdê móg³, ale na op³acenie
ewentualnych mandatów nie mam œrodków finansowych.
Zreszt¹ przejazd jest ca³kowicie zgodny z prawem.

J.I. To nieprawdziwa informacja. Nie s³ysza³em ¿eby
dzia³ania Policji wychodzi³y poza standard. Zgodnie z moj¹
wiedz¹ , kontrole s¹ rutynowe, a nasz Zwi¹zek zg³osi³ do
WRD potrzebê zwiêkszonych kontroli pojazdów nale¿¹cych
do korporacji w których jest przewa¿aj¹ca liczba przwozów i
nielegalnych taksówek i to s¹ w³aœnie te dzia³ania. Nie
wierzcie w teorie spiskowe. Jeœli w ogóle chodzi o kontrole to
podstaw¹ jest koordynacja dzia³añ poszczególnych s³u¿b,
ITD, Policji, Stra¿y Miejskej, Urzêdu Skarbowego itp. Skala
patologii jest tak du¿a , ¿e ³apanie “lewusów” jest ³atwe! Inn¹
spraw¹ jest egzekwowanie kar, bo jednego delikwenta
z³apano ju¿ trzy razy ! Tak czy inaczej, chcemy zmusiæ w³adze
miejskie, i s³u¿by, i ogólnie szeroko rozumiane struktury
pañstwa do dzia³ania, i temu w³aœnie s³u¿¹ nasze protesty.
Tak¿e serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w
protestach, ka¿dy siê przyda, ka¿dy jest wa¿ny , ka¿dy jest
potrzebny ...

WYWIAD z Jaroslawem Iglikowskim

- Jak wynika z nazwy, taksówkarzy
warszawskich i ich interesy, oczywiœcie ! Nie korporacje, tylko
zwyk³ych taksówkarzy, tych którzy ciê¿ko pracuj¹ na ulicy.

J.I. - Tak , natomiast mamy podpisane porozumienie z OPZZ
Taksówkarzy RP. Jest to, jak wiadomo, organizacja
ogólnopolska z któr¹ wspó³pracujemy w zakresie projektu
zmian prawnych dotycz¹cych taksówek osobowych . W tej
materii ³¹cz¹ nas równie¿ kontakty z organizacjami
taksówkarskimi z innych miast. Natomiast dzia³amy tylko na
terenie Warszawy i reprezentujemy tylko taksówkarzy
warszawskich.

J.I. - Tak ogólnie to o poprawê bytu taksówkarzy, o to ¿eby
ponownie mo¿na by³o pracowaæ w normalnym wymiarze
godzin i zarabiaæ. Teraz pracujemy 7 dni w tygodniu, czasem
po kilkanaœcie godzin. Ma to zwi¹zek z nieuczciw¹
konkurencj¹ .
Chodzi nam o ukrócenie procederu przewozu osób, który jest
wykonywany bez wymaganych prawem licencji i uprawnieñ .
Walczymy tez o wprowadzenie limitu licencji w formie
parytetu w stosunku do liczby mieszkañców. Tutaj nastêpuje
szereg podpunktów ; przypisanie licencji do osoby, do
numeru PESEL, czyli likwidacja licencji tzw. firmowych i
najró¿niejszych oœwiadczeñ np. o zdanym egzaminie czy
niekaralnoœci. Krótko , masz w rêku uprawnienia - mo¿esz
pracowaæ , nie tak jak teraz - oœwiadczasz , ¿e masz .
Chodzi te¿ o wprowadzenie do obiegu pojêcia poœrednika
(czyli korporacji lub administratorów aplikacji mobilnych) i
jego odpowiedzialnoœci prawnej za poœredniczenie
pomiêdzy klientem a kierowc¹. Na chwilê obecn¹ korporacje
nie maj¹ obowi¹zku weryfikacji uprawnieñ kierowców. W
ogóle pojêcia korporacji czy poœrednika nie ma w prawie i nie
mo¿na mu nic nakazaæ lub zakazaæ dzia³ania. Na przyk³ad
Uber ma zakaz dzia³ania we Francji, w Hiszpanii, w
Niemczech, nawet w Chinach. U nas nie ma odpowiednich
przepisów i regulacji prawnych.

J.I. - To chory pomys³ ! Klient bardzo czêsto nie zdaje sobie
sprawy ¿e np. znana firma przewozowa na literê E ( :-) ) dzia³a
nielegalnie .Pomys³ karania ,w sumie , tak naprawdê , ofiary
procederu , nie podoba mi siê . Dziwi mnie ¿e ten pomys³ pad³
ze strony przedstawiciela firm, które takie praktyki nagminnie
stosuj¹ , u¿ywaj¹c licencji firmowych, a to przecie¿ ta sama
forma ³amania prawa. Czyli co? Chc¹ karaæ równie¿ swoich
klientów? Nie rozumiem tego... Mam na myœli pomys³
Ogólnopolskiej Organizacji Pracodawców Transportu
Drogowego. W mediach przedstawiciel w/w Organizacji
p.Wiêckowski, przedstawi³ publicznie ten pomys³. Szkoda
tylko, ¿e w mediach wystêpuje on jako przedstawiciel
œrodowisk taksówkarskich. Kogo reprezentuje ten Pan? Nie
mnie i nie taksówkarzy, to na pewno. Ten zwi¹zek to trzy
warszawskie korporacje taksówkarskie i jedna ³ódzka . W
praktyce chodzi im tylko o przewoŸników nie stosuj¹cych
oznakowañ, typu Uber itp., a temat licencji firmowych jest
zamiatany pod dywan , bo sami czerpi¹ z nich du¿e korzyœci.
Aha i chodzi jeszcze , ¿eby uniemo¿liwiæ dzia³anie I-taxi i My-
taxi, które mimo stosowania aplikacji mobilnych,
wspó³pracuj¹ tylko z licencjonowanymi taksówkarzami, wiêc
s¹ poœrednikiem czyli form¹ korporacji. Takie dzia³ania ze
strony tego “zwi¹zku” to nic innego, jak walka z konkurencj¹
pod pozorem walki z Uberem.

Jaros³aw Iglikowski
Taryfa.info - Kogo reprezentuje Warszawski Taksówkarz ?

T.i - Tylko warszawskich ?

T.i - O co walczycie ?

Ti - Co z odpowiedzialnoœci¹ pasa¿era ?

Przewodniczacym Zwiazku ZawodowegoTaksówkarzy
”
Warszawski Taksówkarz”

WYWIAD z Krzysztofem Urbanem Dyrektorem Zarzadzajacym mytaxi

Krzysztof Urban jest Dyrektorem
Zarz¹dzaj¹cym mytaxi w Polsce

- Krzysztof Urban: Mytaxi jest pierwsz¹ na œwiecie aplikacj¹
do zamawiania taksówek, która ³¹czy bezpoœrednio Kierowcê
z pasa¿erem, z pominiêciem centrali. Aplikacja mytaxi
zosta³a stworzona w czerwcu 2009 roku. W Polsce mytaxi
obecne jest od wrzeœnia 2012 roku. mytaxi dzia³a obecnie w
Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Polsce.
Naszym stuprocentowym inwestorem jest firma Daimler AG,
jeden z najwiêkszych producentów samochodów na œwiecie.

Wspó³pracujemy wy³¹cznie z Kierowcami posiadaj¹cymi
zdany egzamin i licencjê taxi zarówno w Warszawie, jak i we
wszystkich innych miastach w Europie gdzie jesteœmy
obecni. Aktualnie w Warszawie wspó³pracuje z nami ponad
600 Kierowców, co sprawia, ¿e mamy flotê zbli¿on¹ do
najwiêkszych korporacji w stolicy.

mytaxi umo¿liwia bezpoœredni kontakt pomiêdzy Kierowc¹ a
pasa¿erem przy u¿yciu smartfona, bez potrzeby ³¹czenia siê
z central¹. Takie rozwi¹zanie to nie tylko wygoda, ale tak¿e
oszczêdnoœæ czasu. Kierowca widzi pasa¿era na mapie, a w
razie potrzeby mo¿e siê z nim skontaktowaæ telefonicznie, ma
równie¿ do dyspozycji nawigacjê bezpoœrednio w naszej
aplikacji.
Ogromn¹ zalet¹ aplikacji jest przejrzystoœæ – pasa¿er
rozpoznaje Kierowcê dziêki zdjêciu, marce samochodu,

- Taryfa.info: To mo¿e od pocz¹tku:
czym jest aplikacja mytaxi i od kiedy
dzia³a?

- Jacy Kierowcy wspó³pracuj¹ z mytaxi i czy posiadaj¹
licencje?

