
Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr 256/XXVII/2005 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 18 lipca 2005 roku 

 
 

 
REGULAMIN PRZEWOZU 

 OSÓB I BAGA�U R�CZNEGO POJAZDAMI  
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  

W POWIECIE KŁOBUCKIM 
 
 
 

I. Przepisy ogólne 
          § 1. 

 
Regulamin przewozu osób i baga�u r�cznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w 
Powiecie Kłobuckim, zwany dalej „Regulaminem”, obowi�zuje w pojazdach komunikacji 
zbiorowej organizowanej przez przewo�ników na  obszarze powiatu 
 
           § 2. 
 
1. Przez „przewo�nika” rozumie� nale�y przedsi�biorc�  wykonuj�cego regularne przewozy osób 

w zbiorowej komunikacji. 
2. Przez „pojazd” rozumie� nale�y b�d�ce w posiadaniu   przewo�nika autobusy przeznaczone do 

przewozu osób i baga�u r�cznego w regularnej komunikacji publicznej, zgodnie z powszechnie 
obowi�zuj�cymi przepisami o ruchu drogowym. 

 
II. Obowi�zki przewo�nika. 

 § 3. 
 
3. Przewo�nik jest obowi�zany do zapewnienia pasa�erom odpowiednich warunków 

bezpiecze�stwa i higieny oraz do nale�ytej obsługi przewozu. 
4. Pasa�erowie korzystaj�cy z przejazdów pojazdami, a tak�e obsługa pojazdów, personel nadzoru 

ruchu i kontrolerzy biletów, obowi�zani s� do przestrzegania Regulaminu. 
5. Przewo�nik obowi�zany jest umie�ci� w poje�dzie w widocznym miejscu cechy identyfikuj�ce 

obsług� pojazdu. 
6. Przewo�nik poprzez obsług� pojazdu i personel nadzoru ruchu zapewnia pasa�erom 

bezpo�redni� informacj� dotycz�c� czasu odjazdu z przystanku pocz�tkowego, trasy i kierunku 
jazdy, wysoko�ci opłat za przejazd itp.  

7. W ka�dym poje�dzie powinna znajdowa� si� informacja, gdzie i do kogo pasa�erowie mog� 
kierowa� skargi i wnioski dotycz�ce jako�ci �wiadczonych usług przewozowych. 

8. Pasa�er ponosi wobec przewo�nika odpowiedzialno�� finansow�, za szkody powstałe wskutek 
uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urz�dze� komunikacyjnych. 

9. Przewo�nik nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu lub zmian trasy 
przejazdu, o ile spowodowane s� one sił� wy�sz�, niezawinionymi przyczynami o charakterze 
techniczno – eksploatacyjnym, zarz�dzeniem organów ruchu drogowego lub innych wła�ciwych 
organów, 

10.W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasa�erowi posiadaj�cemu wa�ny bilet,   
     przysługuje prawo kontynuowania podró�y na podstawie posiadanego biletu, nast�pnym   
     pojazdem zast�pczym podstawionym przez przewo�nika. 
11.Podczas jazdy zabronione jest przewo�enie osób postronnych w kabinie kierowcy oraz    
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     prowadzenie rozmów i spo�ywanie posiłków przez kieruj�cego pojazdem. 
12. W pojazdach obowi�zuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 
III. Tryb post�powania z rzeczami znalezionymi. 
 

 § 4. 
 
1. Znalazca rzeczy zagubionej lub porzuconej w poje�dzie, powinien przekaza� t� rzecz obsłudze 

pojazdu. 
2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy oddana przez niego rzecz, została przez obsług� 

pojazdu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych. 
3. Szczegółowe zasady post�powania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach, 

reguluj� odr�bne  przepisy. 
 
IV. Zasady korzystania z pojazdów. 
 

 § 5. 
 
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu 

przystankach i po całkowitym zatrzymaniu si� pojazdu. 
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach kra�cowych dozwolone jest dopiero po zako�czeniu 

czynno�ci zwi�zanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmian� kierunku 
jazdy. 

