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Drodzy nasi czytelnicy!
Wrzeœniowy numer spotka³ siê z
bardzo ciep³ym przyjêciem poœród

ca³ego œrodowiska taksówkarskiego. Otrzymaliœmy wiele gratulacji za
pomys³ i niewiele (lecz jednak) krytyki. Prawie w ca³oœci by³a to krytyka
konstruktywna, czyli raczej porady jak moglibyœmy zrobiæ coœ lepiej, lub
wiêcej ni¿ dotychczas. Postaramy siê nie zawieœæ oczekiwañ !
Dziêkujemy, wszelkie informacje i uwagi wysy³ajcie na: redakcja@taryfa.info
Najciekawsze listy wydrukujemy !

Redakcja

Dziekujemy ! ReDeregulacja
Czyli dramatu akt drugi

Petycja do Rady Miasta cd.
W dalszym ci¹gu zbieramy petycje w sprawie uchwa³y o podwy¿ce op³aty
wstêpnej do 10 z³. Korporacje taxi obieca³y nam pomoc...Ci¹g dalszy str. 11

Pisaliœmy w poprzednim numerze o historii
regulacji rynku taksówek w Warszawie.
Przedstawiamy ci¹g dalszy zmian a¿ po
dzieñ dzisiejszy.
W 2005 r., na skutek wzrastaj¹cej fali
protestów ze strony œrodowiska taksówkarzy
wobec okazjonalnego przewozu osób,
w³adze postanowi³y ukróciæ ten proceder.
Zmiana ustawy o transporcie drogowym z
29.07.2005 roku wprowadzi³a wysokie kary
za wykonywanie okazjonalnego przewozu
osób. Zabroniono u¿ywania kogutów taxi,
taksometrów i oznaczania auta numerem
telefonicznym korporacji. Niewiele to jednak
zmieni³o, nie by³o komu egzekwowaæ tych
przepisów. Zarówno Policja jak Inspekcja
Transportu Drogowego nie by³y w stanie
zatrzymaæ fali przewozu osób zalewaj¹cej
Warszawê. Mimo w³o¿onego wysi³ku
instytucje te nie mia³y odpowiednich
instrumentów, aby tê wojnê wygraæ. W
tamtym czasie kary by³y nak³adane na
korporacjê, nie na kierowcê, wiêc korporacje
wynajmowa³y prawników i sprawy ci¹gnê³y
siê latami. Ta droga zawiod³a, wiêc

Ci¹g dalszy str. 4



Zbierania petycji ci¹g dalszy !
Ca³y czas sp³ywaj¹ do nas podpisane
przez Was petycje o podniesienie
stawki pocz¹tkowej do 10 z³.
Dziêkujemy wszystkim, którzy w³o¿yli
wysi³ek w to, aby petycja do nas
dotar³a.
Aby u³atwiæ Wam przekazywanie
petycji, podjêliœmy wspó³pracê z
korporacjami taxi. Jak dot¹d s¹ to firmy:
KORPO, WAWA, SUPER, SAWA, CITI,
HALO+OK, GROSIK, MERC
.
Do tego numeru - tak jak do

poprzedniego - do³¹czamy petycjê
skierowan¹ do Rady Miasta. Wype³nij
j¹ i zawieŸ lub przeœlij na adres naszej
redakcji ul. Sprzeczna 8 03-722
Warszawa. Je¿eli twoja korporacja
wspó³pracuje z nami, mo¿esz
pozostawiæ petycjê na centrali.
Mo¿na zostawiæ j¹ tak¿e w barze
LUSSI przy PKP Œródmieœcie (Al.
Jerozolimskie 50 - przy postoju taxi),
albo przekazaæ j¹ jednemu z naszych
wspó³pracowników - poznasz ich po
logo Taryfa.info na tylnej szybie ich
taksówki. Zebrane przez nas petycje
zostan¹ dostarczone do Rady Miasta
Warszawy.

Je¿eli z jakichœ powodów twój
egzemplarz gazety nie zawiera druku
petycji, mo¿na j¹ pobraæ z naszej
strony www.taryfa.info

gazety

Petycja do Rady Miasta
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Nie b¹dŸ BIERNY!
Podpisz petycjê !

Witam ponownie. W zwi¹zku z pozytywnym odzewem
œrodowiska taksówkarskiego, szczególnie forum ele taxi,
pozwoli³em sobie na ci¹g dalszy porad dotycz¹cych
zagadnieñ radiotechnicznych. By³o o antenach, teraz
nadszed³ czas na radiotelefony.

Zacznijmy od ty³u:-)

Ka¿de urz¹dzenie potrzebuje ZASILANIA. Radiotelefon te¿.
¯eby by³o jasne, mam na myœli radiotelefon przewoŸny, o
radiotelefonach rêcznych bêdzie póŸniej ... zasilanie
radiotelefonu wbrew temu, co sugerowali co poniektórzy z
wy¿ej wymienionego forum nie jest tematem b³ahym.
Widzia³em ju¿ ró¿ne patenty pomys³owych kolegów (kabelki
od g³oœników itp).

Wiêc ¿eby by³o prosto, najlepiej ¿eby zasilanie radiotelefonu
by³o poprowadzone wprost z akumulatora. Pobranie pr¹du z
instalacji mo¿e powodowaæ spadek napiêcia i czasem
zak³ócenia, szczególnie w nowoczesnych samochodach
nafaszerowanych elektronik¹. Niezbyt m¹drym pomys³em
jest te¿ zasilanie radiotelefonu z zapalniczki samochodowej.
O ile w odbiorze nie ma to znaczenia, to przy nadawaniu
pobór pr¹du jest kilkudziesiêciokrotnie wiêkszy, szczególnie

w radiotelefonach o mocy wiêkszej ni¿ 10W. Powszechn¹
praktyk¹ jest ustawianie mocy nadawczej urz¹dzenia na
poziomie 10W, nawet w jednej firmie jest zalecenie, by
pracowaæ z tak¹ moc¹ lub mniejsz¹. Poza tym przepisy
mówi¹ o ograniczeniach w mocy nadawania. W naszym
przypadku pozwolenie mówi w³aœnie o tych 10W. Radio
pobiera wtedy przy nadawaniu ok. 1 do 2 A. Nie jest to du¿o,
ale czasem sprytni koledzy maj¹c zaprzyjaŸnionego
serwisanta u¿ywaj¹ radiotelefonów o du¿o wiêkszej mocy i
¿eby takie radio zasiliæ potrzeba naprawdê porz¹dnego
kawa³ka kabla. Zwiêkszenie mocy wykonuje siê
programowo, w niektórych modelach równie¿ hardwarowo
(przyk³ad Motorola gm350). Ale o tym przy nastêpnej
okazji....

Zasilanie powinno bezpoœrednio ³¹czyæ akumulator z
radiotelefonem. Niezbêdnym elementem instalacji jest
bezpiecznik. Jest to koniecznoœæ ! (Po co, wie ten, kto
pod³¹czy³ kiedyœ jakiekolwiek urz¹dzenie odwrotnie tj.
plusem do minusa. Oczywiœcie my jako doœwiadczeni
u¿ytkownicy wiemy, ¿e powinno byæ plus do plusa:-)
Wartoœæ bezpiecznika powinna byæ stosunkowo spora, co
najmniej 10A. Motorola stosuje nawet 15A i nie jest to
przesada. Kabel zasilaj¹cy powinien mieæ odpowiedni
przekrój, obowi¹zuje tu zasada, ¿e im wiêcej tym lepiej -
oczywiœcie w granicach zdrowego rozs¹dku. Czêœæ
urz¹dzeñ ma wbudowane gniazda zasilania - w celu wyjêcia
radiotelefonu wystarczy wyj¹æ wtyczkê. Natomiast niektóre
maj¹ kabel wystaj¹cy z obudowy, wiêc ¿eby wyj¹æ radio
trzeba zamontowaæ gniazdo zewnêtrzne i tu wa¿ne jest
po³¹czenie plusa z plusem. W moim pierwszym
radiotelefonie renomowany sk¹din¹d serwisant zamontowa³
wtyczki odwrotnie!!! Po¿yczy³em radio koledze który mia³
prawid³owo wykonan¹ instalacjê i niestety... poszed³ dymek z
radia . Cz³owiek uczy siê na b³êdach. Koszt naprawy w takim
przypadku to ok. 150 z³ ale mo¿e byæ duuu¿o wiêcej. Czasem
pomaga jedynie zakup nowego radiotelefonu.

Przy monta¿u kabla zasilaj¹cego powinno siê zwróciæ uwagê
na izolacjê kabla, a raczej jej kondycjê, i elementy, które
mog¹ uszkodziæ t¹ w³aœnie izolacjê i spowodowaæ zwarcie.
Serwisanci maj¹ sposoby na przeci¹gniêcie kabla przez
przegrodê silnika. Mo¿na znaleŸæ takie miejsce samemu, ale
nale¿y zwróciæ uwagê czy przypadkiem w tym miejscu nie ma
elementów ruchomych. Najlepiej poszukaæ przy wi¹zkach
elektrycznych i przeci¹gn¹æ kabel za pomoc¹ kawa³ka drutu
lub cienkiego d³ugiego œrubokrêta.
Tym pozytywnym akcentem koñczê i ¿yczê owocnej pracy.

)

BIN LADEN.

ZASILANIE RADIOTELEFONU

Poradnik Malkontenta

Kabel +12V. Zazwyczaj
w kolorze czerwonym.

Kabel (-) masa. Zazwyczaj
w kolorze czarnym.

NIE !

Tak NIE pod³¹czamy
zasilania do radiotelefonu !

Obowi¹zkowy bezpiecznik
10 -15 A !

Nie jest to - jak mo¿e z pozoru
wygl¹daæ - artyku³ o tematyce
politycznej. Artyku³em tym mam
nadziejê rozpocz¹æ dyskusjê na temat
obrony koniecznej i samoobrony w
taksówce. Wbrew temu, co niektóre
m e d i a s t a r a j ¹ s i ê w m ó w i æ
spo³eczeñstwu, taksówkarz niezmiernie
rzadko jest stron¹ agresywn¹ w
konflikcie z potencjalnym napastnikiem.
Traktuje siê nas poniek¹d jak z³odziei,
kontroluje, ustala stawki maksymalne, a
ka¿dego z³apanego na z³odziejstwie
taksówkarza op isu je s iê jako
przedstawiciela œrodowiska - w
podtekœcie, ¿e wszyscy taksówkarze
kradn¹. Wymóg niekaralnoœci jest
przejawem tego, ¿e taksówkarz jest
zawodem spo³ecznego zaufania. W
zamian za to traktuje siê nas prawie jak
wiêŸniów na warunkowym zwolnieniu.
Tu oczywiœcie przesadzam trochê ale
czy bardzo? Obecny system prawny z
nakazami i zakazami œwiadczy o tym, ¿e
jednak wiêkszy nacisk po³o¿ony jest na
obwarowanie nas wieloma czasem
g³upimi prawami, ni¿ na zapewnienie
n a m o d p o w i e d n i c h w a r u n k ó w
bezpieczeñstwa.

Jako taksówkarz z od lat aktywn¹
licencj¹ wielokrotnie mia³em do
czynienia z sytuacjami, które mog³y
skoñczyæ siê nieciekawie. Kilku moich
kolegów podobnie, st¹d pomys³ na
artyku³. Uwa¿am, ¿e z ró¿nych
powodów jesteœmy jako grupa
zawodowa szczególnie nara¿eni na
wszelkiego rodzaju “przygody”, w tym
napaœæ. W czasach poprzedniego
ustroju by³a to sytuacja rzek³bym
nagminna. Ci¹gle s³ysza³o siê o
morderstwach taksówkarzy. Teraz w
zwi¹zku z pauperyzacj¹ œrodowiska
zjawisko nie jest tak widoczne, ale nie
marginalizowa³bym go. Czêsto nawet
nie chodzi o chêæ wzbogacenia siê
naszym kosztem, tylko o alkohol
narkotyki i adrenalinê. To po³¹czenie
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie i
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i
zdrowia. A jak nawet nie, to na pewno
spowoduje powa¿ny uraz psychiczny,
mo¿e nieodwracalny. Z ¿ycia wziête:
kolega po przystawieniu no¿a przez

Czyli: Taksówkarzu - obroñ siê sam !!!

”klienta” stwierdzi³ ze nie bêdzie ju¿
pracowa³ w nocy, a mo¿e w ogóle. Nie
mówiê tu o akcji typu ,,ja Panu nie
zap³acê”, lub akcji typu uciekaj¹cy
klient, tylko o przypadkach ewidentnej
agresji ukierunkowanej w stronê
taksówkarza. Tak naprawdê jesteœmy
na bardzo kiepskiej pozycji, bo niestety
napastnika mamy z ty³u. I niestety to
nie my wybieramy czas i miejsce...ale
mo¿emy siê przynajmniej trochê
przygotowaæ:-) Co na to prawo?
Kodeks karny mówi wyraŸnie:

Zatem, jeœli próbowa³byœ siê broniæ
przed napaœci¹, mo¿esz wiele.
Zaznaczam, ¿e nie jest napastnikiem
osoba, która nie chce zap³aciæ za kurs
czy nie ma pieniêdzy. Równie¿
uciekinier nie jest napastnikiem, bo
niby jak ma to zrobiæ bêd¹c odwrócony
ty³em do ,”ofiary”. Jest to wy³udzenie i
tym zagadnieniem równie¿ zajmiemy
siê w przysz³oœci.

Mia³o byæ o samoobronie. Wszelkie
pa³ki, gumy, trzonki od siekier nie maj¹
racji bytu, przynajmniej w naszej pracy,
bo a)zajmuj¹ miejsce b) wyt³umacz
Policji ¿e napastnik ma siniaki i guzy a
Ty nie. Niby ¿e przekroczenie granic
obrony koniecznej. Za to gazem
³zawi¹cym obronnym jak najbardziej
mo¿na. Tu uwaga: we wnêtrzu
samochodu to œrednio szczêœliwy
pomys³. Mimo ¿e s¹ dostêpne na rynku
gazy ¿elowe, które w przeciwieñstwie
do gazów tradycyjnych, czyl i
aplikowanych w formie strumienia czy
chmury, s¹ bardziej skupione i maj¹
mniejsze dzia³anie na otoczenie
napastnika, a bardziej na niego
samego, to jednak w samochodzie jest
wielka szansa na to, ¿e sami
odczujemy skutki u¿ycia gazu. Zatem
ostro¿nie ! Miotacze bez zezwolenia
kupimy w ka¿dym sklepie z “broni¹”.
W poprzednim ustroju u¿ywano
równie¿ tzw. mat elektrycznych. To

A r t . 2 5 . § 1 . N i e p o p e ³ n i a
przestêpstwa, k to w obron ie
koniecznej odpiera bezpoœredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek
dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic
obrony koniecznej, w szczególnoœci
gdy sprawca zastosowa³ sposób
o b r o n y n i e w s p ó ³ m i e r n y d o
niebezpieczeñstwa zamachu, s¹d
mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne
z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od
jej wymierzenia.

