CZECHOWICE-DZIEDZICE SP. Z O.O.
REGULAMIN ŒWIADCZENIA US£UG PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ
PRZEDSIÊBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
Rozdzia³ I Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin okreœla warunki œwiadczenia us³ug publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Przedsiêbiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) pojeŸdzie – rozumie siê przez to autobusy Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.,
2) przewozie – rozumie siê przez to przewóz osób, rzeczy, baga¿u rêcznego i zwierz¹t realizowany przez Przedsiêbiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. w trybie i na zasadach okreœlonych ustaw¹ z dnia 15 listopada
1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.),
3) przewoŸnik – rozumie siê przez to Przedsiêbiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.,
4) osobach uprawnionych do kontroli biletów – rozumie siê przez to kierowców, s³u¿by ruchu (pracownicy przedsiêbiorstwa
komunikacji), kontrolerów biletów lub osoby upowa¿nione legitymuj¹ce siê identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu.
3. Pasa¿erowie korzystaj¹cy z przejazdów pojazdami, kierowca, personel s³u¿by ruchu i nadzoru ruchu oraz osoby upowa¿nione do
kontroli biletów zobowi¹zani s¹ do przestrzegania przepisów porz¹dkowych.
4. Uwagi i polecenia kierowcy pojazdu oraz personelu s³u¿by ruchu i nadzoru ruchu skierowane do pasa¿erów powinny byæ podane
w sposób taktowny i uprzejmy. Na proœbê pasa¿era, kierowca pojazdu i personel s³u¿by ruchu i nadzoru ruchu zobowi¹zani s¹ do
udzielenia informacji dotycz¹cych przewozu, a w szczególnoœci czasu odjazdu z pocz¹tkowego przystanku, trasy przejazdu, itp.
5. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeŸdzie powinien przekazaæ tê rzecz kierowcy pojazdu za pokwitowaniem.

Rozdzia³ II Prawa i obowi¹zki przewoŸnika
1. PrzewoŸnik zobowi¹zany jest do umieszczenia w autobusach:
1) informacji o aktualnym cenniku op³at za us³ugi przewozowe,
2) informacji o uprawnionych do korzystania z ulg oraz bezp³atnych przejazdów,
3) informacji o wysokoœci op³at dodatkowych i manipulacyjnych,
4) wyci¹gu z Regulaminu œwiadczenia us³ug publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji o sposobie i miejscu
kierowania skarg, reklamacji i wniosków w sprawie us³ug œwiadczonych przez przewoŸnika.
2. PrzewoŸnik nie odpowiada za szkody powsta³e na skutek przerw w ruchu albo zmian trasy przejazdu pojazdu spowodowanych si³¹
wy¿sz¹, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarz¹dzeniem innych kompetentnych organów, itp.

Rozdzia³ III Prawa i obowi¹zki pasa¿era
1. Za zawarcie umowy przewozu uwa¿a siê wejœcie do pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach okreœlonych w rozk³adzie jazdy, po ca³kowitym
zatrzymaniu siê pojazdu.
3. Wsiadanie do pojazdu na pocz¹tkowych przystankach dozwolone jest dopiero po zakoñczeniu czynnoœci zwi¹zanych ze zmian¹
kierunku jazdy. Pasa¿erowie nie mog¹ przebywaæ w pojeŸdzie w czasie zmiany kierunku jazdy.
4. Kierowca po zakoñczeniu czynnoœci, o których mowa w pkt 3, obowi¹zany jest niezw³ocznie podjechaæ do przystanku dla wsiadaj¹cych w celu umo¿liwienia osobom oczekuj¹cym na przystanku zajêcie miejsca w pojeŸdzie, za wyj¹tkiem przerw technicznych lub
awarii.
5. W przypadku nie posiadania wa¿nego biletu lub dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego nale¿y obowi¹zkowo zakupiæ
bilet u kierowcy i bezzw³ocznie skasowaæ go w kasowniku.
