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Informacja branżowa: Minimalne stawki wynagrodzenia 
dla kierowców z firm wysyłających bardzo dużą liczbę 

pojazdów do przewozu osób wzrosną od 1 lutego 2023 r.  
 

Zgodnie z Zasadą TLC 59D-22(a)(4), minimalna stawka wynagrodzenia 
dla kierowców z firm wysyłających bardzo dużą liczbę pojazdów do 
przewozu osób wzrośnie zgodnie ze średniorocznym wzrostem 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w regionie zachodnim 
(CPI-W) w roku 2022, co z kolei spowoduje podwyżkę minimalnych 
stawek za milę i za minutę o 6,39%. Od dnia 1 lutego 2023 r., będą 
obowiązywać następujące minimalne stawki wynagrodzenia:  

Pojazd bez ułatwień dostępu, za 
milę: 

$1,234 

Pojazd bez ułatwień dostępu, za 
minutę: 

$0,564 

Pojazd z ułatwieniami dostępu, za 
milę: 

$1,60 

Pojazd z ułatwieniami dostępu, za 
minutę: 

$0,564 

Poza obręb miasta, za milę (pojazd 
bez ułatwień dostępu): 

$1,434 

Poza obręb miasta, za milę (pojazd 
z ułatwieniami dostępu): 

$1,86 

Poza obręb miasta, za minutę: $0,652 
 
 
 Kierowcy mogą też skorzystać z kalkulatora wynagrodzenia kierowcy  
dostępnego na witrynie internetowej TLC i sprawdzić, do jakiego 
wynagrodzenia za kurs mogą być uprawnieni. 
 
W razie pytań o nową strukturę stawek opłat za przejazd, prosimy o 
kontakt z Działem d/s ochrony kierowców TLC, badającym sprawy 
związane z wynagrodzeniem, pod numerem (718) 391-5539 lub 
adresem email driverprotection@tlc.nyc.gov. 
 
 
Z poważaniem 
 
Komisja ds. Taksówek i Limuzyn 
 

https://a156-nauf.nyc.gov/mrequpl/drvvcalc.html
mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
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