§ 3. S¹d odstêpuje od wymierzenia
kary, je¿eli przekroczenie granic
obrony koniecznej by³o wynikiem
s t r a c h u l u b w z b u r z e n i a
usprawiedliwionych okolicznoœciami
zamachu.

by³y czasy.....W trakcie usilnych
poszukiwañ uda³o mi siê znaleŸæ firmê,
która kiedyœ takie maty produkowa³a.
Niestety przesta³a dawno temu. Zreszt¹
nie wiem jak by³oby z homologacj¹, bo
jednak takowa w przypadku dopu-
szczenia do obrotu jako urz¹dzenia
obronnego jest wymagana. Za to mamy
do wyboru szereg paralizatorów
elektrycznych, które maj¹ wszelkie
wymagane atesty i s¹ dopuszczone do
obrotu w Polsce bez zezwolenia. Jak
sama nazwa wskazuje, s³u¿¹ do obrony
przez pora¿enie pr¹dem o parametrach
nie zagra¿aj¹cych zdrowiu. Wymagany
jest kontakt dwóch elektrod urz¹dzenia
z cia³em napastnika. Sam efekt
psychologiczny te¿ jest nie bez
znaczenia. Dzia³anie tych urz¹dzeñ jest
przez niektórych krytykowane. Na
przyk³ad chodzi o osoby chore na serce.
Tylko czy osoba chora na serce
wpadnie na pomys³ napadniêcia na
taksówkarza?

BIN LADEN

Samoobrona w taksówce
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MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34

10 3

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

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

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

Zamawiam dostawê pisma, pocz¹wszy od numeru:

Op³acono lub na konto: 07 1090 0075 5339 0810 7018 2967
gotówk¹ .......................

Przyjmuj¹cy
Prosimy o zgodnoœæ danych na przelewie i zamówieniu

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

Pismo redaguje zespó³ w sk³adzie:
S³awomir Czajka (Red.Nacz.)
Arkadiusz Binecki, Tomasz Ku³aszka
Tomasz Modzelewski i Justyna Portka

Adres i kontakt z redakcj¹:
ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa
Tel. (22) 393 07 40
redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

PRENUMERATAPRENUMERATA

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

Pismo wysy³amy w prenumeracie 6-cio miesiêcznej.
Dostawa za poœrednictwem 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.

PKP
REMBERTÓW

Szatkowników 1
FHU PADER
TAKSOMETRY

- Sprzeda¿
- Komis
- Wypo¿yczalnia

ul. Pu³awska 107
02-595 Warszawa
Tel. 530 480 510
slubnydom@op.pl

Salon mody œlubnej

Otwarcie w PaŸdzierniku 2012

ul. Karczewska 12a
04-112 Warszawa
tel. 22 810 55 55

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl
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ReDeregulacja dramatu akt drugi

Pó³ roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata, grzywna w
wysokoœci 1000 z³. i pokrycie kosztów s¹dowych, a do tego podanie danych
osobowych do wiadomoœci publicznej - taki wyrok us³ysza³ taksówkarz, który
za 84 Euro zawióz³ japoñskiego turystê z Lotniska Chopina do hotelu Le
Regina. Przez dwa miesi¹ce na tablicy og³oszeñ lotniska bêdzie wywieszona
informacja o powy¿szym wyroku.

2 paŸdziernika 2012r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra transportu
dotycz¹ce bezpieczeñstwa, ochrony lotów i porz¹dku na lotnisku. Nowe
prawo zakazuje prowadzenia na lotniskach bez zgody ich zarz¹dców
dzia³alnoœci gospodarczej, w tym akwizycji. Porty lotnicze tak w³aœnie bêd¹
traktowaæ nagabywanie przez taksówkarzy, którzy za kurs do centrum
¿¹daj¹ czêsto astronomicznych stawek - g³ównie od obcokrajowców. Dot¹d
zakazywa³ tego jedynie wewnêtrzny regulamin lotniska, a policjanci i stra¿
ochrony lotniska nie zawsze chcieli na jego podstawie interweniowaæ.

Mimo zmiany przepisów zarówno w Warszawie jak i w Modlinie sytuacja z
nagabywaniem niewiele siê zmieni³a. W obu Portach Lotniczych spotkaliœmy
siê ze skierowan¹ do nas ofert¹ „Mo¿e taksóweczkê???”. W wypadku
Okêcia, za kurs do Hotelu Intercontinental, nasza redakcyjna kole¿anka
udaj¹ca obywatelkê Niemiec us³ysza³a cenê 25 Euro. W Modlinie „oferta”
wyjœciowa wynios³a ju¿ 80 Euro. Trochê drogo. Pocieszmy siê tym, ¿e i tak
trochê taniej ni¿ by³o wczeœniej
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taksówkarze dalej domagali siê zmian w prawie, aby ukróciæ
podrabianie taksówek. Nasta³ rok 2010 i ostre protesty
taksówkarzy. Uchwalona w ich wyniku ustawa zdele-
galizowa³a teoretycznie ca³kowicie “przewóz osób” dla aut
osobowych i silnie ograniczy³a mo¿liwoœæ u¿ywania w tym
celu samochodów typu bus. Jednak nie tylko w tej dziedzinie
taksówkarze domagali siê zmian. S³owo zmiana jest tu
chyba nie na miejscu, raczej domagali siê stosowania prawa
przez rz¹d RP. Chodzi tu zw³aszcza o przepisy wykonawcze
do zarejestrowania licencji w S¹dzie. Dano nam tak¹
mo¿liwoœæ w Ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym. Niestety ¿adnemu z ministrów transportu nie
uda³o siê wydaæ rozporz¹dzenia, w jakim trybie S¹d ma
rejestrowaæ licencje w KRS. Dzisiaj temat deregulacji by³by z
g³owy - nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y prawne, ale doœæ
powiedzieæ, ¿e deregulacja nie by³aby tak prosta. Komu
mamy podziêkowaæ ? Kolejno: Eugeniusz Morawski (Unia
Wolnoœci), Jerzy Widzyk (AWS), Marek Pol (UP), Krzysztof

Opawski (bezpartyjny), Jerzy Jan Polaczek (PiS), Cezary
Grabarczyk (PO), Donald Tusk (PO) - tak, to nie pomy³ka,
przez jeden dzieñ by³ pe³ni¹cym obowi¹zki Ministra
Infrastruktury - i S³awomir Nowak (PO). Tak wiêc wszystkim
tym Panom dziêkujemy. Na dzieñ dzisiejszy jest to ju¿ bez
znaczenia, gdy¿ zapis ten znikn¹³ z Ustawy o transporcie
drogowym. Zapewne sta³o siê tak w zwi¹zku z deregulacj¹,
któr¹ zosta³ objêty tak¿e nasz zawód. Zawód, którego tak
naprawdê ju¿ nie ma. Zniesienie limitów licencji, przewozy
osób, bezpieczne przejazdy, psychoterapeuci, sprzeda¿
breloczków i nie wiadomo co jeszcze wymyœl¹, aby byæ tani¹
podróbk¹ taksówki. Tak jak prawie wszêdzie - po co iœæ
prost¹ drog¹, skoro mo¿na iœæ na skróty. To zabija kolejn¹
profesjê. Wiêkszoœæ naszych kolegów pracuje na etacie, a
póŸniej jeŸdzi na taksówce, aby obni¿yæ koszty ZUSu.
Tegoroczna batalia z dziwnymi pomys³ami min. Gowina
przynios³a widoczne rezultaty. Najbardziej kontrowersyjne
zapisy zniknê³y z ustawy deregulacyjnej. Nie mniej nowe
projekty rz¹dowe te¿ zawieraj¹ wiele ciekawych “kwiatków”.
Ale o tym bêdziemy pisaæ w nastêpnym numerze.

El Wizz

Jeszcze rok temu wiêkszoœæ taksówkarzy warszawskich
na pytanie „W jakim towarzystwie masz ubezpieczony
samochód ?” odpowiada³o: „W Uniqua lub PTU “. Firmy te
mia³y bardzo korzystn¹ ofertê promocyjn¹ dla kierowców
taksówek, zgodnie z któr¹ ubezpieczenie samochodu
u¿ywanego do wykonywania us³ug taksówkowych
czêstokroæ by³o tañsze ni¿ ubezpieczenie tego samego
pojazdu u¿ywanego do celów prywatnych. Niestety obie
firmy wycofa³y siê z tej oferty na pocz¹tku bie¿¹cego roku, co
spowodowa³o zamieszanie wœród taksówkarzy. Mimo i¿
wiêkszoœæ kierowców taksówek bardzo dba o swoje
samochody i wychodzi z za³o¿enia, ¿e nie op³aca im siê braæ
udzia³u w kolizjach, poniewa¿ straty z przestoju bêd¹
wy¿sze, ni¿ potencjalne odszkodowanie, towarzystwa
ubezpieczeniowe doliczaj¹ im zwy¿ki z tytu³u u¿ywania
samochodu do œwiadczenia us³ug taksówkowych.
Towarzystwa te uzasadniaj¹ zwy¿kê faktem, i¿ taksówkarze

przeje¿d¿aj¹ statystycznie wiêcej kilometrów rocznie ni¿
kierowcy u¿ywaj¹cy samochodów do celów prywatnych, a co
za tym idzie – statystycznie oczywiœcie – istnieje wiêksze
prawdopodobieñstwo udzia³u w wypadku lub kolizji
u¿ywanego przez nich do celów zarobkowych samochodu.
Nie bior¹ one przy tym pod uwagê faktu, ¿e kierowcy
taksówek – jako b¹dŸ co b¹dŸ kierowcy zawodowi – maj¹
wiêksz¹ œwiadomoœæ bezpiecznych zachowañ na drodze.

W chwili obecnej taksówkarze szukaj¹ trochê po omacku
w miarê korzystnych ofert ubezpieczeniowych. SprawdŸmy
jak wygl¹da koszt ubezpieczenia przeciêtnej taksówki w
firmach, o których wieœæ gminna oraz reklamy w mediach
mówi¹, ¿e bêdzie najtaniej.
Na potrzeby niniejszego artyku³u sprawdziliœmy koszt
ubezpieczenia kilku czêsto spotykanych wœród taksówek
modeli samochodów w PZU, Link4, Liberty Direct i Proamie.
Za³o¿yliœmy, ¿e kierowca ma maksymalne zni¿ki w ostatniej
polisie OC (60%) i w ostatnim czasie nie mia³ szkody z OC ani
nie mia³ zawartej polisy AC, jest 30-latkiem posiadaj¹cym
prawo jazdy od 12 lat.Auto zarejestrowane w Warszawie.

Ubezpieczenie OCAC dla Taxi

Marka i model samochodu - ubezpieczenie OC + NNW PZU Link4 Liberty Direct P r o a m a

Skoda Oktawia Classic 1,6 benzyna 2004 rok 1028 964 z³ (2x 558) 816 z³ (2x 472)

Mercedes-Benz C180 kombi 1,8 benzyna 2001 rok

Mercedes-Benz C180 kombi 2,2D 2001 rok

Mercedes-Benz E210 2,0 benzyna 2003 rok

Mercedes-Benz E210 2,2 CDI 2003 rok

VW Passat B5 1,8 benzyna 1999 rok

VW Passat B5 1,9 TDI 1999 rok

VW Passat B5 Fl Basis 2,0 benzyna 2004 rok

VW Passat B5 Fl Basis 1,9 TDI 2004 rok

VW Passat B6 Trendline 1,6 benzyna 2005 rok

VW Passat B6 Trendline 1,8 benzyna 2006 rok

VW Passat B6 Trendline 1,9 TDI 2007 rok

VW Passat B6 FSI Trendline 2,0 benzyna 2008 rok

Ford Mondeo IIIAmbiente 1,8 benzyna 2005 rok

Ford Mondeo IIIAmbiente 2,0 TDI 2005 rok

Dodatki do OC zawarte w cenie polisy                                            NNW                     NNW                       NNW                          NNW
Mini Assistance          NNW dom 1os

z³ (2x 566) 1102 z³ (2x 616)

Skoda Oktawia Classic 1,9 TDI 2004 rok 1172 z³ (2x 645) 1172 z³ (2x 655) 1134 z³ (2x 624) 962 z³ (2x 558)

1172 z³ (2x 645) 1348 z³ (2x 755) 1147 z³ (2x 631) 890 z³ (2x 516)

1261 z³ (2x 694) 1428 z³ (2x 800) 1273 z³ (2x 700) 1084 z³ (2x 630)

1298 z³ (2x 714) 1348 z³ (2x 755) 1195 z³ (2x 657) 1099 z³ (2x 639)

1298 z³ (2x 714) 1428 z³ (2x 800) 1315 z³ (2x 723) 1202 z³ (2x 700)

1172 z³ (2x 645) 1211 z³ (2x 677) 1201 z³ (2x 660) 1068 z³ (2x 620)

1172 z³ (2x 645) 1238 z³ (2x 693) 1240 z³ (2x 682) 1161 z³ (2x 675)

1261 z³ (2x 694) 1242 z³ (2x 695) 1167 z³ (2x 642) 1150 z³ (2x 669)

1172 z³ (2x 645) 1218 z³ (2x 681) 1199 z³ (2x 659) 1150 z³ (2x 669)

1028 z³ (2x 565) 1144 z³ (2x 639) 1042 z³ (2x 573) 981 z³ (2x 569)

1172 z³ (2x 645) 1211 z³ (2x 677) 1137 z³ (2x 625) 1246 z³ (2x 712)

1172 z³ (2x 645) 1218 z³ (2x 681) 1163 z³ (2x 640) 1310 z³ (2x 750)

1261 z³ (2x 694) 1242 z³ (2x 695) 1141 z³ (2x 627) 1310 z³ (2x 750)

1172 z³ (2x 645) 1207 z³ (2x 675) 1101 z³ (2x 605) 1048 z³ (2x 609)