- Jak dzia³a aplikacja?

numerze rejestracyjnym oraz imieniu i nazwisku. GPS
umo¿liwia pasa¿erowi œledzenie na bie¿¹co przyjazd
taksówki, dziêki czemu doskonale wie, gdzie taksówka siê
znajduje. W ten sposób równie¿ czas oczekiwania Kierowcy
na pasa¿era po przyjeŸdzie jest krótszy.
Wspó³pracujemy z Kierowcami którzy je¿d¿¹ wg ró¿nych
stawek za km, dlatego pasa¿er mo¿e równie¿ dokonaæ
wybory stawki jak¹ akceptuje. Po skoñczonym przejeŸdzie
mo¿e oceniæ podró¿ i Kierowcê za pomoc¹ gwiazdek, a jeœli
Kierowca szczególnie mu odpowiada³ – dodaæ go do swoich
ulubionych, aby na przysz³oœæ aplikacja wyszukiwa³a go w
pierwszej kolejnoœci.
Taksówkarze z kolei, dziêki lepszej obs³udze maj¹ szansê
otrzymania wy¿szych ocen od pasa¿erów, co z kolei zwiêksza
liczbê zleceñ, jaka do nich dociera. Funkcja „Ulubiony
Kierowca” pozwala Kierowcy budowaæ w³asn¹ bazê sta³ych
klientów, dla których mo¿e bezpoœrednio œwiadczyæ swoje
us³ugi. mytaxi umo¿liwiaj¹c ocenê kursu podnosi jakoœæ i
zwiêksza przejrzystoœæ dzia³alnoœci taksówkarskiej, reaguj¹c
w ten sposób na potrzeby bran¿y.
Aplikacjê mytaxi dla Kierowców mo¿na bezp³atnie pobraæ na
telefony z systemem operacyjnym iOS i Android. Mytaxi
zapewnia ka¿demu Kierowcy darmowe szkolenie z dzia³ania
systemu jak równie¿ umo¿liwia wynajêcie telefonu na którym
bêdzie dzia³a³a aplikacja. Oczywiœcie kierowca mo¿e zawsze
korzystaæ z aplikacji na w³asnym urz¹dzeniu.

- Jak wygl¹da przyjêcie zlecenia?

Taksówkarz otrzymuje zlecenie tylko wtedy, gdy pochodzi ono
z jego obszaru, czyli wybranego przez Kierowcê promienia. W
mytaxi nie mamy stref, pos³ugujemy siê GPS’em. Algorytm
mytaxi w pierwszej kolejnoœci szuka ulubionych Kierowców
danego pasa¿era. W drugiej kolejnoœci wysy³a zapytanie do
Kierowców wed³ug œciœle ustalonego, sprawiedliwego
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KRZYZÓWKA TAKSÓWKARSKA

6 7

1. Pomnik .... - nazwa szpitala w Miêdzylesiu
7. Hotel na K³opotowskiego 36
8. £¹czy Al. Jerozolimskie z Pañsk¹
9. Osiedle miêdzy Rembertowem a Aninem (pe³na
nazwa)
14. Tytu³ noweli ¯eromskiego lub nazwa ulicy na
Bia³o³êce
15. £¹czy Trakt Lubelski z B³ekitn¹
16. Ulica ma Choszczówce miêdzy Chlebow¹ z
Zawiœlañsk¹ albo inaczej kolorowa
18. Potocznie narzêdzie obronne pod siedzeniem
kierowcy albo w baga¿niku taksówki
19. Ulica w Miedzeszynie miêdzy Radoszyck¹ z
Ciekaw¹
21. W tê ulicê skrêcisz z Papierowej (nie jest to
Sêczkowa ani Poprawna)
22. Œwiadczy j¹ Solid, ale te¿ jedna z korporacji
warszawskich
24 Bohater jednej z epopei Homera, wiele lat wraca³ do
¿ony Penelopy (poœwiêcona mu ulica znajduje siê na
Bródnie miêdzy Blokow¹ a Nad Potokiem)
25. Nie krzywa ... ulica miêdzy Szwedzk¹ a Czynszow¹
27. Morskie wodorosty u¿ywane do sushi
28. Dawny w³adca Rosji
30. Narodowy, Polski lub Powszechny
31. Ulica poœwiêcona tej dynastii królewskiej znajduje
siê na M³ocinach i jest równoleg³a do Dankowickiej
33. Ulica kojarz¹ca siê z orzechami ³¹cz¹ca
Nowoursynowsk¹ z Pistacjow¹
36. .... Droga miêdzy Bogumiñsk¹ a Blokow¹; tak
okreœla siê tak¿e kawê bez mleka
37. Bóg grecki, któremu towarzyszy³o 9 Muz
39. Kwiat lub nazwa koncernu paliwowego
40. Miejsce, gdzie mieszkali bogowie greccy lub ulica na
Wólce Wêglowej
41. Agnieszka, nagra³a album “Modliszka”
42. Staropolskie okreœlenie agencji towarzyskiej
44. £¹czy Nowy Rembertów z Weso³¹
45. Prawdziwe nazwisko Brzechwy i Leœmiana
46. Na dachu radiowozu i taksówki
47. Skrót nazwy klubu na Konopnickiej 6 lub agencji
maj¹cej siedzibê w Al. Ujazdowskich 9
49. “... Pamiêci ¿a³obny rapsod” lub ulica na Woli
50. Dawniej zbrojownia lub nazwa jednej ze stacji metra
52. Niesmaczna, s³aba kawa
53. Imiê i nazwisko obecnej Prezydent Warszawy

POZIOMO : PIONOWO :

Ubezpieczamy taksówki ...

Ubezpieczamy taksówki ... ocac.waw.pl

- KOMUNIKACJA  DOM  FIRMA TURYSTYKAUBEZPIECZENIA

oc dla taxi juz od 650 zl !

ac/oc dla taxi juz od 990 zl ! (22) 240 30 88
693 25 77 99

1. Ulica z wytwórni¹ filmow¹
2. Cyferki na pasku umieszczonym na drzwiach
taksówki
3. Przy tej ulicy znajduje siê Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego
4. Ulica i osiedle miêdzy bocznic¹ kolejow¹ “Olszynka
Grochowska” a torami regularnej linii kolejowej do
Miñska Mazowieckiego
5. Na Czerniakowie od Podchor¹¿ych do Che³mskiej
6. Ulica w kszta³cie litery L przy Chodeckiej
8. Ulica rzymskiego boga wojny ³¹cz¹ca Trasê
Siekierkowsk¹ z ¯o³niersk¹
10. £¹cz¹ siê z ni¹ Bogatyñska, Bo¿ka Arki i
Baborowska
11. Zespó³ pa³acowo-parkowy na Ursynowie bêd¹cy
siedzib¹ Centrum Europejskiego
12. Aquapark przy Wspólnej (Weso³a)
13. ... Woronicza lub ... II w Warszawie
16. Przecina £odygow¹ i ³¹czy Lewinowsk¹ z Woliñsk¹
17. Ulica na S³u¿ewcu, dochodzi do K³obuckiej
20. Nazwa tej ulicy pochodzi od rzeczki, która wyp³ywa³a
z Warszawy obecn¹ ulic¹ Ksi¹¿êc¹
23. Przy niej Polsat i Promenada
26. Ulica w Konstancinie i na Weso³ej kojarz¹ca siê z
wypoczynkiem
29. Maryla lub Anoda
32. Konrad ... u Mickiewicza, poœwiêcono mu ulicê na
Targówku
34. Ulica upamiêtniaj¹ca jedno ze zwyciêstw rycerstwa
polskiego nad Turkami na górnym Mokotowie
35. Ulica poœwiêcona bohaterowi spod Troi
38. Ulica równoleg³a do ulicy Stawki, przy której mieœci
siê m. in. hostel
39. Polskie Linie Lotnicze
40. Miasto na zachód od Warszawy po³aczone z ni¹
autostrad¹
42. Królewski na Starówce
43. Podatkowa lub na przejazd
44. Czêœæ Pragi Po³udnie z Balatonem
48. Jan III Sobieski
51. Zdarza siê zapaœæ weñ taksówkarzom na œwiat³ach -
niebezpieczny efekt wielogodzinnej pracy
52. Trocki lub Rywin
54. Ubranie sêdziego
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T.i - To chyba za czasów reprezentowania taksówkarzy z
ramienia Solidarnoœci przez P.Wiêckowskiego , zmieniono
niekorzystnie dla nas granice II strefy taxi ?

T.i - Rozumiem , ¿e adresatem petycji i ¿¹dañ jest Parlament i
Rz¹d .Akiedy kolej na Radê Miasta ?

T.i - Naszych czytelników na pewno interesuje sprawa
podwy¿ki stawek ....

T.i - A co z protestami ? Padaj¹ zarzuty ¿e poprzednie
odbywa³y siê w zbyt ³agodny sposób ...

