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Kierowcy uczestniczący w programie zarobią dodatkowo 1 USD 
za przejazdy żółtymi taksówkami WAV przystosowanymi do 

przewozu osób na wózkach inwalidzkich 

 
Nowojorska agencja Taxi and Limousine Commission (TLC) z 
przyjemnością ogłasza, że kierowcy taksówek z medalionami będą teraz 
zarabiać dodatkowo 1 USD za każdy kurs realizowany w pojeździe 
przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (WAV) (żółta 
taksówka).  Podwyżka podwaja stawkę kierowców za kurs, która 
dotychczas wynosiła 0,50 USD.  Pasażerowie będą nadal płacić tę samą 
30-centową  dopłatę na Taxi Improvement Fund (TIF) (fundusz poprawy 
jakości przejazdów taksówkami) do wszystkich kursów rozliczanych 
według taksometru. 
 
"Zawodowi kierowcy odgrywają ogromną rolę w dbaniu o to, aby Nowy 
Jork był miastem bardziej dostępnym i sprawiedliwym dla pasażerów z 
niepełnosprawnościami" - powiedziała komisarz Meera Joshi.  "Dzięki temu 
ciężko pracujący licencjobiorcy uzyskają większe zasoby finansowe 
zapewniając te istotne usługi osobom korzystającym z transportu". 
 
"Ta zachęta finansowa pomoże poszerzyć pulę kierowców i zwiększyć 
liczbę taksówek przystosowanych do przewozu osób na wózkach w pięciu 
dzielnicach" - powiedział Victor Calise, komisarz biura burmistrza ds. osób 
z niepełnosprawnościami.  "Będzie to miało pozytywny wpływ na jakość 
życia osób niepełnosprawnych, pracujących, mieszkających i 
odwiedzających nasze Miasto." 
 

TIF zapewni możliwości finansowe dla kierowców i właścicieli taksówek od 
czasu uruchomienia programu w 2016 roku.  
  

• Od stycznia 2016 r. prawie 6 mln USD w płatnościach TIF zostało 
przekazane kierowcom taksówek przystosowanych do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich, w tym ponad 1,5 mln USD tylko w tym roku.   
 

• Właściciele taksówek przystosowanych do wózków inwalidzkich od 
stycznia 2016 roku otrzymali ponad 34 miliony USD z płatności TIF, co 
pomogło zrekompensować zakup pojazdów i wyższe koszty ich 
utrzymania, i ponad 4,5 miliona USD od stycznia 2018 r. 

 

•  W maju 2018 r. do korzystania z płatności TIF zarejestrowało się 
4285 kierowców licencjonowanych przez TLC, a także 2,123 właścicieli 
taksówek. 

 

•  Kierowcy otrzymywali z Taxi Improvement Fund średnio prawie 90 
USD co dwa tygodnie. 
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Aby wziąć udział w programie Taxi Improvement Fund, kierowcy muszą 
zarejestrować się na stronie: 
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tif_driver.pdf. 
 
UWAGA!  Płatność w wysokości 1 USD stanowi dodatek do kwoty naliczanej 
według licznika. 

 
Nowojorska agencja Taxi and Limousine Commission (TLC) została utworzona w 1971 
roku i odpowiada za nadzór i przyznawanie licencji taksówkom, pojazdom do wynajęcia, ich 
kierowcom i firmom, które działają i wspierają te branże.  Jest uznawana za największy i 
najbardziej aktywny organ nadzorujący branżę taksówkową i wynajmu pojazdów w 
Stanach Zjednoczonych. 

 
Aby uzyskać więcej informacji o TLC lub zapoznać się z zasadami, przepisami i 
procedurami obowiązującymi w agencji, zachęcamy do odwiedzenia naszej oficjalnej 
strony internetowej pod adresem www.nyc.gov/taxi. 
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