1261 z³ (2x 694) 1235 z³ (2x 691) 1170 z³ (2x 644) 1268 z³ (2x 725)
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Niemal ka¿dy ubezpieczyciel oprócz ubezpieczeñ OC i AC
oferuje mo¿liwoœæ dodatkowego ubezpieczenia szyb, NNW,
assistance, czy te¿ zielon¹ kartê. Ta ostatnia jest gratisowo
dodawana do OC, ale ¿eby otrzymaæ potwierdzenie
zawarcia tego ubezpieczenia, trzeba siê zwróciæ z proœb¹ o
jej przes³anie do centrali firmy ubezpieczaj¹cej nasz
samochód (mo¿na to zrobiæ za poœrednictwem agenta, u
którego zawieramy ubezpieczenie - agenci z regu³y nie maj¹
druków zielonej karty). Ujête w poni¿szej tabeli propozycje
poszczególnych firm ró¿ni¹ siê nie tylko cen¹, ale tak¿e
warunkami ubezpieczenia. W przypadku PZU cena
obejmuje OC+AC, przy czym w tym ostatnim obligatoryjnie
wystêpuje franszyza integralna w kwocie 500,00 z³ (szkody
do tej kwoty nie s¹ pokrywane z ubezpieczenia). W
przypadku Link4 pakiet obejmuje tak¿e koszty
holowania/parkowania uszkodzonego pojazdu, ale ubezpie-
czyciel ustali³ udzia³ w³asny ubezpieczonego w razie

pokrywania szkody powsta³ej w wyniku wypadku z AC na
500,00 (wydatki na naprawê do tej wysokoœci obci¹¿aj¹
ubezpieczaj¹cego, a wszystko ponad tê kwotê p³aci
ubezpieczyciel). Liberty Direct nie zawiera za
poœrednictwem aplikacji internetowej umów AC dotycz¹cych
taksówek. W Proamie wziêliœmy pod uwagê najbogatsz¹
opcjê (pakiet komfortowy) z wy³¹czeniem udzia³u w³asnego.
Obejmuje on w podanej cenie poza OC i AC Super
Assistance (149 z³) , NNW komunikacyjne (59 z³) i NNW
domowe dla 1 osoby (29 z³). Mo¿na tak¿e zawrzeæ
ubezpieczenie bez NNW lub w skromniejszym pakiecie
optymalnym. Ubezpieczyciele co do zasady nie proponuj¹
AC samochodom starszym ni¿ 10 lat. Wyj¹tkiem jest AXA
Direct, która obejmuje tym ubezpieczeniem samochody do
15 lat. Niestety nie mo¿na zakupiæ jej polisy dla taksówki za
poœrednictwem internetu.
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Marka i model samochodu - pakiet OC+AC                                                                   PZU                        Link4                  Proama

Skoda Oktawia Classic 1,6 benzyna 2004 rok                                                                 3843 z³ 1781 z³

Mercedes-Benz C180 kombi 2,2D 2004 rok

Mercedes-Benz E210 2,0 benzyna 2003 rok

Mercedes-Benz E210 2,2 CDI 2003 rok

VW Passat B5 Fl Basis 2,0 benzyna 2004 rok

VW Passat B5 Fl Basis 1,9 TDI 2004 rok

VW Passat B6 Trendline 1,6 benzyna 2005 rok

VW Passat B6 Trendline 1,8 benzyna 2006 rok

VW Passat B6 Trendline 1,9 TDI 2007 rok

VW Passat B6 FSI Trendline 2,0 benzyna 2008 rok

Ford Mondeo III Ambiente 1,8 benzyna 2005 rok

Ford Mondeo III Ambiente 2,0 TDI 2005 rok

2295 z³

Skoda Oktawia Classic 1,9 TDI 2004 rok 4410 z³                   2659 z³               1792 z³

4977 z³                   2982 z³                2230 z³

3859 z³                    2756 z³                2014 z³

4278 z³                    3134 z³                 2147 z³

3596 z³                    2609 z³                1983 z³

4085 z³                    2444 z³                 2190 z³

4491 z³                    2757 z³                2097 z³

5497 z³                        brak                  2404 z³

5614 z³                     2954 z³                2626 z³

5452 z³                      3439 z³                2483 z³

3346 z³                      2574 z³                1816 z³

3435 z³                      2606 z³                1894 z³

W przypadku pakietów OC+AC nie rozbiliœmy ich na raty, poniewa¿ nie zawsze raty s¹ równe i nie ka¿dy ubezpieczyciel
umo¿liwia roz³o¿enie sk³adki na 4 raty (np w Proamie sk³adka mo¿e zostaæ roz³o¿ona jedynie na 2 raty). Za roz³o¿enie
sk³adki na raty ubezpieczyciele doliczaj¹ 10% jej wartoœci w przypadku 2 rat i 15% w przypadku 4.

Justy

Bamburambowie i Afro-Rosjanin

Pewnego wieczoru wsiad³o do mnie weso³e towarzystwo.
Dwoje jasno-blond Polaków i dwóch Murzynów. Od razu po
ruszeniu zaczêli rozmawiaæ i k³óciæ siê pomiêdzy sob¹. Na
pocz¹tku nic nie rozumia³em. Jasnow³osa para by³a
prawdopodobnie rodzeñstwem i rozmawiali po polsku,
wymieniaj¹c z³oœliwe uwagi na temat jednego z ich
czarnoskórych towarzyszy podró¿y. Jednoczeœnie
dziewczyna k³óci³a siê z murzynem po angielsku, a ten w
dziwnym afrykañskim narzeczu gniewnie pohukiwa³ na
swego czarnego pobratymca. Kulminacj¹ polskich
chichotów, angielskich pretensji i murzyñskich wrzasków by³
okrzyk "BAMBURAMBA !" jednego z czarnych. Zapanowa³a
cisza... na 30 sekund. Pierwszy nie wytrzyma³ blondynek,
zacz¹³ najpierw cicho a potem ca³kiem bez skrêpowania
œmiaæ siê na ca³y g³os, zaraz te¿ przy³¹czy³a siê blondynka i
razem powtarzali „Bamburamba!” i p³akali ze œmiechu.
Blondynek orzek³, ¿e to ju¿ za du¿o, on nie wytrzyma wiêcej i
wysiada, bo go brzuch boli ze œmiechu. Gdy wysiad³,
rozpoczê³a siê d³uga seria wymówek po angielsku. To jeden z
murzynów strasznie beszta³ blondynkê, ¿e go nie szanuje, ¿e
szydzi publicznie, i takie tam jeszcze. Mia³ jakieœ
zastrze¿enia co do wiernoœci i prowadzenia siê, ale nie wiem
czy dobrze zrozumia³em. Blondynka milcza³a i tylko przew-
raca³a oczami, po czym - gdy skoñczy³ - powiedzia³a, tym
razem do mnie „Proszê pana, trzeba bêdzie niestety odwieŸæ
pañstwa BAMBURAMBÓW do domu. Skorosze, proszê.”.
Tak siê sta³o. Wœciek³y murzyn z uœmiechniêt¹ blondynk¹
zanurzyli siê w skoroszewsk¹ noc, a mi pozosta³ ostatni,
czarnoskóry pasa¿er. Zapytany „dok¹d teraz ?” pokaza³
palcem w ciemnoœæ nad polami i wyrzek³ jakieœ pogañskie
zaklêcia. „English?” - krêci g³ow¹ , „Deustch?” - wyba³usza
oczy. Wreszcie, po chwili milczenia, murzyn uœmiecha siê
chytrze: „A ty gawarisz pa ruski ?” „Gawariu” odpar³em z ulg¹.
I milcz¹cy dot¹d murzyn bardzo siê rozgada³. Mówi³ i mówi³
po tym rosyjsku, ale jak! Jêzyk mia³ ³adny, zrozumia³y, piêknie
brzmia³y wszystkie akcenty – jak w radzieckim filmie z lat 70-
tych. „Gdie ty izucza³ ruski jazyk?” pytam pe³en podziwu.
„Kak, izucza³ ? Ja nastajaszczyj ruskij”. „Intieriesna, s kakoj
awtonomiczeskoj ob³asti … „ powiedzia³em trochê z³oœliwie
maj¹c ju¿ w oczach Murzyñski Obwód Autonomiczny CCCP.
„ Niet, niet. Ja iz Maskwy. Maji raditieli ubie¿ali s Lumumboj”,
po czym potomek kongijskich uchodŸców obieca³ nauczyæ
siê polskiego bo - jak stwierdzi³ - „Polsza eto oczieñ
krasiwaja, tiop³aja strana. Ja chacziu ¿yt zdies”. Pierwszy raz
widzia³em murzyna, który nazywa Polskê „Ciep³ym Krajem”.
Ale có¿ - on nie by³ murzynem, on by³Afro-Rosjaninem.

Dyplomata

W okolicy skrzy¿owania Al.Prymasa z Górczewsk¹ pojawiali
siê swego czasu w grupach czarnoskórzy m³odzieñcy i
machali na taksówki. Zapewne wychodzili z lokali, które
nazywa³y siê Dobra Karma, Home Africa Bar i inne. Taka
w³aœnie trzyosobowa brygada studencka w kolorze czarnym
wsiad³a mi do samochodu pewnej nocy. Powiedzieli jako tako
dok¹d jechaæ i zajêli siê o¿ywion¹ dyskusj¹ pomiêdzy sob¹ w
jêzyku pogañskim. Gdy jeden wysiad³ po drodze, dyskusja
pomiêdzy dwoma pozosta³ymi zmieni³a siê w k³ótniê, a nawet
jeden popchn¹³ drugiego i wysiad³ bez po¿egnania, gdy
staliœmy na œwiat³ach. Ostatni z murzynów chcia³ go goniæ,
lecz teraz ja go powstrzyma³em z pytaniem „A kto zap³aci ?”
Tu siê zacz¹³ migaæ, ¿e to on nie zamawia³, ¿e to taksówka
kolegi (czyli gdzieœ zamówili ³obuzy, a na mnie machnêli) i ¿e

on pieniêdzy nie ma. Jak zaproponowa³em wizytê na
komisariacie, wymyœli³ bankomat. Ok – stajê na Piêknej a
murzyn, zamiast do bankomatu, zawin¹³ siê w drug¹ stronê i
hyc w bramê. Poœcig trwa³ krótko - w bramie po 4 metrach
by³a krata. Widz¹c mnie murzyn strasznie zawy³
„HEEEEELP!!!”, ale ruszy³ do ataku, zdecydowanie chc¹c
wydostaæ siê z pu³apki. Powstrzyma³em go i wynios³em za
ko³nierz z bramy. Piêkn¹ akurat przeje¿d¿a³ radiowóz.
Puœci³em czarnoskórego obywatela nakazuj¹c grzeczne
pozostanie w miejscu i zatrzyma³em radiowóz. Murzyn nie
us³ucha³ mnie i uciek³ powiewaj¹c oderwanym rêkawem i
klap¹ jasnej marynarki. Po chwili wróci³ doprowadzony z
wykrêcon¹ przez policjanta rêk¹. Wznosi³ okrzyki „I am
DYPLOMATE ! Hi attack me !”, i podobne - ¿e to ja go niby
napad³em i jeszcze jakieœ pieni¹dze chcê. Krzyki i tyrady
„dyplomaty” przerwa³ jeden z policjantów „Shut up ! I am a
MASTER of the SITUATION!”. Murzyn zdêbia³. Da³ siê
wsadziæ do radiowozu i milcza³. „Pana zapraszam na Wilcz¹,
z rachunkiem”- powiedzia³ do mnie policjant. „A on?” „On
wejdzie wejœciem dla specjalnych goœci”. W dy¿urce na
Wilczej murzyn odzyska³ rezon i toczy³ dyskusjê po angielsku
z jednym z policjantów, którzy go zatrzymywali.
Przechodz¹cy obok petenci i policjanci z szacunkiem s³uchali
znajomoœci jêzyka obcego przez policjanta, stosowania
grzecznoœciowych form typu „Sir” „Mister”, rzeczowej
dyskusji na argumenty. Po jakimœ czasie wpada na dy¿urkê
drugi z policjantów „I co? Nie sk³ania siê ? No to ja mu powiem
!” i przykuwa kajdanki do jednej rêki „dyplomaty”. „Albo ju¿
p³acisz, albo przykuwamy drug¹” powiedzia³ cicho i po
polsku. Murzyna œciê³o momentalnie, wszystko zrozumia³. „I
pay, I pay, don’t arest me!”. I tak siê sta³o. Podziêkowa³em
policjantom za skuteczn¹ interwencjê, po¿egna³em siê i idê
do samochodu. Nagle z komisariatu wypada rozche³stany
„dyplomata” i wpada mi na tylne siedzenie. „I call for REALY
POLICE ! Your police is corrupted!” krzyczy, wymachuje
telefonem i wyraŸnie ¿¹da zwrotu pieni¹¿ków. Nak³ania³em
go doœæ d³ugo by wysiad³, chcia³em wyci¹gn¹æ „na si³ê”, ale
murzyn zrobi³ „paj¹ka” wszystkimi czterema koñczynami i
bohatersko trwa na tylnym siedzeniu. Stan¹³em trochê
bezsilny – bo nie ma rady – wyci¹gaj¹c go uszkodzê
obywatela albo samochód. A na dy¿urkê siê nie wrócê, bo
samego go nie zostawiê w aucie – mo¿e coœ zdemolowaæ lub
zrabowaæ z zemsty. Na szczêœcie powraca³ na Wilcz¹
zmarzniêty pieszy patrol. Zaalarmowany krzykami z taksówki
podj¹³ interwencjê. Policjanci, jak dowiedzieli siê, ¿e
„dyplomata” ju¿ by³ w œrodku – a teraz usilnie chce tam
wróciæ, ujêli go za cztery koñczyny i po³o¿yli wierzgaj¹cego
na asfalcie. Murzyn poderwa³ siê, chwyci³ moje auto za
s³upek i krzycza³ „All police is corrupted ! HEEELP !” Policjant
str¹ci³ jego rêce „delikatnym” ruchem pa³ki i krzykn¹³ do mnie
„Sp.....aj pan! Bo on tu panu wszystkie anteny pourywa !” „A
on?” „A my tu mu zaraz poka¿emy korupcjê....”.
Pojecha³em... W lusterku zamigota³a jasna marynarka i
zniknê³a w wejœciu do komisariatu.

Zapraszamy do opowiadania swoich historii na naszych
³amach. Nades³ane teksty opublikujemy po konsultacjach z
autorem. Wymagana tematyka dotycz¹ca pracy na taxi.
Chcielibyœmy by opisane by³y prawdziwe wydarzenia, ale
je¿eli jest inaczej - autor powinien to zaznaczyæ w tekœcie.

Levi Rek

Redakcja

Bamburambowie, Afro-Rosjanie i Dyplomaci

5

Opowiesci Niewyssane z Palca
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Artyku³ zatytu³owany "Bezsilnoœæ urzêdu miasta???" z
pierwszego numeru naszej gazety spotka³ siê z ogromnym
odzewem z Waszej strony. Otrzymaliœmy sporo telefonów i
maili zw³aszcza dotycz¹cych przewozu osób. Zgodnie z
obietnic¹, tym tematem zajmê siê dzisiaj.

Temat rzeka jak dobrze wiemy. Skupmy siê na faktach. Na
dzieñ dzisiejszy nikt nie jest w stanie policzyæ, ile w³aœciwie
takich wszelkiej maœci przewozów œwiadczy w Warszawie
swoje us³ugi. Ka¿dy z nas na pewno czêsto widzi EKO -
Agencja Ochrony Bezpieczny Przejazd i Zawsze z Busem
(Bayer Taxi). Oni najbardziej rzucaj¹ siê w oczy. Nie s¹ jedyni.
Mamy jeszcze ró¿ne inne mniejsze i wiêksze firmy (np. Atu,
As, Kowal, Night Drivers). W kwestii legalnoœci przewozów
bêdziemy opieraæ siê na obowi¹zuj¹cej dzisiaj ustawie o
transporcie drogowym z dnia 6 wrzeœnia 2001r. Ustawie,
która by³a wielokrotnie nowelizowana i w dzisiejszej formie
obowi¹zuje od dnia 29 czerwca 2012r.