3. Obsługa pojazdu po zako�czeniu czynno�ci, o których mowa w ust.2, obowi�zana jest 
niezwłocznie podjecha� pojazdem na przystanek dla wsiadaj�cych ( nie dotyczy pojazdów 
uszkodzonych oraz pojazdów, których obsługa ma wyznaczon� przerw� na posiłek), w celu 
umo�liwienia osobom oczekuj�cym na przystanku zaj�cie miejsca w poje�dzie. 

4. W pojazdach wyposa�onych w automatyczne urz�dzenia do zamykania drzwi, zabronione jest 
ruszanie pojazdem z przystanku przed ich zamkni�ciem. 

5. Sygnał odjazdu pojazdu z przystanku, daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, �e 
wszystkie osoby wsiadaj�ce s� wewn�trz pojazdu, a wysiadaj�ce zd��yły ju� opu�ci� pojazd. 

6. Pasa�er zamierzaj�cy wysi��� na przystanku oznaczonym „na ��danie” obowi�zany jest 
wcze�niej uprzedzi� o tym obsług� pojazdu,. 

7. Pasa�erowie zajmuj�cy miejsca stoj�ce, powinni w czasie jazdy trzyma� si� przeznaczonych do 
tego uchwytów lub por�czy. 

8. Pasa�erowie, którzy zajm� miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na r�ku, 
obowi�zani s� do zwolnienia tych miejsc, w razie zgłoszenia ch�ci ich zaj�cia przez osoby, dla 
których miejsca te s� przeznaczone. 

9. Pasa�erowie nie mog� zajmowa� miejsca w pobli�u kieruj�cego pojazdem w sposób 
ograniczaj�cy jego pole widzenia, ani zachowywa� si� w sposób utrudniaj�cy kieruj�cemu 
prowadzenie pojazdu. 

10. Obsługa pojazdu mo�e odmówi� przewozu osób: 
- zagra�aj�cych bezpiecze�stwu lub porz�dkowi w poje�dzie, 
- uci��liwych dla innych pasa�erów, 
- odmawiaj�cych uregulowania opłaty za przejazd. 

11. Zabronione jest i traktowane jako zagro�enie bezpiecze�stwa lub porz�dku w poje�dzie: 
- nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu, 
- wsiadanie i wysiadanie po sygnale odjazdu, 
- zanieczyszczanie i za�miecanie pojazdu lub niszczenie jego urz�dze� i wyposa�enia, 
- wychylanie si� z pojazdu i opieranie o drzwi podczas jazdy, 
- spo�ywanie artykułów �ywno�ciowych mog�cych wyrz�dzi� szkod� innym pasa�erom lub    
   zanieczy�ci� wn�trze pojazdu, 
- granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urz�dze� radiofonicznych lub zakłócanie w   
   inny sposób spokoju w poje�dzie, 
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- wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju, 
- siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu, 
- wchodzenie do pojazdu w ły�worolkach, wrotkach lub w podobnym sprz�cie, 
- wykonywanie czynno�ci, które mog� narazi� współpasa�erów na szkody, obra�enia lub   
   niewygod�, 
- wykonywanie innych czynno�ci niedozwolonych w miejscach publicznych. 

12. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wynikaj�cej  z ust. 10 lub nieprzestrzegania   
      przepisów zawartych w ust. 11 pozostaj� w poje�dzie, obowi�zane s� go opu�ci� na wezwanie    
      obsługi pojazdu, słu�b nadzoru lub innych upowa�nionych do tego osób. W przypadku, gdy   
      b�dzie to miało wpływ na nie wykonanie lub opó�nienie kursu, pasa�er zostanie obci��ony   
      dodatkowymi kosztami, a w �adnym przypadku nie przysługuje mu zwrot warto�ci  
      skasowanego   biletu. 
13. W razie  wprowadzenia przez przewo�nika specjalnie oznakowanych pojazdów do przewozu   
      okre�lonych grup pasa�erów, osoby nie nale��ce do okre�lonych grup pasa�erów nie mog� by�   
      tym pojazdem przewo�one. 
 
V. Opłaty za przejazd. 
 

§ 6. 
 