T.i - Dotykamy wa¿nego zagadnienia - czy Zwi¹zek
przewiduje wsparcie dla osób protestuj¹cych , które np.
dostan¹ mandat za udzia³ w proteœcie ?

T.i - A czy s³ysza³eœ o plotce ¿e Policja kontroluje teraz
czêœciej taksówki w odwecie za protest ?

Taryfa.info - Dziêkujê za rozmowê

J.I. - Nie przypisywa³bym temu Panu wszystkiego , co
z³e...Myœlê, ¿e nie mia³ na to du¿ego wp³ywu. Dosta³ projekt
do zaopiniowania i jego opinia nie by³a przewa¿aj¹ca. Za
chwilê mo¿e nie byæ w ogóle II strefy i mogê tylko powiedzieæ,
¿e siê nie zgadzam, a Rada Miasta mo¿e wzi¹æ to pod uwagê
, ale nie musi.

J.I. - Na wszystko przyjdzie czas. Na razie celem s¹ regulacje
prawne. Nie mamy si³ i œrodków na walkê na dwa fronty.
Ustawa, na chwilê obecn¹, jest najwa¿niejsza.Ale spokojnie,
pamiêtamy ...

J.I. - Nied³ugo bêdê rozmawia³ z Sektetarzem Miasta p.
Wojdatem, na temat podwy¿ki stawek, zreszt¹ po raz kolejny.
Na chwilê obecn¹ nie bêdzie protestów z tego powodu,
chocia¿ w planach s¹. Za to korporacje nie s¹
zainteresowane podwy¿k¹ stawek, przynajmniej na teraz.
Dzwoni³em do w³aœcicieli wszystkich wiêkszych korporacji.
Wszyscy zgodnie odpowiedzieli ¿e boj¹ siê, ¿e nie bêd¹
konkurencyjni. Boj¹ siê Ubera, Eko i innych farbowanych
psychoterapeutów ....

J.I. - Takie mia³y byæ ! Taki by³ nasz zamiar . W najbli¿szym
czasie zapowiedziane s¹ trzy protesty na które zapraszam
wszystkich , którym sprawy œrodowiska nie s¹ obojêtne . Na
zarzuty ¿e dzia³amy zbyt ma³o radykalnie , odpowiadam -
Naszym celem nie jest drêczenie mieszkañców miasta
korkami, tylko wywarcie presji na w³adze. No i protesty musz¹
byæ zgodne z przepisami.

J.I. - Pomogê , tyle ile bêdê móg³, ale na op³acenie
ewentualnych mandatów nie mam œrodków finansowych.
Zreszt¹ przejazd jest ca³kowicie zgodny z prawem.

J.I. To nieprawdziwa informacja. Nie s³ysza³em ¿eby
dzia³ania Policji wychodzi³y poza standard. Zgodnie z moj¹
wiedz¹ , kontrole s¹ rutynowe, a nasz Zwi¹zek zg³osi³ do
WRD potrzebê zwiêkszonych kontroli pojazdów nale¿¹cych
do korporacji w których jest przewa¿aj¹ca liczba przwozów i
nielegalnych taksówek i to s¹ w³aœnie te dzia³ania. Nie
wierzcie w teorie spiskowe. Jeœli w ogóle chodzi o kontrole to
podstaw¹ jest koordynacja dzia³añ poszczególnych s³u¿b,
ITD, Policji, Stra¿y Miejskej, Urzêdu Skarbowego itp. Skala
patologii jest tak du¿a , ¿e ³apanie “lewusów” jest ³atwe! Inn¹
spraw¹ jest egzekwowanie kar, bo jednego delikwenta
z³apano ju¿ trzy razy ! Tak czy inaczej, chcemy zmusiæ w³adze
miejskie, i s³u¿by, i ogólnie szeroko rozumiane struktury
pañstwa do dzia³ania, i temu w³aœnie s³u¿¹ nasze protesty.
Tak¿e serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w
protestach, ka¿dy siê przyda, ka¿dy jest wa¿ny , ka¿dy jest
potrzebny ...

WYWIAD z Jaroslawem Iglikowskim

- Jak wynika z nazwy, taksówkarzy
warszawskich i ich interesy, oczywiœcie ! Nie korporacje, tylko
zwyk³ych taksówkarzy, tych którzy ciê¿ko pracuj¹ na ulicy.

J.I. - Tak , natomiast mamy podpisane porozumienie z OPZZ
Taksówkarzy RP. Jest to, jak wiadomo, organizacja
ogólnopolska z któr¹ wspó³pracujemy w zakresie projektu
zmian prawnych dotycz¹cych taksówek osobowych . W tej
materii ³¹cz¹ nas równie¿ kontakty z organizacjami
taksówkarskimi z innych miast. Natomiast dzia³amy tylko na
terenie Warszawy i reprezentujemy tylko taksówkarzy
warszawskich.

J.I. - Tak ogólnie to o poprawê bytu taksówkarzy, o to ¿eby
ponownie mo¿na by³o pracowaæ w normalnym wymiarze
godzin i zarabiaæ. Teraz pracujemy 7 dni w tygodniu, czasem
po kilkanaœcie godzin. Ma to zwi¹zek z nieuczciw¹
konkurencj¹ .
Chodzi nam o ukrócenie procederu przewozu osób, który jest
wykonywany bez wymaganych prawem licencji i uprawnieñ .
Walczymy tez o wprowadzenie limitu licencji w formie
parytetu w stosunku do liczby mieszkañców. Tutaj nastêpuje
szereg podpunktów ; przypisanie licencji do osoby, do
numeru PESEL, czyli likwidacja licencji tzw. firmowych i
najró¿niejszych oœwiadczeñ np. o zdanym egzaminie czy
niekaralnoœci. Krótko , masz w rêku uprawnienia - mo¿esz
pracowaæ , nie tak jak teraz - oœwiadczasz , ¿e masz .
Chodzi te¿ o wprowadzenie do obiegu pojêcia poœrednika
(czyli korporacji lub administratorów aplikacji mobilnych) i
jego odpowiedzialnoœci prawnej za poœredniczenie
pomiêdzy klientem a kierowc¹. Na chwilê obecn¹ korporacje
nie maj¹ obowi¹zku weryfikacji uprawnieñ kierowców. W
ogóle pojêcia korporacji czy poœrednika nie ma w prawie i nie
mo¿na mu nic nakazaæ lub zakazaæ dzia³ania. Na przyk³ad
Uber ma zakaz dzia³ania we Francji, w Hiszpanii, w
Niemczech, nawet w Chinach. U nas nie ma odpowiednich
przepisów i regulacji prawnych.

J.I. - To chory pomys³ ! Klient bardzo czêsto nie zdaje sobie
sprawy ¿e np. znana firma przewozowa na literê E ( :-) ) dzia³a
nielegalnie .Pomys³ karania ,w sumie , tak naprawdê , ofiary
procederu , nie podoba mi siê . Dziwi mnie ¿e ten pomys³ pad³
ze strony przedstawiciela firm, które takie praktyki nagminnie
stosuj¹ , u¿ywaj¹c licencji firmowych, a to przecie¿ ta sama
forma ³amania prawa. Czyli co? Chc¹ karaæ równie¿ swoich
klientów? Nie rozumiem tego... Mam na myœli pomys³
Ogólnopolskiej Organizacji Pracodawców Transportu
Drogowego. W mediach przedstawiciel w/w Organizacji
p.Wiêckowski, przedstawi³ publicznie ten pomys³. Szkoda
tylko, ¿e w mediach wystêpuje on jako przedstawiciel
œrodowisk taksówkarskich. Kogo reprezentuje ten Pan? Nie
mnie i nie taksówkarzy, to na pewno. Ten zwi¹zek to trzy
warszawskie korporacje taksówkarskie i jedna ³ódzka . W
praktyce chodzi im tylko o przewoŸników nie stosuj¹cych
oznakowañ, typu Uber itp., a temat licencji firmowych jest
zamiatany pod dywan , bo sami czerpi¹ z nich du¿e korzyœci.
Aha i chodzi jeszcze , ¿eby uniemo¿liwiæ dzia³anie I-taxi i My-
taxi, które mimo stosowania aplikacji mobilnych,
wspó³pracuj¹ tylko z licencjonowanymi taksówkarzami, wiêc
s¹ poœrednikiem czyli form¹ korporacji. Takie dzia³ania ze
strony tego “zwi¹zku” to nic innego, jak walka z konkurencj¹
pod pozorem walki z Uberem.

Jaros³aw Iglikowski
Taryfa.info - Kogo reprezentuje Warszawski Taksówkarz ?

T.i - Tylko warszawskich ?

T.i - O co walczycie ?