Zacznijmy od definicji - czym w³aœciwie jest wg ustawy
przewóz osób w obecnej formie? Art. 4 ust. 11 mówi:
"przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego
albo przewozu wahad³owego". Przewóz okazjonalny
natomiast "reguluje" (sami za chwilê zrozumiecie dlaczego
s³owo reguluje jest wziête w cudzys³ów) art.18 ustêp od 4a do
5. Mo¿e ³atwiej bêdzie jak zamieszczê go poni¿ej:

Nale¿y siê Wam chyba kilka wyjaœnieñ powy¿szej ustawy.
WeŸmy 2 proste i najbardziej pospolite przyk³ady. Ochrona
EKO oraz bus Bayera. Jak widzimy w ustêpie 4a przewóz
mo¿na wykonywaæ autem zarejestrowanym na minimum 8
osób w³¹cznie z kierowc¹. Niby spe³nione ale... powstaje
pytanie jak uda³o siê np 6-cio osobowego Nissana czy 7-mio

4a. Przewóz okazjonalny wykonuje siê pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powy¿ej 7 osób ³¹cznie z kierowc¹.
4b *Dopuszcza siê przewóz okazjonalny:*
*1) pojazdami zabytkowymi,*
*2) samochodami osobowymi:*
*a) prowadzonymi przez przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego
us³ugi przewozowe albo zatrudnionego przez niego
kierowcê,*

*b) na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w
lokalu przedsiêbiorstwa,*

*c) po ustaleniu op³aty rycza³towej za przewóz przed
rozpoczêciem tego przewozu; zap³ata za przewóz
regulowana jest na rzecz przedsiêbiorcy w formie
bezgotówkowej; dopuszcza siê wniesienie op³at gotówk¹ w
lokalu przedsiêbiorstwa*
*- niespe³niaj¹cymi kryterium konstrukcyjnego okreœlonego
w ust. 4a i bêd¹cymi wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub
stanowi¹cymi przedmiot leasingu tego przedsiêbiorcy.*
5. *Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w
krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z
kierowc¹ zabrania siê:*
*1) umieszczania i u¿ywania w pojeŸdzie taksometru;*
*2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewn¹trz
pojazdu oznaczeñ z nazw¹, adresem, telefonem, adresem
strony internetowej przedsiêbiorcy lub innych oznaczeñ
maj¹cych na celu identyfikacjê przedsiêbiorcy, a tak¿e
reklam us³ug taksówkowych i przedsiêbiorców œwiadcz¹cych
takie us³ugi;*
*3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych
urz¹dzeñ technicznych.*

osobowego Voyagera przerobiæ na ustawowe 8 osób? Ano
da³o siê. Uda³o siê do stacji kontroli pojazdów, da³o siê
pieni¹¿ki za przegl¹d, zamiast 2 foteli w rzêdzie zamontowa³o
siê kanapê 3 miejscow¹ i dosta³o siê zaœwiadczenie o
dostosowaniu auta do przewozu 8 osób. Pierwsza
niejasnoœæ. Pytaliœmy w kilku okrêgowych stacjach kontroli
pojazdów o tak¹ mo¿liwoœæ na przyk³adzie bêd¹cego w
naszej redakcji Chryslera Voyagera '03. Wiêkszoœæ
okrêgówek odmówi³a takiej zmiany argumentuj¹c to brakiem
homologacji producenta auta. Zasadniczo chodzi o to, ¿e
Chrysler homologowa³ swoje Voyagery albo na 5 albo na 7
osób. Producent nie zak³ada³ i nie przewidzia³ mo¿liwoœci
posiadania w takim aucie 8 miejsc. A jednak - Polak chce, to
Polak potrafi. By³y stacje, które jasno powiedzia³y, ¿e
wszystko da siê zrobiæ. Wiecie "jak siê da, to siê zrobi" :)
Pomiñmy kwestiê iloœci miejsc w aucie. Za³ó¿my, ¿e maj¹ ich
8. Niech bêdzie VW Transporter czy MB Vito.

Przeskoczmy teraz na chwilê do Ust. 4b. Tu naszym
przyk³adem bêdzie EKO. Ustawa dopuszcza przewóz
samochodami osobowymi zarejestrowanymi na mniej ni¿ 7
osób pod warunkiem, ¿e... no w³aœnie pod warunkiem, ¿e
pojazdy s¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub pod
warunkiem, ¿e s¹ przedmiotem leasingu. Ma³o tego, op³ata
za kurs winna byæ naliczona w formie rycza³tu i p³atna z góry
przelewem lub bezpoœrednio u przedsiêbiorcy, koniecznie w
jego biurze i pod warunkiem podpisania umowy na taki
przewóz. Umowa równie¿ winna byæ podpisana w biurze. Tu
pojawia siê kolejny ma³y ustawowy szkopu³. Busy obowi¹zuje
Ust. 4a, co za tym idzie powy¿sze rycza³ty i inne dziwne
umowy i przedp³aty busów nie obowi¹zuj¹. Zapytacie czy
busy s¹ wiêc legalne??? Prawie. Jednak prawie robi ró¿nicê.
Przenieœmy siê do Ust. 5 naszej "wspania³ej" wielokrotnie
nowelizowanej dla naszego dobra ustawy. Taksometry...
niektórzy maj¹ i u¿ywaj¹ (drogomierz jest równie¿ traktowany
jak taksometr). Niektórzy ju¿ siê takich urz¹dzeñ pozbyli.
Zast¹pili je aplikacj¹ wgran¹ na telefon z GPS-em. Aplikacja
ta na podstawie satelity przelicza przebyt¹ trasê i mno¿y j¹
przez obowi¹zuj¹c¹ stawkê. Dodaje do tego op³atê za czas
przejazdu, sumuje to wszystko z "op³at¹ startow¹" i na koniec
pokazuje klientowi podobno nawet wiarygodny wynik.
Podobno, bo przeprowadziliœmy eksperyment - pojechaliœmy
z Busem (1,5/km) w sobotni poranek z Al.Jerozolimskich 50
(PKP Œródmieœcie) na Bemowo - okolice Ul. Obroñców
Tobruku i Pieni¹¿ka. Ten sam kurs zrobiliœmy w kolejn¹
imprezow¹ sobotê z legaln¹ taksówk¹ jednej z warszawskich
korporacji (1,80/km). Trasa ta sama, warunki podobne.
korków brak, czerwonych œwiate³ niewiele. Nawet bardzo nie
byliœmy zaskoczeni faktem, ¿e z busem tañszym o 30 gr
wysz³o nam 5 z³ dro¿ej. Ciekawe jak??? Ale wróæmy do
tematu. Busy nie maj¹ numeru tel., nie maj¹ nazwy
przedsiêbiorcy, nie mniej jednak po okleinach ³atwo je
identyfikowaæ z konkretn¹ korporacj¹. Tu ogromn¹
bezczelnoœci¹ wykaza³o siê EKO (serdecznie pozdrawiamy
prezesa Marcina). Jest nr telefonu, jest nazwa korporacji. W
tym wszystkim pomijam Asy, Atu i tym podobne. Dzia³a to
przewa¿nie jak EKO, tylko bez naklejek.
Warto by jeszcze by³o wspomnieæ o kontroli przewoŸnika i
konsekwencjach omijania ustawy. My jako taksówkarze
jesteœmy strasznie niezadowoleni, jak przytrafi siê nam nag³a
kontrola ITD. Fakt - nic mi³ego. Zawsze zastanawiamy siê
dlaczego my? Dlaczego nie kontroluj¹ przewoŸnika.
Przecie¿ tyle ich jeŸdzi i stoi porozsiewanych po ca³ym
centrum i nie tylko.
Niewielu z nas ma œwiadomoœæ, ¿e przewoŸnik jad¹cy "na
pusto" albo stoj¹cy na chodniku w œwietle prawa jest tylko
zwyk³ym prywatnym samochodem. Przewozem staje siê
dopiero w chwili zabrania pasa¿era i tylko takie auto mo¿na
skutecznie kontrolowaæ. Jak wygl¹da taka kontrola? - Dziêki
uprzejmoœci ITD mieliœmy okazjê w niej uczestniczyæ.
Wygl¹da to nastêpuj¹co: Inspektor zatrzymuje Przewóz (w
tym wypadku by³o to EKO) zazwyczaj po zakoñczonym

kursie i w momencie rozliczenia z pasa¿erem. Legitymuje
kierowcê oraz pasa¿era, informuj¹c o tym, ¿e nast¹pi
kontrola. Pasa¿er zostaje zaproszony do mobilnego biura w
radiowozie ITD i przes³uchany w zakresie: sk¹d jecha³, w jaki
sposób zamówi³, co powiedzia³ zamawiaj¹c (np czy zamawia³
taksówkê czy przewóz), sk¹d zna³ numer korporacji. Po
przes³uchaniu pasa¿er zostaje puszczony wolno. Inspektor
rozpoczyna oglêdziny pojazdu - przewozu. Sprawdza
urz¹dzenia w pojeŸdzie - chodzi tu o taksometr. Robi
dokumentacjê zdjêciow¹. Spisuje protokó³ z oglêdzin auta i
rozpoczyna przes³uchanie przewoŸnika. Ca³a taka kontrola
potrafi trwaæ nawet 3 godziny. W wypadku owego EKO
zakoñczy³o siê ukaraniem kierowcy mandatem w wysokoœci
500 z³ i skierowaniem wniosku o ukaranie przedsiêbiorcy
(korporacji) kar¹ w wysokoœci 10 tys. z³. W tym konkretnym
wypadku by³o 8 tys. za posiadanie i u¿ywanie taksometru i
kolejne 8 tys. za pojazd nie spe³niaj¹cy warunków
technicznych (nie by³ przystosowany do przewozu min. 8
osób). Tak. Dobrze zauwa¿yliœcie 8+8 tys. = 16 tys. Nie
pope³ni³em b³êdu. Kara wynosi³a 10 tys. dlatego, ¿e ustawa
mówi wyraŸnie - podczas jednej kontroli sumuje siê na³o¿one
kary do kwoty 10 tys. z³. To jest górna granica kary finansowej
nak³adanej podczas jednej kontroli.

Reasumuj¹c powy¿sze. Najbardziej legalnie, choæ nie do
koñca zgodnie z prawem, je¿d¿¹ wszelkie busy. Ustawê ktoœ
porz¹dnie spartaczy³ - pytanie kto i z jakiego powodu? Kilka
korporacji taksówkowo-przewozowych jest w³aœnie w trakcie
kontroli skarbowej - o wynikach bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co. Ja od siebie chcia³bym dodaæ tylko krótk¹ myœl.
Rozmawia³em z kilkoma przewoŸnikami. Oni po prostu nie do
koñca zdaj¹ sobie sprawê, ¿e robi¹ coœ niezgodnego z
ustaw¹. Oni uwierzyli w³aœcicielom korporacji, którzy
zapewnili ich o legalnoœci swoich dzia³añ. To ¿e plujemy na
nich na mieœcie, odbieraj¹ jako zawiœæ i zazdroœæ o to, ¿e oni
maj¹ du¿o pracy, a my stoimy i patrzymy w niebo. Nie s¹
œwiadomi tego, ¿e plujemy na nich, bo s¹ szar¹ stref¹ - kimœ,
kto nam szkodzi, bo perfidnie omija prawo. Zanim bêdziemy
ich karaæ, zanim stanie siê to, co mia³o miejsce w £odzi czy
Krakowie - mo¿e nale¿a³oby ich jakoœ edukowaæ??? Liczê na
dyskusjê z Waszej strony - zapraszam do rejestrowania siê
na forum www.taryfa.fora.pl
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Przewóz Osób legalny?
Dziurawa nowelizacja ustawy transportowej

Zastawione Postoje

Pewnie nie wszyscy z Was drodzy czytelnicy wiedz¹, ¿e
sk³ad naszej redakcji stanowi¹ w 100% taksówkarze i osoby,
które na co dzieñ maj¹ wiele wspólnego z wykonywanym
przez nas zawodem. Redakcja postanowi³a zaprosiæ
kole¿anki i kolegów po fachu do cyklu dyskusji na tematy nam
bliskie i dla nas wa¿ne. Zapraszamy wszystkich chêtnych i
zainteresowanych do rejestracji i podjêcia tematu na forum
naszej gazety: www.taryfa.fora.pl

Postanowiliœmy rozpocz¹æ kampaniê na rzecz "wolnych
postojów taxi" w naszym piêknym mieœcie.

Coraz czêœciej na postojach taxi zastajemy zaparkowane
prywatne samochody. Czas reakcji Stra¿y miejskiej to
czasem ponad godzinê. Zdarza siê, ¿e nie przyjad¹ wcale.
Stra¿ miejska poza wypisaniem mandatu nie mo¿e nic zrobiæ.
Do ¿adnego innego dzia³ania nie ma podstawy prawnej. Nie
mo¿na takiego intruza odholowaæ. Lawetê wezwaæ mo¿na
zgodnie z przepisami tylko do auta, które po zaparkowaniu
utrudnia ruch lub ³amie zakaz zatrzymywania (znak B-36) pod
warunkiem, ¿e do³¹czona jest do tego znaku tabliczka
informuj¹ca o mo¿liwoœci odholowania pojazdu.

Czy zajmowanie naszych miejsc wynika z totalnej g³upoty
innych kierowców??? A mo¿e po prostu postoje s¹ Ÿle
oznaczone??? Mo¿e macie jakieœ w³asne pomys³y, co
mo¿na zrobiæ lub zmieniæ, ¿eby by³o nam troszkê lepiej?

Korzystaj¹c z okazji prosimy Was o wskazanie postojów
taxi, które s¹ b³êdnie oznakowane lub nie oznakowane wcale.
Zarz¹d Dróg Miejskich obieca³ nam poprawienie
nieprawid³owego oznakowania na ka¿dym zg³oszonym przez
redakcjê postoju.
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AUTOSERWIS w Jawczycach
Zaprasza taksówkarzy !

Na has³o taryfa.info RABATY i PROMOCJE !

WULKANIZACJA
WYMIANA OLEJU
MECHANIKA POJAZDOWA
ZAWIESZENIA
CH£ODNICE
HAMULCE
T£UMIKI

Jawczyce
ul. Piastowska 44

tel: 535 717 939
Otwarcie 22 paŸdziernika !

TANIE CZÊŒCI ZAMIENNE



76

Artyku³ zatytu³owany "Bezsilnoœæ urzêdu miasta???" z
pierwszego numeru naszej gazety spotka³ siê z ogromnym
odzewem z Waszej strony. Otrzymaliœmy sporo telefonów i
maili zw³aszcza dotycz¹cych przewozu osób. Zgodnie z
obietnic¹, tym tematem zajmê siê dzisiaj.