1. Umow� przewozu zawiera si� przez zaj�cie miejsca w poje�dzie. 
2. Pasa�erowie obowi�zani s� do regulowania nale�no�ci za przejazd, zgodnie z obowi�zuj�cym 

cennikiem opłat ustalonych przez danego przewo�nika. 
3. Wysoko�� opłaty za przejazd oraz zakres ulg i zwolnie� z opłat, okre�la cennik wywieszony w 

ka�dym poje�dzie,  z uwzgl�dnieniem odr�bnych przepisów. 
4. Pasa�erowi nie wolno odst�powa� skasowanego biletu innej osobie. 
5. Bilet zniszczony jest niewa�ny. 
6. Bilet przed skasowaniem nie mo�e by� traktowany jako wa�ny bilet uprawniaj�cy do przejazdu. 
7. Pasa�er mo�e naby� bilet u prowadz�cego pojazd za odliczon� gotówk� tylko na przystankach 

pocz�tkowych, a w okre�lonych dniach i godzinach równie� na pozostałych przystankach. 
Czynno�� ta nie mo�e jednak spowodowa� zmiany ustalonego rozkładem jazdy czasu odjazdu. 

8. Prawo do nabywania i korzystania z biletów miesi�cznych posiadaj� wszystkie osoby 
korzystaj�ce z komunikacji lokalnej. 

10. Bilet miesi�czny uprawnia do nieograniczonej ilo�ci przejazdów na okre�lonej linii. 
11. Sprzeda�y biletów miesi�cznych dokonuj� punkty wyznaczone przez przedsi�biorców. 
12. Bilet miesi�czny z naklejonym hologramem lub innym oznaczeniem  powinien zawiera�   
      nast�puj�ce dane: 

- nazwisko i imi� posiadacza biletu oraz jego adres zamieszkania, 
- doł�czony znaczek odpowiedniej warto�ci na aktualny miesi�c,   

13. Bilet miesi�czny z jakimikolwiek poprawkami traktowany jest jako niewa�ny. 
14. Za niewa�ny traktowany jest równie� bilet miesi�czny zniszczony w takim stopniu, �e nie jest    
      mo�liwe odczytanie podstawowych danych zawartych  na bilecie. 
15. Posiadaj�cy bilety miesi�czne na oznaczone linie, mog� korzysta� z innych tego samego   
      przewo�nika  linii, na odcinkach   pokrywaj�cych si� z lini� oznaczon� na bilecie. 
16.  Bilet miesi�czny nie uprawnia do przewozu baga�u. Za baga� nale�y ui�ci� odr�bn� opłat�. 
 
VI. Przewóz baga�u i zwierz�t. 
 

 § 7. 
 
1. Pasa�erowie mog� przewozi� w pojazdach baga� r�czny, o ile istnieje mo�liwo�� takiego 

umieszczenia go w poje�dzie, �e nie utrudnia przej�cia i nie nara�a na zanieczyszczenie odzie�y 
innych pasa�erów, nie zasłania widoczno�ci kieruj�cemu pojazdem, ani w inny sposób nie 
zagra�a bezpiecze�stwu ruchu. 
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2. Pasa�erowie mog� równie� przewozi� małe zwierz�ta domowe, o ile nie s� one uci��liwe dla 
innych pasa�erów i s� zabezpieczone przed ucieczk� lub wyrz�dzeniem szkód pasa�erom. 

3. Przewóz du�ego psa mo�e odbywa� si� wył�cznie pod opiek� dorosłego pasa�era oraz pod 
warunkiem, �e pies jest trzymany na smyczy i ma zało�ony kaganiec. 

4. Przedmioty nie przekraczaj�ce rozmiarów 60x40x20 cm lub 10x10 cm przy długo�ci 100 cm 
oraz małe zwierz�ta, trzymane na kolanach i składane wózki dzieci�ce, a tak�e wózki 
inwalidzkie – nie podlegaj� opłacie. 

5. Za opłat� według Cennika Opłat, przewo�one mog� by� tak�e przedmioty o rozmiarach powy�ej 
60x40x20 cm, przedmioty o rozmiarach nie przekraczaj�cych 10x10 z długo�ci� od 100 cm do 
220 cm i przedmioty płaskie o rozmiarach od 60x40 cm do 100x90, wózki, rowerki dzieci�ce 
oraz psy. 