Ti - Co z odpowiedzialnoœci¹ pasa¿era ?

Przewodniczacym Zwiazku ZawodowegoTaksówkarzy
”
Warszawski Taksówkarz”

WYWIAD z Krzysztofem Urbanem Dyrektorem Zarzadzajacym mytaxi

Krzysztof Urban jest Dyrektorem
Zarz¹dzaj¹cym mytaxi w Polsce

- Krzysztof Urban: Mytaxi jest pierwsz¹ na œwiecie aplikacj¹
do zamawiania taksówek, która ³¹czy bezpoœrednio Kierowcê
z pasa¿erem, z pominiêciem centrali. Aplikacja mytaxi
zosta³a stworzona w czerwcu 2009 roku. W Polsce mytaxi
obecne jest od wrzeœnia 2012 roku. mytaxi dzia³a obecnie w
Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Polsce.
Naszym stuprocentowym inwestorem jest firma Daimler AG,
jeden z najwiêkszych producentów samochodów na œwiecie.

Wspó³pracujemy wy³¹cznie z Kierowcami posiadaj¹cymi
zdany egzamin i licencjê taxi zarówno w Warszawie, jak i we
wszystkich innych miastach w Europie gdzie jesteœmy
obecni. Aktualnie w Warszawie wspó³pracuje z nami ponad
600 Kierowców, co sprawia, ¿e mamy flotê zbli¿on¹ do
najwiêkszych korporacji w stolicy.

mytaxi umo¿liwia bezpoœredni kontakt pomiêdzy Kierowc¹ a
pasa¿erem przy u¿yciu smartfona, bez potrzeby ³¹czenia siê
z central¹. Takie rozwi¹zanie to nie tylko wygoda, ale tak¿e
oszczêdnoœæ czasu. Kierowca widzi pasa¿era na mapie, a w
razie potrzeby mo¿e siê z nim skontaktowaæ telefonicznie, ma
równie¿ do dyspozycji nawigacjê bezpoœrednio w naszej
aplikacji.
Ogromn¹ zalet¹ aplikacji jest przejrzystoœæ – pasa¿er
rozpoznaje Kierowcê dziêki zdjêciu, marce samochodu,

- Taryfa.info: To mo¿e od pocz¹tku:
czym jest aplikacja mytaxi i od kiedy
dzia³a?

- Jacy Kierowcy wspó³pracuj¹ z mytaxi i czy posiadaj¹
licencje?

- Jak dzia³a aplikacja?

numerze rejestracyjnym oraz imieniu i nazwisku. GPS
umo¿liwia pasa¿erowi œledzenie na bie¿¹co przyjazd
taksówki, dziêki czemu doskonale wie, gdzie taksówka siê
znajduje. W ten sposób równie¿ czas oczekiwania Kierowcy
na pasa¿era po przyjeŸdzie jest krótszy.
Wspó³pracujemy z Kierowcami którzy je¿d¿¹ wg ró¿nych
stawek za km, dlatego pasa¿er mo¿e równie¿ dokonaæ
wybory stawki jak¹ akceptuje. Po skoñczonym przejeŸdzie
mo¿e oceniæ podró¿ i Kierowcê za pomoc¹ gwiazdek, a jeœli
Kierowca szczególnie mu odpowiada³ – dodaæ go do swoich
ulubionych, aby na przysz³oœæ aplikacja wyszukiwa³a go w
pierwszej kolejnoœci.
Taksówkarze z kolei, dziêki lepszej obs³udze maj¹ szansê
otrzymania wy¿szych ocen od pasa¿erów, co z kolei zwiêksza
liczbê zleceñ, jaka do nich dociera. Funkcja „Ulubiony
Kierowca” pozwala Kierowcy budowaæ w³asn¹ bazê sta³ych
klientów, dla których mo¿e bezpoœrednio œwiadczyæ swoje
us³ugi. mytaxi umo¿liwiaj¹c ocenê kursu podnosi jakoœæ i
zwiêksza przejrzystoœæ dzia³alnoœci taksówkarskiej, reaguj¹c
w ten sposób na potrzeby bran¿y.
Aplikacjê mytaxi dla Kierowców mo¿na bezp³atnie pobraæ na
telefony z systemem operacyjnym iOS i Android. Mytaxi
zapewnia ka¿demu Kierowcy darmowe szkolenie z dzia³ania
systemu jak równie¿ umo¿liwia wynajêcie telefonu na którym
bêdzie dzia³a³a aplikacja. Oczywiœcie kierowca mo¿e zawsze
korzystaæ z aplikacji na w³asnym urz¹dzeniu.

- Jak wygl¹da przyjêcie zlecenia?

Taksówkarz otrzymuje zlecenie tylko wtedy, gdy pochodzi ono
z jego obszaru, czyli wybranego przez Kierowcê promienia. W
mytaxi nie mamy stref, pos³ugujemy siê GPS’em. Algorytm
mytaxi w pierwszej kolejnoœci szuka ulubionych Kierowców
danego pasa¿era. W drugiej kolejnoœci wysy³a zapytanie do
Kierowców wed³ug œciœle ustalonego, sprawiedliwego
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rankingu. Ranking jest wyliczany ka¿dorazowo, przy ka¿dym
zamówieniu na podstawie dwóch g³ównych parametrów:
szacowanego czasu dojazdu po pasa¿era (odleg³oœci) i
œredniej oceny Kierowcy wystawionej przez pasa¿erów w
trakcie poprzednich kursów. Dziêki temu w mytaxi do
maksimum skrócony jest czas dojazdu po pasa¿era, a
zlecenie otrzymuje zawsze najlepszy Kierowca w pobli¿u.

- Jak wygl¹daj¹ zasady wspó³pracy z Kierowcami? Jakie s¹
wymagania i prowizje?

- Czy mytaxi bierze odpowiedzialnoœæ za zlecone kursy, jakie
s¹ mo¿liwoœci reklamacji?

- Dlaczego korporacje taxi s¹ przeciwne takim
rozwi¹zaniom?

- Dziêkujemy bardzo za rozmowê i ¿yczymy powodzenia.

Z mytaxi mog¹ wspó³pracowaæ wy³¹cznie Kierowcy
posiadaj¹cy licencjê i zdany egzamin taxi, którzy u¿ytkuj¹
taksówkê „uzbrojon¹” zgodnie obowi¹zuj¹cym prawem
miejscowym. Mog¹ to byæ zarówno taksówkarze
korporacyjni, jak i niezrzeszeni. Pojazd Kierowcy nie mo¿e
byæ starszy ni¿ 10 lat i musi byæ w nienagannym stanie
technicznym. Dodatkowo Kierowcami mytaxi mog¹ zostaæ
tylko osoby, które wykazuj¹ siê w ka¿dej sytuacji wysok¹
kultur¹ osobist¹. Wszyscy Kierowcy mytaxi zobowi¹zani s¹
do szczególnej dba³oœci o czystoœæ w swoim samochodzie i
nie palenie w nim papierosów. Wszystko to w celu
zapewnienia wysokiej jakoœci us³ug na rynku taksówkarskim,
co doceniaj¹ klienci mytaxi.
Kierowcy wspó³pracuj¹cy z mytaxi nie ponosz¹ ¿adnych
op³at sta³ych czy op³at wpisowych. Kierowca p³aci tylko za
kursy pozyskane za poœrednictwem mytaxi. W Warszawie
oznacza to koszt w wysokoœci 3,00 z³ netto za kurs
gotówkowy oraz dodatkowo 5% wartoœci kursu
bezgotówkowego. W przypadku choroby czy urlopu
taksówkarz nie ponosi wiêc ¿adnych op³at wzglêdem mytaxi.

W mytaxi k³adziemy olbrzymi nacisk na jakoœæ us³ug. Ka¿dy
kurs podlega ocenie! W mytaxi Kierowcy z wy¿sza ocen¹ s¹
preferowani przy przydzielaniu zleceñ. ¯aden Kierowca
wspó³pracuj¹cy z mytaxi nie jest przed pasa¿erem
anonimowy, wiec zastanowi siê dwa razy nim zrobi g³upstwo.
To wszystko jest pozytywna selekcja, której nie ma w
korporacji.Aw przypadku reklamacji pasa¿er ma do mytaxi nr
telefonu, email oraz komentarz w aplikacji po ka¿dym kursie.
Ka¿dy komentarz jest czytany. Jak postêpujemy kiedy
otrzymamy reklamacjê? Dok³adnie tak samo jak bardzo
dobra korporacja - od upomnienia po zg³oszenia
nieuczciwego kierowcy na policjê. W naszym systemie
wiedza o tym co siê dzieje w trakcie kursów jest jednak
wiêksza ni¿ w klasycznej korporacji. Nie wspó³pracujemy z
kierowcami którzy s¹ nieuczciwi, jeœli to konieczne
rozwi¹zujemy z nimi umowê. Dodam równie¿, ¿e jeœli
pasa¿er zachowuje siê nieodpowiednio Kierowca ma
mo¿liwoœæ zablokowania pasa¿era, wtedy ju¿ nigdy nie
otrzyma od niego zlecenia.