Temat rzeka jak dobrze wiemy. Skupmy siê na faktach. Na
dzieñ dzisiejszy nikt nie jest w stanie policzyæ, ile w³aœciwie
takich wszelkiej maœci przewozów œwiadczy w Warszawie
swoje us³ugi. Ka¿dy z nas na pewno czêsto widzi EKO -
Agencja Ochrony Bezpieczny Przejazd i Zawsze z Busem
(Bayer Taxi). Oni najbardziej rzucaj¹ siê w oczy. Nie s¹ jedyni.
Mamy jeszcze ró¿ne inne mniejsze i wiêksze firmy (np. Atu,
As, Kowal, Night Drivers). W kwestii legalnoœci przewozów
bêdziemy opieraæ siê na obowi¹zuj¹cej dzisiaj ustawie o
transporcie drogowym z dnia 6 wrzeœnia 2001r. Ustawie,
która by³a wielokrotnie nowelizowana i w dzisiejszej formie
obowi¹zuje od dnia 29 czerwca 2012r.

Zacznijmy od definicji - czym w³aœciwie jest wg ustawy
przewóz osób w obecnej formie? Art. 4 ust. 11 mówi:
"przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi
przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego
albo przewozu wahad³owego". Przewóz okazjonalny
natomiast "reguluje" (sami za chwilê zrozumiecie dlaczego
s³owo reguluje jest wziête w cudzys³ów) art.18 ustêp od 4a do
5. Mo¿e ³atwiej bêdzie jak zamieszczê go poni¿ej:

Nale¿y siê Wam chyba kilka wyjaœnieñ powy¿szej ustawy.
WeŸmy 2 proste i najbardziej pospolite przyk³ady. Ochrona
EKO oraz bus Bayera. Jak widzimy w ustêpie 4a przewóz
mo¿na wykonywaæ autem zarejestrowanym na minimum 8
osób w³¹cznie z kierowc¹. Niby spe³nione ale... powstaje
pytanie jak uda³o siê np 6-cio osobowego Nissana czy 7-mio

4a. Przewóz okazjonalny wykonuje siê pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powy¿ej 7 osób ³¹cznie z kierowc¹.
4b *Dopuszcza siê przewóz okazjonalny:*
*1) pojazdami zabytkowymi,*
*2) samochodami osobowymi:*
*a) prowadzonymi przez przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego
us³ugi przewozowe albo zatrudnionego przez niego
kierowcê,*

*b) na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w
lokalu przedsiêbiorstwa,*

*c) po ustaleniu op³aty rycza³towej za przewóz przed
rozpoczêciem tego przewozu; zap³ata za przewóz
regulowana jest na rzecz przedsiêbiorcy w formie
bezgotówkowej; dopuszcza siê wniesienie op³at gotówk¹ w
lokalu przedsiêbiorstwa*
*- niespe³niaj¹cymi kryterium konstrukcyjnego okreœlonego
w ust. 4a i bêd¹cymi wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub
stanowi¹cymi przedmiot leasingu tego przedsiêbiorcy.*
5. *Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w
krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu nie wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z
kierowc¹ zabrania siê:*
*1) umieszczania i u¿ywania w pojeŸdzie taksometru;*
*2) umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewn¹trz
pojazdu oznaczeñ z nazw¹, adresem, telefonem, adresem
strony internetowej przedsiêbiorcy lub innych oznaczeñ
maj¹cych na celu identyfikacjê przedsiêbiorcy, a tak¿e
reklam us³ug taksówkowych i przedsiêbiorców œwiadcz¹cych
takie us³ugi;*
*3) umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych
urz¹dzeñ technicznych.*

osobowego Voyagera przerobiæ na ustawowe 8 osób? Ano
da³o siê. Uda³o siê do stacji kontroli pojazdów, da³o siê
pieni¹¿ki za przegl¹d, zamiast 2 foteli w rzêdzie zamontowa³o
siê kanapê 3 miejscow¹ i dosta³o siê zaœwiadczenie o
dostosowaniu auta do przewozu 8 osób. Pierwsza
niejasnoœæ. Pytaliœmy w kilku okrêgowych stacjach kontroli
pojazdów o tak¹ mo¿liwoœæ na przyk³adzie bêd¹cego w
naszej redakcji Chryslera Voyagera '03. Wiêkszoœæ
okrêgówek odmówi³a takiej zmiany argumentuj¹c to brakiem
homologacji producenta auta. Zasadniczo chodzi o to, ¿e
Chrysler homologowa³ swoje Voyagery albo na 5 albo na 7
osób. Producent nie zak³ada³ i nie przewidzia³ mo¿liwoœci
posiadania w takim aucie 8 miejsc. A jednak - Polak chce, to
Polak potrafi. By³y stacje, które jasno powiedzia³y, ¿e
wszystko da siê zrobiæ. Wiecie "jak siê da, to siê zrobi" :)
Pomiñmy kwestiê iloœci miejsc w aucie. Za³ó¿my, ¿e maj¹ ich
8. Niech bêdzie VW Transporter czy MB Vito.

Przeskoczmy teraz na chwilê do Ust. 4b. Tu naszym
przyk³adem bêdzie EKO. Ustawa dopuszcza przewóz
samochodami osobowymi zarejestrowanymi na mniej ni¿ 7
osób pod warunkiem, ¿e... no w³aœnie pod warunkiem, ¿e
pojazdy s¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorcy lub pod
warunkiem, ¿e s¹ przedmiotem leasingu. Ma³o tego, op³ata
za kurs winna byæ naliczona w formie rycza³tu i p³atna z góry
przelewem lub bezpoœrednio u przedsiêbiorcy, koniecznie w
jego biurze i pod warunkiem podpisania umowy na taki
przewóz. Umowa równie¿ winna byæ podpisana w biurze. Tu
pojawia siê kolejny ma³y ustawowy szkopu³. Busy obowi¹zuje
Ust. 4a, co za tym idzie powy¿sze rycza³ty i inne dziwne
umowy i przedp³aty busów nie obowi¹zuj¹. Zapytacie czy
busy s¹ wiêc legalne??? Prawie. Jednak prawie robi ró¿nicê.
Przenieœmy siê do Ust. 5 naszej "wspania³ej" wielokrotnie
nowelizowanej dla naszego dobra ustawy. Taksometry...
niektórzy maj¹ i u¿ywaj¹ (drogomierz jest równie¿ traktowany
jak taksometr). Niektórzy ju¿ siê takich urz¹dzeñ pozbyli.
Zast¹pili je aplikacj¹ wgran¹ na telefon z GPS-em. Aplikacja
ta na podstawie satelity przelicza przebyt¹ trasê i mno¿y j¹
przez obowi¹zuj¹c¹ stawkê. Dodaje do tego op³atê za czas
przejazdu, sumuje to wszystko z "op³at¹ startow¹" i na koniec
pokazuje klientowi podobno nawet wiarygodny wynik.
Podobno, bo przeprowadziliœmy eksperyment - pojechaliœmy
z Busem (1,5/km) w sobotni poranek z Al.Jerozolimskich 50
(PKP Œródmieœcie) na Bemowo - okolice Ul. Obroñców
Tobruku i Pieni¹¿ka. Ten sam kurs zrobiliœmy w kolejn¹
imprezow¹ sobotê z legaln¹ taksówk¹ jednej z warszawskich
korporacji (1,80/km). Trasa ta sama, warunki podobne.
korków brak, czerwonych œwiate³ niewiele. Nawet bardzo nie
byliœmy zaskoczeni faktem, ¿e z busem tañszym o 30 gr
wysz³o nam 5 z³ dro¿ej. Ciekawe jak??? Ale wróæmy do
tematu. Busy nie maj¹ numeru tel., nie maj¹ nazwy
przedsiêbiorcy, nie mniej jednak po okleinach ³atwo je
identyfikowaæ z konkretn¹ korporacj¹. Tu ogromn¹
bezczelnoœci¹ wykaza³o siê EKO (serdecznie pozdrawiamy
prezesa Marcina). Jest nr telefonu, jest nazwa korporacji. W
tym wszystkim pomijam Asy, Atu i tym podobne. Dzia³a to
przewa¿nie jak EKO, tylko bez naklejek.
Warto by jeszcze by³o wspomnieæ o kontroli przewoŸnika i
konsekwencjach omijania ustawy. My jako taksówkarze
jesteœmy strasznie niezadowoleni, jak przytrafi siê nam nag³a
kontrola ITD. Fakt - nic mi³ego. Zawsze zastanawiamy siê
dlaczego my? Dlaczego nie kontroluj¹ przewoŸnika.
Przecie¿ tyle ich jeŸdzi i stoi porozsiewanych po ca³ym
centrum i nie tylko.
Niewielu z nas ma œwiadomoœæ, ¿e przewoŸnik jad¹cy "na
pusto" albo stoj¹cy na chodniku w œwietle prawa jest tylko
zwyk³ym prywatnym samochodem. Przewozem staje siê
dopiero w chwili zabrania pasa¿era i tylko takie auto mo¿na
skutecznie kontrolowaæ. Jak wygl¹da taka kontrola? - Dziêki
uprzejmoœci ITD mieliœmy okazjê w niej uczestniczyæ.
Wygl¹da to nastêpuj¹co: Inspektor zatrzymuje Przewóz (w
tym wypadku by³o to EKO) zazwyczaj po zakoñczonym

kursie i w momencie rozliczenia z pasa¿erem. Legitymuje
kierowcê oraz pasa¿era, informuj¹c o tym, ¿e nast¹pi
kontrola. Pasa¿er zostaje zaproszony do mobilnego biura w
radiowozie ITD i przes³uchany w zakresie: sk¹d jecha³, w jaki
sposób zamówi³, co powiedzia³ zamawiaj¹c (np czy zamawia³
taksówkê czy przewóz), sk¹d zna³ numer korporacji. Po
przes³uchaniu pasa¿er zostaje puszczony wolno. Inspektor
rozpoczyna oglêdziny pojazdu - przewozu. Sprawdza
urz¹dzenia w pojeŸdzie - chodzi tu o taksometr. Robi
dokumentacjê zdjêciow¹. Spisuje protokó³ z oglêdzin auta i
rozpoczyna przes³uchanie przewoŸnika. Ca³a taka kontrola
potrafi trwaæ nawet 3 godziny. W wypadku owego EKO
zakoñczy³o siê ukaraniem kierowcy mandatem w wysokoœci
500 z³ i skierowaniem wniosku o ukaranie przedsiêbiorcy
(korporacji) kar¹ w wysokoœci 10 tys. z³. W tym konkretnym
wypadku by³o 8 tys. za posiadanie i u¿ywanie taksometru i
kolejne 8 tys. za pojazd nie spe³niaj¹cy warunków
technicznych (nie by³ przystosowany do przewozu min. 8
osób). Tak. Dobrze zauwa¿yliœcie 8+8 tys. = 16 tys. Nie
pope³ni³em b³êdu. Kara wynosi³a 10 tys. dlatego, ¿e ustawa
mówi wyraŸnie - podczas jednej kontroli sumuje siê na³o¿one
kary do kwoty 10 tys. z³. To jest górna granica kary finansowej
nak³adanej podczas jednej kontroli.

Reasumuj¹c powy¿sze. Najbardziej legalnie, choæ nie do
koñca zgodnie z prawem, je¿d¿¹ wszelkie busy. Ustawê ktoœ
porz¹dnie spartaczy³ - pytanie kto i z jakiego powodu? Kilka
korporacji taksówkowo-przewozowych jest w³aœnie w trakcie
kontroli skarbowej - o wynikach bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co. Ja od siebie chcia³bym dodaæ tylko krótk¹ myœl.
Rozmawia³em z kilkoma przewoŸnikami. Oni po prostu nie do
koñca zdaj¹ sobie sprawê, ¿e robi¹ coœ niezgodnego z
ustaw¹. Oni uwierzyli w³aœcicielom korporacji, którzy
zapewnili ich o legalnoœci swoich dzia³añ. To ¿e plujemy na
nich na mieœcie, odbieraj¹ jako zawiœæ i zazdroœæ o to, ¿e oni
maj¹ du¿o pracy, a my stoimy i patrzymy w niebo. Nie s¹
œwiadomi tego, ¿e plujemy na nich, bo s¹ szar¹ stref¹ - kimœ,
kto nam szkodzi, bo perfidnie omija prawo. Zanim bêdziemy
ich karaæ, zanim stanie siê to, co mia³o miejsce w £odzi czy
Krakowie - mo¿e nale¿a³oby ich jakoœ edukowaæ??? Liczê na
dyskusjê z Waszej strony - zapraszam do rejestrowania siê
na forum www.taryfa.fora.pl
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Przewóz Osób legalny?
Dziurawa nowelizacja ustawy transportowej

Zastawione Postoje

Pewnie nie wszyscy z Was drodzy czytelnicy wiedz¹, ¿e
sk³ad naszej redakcji stanowi¹ w 100% taksówkarze i osoby,
które na co dzieñ maj¹ wiele wspólnego z wykonywanym
przez nas zawodem. Redakcja postanowi³a zaprosiæ
kole¿anki i kolegów po fachu do cyklu dyskusji na tematy nam
bliskie i dla nas wa¿ne. Zapraszamy wszystkich chêtnych i
zainteresowanych do rejestracji i podjêcia tematu na forum
naszej gazety: www.taryfa.fora.pl

Postanowiliœmy rozpocz¹æ kampaniê na rzecz "wolnych
postojów taxi" w naszym piêknym mieœcie.

Coraz czêœciej na postojach taxi zastajemy zaparkowane
prywatne samochody. Czas reakcji Stra¿y miejskiej to
czasem ponad godzinê. Zdarza siê, ¿e nie przyjad¹ wcale.
Stra¿ miejska poza wypisaniem mandatu nie mo¿e nic zrobiæ.
Do ¿adnego innego dzia³ania nie ma podstawy prawnej. Nie
mo¿na takiego intruza odholowaæ. Lawetê wezwaæ mo¿na
zgodnie z przepisami tylko do auta, które po zaparkowaniu
utrudnia ruch lub ³amie zakaz zatrzymywania (znak B-36) pod
warunkiem, ¿e do³¹czona jest do tego znaku tabliczka
informuj¹ca o mo¿liwoœci odholowania pojazdu.

Czy zajmowanie naszych miejsc wynika z totalnej g³upoty
innych kierowców??? A mo¿e po prostu postoje s¹ Ÿle
oznaczone??? Mo¿e macie jakieœ w³asne pomys³y, co
mo¿na zrobiæ lub zmieniæ, ¿eby by³o nam troszkê lepiej?

Korzystaj¹c z okazji prosimy Was o wskazanie postojów
taxi, które s¹ b³êdnie oznakowane lub nie oznakowane wcale.
Zarz¹d Dróg Miejskich obieca³ nam poprawienie
nieprawid³owego oznakowania na ka¿dym zg³oszonym przez
redakcjê postoju.
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AUTOSERWIS w Jawczycach
Zaprasza taksówkarzy !

Na has³o taryfa.info RABATY i PROMOCJE !

WULKANIZACJA
WYMIANA OLEJU
MECHANIKA POJAZDOWA
ZAWIESZENIA
CH£ODNICE
HAMULCE
T£UMIKI

Jawczyce
ul. Piastowska 44

tel: 535 717 939
Otwarcie 22 paŸdziernika !

