


Zał�cznik do Zarz�dzenia 

Nr III/149/2012 

Prezydenta Miasta Ostrowca �w. 

z dnia 7 marca 2012 roku 

REGULAMIN 

zasad korzystania z usług publicznych wykonywanych przez Miejskie Przedsi�biorstwo 

Komunikacji Spółka z o.o. Gminy Ostrowiec przy przewozie osób i baga�u r�cznego  

w autobusowej komunikacji miejskiej  

I. PRZEPISY OGÓLNE
§1 

1. Regulamin przewozu osób i baga�u r�cznego pojazdami komunikacji miejskiej  

w Ostrowcu �wi�tokrzyskim, zwany dalej "Regulaminem", obowi�zuje w pojazdach 

komunikacji miejskiej wykonywanej przez Miejskie Przedsi�biorstwo Komunikacji 

Spółka z o.o. Gminy Ostrowiec, zwany dalej ”MPK Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec".  

2. Przepisy okre�laj� podstawowe prawa i obowi�zki pasa�erów korzystaj�cych z usług 

komunikacji miejskiej wykonywanej przez "MPK Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec" a tak�e 

prawa i obowi�zki przewo�nika i osób reprezentuj�cych jego prawa.  

3. Wysoko�� opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej oraz system taryfowy 

obowi�zuj�cy przy przewozie osób i baga�u �rodkami komunikacji miejskiej okre�laj�
odr�bne przepisy.  

§2 
1. "MPK Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec" przewozi osoby i rzeczy wg zasad okre�lonych  

w niniejszym regulaminie. Przewóz osób odbywa si� przystosowanymi do tego 

pojazdami w regularnej komunikacji wg rozkładów jazdy podanych do publicznej 

wiadomo�ci.  

2. Przez "przewo�nika" rozumie� nale�y Miejskie Przedsi�biorstwo Komunikacji Spółka  

z o.o. Gminy Ostrowiec wykonuj�ce regularne przewozy osób w komunikacji 

zbiorowej.  

3. Przez okre�lenie „pojazdy" nale�y rozumie� autobusy publicznej komunikacji miejskiej 

przeznaczone do przewozu osób i baga�u r�cznego.  

4. Pasa�erowie korzystaj�cy z przejazdów oraz obsługa i personel nadzoru ruchu i kontroli 

biletów obowi�zani s� do przestrzegania postanowie� niniejszego regulaminu.  

II. PRAWA I OBOWI�ZKI PRZEWO�NIKA
§3  

1. Przewo�nik jest obowi�zany do zapewnienia podró�nym odpowiednich warunków 

bezpiecze�stwa i higieny oraz wygody i nale�ytej obsługi. 

2. Przewo�nik powinien podejmowa� działania ułatwiaj�ce podró�nym, w szczególno�ci 

osobom o ograniczonej zdolno�ci ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, 

korzystanie ze �rodków transportowych. 

3. Przewo�nik jest obowi�zany poda� do publicznej wiadomo�ci, w sposób zwyczajowo 

przyj�ty, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki. 

4. Przewo�nik zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgl�d do obowi�zuj�cych go 

przepisów przewozowych. 

5. Przewo�nik jest obowi�zany poda� do publicznej wiadomo�ci zakres swojego  

działania, a w szczególno�ci adresy punktów odprawy i sposób zawierania umowy 

przewozu. 



6. Przewo�nik wykonuj�cy regularne przewozy osób jest obowi�zany w szczególno�ci 

poda� do publicznej wiadomo�ci rozkład jazdy �rodków transportowych przez 

zamieszczenie informacji na wszystkich przystankach wymienionych w rozkładzie 

jazdy. 

7. Przewo�nik jest obowi�zany do okresowej aktualizacji i publikowania informacji  

o wykonywanej komunikacji. 

8. Przewo�nik jest zwolniony od obowi�zku przewozu, je�eli: 

1) zachodz� uniemo�liwiaj�ce przewóz okoliczno�ci, których przewo�nik nie mógł 

unikn�� ani zapobiec ich skutkom, 

2) klient nie zastosował si� do przepisów przewozowych, 

3) ze wzgl�du na przedmiot przewozu nie ma mo�liwo�ci jego wykonania przy u�yciu 

posiadanych �rodków i urz�dze� transportowych. 

