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Koleżanki i KoledzyTaksówkarze! 

Przyszedł czas abyśmy wyszli na ulicę po prawa z 
których nas obdarto. 
Na 8 kwietnia przygotowujemy ogólnopolski protest 
- tym razem aż do odwołania! 
Przekonać nas może tylko rozmowa z premierem i 
rea lne dz ia łan ia ,  k tóre  przywrócą pracę 
taksówkarzom. Nie damy sobie dalej mydlić oczu 
innowacyjnością i innymi krętactwami ministra 
Adamczyka. 

Usługa przewozu osób ma wrócić do Taxi !!!
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STOP

Koleżanki i KoledzyTaksówkarze! 

Przyszedł czas, abyśmy wyszli na ulicę po prawa, z których nas obdarto. 

Na  przygotowujemy ogólnopolski protest - tym razem aż 8 kwietnia
do odwołania! 
Przekonać nas może tylko oficjalne zobowiązanie się Premiera do 
podjęcia konkretnych i natychmiastowych działań, które przywrócą pracę 
taksówkarzom.
Nie damy sobie dalej mydlić oczu innowacyjnością i innymi krętactwami 
Ministra  Adamczyka. 

Usługa przewozu osób ma wrócić do Taxi !!!

Pamiętaj! Nikt za Ciebie Twoich spraw nie załatwi. 
Możesz to zrobić tylko Ty i nikt inny. 

Zaczynamy 8 kwietnia pod Kancelerią Premiera Rady Ministrów w 
Warszawie   Al. Ujazdowskie 1/3  godz. 10   

Informacje o proteście znajdziesz na:  www.StrajkTAXI.pl
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Poznańskich Taksówkarzy



Biorąc udział w proteście walczysz o:

własną rodzinę, którą dziś niszczy tolerowanie
przez państwo bezprawia na naszym rynku.

obowiązkowe szkolenia i egzaminy 
dla kierowców taksówek.

to, by nowe technologie nie były przepustką
i alibi dla nielegalnych przewoźników.

nowe zapisy prawne eliminujące z rynku firmy 
i podmioty umożliwiające pracę „lewusom”.

Spotkajmy się razem 

  i walczmy o 8 kwietnia
GODNE ŻYCIE NASZYCH RODZIN

NASZE POSTULATY STRAJKOWE

1. Egzekucja obowiązującego prawa transportowego,
karnego i skarbowego w transporcie zarobkowym 
przez odpowiednie służby.

2. Zaprzestanie prac nad obecnie procedowaną ustawą,
które w ocenie naszego środowiska zmierzają do 
legalizacji szarej strefy w przewozie osób.

3. Uchwalenie nowelizacji ustawy transportowej 
wspomagającej polskiego przedsiębiorcę taksówkarza.
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