TANIE CZÊŒCI ZAMIENNE
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Niemal ka¿dy ubezpieczyciel oprócz ubezpieczeñ OC i AC
oferuje mo¿liwoœæ dodatkowego ubezpieczenia szyb, NNW,
assistance, czy te¿ zielon¹ kartê. Ta ostatnia jest gratisowo
dodawana do OC, ale ¿eby otrzymaæ potwierdzenie
zawarcia tego ubezpieczenia, trzeba siê zwróciæ z proœb¹ o
jej przes³anie do centrali firmy ubezpieczaj¹cej nasz
samochód (mo¿na to zrobiæ za poœrednictwem agenta, u
którego zawieramy ubezpieczenie - agenci z regu³y nie maj¹
druków zielonej karty). Ujête w poni¿szej tabeli propozycje
poszczególnych firm ró¿ni¹ siê nie tylko cen¹, ale tak¿e
warunkami ubezpieczenia. W przypadku PZU cena
obejmuje OC+AC, przy czym w tym ostatnim obligatoryjnie
wystêpuje franszyza integralna w kwocie 500,00 z³ (szkody
do tej kwoty nie s¹ pokrywane z ubezpieczenia). W
przypadku Link4 pakiet obejmuje tak¿e koszty
holowania/parkowania uszkodzonego pojazdu, ale ubezpie-
czyciel ustali³ udzia³ w³asny ubezpieczonego w razie

pokrywania szkody powsta³ej w wyniku wypadku z AC na
500,00 (wydatki na naprawê do tej wysokoœci obci¹¿aj¹
ubezpieczaj¹cego, a wszystko ponad tê kwotê p³aci
ubezpieczyciel). Liberty Direct nie zawiera za
poœrednictwem aplikacji internetowej umów AC dotycz¹cych
taksówek. W Proamie wziêliœmy pod uwagê najbogatsz¹
opcjê (pakiet komfortowy) z wy³¹czeniem udzia³u w³asnego.
Obejmuje on w podanej cenie poza OC i AC Super
Assistance (149 z³) , NNW komunikacyjne (59 z³) i NNW
domowe dla 1 osoby (29 z³). Mo¿na tak¿e zawrzeæ
ubezpieczenie bez NNW lub w skromniejszym pakiecie
optymalnym. Ubezpieczyciele co do zasady nie proponuj¹
AC samochodom starszym ni¿ 10 lat. Wyj¹tkiem jest AXA
Direct, która obejmuje tym ubezpieczeniem samochody do
15 lat. Niestety nie mo¿na zakupiæ jej polisy dla taksówki za
poœrednictwem internetu.
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OC/AC Komunikacyjne

Turystyczne

Maj¹tkowe

OC Prywatne

Transport / Cargo

OC Firm

ocac.waw.pl

tel. 22 240 30 88

kom. 693 25 77 99

biuro@ocac.waw.pl

03-722 Warszawa
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Wsch.

Sprzeczna 8

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA

Marka i model samochodu - pakiet OC+AC                                                                   PZU                        Link4                  Proama

Skoda Oktawia Classic 1,6 benzyna 2004 rok                                                                 3843 z³ 1781 z³

Mercedes-Benz C180 kombi 2,2D 2004 rok

Mercedes-Benz E210 2,0 benzyna 2003 rok

Mercedes-Benz E210 2,2 CDI 2003 rok

VW Passat B5 Fl Basis 2,0 benzyna 2004 rok

VW Passat B5 Fl Basis 1,9 TDI 2004 rok

VW Passat B6 Trendline 1,6 benzyna 2005 rok

VW Passat B6 Trendline 1,8 benzyna 2006 rok

VW Passat B6 Trendline 1,9 TDI 2007 rok

VW Passat B6 FSI Trendline 2,0 benzyna 2008 rok

Ford Mondeo III Ambiente 1,8 benzyna 2005 rok

Ford Mondeo III Ambiente 2,0 TDI 2005 rok

2295 z³

Skoda Oktawia Classic 1,9 TDI 2004 rok 4410 z³                   2659 z³               1792 z³

4977 z³                   2982 z³                2230 z³

3859 z³                    2756 z³                2014 z³

4278 z³                    3134 z³                 2147 z³

3596 z³                    2609 z³                1983 z³

4085 z³                    2444 z³                 2190 z³

4491 z³                    2757 z³                2097 z³

5497 z³                        brak                  2404 z³

5614 z³                     2954 z³                2626 z³

5452 z³                      3439 z³                2483 z³

3346 z³                      2574 z³                1816 z³

3435 z³                      2606 z³                1894 z³

W przypadku pakietów OC+AC nie rozbiliœmy ich na raty, poniewa¿ nie zawsze raty s¹ równe i nie ka¿dy ubezpieczyciel
umo¿liwia roz³o¿enie sk³adki na 4 raty (np w Proamie sk³adka mo¿e zostaæ roz³o¿ona jedynie na 2 raty). Za roz³o¿enie
sk³adki na raty ubezpieczyciele doliczaj¹ 10% jej wartoœci w przypadku 2 rat i 15% w przypadku 4.

Justy

Bamburambowie i Afro-Rosjanin

Pewnego wieczoru wsiad³o do mnie weso³e towarzystwo.
Dwoje jasno-blond Polaków i dwóch Murzynów. Od razu po
ruszeniu zaczêli rozmawiaæ i k³óciæ siê pomiêdzy sob¹. Na
pocz¹tku nic nie rozumia³em. Jasnow³osa para by³a
prawdopodobnie rodzeñstwem i rozmawiali po polsku,
wymieniaj¹c z³oœliwe uwagi na temat jednego z ich
czarnoskórych towarzyszy podró¿y. Jednoczeœnie
dziewczyna k³óci³a siê z murzynem po angielsku, a ten w
dziwnym afrykañskim narzeczu gniewnie pohukiwa³ na
swego czarnego pobratymca. Kulminacj¹ polskich
chichotów, angielskich pretensji i murzyñskich wrzasków by³
okrzyk "BAMBURAMBA !" jednego z czarnych. Zapanowa³a
cisza... na 30 sekund. Pierwszy nie wytrzyma³ blondynek,
zacz¹³ najpierw cicho a potem ca³kiem bez skrêpowania
œmiaæ siê na ca³y g³os, zaraz te¿ przy³¹czy³a siê blondynka i
razem powtarzali „Bamburamba!” i p³akali ze œmiechu.
Blondynek orzek³, ¿e to ju¿ za du¿o, on nie wytrzyma wiêcej i
wysiada, bo go brzuch boli ze œmiechu. Gdy wysiad³,
rozpoczê³a siê d³uga seria wymówek po angielsku. To jeden z
murzynów strasznie beszta³ blondynkê, ¿e go nie szanuje, ¿e
szydzi publicznie, i takie tam jeszcze. Mia³ jakieœ
zastrze¿enia co do wiernoœci i prowadzenia siê, ale nie wiem
czy dobrze zrozumia³em. Blondynka milcza³a i tylko przew-
raca³a oczami, po czym - gdy skoñczy³ - powiedzia³a, tym
razem do mnie „Proszê pana, trzeba bêdzie niestety odwieŸæ
pañstwa BAMBURAMBÓW do domu. Skorosze, proszê.”.
Tak siê sta³o. Wœciek³y murzyn z uœmiechniêt¹ blondynk¹
zanurzyli siê w skoroszewsk¹ noc, a mi pozosta³ ostatni,
czarnoskóry pasa¿er. Zapytany „dok¹d teraz ?” pokaza³
palcem w ciemnoœæ nad polami i wyrzek³ jakieœ pogañskie
zaklêcia. „English?” - krêci g³ow¹ , „Deustch?” - wyba³usza
oczy. Wreszcie, po chwili milczenia, murzyn uœmiecha siê
chytrze: „A ty gawarisz pa ruski ?” „Gawariu” odpar³em z ulg¹.
I milcz¹cy dot¹d murzyn bardzo siê rozgada³. Mówi³ i mówi³
po tym rosyjsku, ale jak! Jêzyk mia³ ³adny, zrozumia³y, piêknie
brzmia³y wszystkie akcenty – jak w radzieckim filmie z lat 70-
tych. „Gdie ty izucza³ ruski jazyk?” pytam pe³en podziwu.
„Kak, izucza³ ? Ja nastajaszczyj ruskij”. „Intieriesna, s kakoj
awtonomiczeskoj ob³asti … „ powiedzia³em trochê z³oœliwie
maj¹c ju¿ w oczach Murzyñski Obwód Autonomiczny CCCP.
„ Niet, niet. Ja iz Maskwy. Maji raditieli ubie¿ali s Lumumboj”,
po czym potomek kongijskich uchodŸców obieca³ nauczyæ
siê polskiego bo - jak stwierdzi³ - „Polsza eto oczieñ
krasiwaja, tiop³aja strana. Ja chacziu ¿yt zdies”. Pierwszy raz
widzia³em murzyna, który nazywa Polskê „Ciep³ym Krajem”.
Ale có¿ - on nie by³ murzynem, on by³Afro-Rosjaninem.

Dyplomata

W okolicy skrzy¿owania Al.Prymasa z Górczewsk¹ pojawiali
siê swego czasu w grupach czarnoskórzy m³odzieñcy i
machali na taksówki. Zapewne wychodzili z lokali, które
nazywa³y siê Dobra Karma, Home Africa Bar i inne. Taka
w³aœnie trzyosobowa brygada studencka w kolorze czarnym
wsiad³a mi do samochodu pewnej nocy. Powiedzieli jako tako
dok¹d jechaæ i zajêli siê o¿ywion¹ dyskusj¹ pomiêdzy sob¹ w
jêzyku pogañskim. Gdy jeden wysiad³ po drodze, dyskusja
pomiêdzy dwoma pozosta³ymi zmieni³a siê w k³ótniê, a nawet
jeden popchn¹³ drugiego i wysiad³ bez po¿egnania, gdy
staliœmy na œwiat³ach. Ostatni z murzynów chcia³ go goniæ,
lecz teraz ja go powstrzyma³em z pytaniem „A kto zap³aci ?”
Tu siê zacz¹³ migaæ, ¿e to on nie zamawia³, ¿e to taksówka
kolegi (czyli gdzieœ zamówili ³obuzy, a na mnie machnêli) i ¿e

on pieniêdzy nie ma. Jak zaproponowa³em wizytê na
komisariacie, wymyœli³ bankomat. Ok – stajê na Piêknej a
murzyn, zamiast do bankomatu, zawin¹³ siê w drug¹ stronê i
hyc w bramê. Poœcig trwa³ krótko - w bramie po 4 metrach
by³a krata. Widz¹c mnie murzyn strasznie zawy³
„HEEEEELP!!!”, ale ruszy³ do ataku, zdecydowanie chc¹c
wydostaæ siê z pu³apki. Powstrzyma³em go i wynios³em za
ko³nierz z bramy. Piêkn¹ akurat przeje¿d¿a³ radiowóz.
Puœci³em czarnoskórego obywatela nakazuj¹c grzeczne
pozostanie w miejscu i zatrzyma³em radiowóz. Murzyn nie
us³ucha³ mnie i uciek³ powiewaj¹c oderwanym rêkawem i
klap¹ jasnej marynarki. Po chwili wróci³ doprowadzony z
wykrêcon¹ przez policjanta rêk¹. Wznosi³ okrzyki „I am
DYPLOMATE ! Hi attack me !”, i podobne - ¿e to ja go niby
napad³em i jeszcze jakieœ pieni¹dze chcê. Krzyki i tyrady
„dyplomaty” przerwa³ jeden z policjantów „Shut up ! I am a
MASTER of the SITUATION!”. Murzyn zdêbia³. Da³ siê
wsadziæ do radiowozu i milcza³. „Pana zapraszam na Wilcz¹,
z rachunkiem”- powiedzia³ do mnie policjant. „A on?” „On
wejdzie wejœciem dla specjalnych goœci”. W dy¿urce na
Wilczej murzyn odzyska³ rezon i toczy³ dyskusjê po angielsku
z jednym z policjantów, którzy go zatrzymywali.
Przechodz¹cy obok petenci i policjanci z szacunkiem s³uchali
znajomoœci jêzyka obcego przez policjanta, stosowania
grzecznoœciowych form typu „Sir” „Mister”, rzeczowej
dyskusji na argumenty. Po jakimœ czasie wpada na dy¿urkê
drugi z policjantów „I co? Nie sk³ania siê ? No to ja mu powiem
!” i przykuwa kajdanki do jednej rêki „dyplomaty”. „Albo ju¿
p³acisz, albo przykuwamy drug¹” powiedzia³ cicho i po
polsku. Murzyna œciê³o momentalnie, wszystko zrozumia³. „I
pay, I pay, don’t arest me!”. I tak siê sta³o. Podziêkowa³em
policjantom za skuteczn¹ interwencjê, po¿egna³em siê i idê
do samochodu. Nagle z komisariatu wypada rozche³stany
„dyplomata” i wpada mi na tylne siedzenie. „I call for REALY
POLICE ! Your police is corrupted!” krzyczy, wymachuje
telefonem i wyraŸnie ¿¹da zwrotu pieni¹¿ków. Nak³ania³em
go doœæ d³ugo by wysiad³, chcia³em wyci¹gn¹æ „na si³ê”, ale
murzyn zrobi³ „paj¹ka” wszystkimi czterema koñczynami i
bohatersko trwa na tylnym siedzeniu. Stan¹³em trochê
bezsilny – bo nie ma rady – wyci¹gaj¹c go uszkodzê
obywatela albo samochód. A na dy¿urkê siê nie wrócê, bo
samego go nie zostawiê w aucie – mo¿e coœ zdemolowaæ lub
zrabowaæ z zemsty. Na szczêœcie powraca³ na Wilcz¹
zmarzniêty pieszy patrol. Zaalarmowany krzykami z taksówki
podj¹³ interwencjê. Policjanci, jak dowiedzieli siê, ¿e
„dyplomata” ju¿ by³ w œrodku – a teraz usilnie chce tam
wróciæ, ujêli go za cztery koñczyny i po³o¿yli wierzgaj¹cego
na asfalcie. Murzyn poderwa³ siê, chwyci³ moje auto za
s³upek i krzycza³ „All police is corrupted ! HEEELP !” Policjant
str¹ci³ jego rêce „delikatnym” ruchem pa³ki i krzykn¹³ do mnie
„Sp.....aj pan! Bo on tu panu wszystkie anteny pourywa !” „A
on?” „A my tu mu zaraz poka¿emy korupcjê....”.
Pojecha³em... W lusterku zamigota³a jasna marynarka i
zniknê³a w wejœciu do komisariatu.

Zapraszamy do opowiadania swoich historii na naszych
³amach. Nades³ane teksty opublikujemy po konsultacjach z
autorem. Wymagana tematyka dotycz¹ca pracy na taxi.
Chcielibyœmy by opisane by³y prawdziwe wydarzenia, ale
je¿eli jest inaczej - autor powinien to zaznaczyæ w tekœcie.