W³aœciciele korporacji taxi s¹ œwiadomi realnej konkurencji
ze strony aplikacji do zamawiania taksówek. Kierowcy i
pasa¿erowie coraz czêœciej i chêtniej korzystaj¹ z nowych
technologii odchodz¹c tym samym od dotychczasowego
sposobu zamawiania taxi. Ka¿dorazowe odejœcie z
korporacji kierowcy jest dotkliwe dla nich poniewa¿ wi¹¿e siê
z utrat¹ sta³ego Ÿród³a ich dochodu w postaci comiesiêcznej
bazy. Aplikacja mytaxi podchodzi bardziej fair do rozliczeñ z
oferuj¹c czysty uk³ad: wy³¹cznie prowizjê zale¿n¹ od iloœci
zrealizowanych zleceñ. Taksówkarze dziêki aplikacji maj¹
wiêcej zamówieñ, a tym samym zwiêkszaj¹ siê ich obroty. Z
punktu widzenia posiadaczy smartfonów (zarówno
Kierowców i pasa¿erów), korporacja jest wiêc niepotrzebnym
poœrednikiem pomiêdzy taksówkarzem a klientem.
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Jesteœmy nowoczeœni
...dla Was !

Nowoczesne rozwi¹zania telekomunikacyjne
wdro¿one  w naszej korporacji pozwalaj¹ na

lepsz¹ i wygodniejsz¹ komunikacjê pomiêdzy
central¹ a kierowcami i u³atwiaj¹ kontakt z pasa¿erem.

Do³¹cz do nas !

Przyjêcia kierowców : jarek.gorecki@volfrataxi.pl  tel. 692 409 128



W styczniu odbêd¹ siê kolejne trzy protesty
taksówkarzy organizowane przez NSZZ
„Solidarnoœæ” taksówkarzy oraz Zwi¹zek
Zawodowy Taksówkarzy „Warszawski
Taksówkarz”.

Nasze postulaty nie zmieni³y siê. Nadal
¿¹damy przypisania licencji do osoby (czyli do
PESEL-u), wprowadzenia poœrednika w
przewozach osób do przepisów prawnych oraz
przywrócenia limitów, ale w formie parytetu.

20 stycznia protestujemy pod Kancelaria Premiera Rady Ministrów w Al.
Ujazdowskich, 22 stycznia na Rondzie czterdziestolatka czyli przy Dworcu
Centralnym, natomiast 26 stycznia na dojeŸdzie do Lotniska im. Chopina
na ¯wirki i Wigury oraz na Narkiewicza (odchodz¹ca od Wira¿owej).

Wszystkie protesty bêd¹ mia³y formê
stacjonarn¹. 20 i 22 stycznia spotykamy siê
na Torwarze o godzinie 13, natomiast 26
stycznia spotykamy siê o godzinie 13 na
parkingu pod Obi na Ursynowie. Protesty
zosta³y zg³oszone jako zgromadzenia
publiczne na godzinê 14, a wiêc wszystko
odbêdzie siê zgodnie z prawem.

Tak wiêc wszystkich zapraszamy 20, 22 i 26
stycznia we wskazane miejsca

Informacja ze strony www.warszawskitaksowkarz.pl
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Ka¿dy z nas musi raz w roku zawrzeæ polisê OC na
samochód. Nie wszyscy ubezpieczyciele chc¹ ubezpieczaæ
taksówki. Niektórzy co prawda maj¹ ofertê dla taksówkarzy,
ale zwy¿ki za sam fakt, ¿e pojazd jest taksówk¹ s¹ tak
wysokie, ¿e wiêkszoœæ ubezpieczaj¹cych szuka
towarzystwa, które bêdzie mia³o niedrog¹ ofertê (z
minimaln¹ zwy¿k¹ za taxi). Czasem do OC s¹ dok³adane
gratis np. miniassistance lub zielona karta. W niektórych
przypadkach za wszystko musimy zap³aciæ. Wiadomo, ¿e
ka¿dy z nas chcia³by mo¿liwie tanio ubezpieczyæ samochód.
Warto jednak zastanowiæ siê nad rozszerzeniami OC, które
niewiele kosztuj¹, a mog¹ nam u³atwiæ ¿ycie.
Przyjrzyjmy siê ofertom kilku przyk³adowych towarzystw.
Ergo Hestia mo¿e siê pochwaliæ najmniejsz¹ zwy¿k¹ sk³adki
OC za fakt, ¿e pojazd jest taksówk¹ (ok. 1,5 %), co przek³ada
siê na nisk¹ sk³adkê. Bardzo ³atwo tak¿e pochwaliæ siê w
Hestii uzyskaniem maksymalnej zni¿ki 60%. Osi¹gniemy j¹
ju¿ po 2 latach bezszkodowej jazdy ubezpieczanym
samochodem. Jeœli ktoœ kupi³ pojazd i jeszcze nie
wypracowa³ na nim zni¿ek, mo¿na je „po¿yczyæ” z innego
samochodu, lub pochwaliæ siê bezszkodowoœci¹ widoczn¹ w
UFG (agenci mog¹ j¹ sprawdziæ na podstawie imienia i
nazwiska w³aœciciela oraz jego numeru PESEL). Niestety
roz³o¿enie na raty sk³adki OC (nawet z dodatkowymi
dobrowolnymi ubezpieczeniami) jest uzale¿nione od zgody
Centrali i w praktyce rzadko spotykane. Wielu taksówkarzy
decyduje siê rozszerzyæ OC o NNW (dla sumy ubezpieczenia
5000,00 z³ sk³adka roczna wyniesie 41,00 z³) lub assistance.
Miniassistance kupimy ju¿ za 9,00 z³. Obejmuje on jednak
jedynie holowanie po kolizji z innym pojazdem na terenie RP
z limitem 150 km. Za 45,00 z³ mo¿emy dokupiæ Assistance
Standard. Mo¿emy z niego skorzystaæ nie tylko w Polsce, ale
tak¿e w granicach geograficznych Europy, wAlgierii, Maroku,
Tunezji, Izraelu i Iranie. Mamy zapewnione holowanie do 150
km (max 2 zdarzenia tego rodzaju w ci¹gu trwania polisy) nie
tylko w przypadku kolizji, ale tak¿e w razie awarii lub
unieruchomienia pojazdu. Ponadto w ramach tego
Assistance'u mo¿emy liczyæ na dowóz paliwa (niestety za
paliwo musimy zap³aciæ sami), naprawê auta na miejscu
(max 2 razy w ci¹gu trwania polisy), transport przyczepy do
150 km, a po kradzie¿y samochodu na pojazd zastêpczy
segmentu B na okres do 2 dni. Stosunkowo drogim
dodatkowym ubezpieczeniem jest w Hestii ubezpieczenie
szyb. Rocznie kosztuje ono 180,00 z³. W ramach tego
ubezpieczenia Hestia naprawi lub wymieni szyby przedni¹,
tyln¹ lub boczn¹, a jeœli ze wzglêdu na uszkodzenie szyby nie
ma mo¿liwoœci dojechania do warsztatu, zap³aci za
holowanie do niego. Suma ubezpieczenia to 5000,00 z³ i
ka¿da wymiana w ci¹gu trwania polisy zmniejsza tê kwotê.
Ponadto w przypadku wymiany szyby czo³owej musimy siê
liczyæ z koniecznoœci¹ zap³aty 100,00 z³ tytu³em wk³adu
w³asnego.
Nieco dro¿ej zap³acimy zawieraj¹c umowê OC z HDI.
Obecnie HDI jest mark¹ handlow¹ Warty i obs³uga szkód jest
œwiadczona przez tê firmê. Oferta HDI i Warty jest dosyæ
zbli¿ona. Jest ono jednak trochê tañsze. Zwy¿ka z tytu³u
ubezpieczania taksówki w obu firmach wynosi ok. 21%.
Ró¿nica w cenie OC miêdzy HDI a Wart¹ wynika z tego, ¿e
przy zakupie OC w wersji podstawowej w HDI nie dostajemy