6. Dzieci i młodzie� oraz studenci ucz�szczaj�cy na zaj�cia do szkól muzycznych i plastycznych, 
maj� prawo do bezpłatnego przewozu instrumentów muzycznych oraz sztalug. Podstaw� do 
przewozu stanowi legitymacja szkolna lub studencka, z wyra�nie wskazan� nazw� szkoły lub 
kierunku studiów. 

7. W czasie przewozu wózka wraz z dzieckiem, dziecko musi by� z niego wyj�te, a je�li pozostaje 
w wózku – musi by� zabezpieczone odpowiednimi szelkami. 

8. Nadzór nad przewo�onym baga�em r�cznym i zwierz�tami sprawuje pasa�er, do którego baga� 
lub zwierz� nale�y. 

9. Baga�u i zwierz�t nie wolno umieszcza� na miejscach przeznaczonych do siedzenia. 
10. W pojazdach nie wolno przewozi�: 
- przedmiotów, które przekraczaj� rozmiary, podane w ust. 4, 
- przedmiotów, które mog� wyrz�dzi� szkod� innym pasa�erom, przez zanieczyszczenie lub    
   uszkodzenie ciała, odzie�y, albo które mog� uszkodzi� lub zanieczy�ci� pojazd (np. ostrych   
   narz�dzi, jak piły, biała bro� lub kosy, otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.) 
-  przedmiotów cuchn�cych, łatwo palnych, o wła�ciwo�ciach wybuchowych, �r�cych,   
   radioaktywnych, truj�cych oraz innych materiałów niebezpiecznych,  
-  przedmiotów wywołuj�cych uczucie odrazy, 
-  nabitej broni, za wyj�tkiem osób pełni�cych słu�b� publiczn� lub wojskow� w czasie przejazdu   
   słu�bowego. Nabita bro� w tym przypadku musi by� odpowiednio zabezpieczona. 
11.Je�li istnieje uzasadnione podejrzenie, �e pasa�er przewozi mimo zakazu przedmioty okre�lone   
     w   ust. 10, obsługa pojazdu obowi�zana jest odmówi� przewozu lub dalszego przewozu takich     
     osób i  przedmiotów. 
 
VII. Kontrola i opłaty dodatkowe. 
 

§ 8. 
 
1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów, s� osoby upowa�nione do tego przez przewo�nika, 

posiadaj�ce zamieszczony w widocznym miejscu identyfikator z numerem słu�bowym i 
zdj�ciem. 

2. W czasie korzystania ze �rodków komunikacji zbiorowej organizowanej przez przewo�ników w 
transporcie lokalnym, pasa�erowie zobowi�zani s� do posiadania i okazania w trakcie kontroli 
wa�nego biletu, zgodnego z obowi�zuj�cym Cennikiem Opłat okre�lonych przez danego 
przewo�nika 

3. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasa�erowie zobowi�zani s� do 
posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera, dokumentu uprawniaj�cego do takiego 
przejazdu. 

4. Kontrolerzy uprawnieni s� równie� do sprawdzania, czy pasa�erowie przewo�� baga� lub 
zwierz�ta na podstawie wa�nego biletu (biletów). 

5. Pasa�er, który przewozi baga� lub zwierz�ta niezgodnie z Regulaminem, zobowi�zany jest do 
uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z tre�ci� ust. 6. 