Levi Rek

Redakcja

Bamburambowie, Afro-Rosjanie i Dyplomaci
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Opowiesci Niewyssane z Palca
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ReDeregulacja dramatu akt drugi

Pó³ roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata, grzywna w
wysokoœci 1000 z³. i pokrycie kosztów s¹dowych, a do tego podanie danych
osobowych do wiadomoœci publicznej - taki wyrok us³ysza³ taksówkarz, który
za 84 Euro zawióz³ japoñskiego turystê z Lotniska Chopina do hotelu Le
Regina. Przez dwa miesi¹ce na tablicy og³oszeñ lotniska bêdzie wywieszona
informacja o powy¿szym wyroku.

2 paŸdziernika 2012r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra transportu
dotycz¹ce bezpieczeñstwa, ochrony lotów i porz¹dku na lotnisku. Nowe
prawo zakazuje prowadzenia na lotniskach bez zgody ich zarz¹dców
dzia³alnoœci gospodarczej, w tym akwizycji. Porty lotnicze tak w³aœnie bêd¹
traktowaæ nagabywanie przez taksówkarzy, którzy za kurs do centrum
¿¹daj¹ czêsto astronomicznych stawek - g³ównie od obcokrajowców. Dot¹d
zakazywa³ tego jedynie wewnêtrzny regulamin lotniska, a policjanci i stra¿
ochrony lotniska nie zawsze chcieli na jego podstawie interweniowaæ.

Mimo zmiany przepisów zarówno w Warszawie jak i w Modlinie sytuacja z
nagabywaniem niewiele siê zmieni³a. W obu Portach Lotniczych spotkaliœmy
siê ze skierowan¹ do nas ofert¹ „Mo¿e taksóweczkê???”. W wypadku
Okêcia, za kurs do Hotelu Intercontinental, nasza redakcyjna kole¿anka
udaj¹ca obywatelkê Niemiec us³ysza³a cenê 25 Euro. W Modlinie „oferta”
wyjœciowa wynios³a ju¿ 80 Euro. Trochê drogo. Pocieszmy siê tym, ¿e i tak
trochê taniej ni¿ by³o wczeœniej
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Wyrok za wyludzenie
Ci¹g dalszy ze str.1

taksówkarze dalej domagali siê zmian w prawie, aby ukróciæ
podrabianie taksówek. Nasta³ rok 2010 i ostre protesty
taksówkarzy. Uchwalona w ich wyniku ustawa zdele-
galizowa³a teoretycznie ca³kowicie “przewóz osób” dla aut
osobowych i silnie ograniczy³a mo¿liwoœæ u¿ywania w tym
celu samochodów typu bus. Jednak nie tylko w tej dziedzinie
taksówkarze domagali siê zmian. S³owo zmiana jest tu
chyba nie na miejscu, raczej domagali siê stosowania prawa
przez rz¹d RP. Chodzi tu zw³aszcza o przepisy wykonawcze
do zarejestrowania licencji w S¹dzie. Dano nam tak¹
mo¿liwoœæ w Ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie
drogowym. Niestety ¿adnemu z ministrów transportu nie
uda³o siê wydaæ rozporz¹dzenia, w jakim trybie S¹d ma
rejestrowaæ licencje w KRS. Dzisiaj temat deregulacji by³by z
g³owy - nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y prawne, ale doœæ
powiedzieæ, ¿e deregulacja nie by³aby tak prosta. Komu
mamy podziêkowaæ ? Kolejno: Eugeniusz Morawski (Unia
Wolnoœci), Jerzy Widzyk (AWS), Marek Pol (UP), Krzysztof

Opawski (bezpartyjny), Jerzy Jan Polaczek (PiS), Cezary
Grabarczyk (PO), Donald Tusk (PO) - tak, to nie pomy³ka,
przez jeden dzieñ by³ pe³ni¹cym obowi¹zki Ministra
Infrastruktury - i S³awomir Nowak (PO). Tak wiêc wszystkim
tym Panom dziêkujemy. Na dzieñ dzisiejszy jest to ju¿ bez
znaczenia, gdy¿ zapis ten znikn¹³ z Ustawy o transporcie
drogowym. Zapewne sta³o siê tak w zwi¹zku z deregulacj¹,
któr¹ zosta³ objêty tak¿e nasz zawód. Zawód, którego tak
naprawdê ju¿ nie ma. Zniesienie limitów licencji, przewozy
osób, bezpieczne przejazdy, psychoterapeuci, sprzeda¿
breloczków i nie wiadomo co jeszcze wymyœl¹, aby byæ tani¹
podróbk¹ taksówki. Tak jak prawie wszêdzie - po co iœæ
prost¹ drog¹, skoro mo¿na iœæ na skróty. To zabija kolejn¹
profesjê. Wiêkszoœæ naszych kolegów pracuje na etacie, a
póŸniej jeŸdzi na taksówce, aby obni¿yæ koszty ZUSu.
Tegoroczna batalia z dziwnymi pomys³ami min. Gowina
przynios³a widoczne rezultaty. Najbardziej kontrowersyjne
zapisy zniknê³y z ustawy deregulacyjnej. Nie mniej nowe
projekty rz¹dowe te¿ zawieraj¹ wiele ciekawych “kwiatków”.
Ale o tym bêdziemy pisaæ w nastêpnym numerze.

El Wizz

Jeszcze rok temu wiêkszoœæ taksówkarzy warszawskich
na pytanie „W jakim towarzystwie masz ubezpieczony
samochód ?” odpowiada³o: „W Uniqua lub PTU “. Firmy te
mia³y bardzo korzystn¹ ofertê promocyjn¹ dla kierowców
taksówek, zgodnie z któr¹ ubezpieczenie samochodu
u¿ywanego do wykonywania us³ug taksówkowych
czêstokroæ by³o tañsze ni¿ ubezpieczenie tego samego
pojazdu u¿ywanego do celów prywatnych. Niestety obie
firmy wycofa³y siê z tej oferty na pocz¹tku bie¿¹cego roku, co
spowodowa³o zamieszanie wœród taksówkarzy. Mimo i¿
wiêkszoœæ kierowców taksówek bardzo dba o swoje
samochody i wychodzi z za³o¿enia, ¿e nie op³aca im siê braæ
udzia³u w kolizjach, poniewa¿ straty z przestoju bêd¹
wy¿sze, ni¿ potencjalne odszkodowanie, towarzystwa
ubezpieczeniowe doliczaj¹ im zwy¿ki z tytu³u u¿ywania
samochodu do œwiadczenia us³ug taksówkowych.
Towarzystwa te uzasadniaj¹ zwy¿kê faktem, i¿ taksówkarze

przeje¿d¿aj¹ statystycznie wiêcej kilometrów rocznie ni¿
kierowcy u¿ywaj¹cy samochodów do celów prywatnych, a co
za tym idzie – statystycznie oczywiœcie – istnieje wiêksze
prawdopodobieñstwo udzia³u w wypadku lub kolizji
u¿ywanego przez nich do celów zarobkowych samochodu.
Nie bior¹ one przy tym pod uwagê faktu, ¿e kierowcy
taksówek – jako b¹dŸ co b¹dŸ kierowcy zawodowi – maj¹
wiêksz¹ œwiadomoœæ bezpiecznych zachowañ na drodze.

W chwili obecnej taksówkarze szukaj¹ trochê po omacku
w miarê korzystnych ofert ubezpieczeniowych. SprawdŸmy
jak wygl¹da koszt ubezpieczenia przeciêtnej taksówki w
firmach, o których wieœæ gminna oraz reklamy w mediach
mówi¹, ¿e bêdzie najtaniej.
Na potrzeby niniejszego artyku³u sprawdziliœmy koszt
ubezpieczenia kilku czêsto spotykanych wœród taksówek
modeli samochodów w PZU, Link4, Liberty Direct i Proamie.
Za³o¿yliœmy, ¿e kierowca ma maksymalne zni¿ki w ostatniej
polisie OC (60%) i w ostatnim czasie nie mia³ szkody z OC ani
nie mia³ zawartej polisy AC, jest 30-latkiem posiadaj¹cym
prawo jazdy od 12 lat.Auto zarejestrowane w Warszawie.

Ubezpieczenie OCAC dla Taxi

Marka i model samochodu - ubezpieczenie OC + NNW PZU Link4 Liberty Direct P r o a m a

Skoda Oktawia Classic 1,6 benzyna 2004 rok 1028 964 z³ (2x 558) 816 z³ (2x 472)

Mercedes-Benz C180 kombi 1,8 benzyna 2001 rok

Mercedes-Benz C180 kombi 2,2D 2001 rok

Mercedes-Benz E210 2,0 benzyna 2003 rok

Mercedes-Benz E210 2,2 CDI 2003 rok

VW Passat B5 1,8 benzyna 1999 rok

VW Passat B5 1,9 TDI 1999 rok

VW Passat B5 Fl Basis 2,0 benzyna 2004 rok

VW Passat B5 Fl Basis 1,9 TDI 2004 rok

VW Passat B6 Trendline 1,6 benzyna 2005 rok

VW Passat B6 Trendline 1,8 benzyna 2006 rok

VW Passat B6 Trendline 1,9 TDI 2007 rok

VW Passat B6 FSI Trendline 2,0 benzyna 2008 rok

Ford Mondeo IIIAmbiente 1,8 benzyna 2005 rok

Ford Mondeo IIIAmbiente 2,0 TDI 2005 rok

Dodatki do OC zawarte w cenie polisy                                            NNW                     NNW                       NNW                          NNW
Mini Assistance          NNW dom 1os

z³ (2x 566) 1102 z³ (2x 616)

Skoda Oktawia Classic 1,9 TDI 2004 rok 1172 z³ (2x 645) 1172 z³ (2x 655) 1134 z³ (2x 624) 962 z³ (2x 558)

1172 z³ (2x 645) 1348 z³ (2x 755) 1147 z³ (2x 631) 890 z³ (2x 516)

1261 z³ (2x 694) 1428 z³ (2x 800) 1273 z³ (2x 700) 1084 z³ (2x 630)

1298 z³ (2x 714) 1348 z³ (2x 755) 1195 z³ (2x 657) 1099 z³ (2x 639)

1298 z³ (2x 714) 1428 z³ (2x 800) 1315 z³ (2x 723) 1202 z³ (2x 700)

1172 z³ (2x 645) 1211 z³ (2x 677) 1201 z³ (2x 660) 1068 z³ (2x 620)

1172 z³ (2x 645) 1238 z³ (2x 693) 1240 z³ (2x 682) 1161 z³ (2x 675)

1261 z³ (2x 694) 1242 z³ (2x 695) 1167 z³ (2x 642) 1150 z³ (2x 669)

1172 z³ (2x 645) 1218 z³ (2x 681) 1199 z³ (2x 659) 1150 z³ (2x 669)

1028 z³ (2x 565) 1144 z³ (2x 639) 1042 z³ (2x 573) 981 z³ (2x 569)

1172 z³ (2x 645) 1211 z³ (2x 677) 1137 z³ (2x 625) 1246 z³ (2x 712)

1172 z³ (2x 645) 1218 z³ (2x 681) 1163 z³ (2x 640) 1310 z³ (2x 750)

1261 z³ (2x 694) 1242 z³ (2x 695) 1141 z³ (2x 627) 1310 z³ (2x 750)

1172 z³ (2x 645) 1207 z³ (2x 675) 1101 z³ (2x 605) 1048 z³ (2x 609)

1261 z³ (2x 694) 1235 z³ (2x 691) 1170 z³ (2x 644) 1268 z³ (2x 725)

F.H.U. PADER
Pawe³ Derdzikowski TAKSOMETRY

SPRZEDA¯  MONTA¯ SERWIS

ul. Szatkowników 1

Warszawa

www.pader.waw.pl

tel. 601 277 417

04 - 410

MONTA¯:

CB - RADIO

AUTOALARMY

RADIOTELEFONY TAXI

INNOVA TAXI 2     VEGA +Tx06   ELITE TAXI

ksiegi24.pl

BIURO RACHUNKOWE
Rycza³t Ewidencjonowany

Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów

Ksiêgi Handlowe Spó³ek

Obs³uga Dotacji UE

biuro@ksiegi24.pl

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



MECHANIKA POJAZDOWA

Jacek Grzymala

Tel. 501 005 023

Pe³en zakres us³ug
Diagnostyka komputerowa

Warszawa-Anin  ul. Wydawnicza 34

10 3

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

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

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

Zamawiam dostawê pisma, pocz¹wszy od numeru:

Op³acono lub na konto: 07 1090 0075 5339 0810 7018 2967
gotówk¹ .......................

Przyjmuj¹cy
Prosimy o zgodnoœæ danych na przelewie i zamówieniu

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

Pismo redaguje zespó³ w sk³adzie:
S³awomir Czajka (Red.Nacz.)
Arkadiusz Binecki, Tomasz Ku³aszka
Tomasz Modzelewski i Justyna Portka

Adres i kontakt z redakcj¹:
ul. Sprzeczna 8  03-722 Warszawa
Tel. (22) 393 07 40
redakcja@taryfa.info
www.taryfa.info

PRENUMERATAPRENUMERATA

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

Pismo wysy³amy w prenumeracie 6-cio miesiêcznej.
Dostawa za poœrednictwem 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.

PKP
REMBERTÓW

Szatkowników 1
FHU PADER
TAKSOMETRY

- Sprzeda¿
- Komis
- Wypo¿yczalnia

ul. Pu³awska 107
02-595 Warszawa
Tel. 530 480 510
slubnydom@op.pl

Salon mody œlubnej

Otwarcie w PaŸdzierniku 2012

ul. Karczewska 12a
04-112 Warszawa
tel. 22 810 55 55

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY
ELEKTRO TART

ul. Targowa 11/13
03-727 Warszawa

tel. 22 619 58 96

RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI    RABATY DLA TAXI

www.elektrostart.pl
elektrostart@elektrostart.pl



Zbierania petycji ci¹g dalszy !
Ca³y czas sp³ywaj¹ do nas podpisane
przez Was petycje o podniesienie
stawki pocz¹tkowej do 10 z³.
Dziêkujemy wszystkim, którzy w³o¿yli
wysi³ek w to, aby petycja do nas
dotar³a.
Aby u³atwiæ Wam przekazywanie
petycji, podjêliœmy wspó³pracê z
korporacjami taxi. Jak dot¹d s¹ to firmy:
KORPO, WAWA, SUPER, SAWA, CITI,
HALO+OK, GROSIK, MERC
.
Do tego numeru - tak jak do

poprzedniego - do³¹czamy petycjê
skierowan¹ do Rady Miasta. Wype³nij
j¹ i zawieŸ lub przeœlij na adres naszej
redakcji ul. Sprzeczna 8 03-722
Warszawa. Je¿eli twoja korporacja
wspó³pracuje z nami, mo¿esz
pozostawiæ petycjê na centrali.
Mo¿na zostawiæ j¹ tak¿e w barze
LUSSI przy PKP Œródmieœcie (Al.
Jerozolimskie 50 - przy postoju taxi),
albo przekazaæ j¹ jednemu z naszych
wspó³pracowników - poznasz ich po
logo Taryfa.info na tylnej szybie ich
taksówki. Zebrane przez nas petycje
zostan¹ dostarczone do Rady Miasta
Warszawy.