nic gratis i mamy bardzo ograniczon¹ mo¿liwoœæ wyboru
dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeñ, w wersji OC turbo
w HDI mamy mo¿liwoœæ dokupienia za niewielk¹ dop³at¹
ochrony zni¿ki w przypadku spowodowania w trakcie trwania
polisy jednej szkody o wartoœci do 2000,00 z³, a w Warcie
mo¿emy ochroniæ zni¿kê nawet przy szkodzie do 5000,00 z³
oraz dostajemy gratis „OC szybka wyp³ata” (w razie szkody z
czyjejœ winy Warta wyp³aci nam odszkodowanie, a póŸniej
odzyska je od ubezpieczyciela sprawcy – mo¿emy dziêki
temu szybciej dostaæ odszkodowanie). Obie firmy pozwalaj¹
na roz³o¿enie sk³adki na 2 lub 4 raty. Za roz³o¿enie na 2 raty
dop³acamy ok. 5%, na 4 zaœ – ok. 10%. W cenie OC
otrzymujemy miniassistance, tj holowanie po kolizji do 100
km na terenie RP (suma ubezpieczenia podobnie jak w Hestii
wynosi 5000,00 z³). NNW na sumê 5000 z³ w HDI bêdzie nas
kosztowa³o 35,00 a w Warcie 36,00 z³. Rozszerzenie
assistance'u do wariantu Z³otego w HDI i Warcie bêdzie
kosztowa³o 78,00 z³. Identyczny jest tak¿e jego zakres i suma
ubezpieczenia (10 000,00 z³). Ten bogatszy wariant nie jest
ograniczony do terenu Polski, ale obejmuje tak¿e teren
Europy. Pomoc w razie awarii i tzw innych zdarzeñ uzyskamy
jednak dopiero w odleg³oœci powy¿ej 25 km od miejsca
zamieszkania. W razie wypadku lub kradzie¿y ten limit nie
obowi¹zuje. Assistance ten zapewni nam próbê
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia po awarii,
wypadku lub innym zdarzeniu, holowanie do 200 km,
organizacjê parkingu do 2 dób, ekspertyzê techniczn¹,
z³omowanie pojazdu, odbiór ubezpieczonego pojazdu,
pomoc w kontynuacji podró¿y lub powrocie do domu (w
zale¿noœci, która opcja bêdzie wymaga³a pokonania
mniejszej odleg³oœci), pojazd zastêpczy max. do 5 dni po
wypadku lub kradzie¿y w klasie ekwiwalentnej do
ubezpieczonego samochodu, ale najwy¿ej w segmencie C,
podstawienie lub odbiór pojazdu zastêpczego. Obie firmy
umo¿liwiaj¹ tak¿e zakup dodatkowego ubezpieczenia opon
za 9,00 z³. W ramach tego ubezpieczenia mo¿emy uzyskaæ
wymianê ko³a lub kó³ na miejscu zdarzenia na posiadane
przez nas sprawne ko³o zapasowe (lub naprawê za pomoc¹
posiadanego przez nas zestawu naprawczego), a w sytuacji,
jeœli jest to niemo¿liwe, holowanie do serwisu i pokrycie
kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia. Pomocy nie
uzyskamy jednak na drogach gruntowych, jeœli uszkodzenie
jest wynikiem dewastacji, zderzenia z innym pojazdem lub
celowego zderzenia z przeszkod¹. Towarzystwo nie zwraca
tak¿e kosztów zakupu opon, dêtek i zestawu naprawczego.
Za 69,00 z³ mo¿emy dokupiæ ubezpieczenie szyb. Podobnie
jak w Hestii obejmuje ono szybê przedni¹, tyln¹ i boczne, a
wy³¹czone s¹ okna dachowe i panoramiczny dach.
Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty ich wymiany
³¹cznie z zakupem szyb. Suma ubezpieczenia na 1
zdarzenie wynosi 4000,00 z³ i w odró¿nieniu od oferty Hestii
nie ulega ona zmniejszeniu po szkodzie. Warta przy zakupie
OC umo¿liwia nam tak¿e zakup za 29,00 z³ „Auto Ochrony +”.
Ubezpieczenie to gwarantuje nam wyp³atê do 3000,00 z³
(maksymalnie wartoœæ pojazdu, a jeœli przekracza ona
3000,00 z³, to tê kwotê) w razie kradzie¿y pojazdu, który nie
mia³ wykupionego AutoCasco, na terenie RP, Europy,
Maroka, Tunezji i Izraelu.

Co gratis, a co dokupic przy OC dla taksówki.

ocac.waw.pl
ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa tel. 22 240 30 88   biuro@ksiegi.biz

Teraz nawet na 11 RAT !

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA
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Nazywam siê Zbigniew Broler.

Od k i l kunas tu la t p rowadzê serw is

samochodowy ze specjalizacj¹ Mercedes-

Benz.

Obecnie rozszerzyliœmy ofertê naszej firmy o

obs³ugê samochodów innych marek , takich jak

Skoda, VW, Audi, Seat, BMW ,Smart, Porsche

oraz monta¿ instalacji LPG i naprawê

sterowników elektronicznych.

Co mam do zaoferowania warszawskim taksówkarzom ?

Na pewno fachowoœæ, popart¹ wieloletnim doœwiadczeniem,

profesjonalizm, dobrze wyposa¿ony warsztat i sklep oraz oczywiœcie

korzystne ceny.

Na pewno bêd¹ pañstwo mile zaskoczeni, przygotowanym dla Was 20

procentowym rabatem na czêœci i 15 procentowym rabatem na us³ugi.

Pozdrawiam i zapraszam !

Informacja Zwiazku o PROTESTACH
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Panie i Panowie
Pos³owie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

W imieniu taksówkarzy zwracamy siê z proœb¹ o dokonanie zmian w prawie,
które pozwol¹ na skuteczn¹ walkê z nielegalnymi przewoŸnikami dzia³aj¹cymi
na rynku transportu osób samochodami przystosowanymi do przewozu
maksymalnie 9 osób oraz doprowadz¹ do równowagi miêdzy us³ugodawcami i
us³ugobiorcami w tym segmencie rynku.

Obecnie na rynku warszawskim jest oko³o 8,5 tysi¹ca legalnych przewoŸników i oko³o 8 tys. przewoŸników, którzy
nie maja prawa wykonywaæ transportu drogowego osób. Wœród nich jest oko³o 2 tys. osób pos³uguj¹cych siê licencj¹
na transport taksówk¹, ale nieposiadaj¹cych wymaganych prawem uprawnieñ. Podobnie sytuacja wygl¹da w
innych du¿ych miastach Polski. Zdobyli oni licencje, ale nie maj¹ prawa siê nimi pos³ugiwaæ. Wynika to z faktu
przypisania licencji do przedsiêbiorcy i samochodu, a nie do cz³owieka. W ten sposób niektóre firmy wystêpuj¹ o
licencjê oœwiadczaj¹c, ¿e zatrudnieni przez nie kierowcy maj¹ stosowne uprawnienia. Nastêpnie licencjami
pos³uguj¹ siê ludzie, którzy tych uprawnieñ nie maj¹.

Proceder ten jest znany urzêdnikom, niestety w obecnej formule prawnej nie mog¹ oni odmówiæ wydania licencji.
Dopiero ewentualna kontrola na drodze mo¿e doprowadziæ do wykrycia oszustwa, ale tylko w teorii.
W praktyce policjanci nie maj¹ dostêpu do bazy osób, które zda³y wymagany egzamin.Innym sposobem na
bezprawne wykonywanie transportu osób jest podszywanie siê pod ochronê i/lub psychoterapeutów. W samej
Warszawie jest oko³o 800-1000 „ochroniarzy”.Ale najwiêkszym problemem s¹ kierowcy samochodów, które nie s¹ w
¿aden sposób oznakowane. W Warszawie dzia³a kilkanaœcie tego typu firm. Nikt ich nie kontroluje. Dla s³u¿b one po
prostu nie istniej¹. Ich kierowcy nie rejestruj¹ dzia³alnoœci gospodarczej, nie maj¹ kas fiskalnych, nie p³ac¹ sk³adek
na ZUS, podatków. Oszukuj¹ zak³ady ubezpieczeniowe nie zg³aszaj¹c prowadzonej dzia³alnoœci w momencie
ubezpieczenia samochodu.

Kolejnym sposobem obejœcia prawa jest transport osób samochodami przystosowanymi do przewozu 8-9 osób.
Firmy wykorzystuj¹ ten zapis do prowadzenia dzia³alnoœci taksówkarskiej bez wymaganej licencji. W ostatnich
dniach sp³onê³o kilka samochodów jednej z takich firm na Pomorzu. W Warszawie wykorzystuje to m. in. firma Bayer.
Posiada kilkadziesi¹t takich samochodów i wykonuje us³ugi TAXI wykorzystuj¹c zapis o przewozach okazjonalnych.