9. 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.  

10. 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.  

11. 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�dzaniem organów ruchu drogowego 

lub innych wła�ciwych organów.  

12. Przewo�nik odpowiada za szkod�, jak� podró�ny poniósł wskutek przedwczesnego 

odjazdu �rodka transportowego.  

13. Podczas jazdy zabronione jest przewo�enie osób postronnych w kabinie kierowcy oraz 

prowadzenie rozmów, spo�ywanie posiłków przez kieruj�cego pojazdem.  

14. W pojazdach obowi�zuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spo�ywania alkoholu oraz 

przyjmowania innych �rodków odurzaj�cych. 

III. TRYB POST�POWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI 
§4 

1. Znalazca rzeczy zgubionej lub porzuconej w poje�dzie, powinien przekaza� t� rzecz 

obsłudze pojazdu.  

2. Szczegółowe zasady post�powania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi  

w pojazdach, reguluj� odr�bne przepisy.  

IV. PRAWA I OBOWI�ZKI PASA�ERA
§5 

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z nich dozwolone jest tylko na przystankach, po 

zatrzymaniu si� pojazdu i po otwarciu drzwi przez kierowc�. 
2. Pasa�er ponosi wobec przewo�nika odpowiedzialno�� finansow�, za szkody powstałe 

wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urz�dze�
komunikacyjnych na podstawie przepisów powszechnie obowi�zuj�cych. 

3. 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 tej samej linii lub innej linii przebiegaj�cej t� sam� tras�
albo pojazdem zast�pczym podstawionym przez przewo�nika.  

4. Pasa�er, który zamierza kupi� bilet u kierowcy autobusu, zobowi�zany jest wej�� do 

pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokona� zakupu a nast�pnie zaj�� miejsce 

siedz�ce w poje�dzie. Bilet czasowy zakupiony u kierowcy jest wa�ny do upływu 



czasu na jaki został zakupiony.  

5. Pasa�er, który nie posiada miejsca siedz�cego winien w czasie jazdy trzyma� si�
uchwytów i por�czy, dla unikni�cia upadku lub potr�cenia innych współpasa�erów.  

§6 
1. Pasa�erowie winni zajmowa� miejsca w taki sposób, aby nie utrudnia� kieruj�cemu 

pojazdem pola widzenia oraz obowi�zani s� zachowywa� si� w taki sposób aby nie 

zakłóca� spokoju innym współpasa�erom oraz nie utrudnia� kieruj�cemu prowadzenia 

pojazdu. 

2. Pasa�er zajmuj�cy miejsce oznaczone napisem "miejsce dla inwalidy" lub "dla osób  

z małym dzieckiem na r�ku" obowi�zany jest niezwłocznie zwolni� to miejsce w razie 

zgłoszenia si� na nie osoby, dla której miejsce to jest przeznaczone.  

§7 
1. Ka�dy pasa�er niezwłocznie po wej�ciu do autobusu obowi�zany jest skasowa� bilet 

o odpowiednim nominale na okre�lon� tras�, zgodnie z obowi�zuj�cym cennikiem 

opłat.     

2. Ka�dy pasa�er obowi�zany jest posiada� wa�ny bilet przez cały czas jazdy, okazywa�
go lub wr�czy� na ��danie osoby uprawnionej do kontroli biletów.  

3. Pasa�er korzystaj�cy z bezpłatnego przejazdu oraz z biletu ulgowego lub zni�kowego 

jest obowi�zany posiada� przy sobie i okazywa� na ka�de ��danie kontroluj�cych 

dokument uprawniaj�cy go do bezpłatnego przejazdu oraz ulgi lub zni�ki 

marketingowej. Brak takiego dokumentu upowa�nia osoby kontroluj�ce do ��dania 

opłaty dodatkowej jak za przejazd bez wa�nego biletu, ze wszystkimi sankcjami 

wynikaj�cymi z tego faktu.  

4. Posiadanie uprawnie� do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie zwalnia 

z obowi�zku posiadania biletu normalnego na przewóz baga�u lub zwierz�t.  
5. Bilety i dokumenty na okaziciela nale�y posiada� w czasie przejazdu i okazywa� na 

��danie kontrolerów biletów. 

6. W przypadku braku biletu lub dokumentu na okaziciela w trakcie kontroli, odwołania 

rozpatrywane s� wył�cznie przez Zarz�d Spółki. 

