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Warszawa, 17.05.2021r.
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KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

Miejskie Zakłady
Autobusowe

Sp. z o.o.
ul. Włościańska 52
01 -710 Warszawa

T.: +48 22 568 75 49
+48 22 568 75 51
F.: +48 22 568 75 50
autobusy@mza.waw.pl
www.mza.waw.pl

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 125/VII/2021 Zarządu Spółki Miejskie
Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (dalej „MŻĄ") z dnia 11 maja 2021 roku, z uwagi na
konsekwencje dla branży taksówkowej spowodowane wprowadzonymi przez rząd
ograniczeniami, nakazami i zakazami mającymi na celu zahamowanie
rozprzestrzeniania się koronawirusa covid - 19, postanowiono udzielić rabatu
współpracującym Przedsiębiorcom - Kierowcom Wydziału Przewozów
Taksówkowych w miesiącu maj 2021, w formie anulowania 50% opłaty bazowej,
z tym zastrzeżeniem, iż rabat nie będzie udzielony Przedsiębiorcom/Kierowcom w
okresie wypowiedzenia Umowy o współpracy (dalej „Umowa ], a
Kierowcom/Przedsiębiorcom którzy złożą wniosek o rozwiązanie Umowy do 6
miesięcy od zakończenia ww. programu włącznie - upust zostanie cofnięty oraz
anulowania opłaty bazowej w przypadku udokumentowanej kwarantanny, izolacji,
opieki nad dzieckiem.
W związku z powyższym:

l. Każdemu współpracującemu Przedsiębiorcy, który prowadzi indywidualną
działalność gospodarczą, zatrudnia Kierowców, współpracuje w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin, ale nie jest w okresie wypowiedzenia
Umowy, zostanie udzielony automatycznie rabat w postaci anulowania 50%
opłaty bazowej, do uiszczania której jest zobowiązany. Przedsiębiorcy, którzy
nie są zainteresowani uczestnictwem w ww. programie są zobowiązani do
złożenia lub przesłania drogą emaliową na adres bok@taximpt.pl nie później
niż do godz. 15.00 w dniu 21.05.2021r. Oświadczenia w formie raportu/pisma
o odmowie przyjęcia przedmiotowego rabatu.
2. Nie złożenie przez współpracującego Przedsiębiorcę, w określonym powyżej
terminie, oświadczenia o odmowie przyjęcia rabatu wskazanego punkcie l szym powyżej, oznacza wyrażenie zgody na przyjęcie ww. rabatu bez
zastrzeżeń na warunkach określonych w punkcie l) i 3) niniejszego
komunikatu, bez konieczności zmiany Umowy.
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3. Wobec Przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o rozwiązanie Umowy
za wypowiedzeniem lub w przypadku jeśli w tym trybie Umowę rozwiąże
MŻĄ, a co nastąpi przed upływem 6 miesięcy od zakończenia ww. programu,
tj. do dnia 30.11.2021 r., należność z tytułu opłaty bazowej w pełnej
wysokości stanie się wymagalna z dniem złożenia wniosku przez
Przedsiębiorcę/Kierowcę lub oświadczenia MŻĄ o rozwiązaniu Umowy
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o współpracy, z obowiązkiem jej zapłaty w terminie nie później niż do
ostatniego dnia miesiąca okresu wypowiedzenia Umowy. W przypadku
rozwiązania Umowy przez MŻĄ w trybie natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie
Przedsiębiorcy/Kierowcy należność stanie się wymagalna w dniu złożenia
oświadczenia o jej rozwiązaniu.
4. We wskazanym okresie tj. maj 2021r. pobierane będą opłaty za odjazdy z
miejsc postojowych oraz przekazane zlecenia z CRT.
5. Wszyscy Przedsiębiorcy - Kierowcy prowadzący indywidualną działalność
gospodarczą mogą skorzystać przez najbliższy miesiąc z anulowania opłaty
bazowej w przypadku przebywania na trwającej powyżej 7 dni kwarantannie,
izolacji, opieki nad dzieckiem oraz innych przyczyn losowych w których
kierowca nie świadczy usług na rzecz MŻĄ przy spełnieniu obowiązujących
procedur zgodnych ze Zbiorem zasad i warunków współpracy.
W przypadku stwierdzenia, iż Kierowca w okresie ww. przerwy świadczy
działalność taksówkową m.in. realizuje usługi taksówkowe płatne gotówką,
kartami bankowymi, voucherami, XFirma, kodami lub kartami, korzysta z
miejsc postojowych - straci prawo do odliczenia z opłaty bazowej za cały
okres przestoju.
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