Straty dla Skarbu Pañstwa z tytu³u oszustw podatkowych, niep³acenia nale¿nych podatków i sk³adek
ubezpieczeniowych wynosz¹ kilkaset milionów z³otych rocznie. Do tego nale¿y doliczyæ potencjalne straty
wynikaj¹ce z przechodzenia taksówkarzy do szarej strefy. A z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia m. in. w Stanach
Zjednoczonych. Doprowadzi³a do tego dzia³alnoœæ jednej z firm przewozowych nielegalnych w wiêkszoœci pañstw
UE, a obecnie dzia³aj¹cych w Polsce. Wtedy bêdziemy mogli mówiæ o stratach rzêdu 1,5-2 mld z³otych rocznie.
O stratach spo³ecznych wynikaj¹cych z pauperyzacji grupy zawodowej licz¹cej oko³o 120 tys. ludzi nie wspominamy.

Dlatego domagamy siê:

- Przypisania licencji TAXI do osoby, a nie do przedsiêbiorcy
- Wprowadzenia do przepisów prawa poœrednika w przewozie osób samochodami z homologacj¹ do 9 osób, jego

obowi¹zków oraz sankcji za dzia³alnoœæ niezgodn¹ z prawem
- Wprowadzenia parytetu licencji TAXI do liczby mieszkañców gminy
- Zniesienia art. 18 punkt 4a Ustawy o transporcie drogowym
- Wpisania w Ustawie o czasie pracy kierowcy zapisu, ¿e nie dotyczy ona kierowcy taksówki.

Zapisy te powinny doprowadziæ do poprawy sytuacji na rynku TAXI oraz uspokoiæ nastroje, które w chwili obecnej s¹
bliskie wybuchu. Wyra¿amy nadziejê, ¿e zauwa¿ycie Pañstwo nasze problemy i pochylicie siê nad nimi.

PETYCJA do SEJMU
przekazana podczas protestu 16.12.2014

RADNY TAKSÓWKARZ
Nasz kolega Jacek Malinowski, licencjonowany taksówkarz, zosta³ radnym Dzielnicy
Mokotów. Z tego powodu Taryfa.info postanowi³a pogratulowaæ mu i porozmawiaæ....

Jacek Malinowski - Dziêkujê bardzo,chcia³bym na wstêpie podziêkowaæ Taryfie.info za
zainteresowanie i moim wyborcom-wiadomo za co - postaram siê spe³niæ pok³adane nadzieje
i nie zawieœæ zaufania . Sk¹d pomys³ ? Mia³em i mam ambicje pomóc mieszkañcom naszej
dzielnicy, dziêki mojemu uczestnictwu w Radzie myœlê ¿e rozwi¹¿ê wiele ich problemów
.Jako cz³owiek stosunkowo m³ody myœlê ¿e mam wystarczaj¹co du¿o energii ¿eby sprostaæ
wyzwaniom jakie stawia przede mn¹ uczestnictwo w Radzie .

JM - rocznik 85 czyli mam 30 lat.
T
JM - Wynagrodzenie radnych ustawowo zale¿y od iloœci mieszkañców i na Mokotowie jest to oko³o 2200 PLN

JM - Du¿o pracy . Zosta³em wiceprzewodnicz¹cym Komisji Mieszkaniowej która ma du¿e zaleg³oœci , cz³onkiem Komisji
Bud¿etu i Finansów . Chcia³em te¿ wejœæ w sk³ad Komisji Infrastruktury i Gospodarki miejskiej ale niestety siê nie uda³o .Wiesz ,
stan dróg , postoje taxi itp. szkoda ...

JM - Tak , program PiS jest zgodny z moimi pogl¹dami . chcia³bym przypomnieæ ¿e to o co teraz walcz¹ taksówkarze , czyli
egzamin taxi i limit licencji to waszystko by³o za rz¹dów PiS w Warszawie . Nie chcê wnikaæ w interesy obecnej w³adzy i w to
komu obecna sytuacja przynosi dochody ale sytuacja na rynku us³ug taksówkarskich jest nie do przyjêcia . Obecna Pani
Prezydent do tej pory nie rozwi¹za³a problemu nielegalnych taksówek i przewozów osób . A egzamin na licencjê do niedawna
by³ najtrudniejszym egzaminem w Polsce. Kto dopuœci³ do takiej samowoli urzêdników . A mo¿e to nie samowola ?
Jednoczeœnie w bud¿ecie miasta za³o¿ono spodziewane wp³ywy z mandatów i fotoradarów. Za to nigdy, jako taksówkarz, nie
widzia³em interwencji Stra¿y Miejskiej na postoju taxi zastawionym przez prywatne samochody.

JM - Nie mam najlepszego zdania o NSZZ Solidarnoœæ, to oni zgodzili siê na bzdurne rozszerzenie II strefy taxi. Bzdurne, bo
nielogiczne, a jako reprezentant œrodowiska mieli obowi¹zek to zadbaæ. Przez takie dzia³ania zosta³ zmarnowany potencja³ tego
œrodowiska i nie dziwiê siê, ¿e teraz taksówkarze nieufnie podchodz¹ do wszelkich inicjatyw zwi¹zkowych. Nowy zwi¹zek
TAKSÓWKARZ WARSZAWSKI ma przez to utrudnione zadanie . Jest to czysta karta, dobrze ¿e jest apolityczny, nie splami³ siê
uk³adami i przekrêtami.

JM - Mam du¿o mniej czasu wolnego, niestety ...

JM - Myœlê , ¿e ka¿dy kto tu ¿yje i pracuje , p³aci podatki ,jest tu zameldowany ,uto¿samia siê z tym miastem i jest dla niego
po¿yteczny-jest godzien szacunku.

JM - Jeszcze nie wiem :-)

Taryfa.info - Jacku, gratulujemy serdcznie, sk¹d pomys³ ¿eby kandydowaæ do Rady
Dzielnicy?

Ti - W³asnie , ile masz lat ?

i - Czyli sukces w m³odym wieku ! Tak z innej beczki - ile zarabia radny ?

Ti -A jak to jest byæ radnym ?

Ti - Startowa³eœ z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwoœci ....

Ti - Co myœlisz o reprezentacji œrodowiska taksówkarskiego przez zwi¹zki zawodowe ?

Ti - Co zmieni³o siê w Twoim ¿yciu po wyborach ?

Ti - Jako Warszawiak , jaki masz stosunek do przyjezdnych tzw. s³oików , zarówno pasa¿erów jak i taksówkarzy ?

Ti - Fajnie jest byæ radnym ?

Taryfa.info - Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów.
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SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul.Skrzetuskiego 3
02-726 Warszawa

tel. 22 644 88 73
22 641 63 80
22 643 96 81

info@dalesradio.pl

www.dalesradio.pl

TAKSOMETRY

RADIOTELEFONY

INNOVA i EURO-FIS

MOTOROLA ICOM
RADMOR  KENWOOD
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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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MOKOTÓW

Komisariat Policji
Malczewskiego 3/5/7
tel.22 603 11 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.

Tel..........................
Malczewskiego 47A

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
Pu³awska 39

tel.22 849 37 57

OCHOTA

Komisariat Policji
Opaczewska 8
tel.22 603 73 55 i 56

Nocna Pomoc Lek.
Banacha 1A blok F

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h
Grójecka76

tel.22 822 28 91

PRAGA P£D.

Komisariat Policji
Grenadierów 73/75
tel.22 603 76 55

Nocna Pomoc Lek.
Abrahama 16

tel.22 671 22 56
Apteka 24h

Waszyngtona 12/14
tel.22 617 54 10

PRAGA P£N.

Komisariat Policji
Jagielloñska 49
tel.22 603 75 55

Nocna Pomoc Lek.
D¹browszczaków 5a

tel.22 619 19 17
Apteka 24h

Jagielloñska 66a
tel.22 670 17 69

REMBERTÓW

Komisariat Policji
Plutonowych 6
tel.22 603 68 42

Nocna Pomoc Lek.
..............................
Tel..........................

Apteka 24h
...............................
Tel..........................

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

Komisariat Policji
Chodecka 3/5
tel.22 603 81 71

Nocna Pomoc Lek.
Kondratowicza 27B

Tel.22 675-89-85
Apteka 24h

Kondratowicza 11
tel.22 811 28 22

URSUS

Komisariat Policji
Sosnkowskiego 16
tel.22 603 21 01 i 05

Nocna Pomoc Lek.
Plutonu Torpedy 47

tel: 22 464-85-33
Apteka 24h

Plutonu Torpedy 47
tel.22 867 50 22

URSYNÓW

Komisariat Policji
Janowskiego 7
tel.22 603 19 78

Nocna Pomoc Lek.
Romera 4 :

Tel. 22 643-04-97
Apteka 24h

Przy Ba¿antarni 11
tel.22 649 65 75

WAWER

Komisariat Policji
Mrówcza 210
tel.22 603 68 52

Nocna Pomoc Lek.
Strusia 4/8

tel.22 590 09 39 i 40
Apteka 24h

Patriotów 309a
tel.22 615 87 95 i 96

WESO£A

Komisariat Policji
1 Pras. Pu³ku DW 21
Tel.603 55 30

Nocna Pomoc Lek.
Warszawska 55
tel.22 489 72 70

Apteka 24h
Jana Paw³a II 44c 1

tel.22 760 06 77

WILANÓW

Komisariat Policji
Okrê¿na 57
tel.22 603 18 31

Nocna Pomoc Lek.
Kostki Potockiego 20

Tel. 22 250 28 01
Apteka 24h

AL.Wilanowska 363
tel.22 852 33 31

W£OCHY

Komisariat Policji
17 Stycznia 57
tel.22 603 68 24

Nocna Pomoc Lek.
..............................
tel..........................