V. PRZEWÓZ RZECZY I BAGA�U R�CZNEGO 
§8 

1. Pasa�erowie mog� przewozi� w autobusach rzeczy i baga� r�czny, je�eli istnieje 

mo�liwo�� takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania  

z przewozu innym pasa�erom i nie nara�ały ich na szkody, a tak�e nie zagra�ały lub 

utrudniały prowadzenie autobusu. 

2. Baga�u, rzeczy i zwierz�t nie mo�na umieszcza� na miejscach przeznaczonych do 

siedzenia. 

3. Opłacie baga�owej (opłata normalna, według obowi�zuj�cej taryfy na danej trasie) 

podlegaj�: 
1) baga�, którego co najmniej dwa wymiary przekraczaj� norm�: 60x40x20 cm, 

2) plecak ze stela�em, 

3) zwierz�ta wi�ksze, przy uwzgl�dnieniu obowi�zku wyposa�enia w kaganiec i smycz. 

4. Dopuszcza si� przewo�enie roweru, ale wył�cznie w przypadku niewielkiego 

napełnienia autobusu oraz za wyra�n� zgod� kieruj�cego pojazdem; w czasie przewozu 

rower winien by� odpowiednio zabezpieczony, tak by nie zagra�ał bezpiecze�stwu  

i komfortowi jazdy pozostałych pasa�erów. 



5. Nie podlegaj� opłacie za przewóz:     

1) przedmioty nie przekraczaj�ce rozmiaru 60x40x20 cm, 

2) wózki dzieci�ce, przy czym w czasie przewozu dziecko musi by� wyj�te z wózka   

je�li nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegaj�cymi przed wypadni�ciem z wózka, 

3) małe zwierz�ta trzymane na kolanach lub r�kach, 

4) psy - przewodnicy towarzysz�ce osobom niewidomym, 

5) instrumenty muzyczne, 

6) wózki inwalidzkie. 

6. Kategorycznie zabrania si�:  
1) przewo�enia w autobusach: broni (z wyj�tkiem osób uprawnionych), materiałów 

wybuchowych, �r�cych, cuchn�cych lub mog�cych w jakikolwiek sposób utrudnia�
pozostałym osobom korzystanie z przejazdu, powoduj�c np. zabrudzenie odzie�y, 

przedmiotów; zakłócaj�ce gło�n� muzyk� spokój innych osób itp.,  

2) palenia tytoniu, spo�ywania alkoholu oraz przyjmowania innych �rodków 

odurzaj�cych w pojazdach komunikacji miejskiej.  

VI. KONTROLA BILETÓW 
§9 

Rozpocz�cie kontroli powinno by� ogłoszone przez kontroluj�cego w miar� dono�nym 

głosem a jednocze�nie kierowca pojazdu dokonuje blokady kasowników.  

§10  
Kasowanie przez pasa�era biletu po rozpocz�ciu kontroli jest niedopuszczalne i traktowane 

jako jazda bez wa�nego biletu, skutkuj�ca obowi�zkiem uiszczenia przez pasa�era opłaty 

dodatkowej, chyba �e kontroler i pasa�er rozpocz�li podró� na tym samym przystanku.  

§11  
1. Pasa�er ma obowi�zek okaza� kontroluj�cemu wła�ciwy bilet uprawniaj�cy go do 

przejazdu danym kursem.  

2. Pasa�er, który nie posiada wa�nego biletu lub posiada bilet zniszczony, którego 

identyfikacja jest utrudniona lub niemo�liwa ma obowi�zek ui�ci� opłat� nale�n� za 

przewóz oraz opłat� dodatkow� do r�k kontrolera, w/g obowi�zuj�cej w danym dniu 

taryfy opłat dodatkowych lub przyj�� wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

3. Pasa�er, który nie posiada wa�nego biletu, a jednocze�nie nie posiada przy sobie 

odpowiedniej ilo�ci gotówki na uiszczenie opłaty dodatkowej do r�k kontrolera lub 

odmawia uiszczenia takiej opłaty, jest obowi�zany okaza� kontrolerowi wiarygodny 

dokument to�samo�ci z fotografi�.  
4. Kontroluj�cy jest obowi�zany spisa� dane personalne pasa�era bez wa�nego biletu  

i wr�czy� mu wezwanie do uiszczenia opłaty wraz z udzieleniem informacji co do 

miejsca i terminu jej uiszczenia.  