Je¿eli z jakichœ powodów twój
egzemplarz gazety nie zawiera druku
petycji, mo¿na j¹ pobraæ z naszej
strony www.taryfa.info

gazety

Petycja do Rady Miasta

2

Nie b¹dŸ BIERNY!
Podpisz petycjê !

Witam ponownie. W zwi¹zku z pozytywnym odzewem
œrodowiska taksówkarskiego, szczególnie forum ele taxi,
pozwoli³em sobie na ci¹g dalszy porad dotycz¹cych
zagadnieñ radiotechnicznych. By³o o antenach, teraz
nadszed³ czas na radiotelefony.

Zacznijmy od ty³u:-)

Ka¿de urz¹dzenie potrzebuje ZASILANIA. Radiotelefon te¿.
¯eby by³o jasne, mam na myœli radiotelefon przewoŸny, o
radiotelefonach rêcznych bêdzie póŸniej ... zasilanie
radiotelefonu wbrew temu, co sugerowali co poniektórzy z
wy¿ej wymienionego forum nie jest tematem b³ahym.
Widzia³em ju¿ ró¿ne patenty pomys³owych kolegów (kabelki
od g³oœników itp).

Wiêc ¿eby by³o prosto, najlepiej ¿eby zasilanie radiotelefonu
by³o poprowadzone wprost z akumulatora. Pobranie pr¹du z
instalacji mo¿e powodowaæ spadek napiêcia i czasem
zak³ócenia, szczególnie w nowoczesnych samochodach
nafaszerowanych elektronik¹. Niezbyt m¹drym pomys³em
jest te¿ zasilanie radiotelefonu z zapalniczki samochodowej.
O ile w odbiorze nie ma to znaczenia, to przy nadawaniu
pobór pr¹du jest kilkudziesiêciokrotnie wiêkszy, szczególnie

w radiotelefonach o mocy wiêkszej ni¿ 10W. Powszechn¹
praktyk¹ jest ustawianie mocy nadawczej urz¹dzenia na
poziomie 10W, nawet w jednej firmie jest zalecenie, by
pracowaæ z tak¹ moc¹ lub mniejsz¹. Poza tym przepisy
mówi¹ o ograniczeniach w mocy nadawania. W naszym
przypadku pozwolenie mówi w³aœnie o tych 10W. Radio
pobiera wtedy przy nadawaniu ok. 1 do 2 A. Nie jest to du¿o,
ale czasem sprytni koledzy maj¹c zaprzyjaŸnionego
serwisanta u¿ywaj¹ radiotelefonów o du¿o wiêkszej mocy i
¿eby takie radio zasiliæ potrzeba naprawdê porz¹dnego
kawa³ka kabla. Zwiêkszenie mocy wykonuje siê
programowo, w niektórych modelach równie¿ hardwarowo
(przyk³ad Motorola gm350). Ale o tym przy nastêpnej
okazji....

Zasilanie powinno bezpoœrednio ³¹czyæ akumulator z
radiotelefonem. Niezbêdnym elementem instalacji jest
bezpiecznik. Jest to koniecznoœæ ! (Po co, wie ten, kto
pod³¹czy³ kiedyœ jakiekolwiek urz¹dzenie odwrotnie tj.
plusem do minusa. Oczywiœcie my jako doœwiadczeni
u¿ytkownicy wiemy, ¿e powinno byæ plus do plusa:-)
Wartoœæ bezpiecznika powinna byæ stosunkowo spora, co
najmniej 10A. Motorola stosuje nawet 15A i nie jest to
przesada. Kabel zasilaj¹cy powinien mieæ odpowiedni
przekrój, obowi¹zuje tu zasada, ¿e im wiêcej tym lepiej -
oczywiœcie w granicach zdrowego rozs¹dku. Czêœæ
urz¹dzeñ ma wbudowane gniazda zasilania - w celu wyjêcia
radiotelefonu wystarczy wyj¹æ wtyczkê. Natomiast niektóre
maj¹ kabel wystaj¹cy z obudowy, wiêc ¿eby wyj¹æ radio
trzeba zamontowaæ gniazdo zewnêtrzne i tu wa¿ne jest
po³¹czenie plusa z plusem. W moim pierwszym
radiotelefonie renomowany sk¹din¹d serwisant zamontowa³
wtyczki odwrotnie!!! Po¿yczy³em radio koledze który mia³
prawid³owo wykonan¹ instalacjê i niestety... poszed³ dymek z
radia . Cz³owiek uczy siê na b³êdach. Koszt naprawy w takim
przypadku to ok. 150 z³ ale mo¿e byæ duuu¿o wiêcej. Czasem
pomaga jedynie zakup nowego radiotelefonu.

Przy monta¿u kabla zasilaj¹cego powinno siê zwróciæ uwagê
na izolacjê kabla, a raczej jej kondycjê, i elementy, które
mog¹ uszkodziæ t¹ w³aœnie izolacjê i spowodowaæ zwarcie.
Serwisanci maj¹ sposoby na przeci¹gniêcie kabla przez
przegrodê silnika. Mo¿na znaleŸæ takie miejsce samemu, ale
nale¿y zwróciæ uwagê czy przypadkiem w tym miejscu nie ma
elementów ruchomych. Najlepiej poszukaæ przy wi¹zkach
elektrycznych i przeci¹gn¹æ kabel za pomoc¹ kawa³ka drutu
lub cienkiego d³ugiego œrubokrêta.
Tym pozytywnym akcentem koñczê i ¿yczê owocnej pracy.

)
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ZASILANIE RADIOTELEFONU

Poradnik Malkontenta

Kabel +12V. Zazwyczaj
w kolorze czerwonym.

Kabel (-) masa. Zazwyczaj
w kolorze czarnym.

NIE !

Tak NIE pod³¹czamy
zasilania do radiotelefonu !

Obowi¹zkowy bezpiecznik
10 -15 A !

Nie jest to - jak mo¿e z pozoru
wygl¹daæ - artyku³ o tematyce
politycznej. Artyku³em tym mam
nadziejê rozpocz¹æ dyskusjê na temat
obrony koniecznej i samoobrony w
taksówce. Wbrew temu, co niektóre
m e d i a s t a r a j ¹ s i ê w m ó w i æ
spo³eczeñstwu, taksówkarz niezmiernie
rzadko jest stron¹ agresywn¹ w
konflikcie z potencjalnym napastnikiem.
Traktuje siê nas poniek¹d jak z³odziei,
kontroluje, ustala stawki maksymalne, a
ka¿dego z³apanego na z³odziejstwie
taksówkarza op isu je s iê jako
przedstawiciela œrodowiska - w
podtekœcie, ¿e wszyscy taksówkarze
kradn¹. Wymóg niekaralnoœci jest
przejawem tego, ¿e taksówkarz jest
zawodem spo³ecznego zaufania. W
zamian za to traktuje siê nas prawie jak
wiêŸniów na warunkowym zwolnieniu.
Tu oczywiœcie przesadzam trochê ale
czy bardzo? Obecny system prawny z
nakazami i zakazami œwiadczy o tym, ¿e
jednak wiêkszy nacisk po³o¿ony jest na
obwarowanie nas wieloma czasem
g³upimi prawami, ni¿ na zapewnienie
n a m o d p o w i e d n i c h w a r u n k ó w
bezpieczeñstwa.

Jako taksówkarz z od lat aktywn¹
licencj¹ wielokrotnie mia³em do
czynienia z sytuacjami, które mog³y
skoñczyæ siê nieciekawie. Kilku moich
kolegów podobnie, st¹d pomys³ na
artyku³. Uwa¿am, ¿e z ró¿nych
powodów jesteœmy jako grupa
zawodowa szczególnie nara¿eni na
wszelkiego rodzaju “przygody”, w tym
napaœæ. W czasach poprzedniego
ustroju by³a to sytuacja rzek³bym
nagminna. Ci¹gle s³ysza³o siê o
morderstwach taksówkarzy. Teraz w
zwi¹zku z pauperyzacj¹ œrodowiska
zjawisko nie jest tak widoczne, ale nie
marginalizowa³bym go. Czêsto nawet
nie chodzi o chêæ wzbogacenia siê
naszym kosztem, tylko o alkohol
narkotyki i adrenalinê. To po³¹czenie
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie i
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i
zdrowia. A jak nawet nie, to na pewno
spowoduje powa¿ny uraz psychiczny,
mo¿e nieodwracalny. Z ¿ycia wziête:
kolega po przystawieniu no¿a przez

Czyli: Taksówkarzu - obroñ siê sam !!!

”klienta” stwierdzi³ ze nie bêdzie ju¿
pracowa³ w nocy, a mo¿e w ogóle. Nie
mówiê tu o akcji typu ,,ja Panu nie
zap³acê”, lub akcji typu uciekaj¹cy
klient, tylko o przypadkach ewidentnej
agresji ukierunkowanej w stronê
taksówkarza. Tak naprawdê jesteœmy
na bardzo kiepskiej pozycji, bo niestety
napastnika mamy z ty³u. I niestety to
nie my wybieramy czas i miejsce...ale
mo¿emy siê przynajmniej trochê
przygotowaæ:-) Co na to prawo?
Kodeks karny mówi wyraŸnie:

Zatem, jeœli próbowa³byœ siê broniæ
przed napaœci¹, mo¿esz wiele.
Zaznaczam, ¿e nie jest napastnikiem
osoba, która nie chce zap³aciæ za kurs
czy nie ma pieniêdzy. Równie¿
uciekinier nie jest napastnikiem, bo
niby jak ma to zrobiæ bêd¹c odwrócony
ty³em do ,”ofiary”. Jest to wy³udzenie i
tym zagadnieniem równie¿ zajmiemy
siê w przysz³oœci.

Mia³o byæ o samoobronie. Wszelkie
pa³ki, gumy, trzonki od siekier nie maj¹
racji bytu, przynajmniej w naszej pracy,
bo a)zajmuj¹ miejsce b) wyt³umacz
Policji ¿e napastnik ma siniaki i guzy a
Ty nie. Niby ¿e przekroczenie granic
obrony koniecznej. Za to gazem
³zawi¹cym obronnym jak najbardziej
mo¿na. Tu uwaga: we wnêtrzu
samochodu to œrednio szczêœliwy
pomys³. Mimo ¿e s¹ dostêpne na rynku
gazy ¿elowe, które w przeciwieñstwie
do gazów tradycyjnych, czyl i
aplikowanych w formie strumienia czy
chmury, s¹ bardziej skupione i maj¹
mniejsze dzia³anie na otoczenie
napastnika, a bardziej na niego
samego, to jednak w samochodzie jest
wielka szansa na to, ¿e sami
odczujemy skutki u¿ycia gazu. Zatem
ostro¿nie ! Miotacze bez zezwolenia
kupimy w ka¿dym sklepie z “broni¹”.
W poprzednim ustroju u¿ywano
równie¿ tzw. mat elektrycznych. To

A r t . 2 5 . § 1 . N i e p o p e ³ n i a
przestêpstwa, k to w obron ie
koniecznej odpiera bezpoœredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek
dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic
obrony koniecznej, w szczególnoœci
gdy sprawca zastosowa³ sposób
o b r o n y n i e w s p ó ³ m i e r n y d o
niebezpieczeñstwa zamachu, s¹d
mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne
z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od
jej wymierzenia.

§ 3. S¹d odstêpuje od wymierzenia
kary, je¿eli przekroczenie granic
obrony koniecznej by³o wynikiem
s t r a c h u l u b w z b u r z e n i a
usprawiedliwionych okolicznoœciami
zamachu.

by³y czasy.....W trakcie usilnych
poszukiwañ uda³o mi siê znaleŸæ firmê,
która kiedyœ takie maty produkowa³a.
Niestety przesta³a dawno temu. Zreszt¹
nie wiem jak by³oby z homologacj¹, bo
jednak takowa w przypadku dopu-
szczenia do obrotu jako urz¹dzenia
obronnego jest wymagana. Za to mamy
do wyboru szereg paralizatorów
elektrycznych, które maj¹ wszelkie
wymagane atesty i s¹ dopuszczone do
obrotu w Polsce bez zezwolenia. Jak
sama nazwa wskazuje, s³u¿¹ do obrony
przez pora¿enie pr¹dem o parametrach
nie zagra¿aj¹cych zdrowiu. Wymagany
jest kontakt dwóch elektrod urz¹dzenia
z cia³em napastnika. Sam efekt
psychologiczny te¿ jest nie bez
znaczenia. Dzia³anie tych urz¹dzeñ jest
przez niektórych krytykowane. Na
przyk³ad chodzi o osoby chore na serce.
Tylko czy osoba chora na serce
wpadnie na pomys³ napadniêcia na
taksówkarza?

BIN LADEN

Samoobrona w taksówce
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www.taryfa.infoTARYFA.INFOTARYFA.INFO
Drodzy nasi czytelnicy!
Wrzeœniowy numer spotka³ siê z
bardzo ciep³ym przyjêciem poœród

ca³ego œrodowiska taksówkarskiego. Otrzymaliœmy wiele gratulacji za
pomys³ i niewiele (lecz jednak) krytyki. Prawie w ca³oœci by³a to krytyka
konstruktywna, czyli raczej porady jak moglibyœmy zrobiæ coœ lepiej, lub
wiêcej ni¿ dotychczas. Postaramy siê nie zawieœæ oczekiwañ !
Dziêkujemy, wszelkie informacje i uwagi wysy³ajcie na: redakcja@taryfa.info
Najciekawsze listy wydrukujemy !

Redakcja

Dziekujemy ! ReDeregulacja
Czyli dramatu akt drugi

Petycja do Rady Miasta cd.
W dalszym ci¹gu zbieramy petycje w sprawie uchwa³y o podwy¿ce op³aty
wstêpnej do 10 z³. Korporacje taxi obieca³y nam pomoc...Ci¹g dalszy str. 11

Pisaliœmy w poprzednim numerze o historii
regulacji rynku taksówek w Warszawie.
Przedstawiamy ci¹g dalszy zmian a¿ po
dzieñ dzisiejszy.
W 2005 r., na skutek wzrastaj¹cej fali
protestów ze strony œrodowiska taksówkarzy
wobec okazjonalnego przewozu osób,
w³adze postanowi³y ukróciæ ten proceder.
Zmiana ustawy o transporcie drogowym z
29.07.2005 roku wprowadzi³a wysokie kary
za wykonywanie okazjonalnego przewozu
osób. Zabroniono u¿ywania kogutów taxi,
taksometrów i oznaczania auta numerem
telefonicznym korporacji. Niewiele to jednak
zmieni³o, nie by³o komu egzekwowaæ tych
przepisów. Zarówno Policja jak Inspekcja
Transportu Drogowego nie by³y w stanie
zatrzymaæ fali przewozu osób zalewaj¹cej
Warszawê. Mimo w³o¿onego wysi³ku
instytucje te nie mia³y odpowiednich
instrumentów, aby tê wojnê wygraæ. W
tamtym czasie kary by³y nak³adane na
korporacjê, nie na kierowcê, wiêc korporacje
wynajmowa³y prawników i sprawy ci¹gnê³y
siê latami. Ta droga zawiod³a, wiêc

Ci¹g dalszy str. 4