Apteka 24h
.................................
tel.............................

WOLA

Komisariat Policji
¯ytnia 36
tel.22 603 72 55

Nocna Pomoc Lek.
P³ocka 49

Tel.22 632 41 30
Apteka 24h

Al. Solidarnoœci 149
tel.22 620 08 18

¯OLIBORZ

Komisariat Policji
Rydygiera 3
tel.22 603 71 16

Nocna Pomoc Lek.
Szajochy 8

tel.22 832 44 35
Apteka 24h

Wojska Polskiego 58
tel.22 839 50 73

BEMOWO

Komisariat Policji
Raginisa 4
tel.22 603 76 63

Nocna Pomoc Lek.
ul. Czumy 1

tel. 22 664 58 97
Apteka 24h

Powstañców Œl. 108d
tel.22 417 32 92

BIA£O£ÊKA

Komisariat Policji
Myœliborska 65
tel.22 603 51 30

Apteka 24h
ul. Œwiatowida  47

tel.22 466 14 05

BIELANY

Komisariat Policji
¯eromskiego 7
tel.22 603 71 55

Nocna Pomoc Lek.
Marymoncka - Szpital

tel.22 5690184
Apteka 24h

¯eromskiego 13
tel.22 834 58 04

Wazne Informacje
.

Redakcja prosi czytelników o weryfikacjê powy¿szych danych i pomoc w uzupe³nianiu braków.
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Przygotowania na 16 grudnia by³y ju¿ konkretniejsze. Przyby³o nas sporo wiêcej, a
du¿a czêœæ samochodów mia³a na sobie transparenty z has³ami
“LICENCJA=PESEL”, “STOP PRZEWOZOM” czy po prostu “PROTEST”.
Ruszyliœmy z Torwaru pod Sejm. Tym razem policjanci nie usi³owali przeszkadzaæ,
by³o ich zreszt¹ bardzo ma³o. Ukarali mandatem tylko jednego kolegê, który zreszt¹
by³ bez samochodu i tylko “kierowa³ ruchem”. No có¿, ktoœ musia³. Powoli
zablokowaliœmy ulice Matejki, Wiejsk¹ i czêœciowo Al. Niepodleg³oœci. Rozpoczê³o
siê tradycyjne tr¹bienie pod budynkiem gdzie zasiadaj¹ Wybrañcy Narodu, a ca³y
protest powolutku przesuwa³ siê ulicami. Po jakimœ czasie przyjecha³a ekipa
telewizyjna i wypytywa³a organizatorów, uczestników i policjantów.

Do Kancelarii Sejmu uda³a siê delegacja ZZTWT z petycj¹ w naszej sprawie której
tekst za³¹czamy na nastêpnej stronie. Protest trwa³ jeszcze kilkadziesi¹t minut, lecz
¿e zbli¿a³a siê pora korkowa - odblokowaliœmy ulice. Demonstracja mia³a mieæ z
za³o¿enia charakter ostrzegawczy - jak najmniej uci¹¿liwy dla Warszawiaków.

Pierwsza seria demonstracji za nami. Powinny one uœwiadomiæ w³adzom, ¿e
problemu nielegalnych taksówek nie da siê d³u¿ej zamiataæ pod dywan. ¯e trzeba
egzekwowaæ obowi¹zuj¹ce prawo, a jeœli jest ono u³omne, to trzeba to prawo zmieniæ !

Protesty bêd¹ trwaæ dalej. Zmieniaæ siê bêdzie ich nasilenie i uci¹¿liwoœæ, bo
jakkolwiek s¹ ju¿ pewne reakcje w³adz, to nadal tylko leniwe pomruki i zero konkretów.
Czyli jak to w ¿yciu - jak siê nie postaramy - to nie bêdziemy mieli.

Zachêcamy gor¹co kolegów do udzia³u w dalszych protestach. W styczniu bêd¹
jeszcze trzy takie demonstracje - mo¿liwe ¿e o charakterze stacjonarnym. Wszelkie
informacje na : www.warszawskitaksowkarz.pl jak równie¿ na www.taryfa.info gdzie
znajdziecie du¿o zdjêæ i filmy z dotychczasowych dzia³añ.

Redakcja

ul. Sprzeczna 8
03-722 Warszawa

Redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

Tel. (22) 296 92 22

Wydawca:
TransMaker Justyna Portka
ul. Marysiñska 13 m 3
04-606 Warszawa

Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Rozliczenia z US i ZUS

Wyprowadzanie zaleg³oœci

Dokumentacja kredytowa

biuro@ksiegi.biz

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

03-722 Warszawa   ul. Sprzeczna 8

www.broler.bosch-service.pl

03-684  Warszawa

ul. Rzemieœlników 5/7

Tel. 22 679 99 49



Ludzie rz¹dz¹cy naszym piêknym krajem nie umiej¹ uczyæ siê na b³êdach innych. Bêd¹ wiêc protesty. Coraz mocniejsze.
Organizacjê wzi¹³ na siebie Zwi¹zek Zawodowy Taksówkarzy “Warszawski Taksówkarz”.

Zaczê³o siê spokojnie 20.11.2014 r. najmniejszym z protestów na skrzy¿owaniu ¯wirki i Wigury z Sasanki. W akcji wziê³o udzia³
dos³ownie kilkanaœcie samochodów, natomiast policja przyby³¹ tak t³umnie, ¿e prawdopodobnie przypada³ jeden szeryf na
jednego protestuj¹cego. Dopisali te¿ przedstawiciele mediów w tym ekipa Kuriera Warszawskiego z kamer¹. Protest trzeba
uznaæ za bardzo udany. Przewodnicz¹cy ZZTWT Jaros³aw Iglikowski przedstawi³ dziennikarzom nasze postulaty, a w Kurierze
ukaza³ siê obiektywny materia³.

2

Nastêpny protest odby³ siê 25.11.2014 r. na pl. Trzech Krzy¿y oraz na skrzy¿owaniu Tamki i Kopernika.
Oczywiœcie protest mia³ mieæ tak¿e ograniczony zasiêg, nie by³y to równie¿ godziny szczytu, by nie utrudniaæ zbytnio ¿ycia
mieszkañcom Warszawy. Pomimo tego jednak, czêœæ miasta stanê³a i policjanci których by³o tym razem dziwnie ma³o,
próbowali rozganiaæ kilkadziesi¹t taksówek z miernym skutkiem.
Nie dopisali równie¿ dziennikarze, mo¿na powiedzieæ, ¿e media milcza³y.
W tej sytuacji oczywiste sta³o siê kontynuowanie dzia³ania, zgodnie z przyjêtym wczeœniej scenariuszem stopniowania
protestów.

PROTESTY Pierwsza Seria cd z 1 str. PRZENIESIEMY CIE...

...W INNY WYMIAR !

ul. B. Schulza 18

Warszawa - Bielany 

  731 91 91 91
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Panie i Panowie ! Zaczê³o siê !

Nasza cierpliwoœæ tak d³ugo
wystawiana na próbê

skoñczy³a siê. Na prze³omie listopada
i grudnia mia³a miejsce pierwsza seria
protestów, maj¹cych zwróciæ uwagê

organów pañstwa na szerz¹ce siê w naszej bran¿y bezprawie. Do starych
wrogów porz¹dku na rynku taksówek, kryj¹cych siê dot¹d za szyldem
“ochroniarzy”, “terapeutów” czy “sprzedawców breloczków” do³¹czy³ wróg
nowy - wielki i bogaty Uber. Wiele pañstw w Europie dostrzeg³o ju¿
nadci¹gaj¹ce z³o i wykluczy³o poza nawias uczciwego biznesu t¹ i
podobne firmy. Zawsze jednak zaczyna³o siê od protestów....

PROTESTY
Pierwsza Seria

I
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Na protest !

TY tez idziesz !

Druga seria protestów  - czytaj na str. 5

Z TA G AZETA 20 % RABATU DLA TAX I !