5. Miejscem przeprowadzania kontroli jest autobus. Kontroler w uzasadnionych 

przypadkach, ma prawo kontynuowania czynno�ci słu�bowych poza autobusem o ile 

nie stanowi to �adnego zagro�enia zarówno dla samego kontrolera jak i dla pasa�era, 

b�d� innych, postronnych osób. 

6. Koszty dodatkowe zwi�zane z interwencj� słu�b porz�dkowych ponosi pasa�er.  

§12  
1. Pasa�er nie mo�e legitymowa� si� biletem przed jego skasowaniem jako biletem 

wa�nym 

upowa�niaj�cym do przejazdu i w takim przypadku jest obowi�zany ui�ci� opłat�
nale�n� za przejazd oraz opłat� dodatkow� jak za przejazd bez wa�nego biletu. 



2. Niedozwolone jest korzystanie z biletu wielokrotnie skasowanego, o zani�onym 

nominale, zniszczonego lub skasowanego w innym poje�dzie (dopuszcza si�
korzystanie z biletu skasowanego w innym poje�dzie wył�cznie w przypadku 

odr�bnych uregulowa� – np. bilet czasowy). 

§13 
1. Pasa�er ma prawo ��da� od kontroluj�cego okazania identyfikatora upowa�niaj�cego do 

dokonywania kontroli.  

2. Ka�da osoba upowa�niona do kontroli biletowej posiada swój indywidualny numer 

słu�bowy, który stanowi jej identyfikacj�. Dane personalne osób kontroluj�cych s�
niejawne i kontroler nie ma obowi�zku ujawniania ich pasa�erowi. 

§14 
1. Kontrolerzy MPK sp. z o.o. lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo 

osoba przez niego upowa�niona, legitymuj�c si� identyfikatorem umieszczonym  

w widocznym miejscu, mo�e dokonywa� kontroli dokumentów przewozu osób lub 

baga�u. 

 2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególno�ci: 

1) nazw� przewo�nika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, 

2) numer identyfikacyjny osoby dokonuj�cej kontroli dokumentów przewozu osób 

lub baga�u, 

3) zdj�cie kontroluj�cego, 

4) zakres upowa�nienia, 

5) okres wa�no�ci, 

6) piecz�� i podpis wystawcy (przewo�nika lub organizatora publicznego 

transportu zbiorowego). 

 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu kontroler lub 

organizator    publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upowa�niona 

pobiera wła�ciw� nale�no�� za przewóz i opłat� dodatkow� albo wystawia wezwanie do 

zapłaty. 

4. W razie stwierdzenia braku wa�nego dokumentu po�wiadczaj�cego uprawnienie do 

bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler lub organizator publicznego transportu 

zbiorowego albo osoba przez niego upowa�niona pobiera wła�ciw� nale�no�� za 

przewóz i opłat� dodatkow� albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana nale�no�� za 

przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadaj�cej 

kosztom poniesionym przez przewo�nika lub organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, podlegaj� zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu,  

w przypadku udokumentowania przez podró�nego, nie pó�niej ni� w terminie 7 dni od 

dnia przewozu, uprawnie� do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. 

5. W razie posiadania przez podró�nego wa�nego dokumentu przewozu, którego nie miał 

podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania nale�no�ci za przewóz i opłaty dodatkowej 

stosuje si� przepis ust. 4 zdanie drugie. 

6. Przewo�nik mo�e okre�li� w regulaminie przewozu lub taryfie obni�enie wysoko�ci 

opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty. 