6. wysoko�� opłaty dodatkowej ustalana jest w nast�puj�cy sposób: 
1/ za przejazd bez wa�nego biletu – jako 50-krotno�� ceny najta�szego biletu jednorazowego 
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normalnego, obowi�zuj�cego u danego przewo�nika, 
2/ za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sob� do �rodka transportowego zwierz�t i rzeczy, a w 
szczególno�ci: 
- za zabieranie ze sob� do �rodka transportowego zwierz�t i rzeczy, za przewóz których 
przewiduje si� opłaty, bez uiszczenia tych opłat, oraz 
- za zabieranie ze sob� do �rodka transportowego rzeczy wył�czonych z przewozu albo rzeczy 
dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 
jako 20 krotno�� ceny najta�szego biletu jednorazowego normalnego obowi�zuj�cego u danego 
przewo�nika, 
3/ w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera, lub najdalej w ci�gu 7 dni od daty 
wystawienia dokumentu zobowi�zuj�cego do uiszczenia tej opłaty, wysoko�� opłaty 
dodatkowych ustalonych w pkt. 1 i 2 obni�a si� o 30%. 
4/ za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny – 
podró�ny obowi�zany jest ui�ci� opłat� dodatkow� ustalon� jako 150 – krotno�� ceny 
najta�szego biletu jednorazowego normalnego, obowi�zuj�cego u danego przewo�nika. 

7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo ��da� okazania 
dokumentu umo�liwiaj�cego stwierdzenie jego to�samo�ci. 

8. Spisywanie danych osobowych pasa�era powinno odbywa� si� wył�cznie w poje�dzie. 
9. Podczas dokonywania przez kontrolera czynno�ci zwi�zanych z wypisywaniem protokołu z 

kontroli biletów, pasa�er obowi�zany jest oczekiwa� w poje�dzie do czasu zako�czenia tych 
czynno�ci. 

10. W przypadku niemo�no�ci ustalenia to�samo�ci pasa�era, kontroler ma prawo zwróci� si� do 
funkcjonariusza Policji lub innych organów porz�dkowych które maj� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami uprawnienia do ustalania to�samo�ci osób, o podj�cie czynno�ci 
zmierzaj�cych do ustalania to�samo�ci podró�nego, 

11.Bilety i legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, �e s� fałszywe, kontroler mo�e  
     zatrzyma� za pokwitowaniem dokonanym na druku opłaty dodatkowej, sporz�dzaj�c   
     jednocze�nie notatk� z tej czynno�ci, niezwłocznie przekazywan� do wła�ciwego przewo�nika. 
12 Nale�no��  za przewóz  i opłata dodatkowa pobrana  od pasa�era posiadaj�cego  wa�ny bilet  

okresowy  imienny, którego nie miał podczas  przejazdu, podlegaj� zwrotowi,  a w przypadku  
wystawienia wezwania  do  zapłaty- umorzeniu, pod warunkiem okazania, nie pó�niej ni� w 
terminie 7 dni  do dnia przewozu, w jednostce  kontroluj�cej  wskazanej w protokole kontroli, 
wła�ciwego biletu zakupionego  przed dniem  kontroli i uiszczenia opłaty manipulacyjnej. 

13. Zasady okre�lone w ust. 12 stosuje si� odpowiednio  w razie posiadania przez pasa�era wa�nego    
     dokumentu  po�wiadczaj�cego  uprawnienia  do  bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego   
     nie miał podczas przejazdu. 
14.W przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty  przewozowej i opłaty  dodatkowej  w trybie    
     okre�lonym  w ust.  12   i 13podmiot upowa�niony do kontroli  biletów pobiera opłat�    
     manipulacyjn� w wysoko�ci trzykrotnej ceny  jednorazowego normalnego biletu. Opłaty  
     manipulacyjnej nie pobiera si�  od uczniów  szkół         podstawowych i gimnazjów. 
 
VIII. Postanowienia ko�cowe. 
 

 § 9. 
 
1. Przewo�nicy realizuj�cy przewozy w ramach komunikacji zbiorowej, ka�dy  w swoim zakresie, 

wykonuj� ci���ce na nich obowi�zki oraz przysługuj�ce im uprawnienia, wynikaj�ce z 
postanowienia Regulaminu. 

2. W sprawach nie obj�tych regulaminem, zastosowanie znajduj� wła�ciwe przepisy ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 roku   Nr 50, poz. 601, z pó� zm. ) 
oraz kodeksu cywilnego,   rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku 
w sprawie  sposobu  ustalenia wysoko�ci opłat dodatkowych  z tytułu przewozu osób, zabranych 
ze sob� do  przewozu  rzeczy i zwierz�t oraz wysoko�ci opłaty manipulacyjnej( Dz. U. z 2005 
roku, Nr 14, poz. 117) 