7. Kontroler lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego 

upowa�niona ma prawo: 

1) w razie odmowy zapłacenia nale�no�ci - ��da� okazania dokumentu umo�liwiaj�cego 

stwierdzenie to�samo�ci podró�nego, 



2) w razie niezapłacenia nale�no�ci i nieokazania dokumentu - uj�� podró�nego                        

i niezwłocznie odda� go w r�ce Policji lub innych organów porz�dkowych, które maj�
zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podró�nego i podj�cia czynno�ci 

zmierzaj�cych do ustalenia jego to�samo�ci, 

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, �e dokument przewozu albo dokument 

uprawniaj�cy do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - 

zatrzyma� dokument za pokwitowaniem oraz przesła� go prokuratorowi lub Policji,  

z powiadomieniem wystawcy dokumentu. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza 

Policji lub innych organów porz�dkowych, podró�ny obowi�zany jest pozosta�  
w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez 

przewo�nika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osob� przez 

niego upowa�nion�. 
9. Niezale�nie od osób kontroluj�cych wa�no�� biletów na trasie osob� upowa�nion� do 

kontroli biletów jest w ka�dym czasie i miejscu kierowca pojazdu. 

10. Kontroluj�cy s� zobowi�zani do uprzejmego, taktownego i kulturalnego zachowania si�
wobec pasa�erów. 

11. Kontroluj�cy s� zobowi�zani na ��danie pasa�erów udziela� im wszelkich niezb�dnych 

informacji dotycz�cych taryfy opłat, rodzaju skasowanych biletów, przebiegu linii 

komunikacyjnych, poł�cze� w razie konieczno�ci przesiadek oraz wysoko�ci opłat 

dodatkowych i sposobu ich regulowania. 

12. Kontroluj�cy ma prawo ��da� od pasa�era legitymuj�cego si� uprawnieniami do ulgi 

dokumentu uprawniaj�cego do takiej ulgi, jak równie� dokumentu uprawniaj�cego do 

bezpłatnego przejazdu.  

§15  
Ka�dy kontroluj�cy ma prawo pobierania na miejscu w gotówce opłaty nale�nej za 

przejazd wraz z opłat� dodatkow� za przejazd bez wa�nego biletu. W takim przypadku 

wr�cza pasa�erowi pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, linii autobusowej  

i własnego numeru słu�bowego. Identyczne dane winien zamie�ci� na wezwaniu do 

uiszczenia opłaty dodatkowej.  

§16  
Obsługa pojazdu mo�e odmówi� przewozu osoby nietrze�wej oraz osoby naruszaj�cej 

swoim zachowaniem elementarne normy i zasady porz�dku i spokoju społecznego, jak 

równie� przewozu osoby niebezpiecznej lub uci��liwej dla innych pasa�erów, lub 

przewo��cej niedozwolone przedmioty.  

VII. REKLAMACJE I SKARGI 
§17 

Reklamacje oraz skargi pasa�erów dotycz�ce jako�ci wykonywanych usług   

przez MPK sp. z o.o. Gminy Ostrowiec �w. przyjmuje upowa�niony pracownik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Urz�du Miasta Ostrowca �w. z siedzib� ul. Głogowskiego 3/5  

27-400 Ostrowiec �w. w ka�dy roboczy dzie� tygodnia w godz. 7.30 – 15.30.

§18 
Reklamacje oraz skargi i uwagi pasa�erów dotycz�ce pracy kontrolerów przyjmuje  

upowa�niony pracownik MPK Sp. z o. o. w Ostrowcu �wi�tokrzyskim w siedzibie Spółki  

ul. Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec �wi�tokrzyski w ka�dy roboczy dzie� tygodnia  

w godzinach pracy oprócz sobót, niedziel i dni �wi�tecznych, a rozpatruje merytorycznie 

Zarz�d MPK Sp. z o. o. w Ostrowcu �wi�tokrzyskim.  



§19 
1. Zarz�d Miejskiego Przedsi�biorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrowcu 

�wi�tokrzyskim jest upowa�niony do rozpatrywania i podejmowania ostatecznych 

decyzji w sprawach dotycz�cych sporów mi�dzy pasa�erem a kontroluj�cym co do 

wa�no�ci biletów na przejazdy komunikacji miejskiej w terminie 14 dni.   

2. Zarz�d Miejskiego Przedsi�biorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrowcu 

�wi�tokrzyskim upowa�niony jest do podejmowania decyzji w kwestii ostatecznej 

wysoko�ci nale�nej opłaty dodatkowej za przejazd pasa�era bez wa�nego biletu, b�d�
przewóz baga�u lub zwierz�t bez wa�nego biletu, po uwzgl�dnieniu okoliczno�ci 

szczególnych dotycz�cych pasa�era.  

         Prezydent Miasta 
    Ostrowca �wi�tokrzyskiego 
           Jarosław Wilczy�ski