6. Zakup biletu u kierowcy mo¿liwy jest wy³¹cznie za gotówk¹.
7. Pasa¿erowie zajmuj¹cy w pojeŸdzie miejsca stoj¹ce powinni w czasie jazdy trzymaæ siê uchwytów lub porêczy.
8. Dziecko przewo¿one w wózku powinno byæ zabezpieczone przed wypadniêciem.
9. W przypadku awarii autobusu podczas realizacji kursu, pasa¿erowi posiadaj¹cemu wa¿ny bilet przys³uguje prawo kontynuowania
jazdy z tym biletem nastêpnym autobusem tej samej linii lub innej linii przebiegaj¹cej t¹ sam¹ tras¹ albo autobusem zastêpczym
podstawionym przez przewoŸnika.
10. Pasa¿er ma prawo dochodziæ od przewoŸnika odszkodowania za szkody wynik³e z winy przewoŸnika, po zg³oszeniu tego faktu
kieruj¹cemu pojazdem niezw³ocznie po zdarzeniu.
11. Pasa¿er ma prawo poszukiwaæ rzeczy pozostawionej w pojeŸdzie, zg³aszaj¹c ten fakt u kierowcy w trakcie realizowania zadania
przewozowego lub u Dyspozytora Ruchu przewoŸnika po zakoñczeniu realizacji zadañ przewozowych.
12. Pasa¿er odpowiada wobec przewoŸnika za szkody powsta³e wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz
szkody powsta³e z jego winy w zwi¹zku z przewozem baga¿u lub zwierz¹t.
13. Pasa¿er zajmuj¹cy miejsce oznaczone „dla inwalidy", „dla osoby z dzieckiem na rêku" obowi¹zany jest zwolniæ to miejsce w razie
zg³oszenia siê osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone.
14. Pasa¿erowie nie mog¹ zajmowaæ miejsca w pobli¿u kieruj¹cego pojazdem w sposób ograniczaj¹cy jego pole widzenia oraz
zachowywaæ siê w sposób utrudniaj¹cy kieruj¹cemu prowadzenie pojazdu.
15. W pojazdach przewoŸnika pasa¿erowie maj¹ obowi¹zek wsiadania pierwszymi drzwiami.
16. Z obowi¹zku wsiadania pierwszymi drzwiami zwolnieni s¹ pasa¿erowie o ograniczonej sprawnoœci ruchowej, osoby niepe³nosprawne,
w podesz³ym wieku, matki z dzieæmi w wózkach, pasa¿erowie podró¿uj¹cy z baga¿em o ponadnormatywnych rozmiarach.
17. Wysiadanie z pojazdu odbywa siê drugimi i trzecimi drzwiami.
18. Wsiadaj¹c do pojazdu pierwszymi drzwiami nale¿y bez wezwania okazaæ kierowcy wa¿ny bilet lub dokument uprawniaj¹cy
do przejazdu bezp³atnego. Odpowiedni bilet nale¿y bezzw³ocznie skasowaæ w kasowniku.
19. Pasa¿erowie wymienieni w Rozdziale III pkt 16, wsiadaj¹cy innymi drzwiami ni¿ pierwsze, zobowi¹zani s¹ bez wezwania podejœæ
do kierowcy celem okazania biletu lub dokumentu upowa¿niaj¹cego do bezp³atnego przejazdu.
20. Do przejazdu pojazdami upowa¿niaj¹ tylko bilety emitowane przez przewoŸnika, bilety zakupione za pomoc¹ telefonu komórkowego
oraz w biletomacie lub dokumenty upowa¿niaj¹ce do przejazdu bezp³atnego.
21. Bilet zniszczony, uszkodzony lub nosz¹cy œlady poprawiania nie upowa¿nia do przejazdu.
22. Pasa¿er obowi¹zany jest posiadaæ wa¿ny bilet lub dokument uprawniaj¹cy do przejazdu bezp³atnego przez ca³y czas podró¿y
i okazaæ go na ¿¹danie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
23. Pasa¿erowi zabrania siê odstêpowaæ skasowanego biletu innej osobie.
24. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia, pope³nienie przestêpstwa, kieruj¹cy uprawniony jest
do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich s³u¿b, w szczególnoœci policji, stra¿y miejskiej, jednostki
ratowniczo-gaœniczej, placówki s³u¿by zdrowia.
25. Zabrania siê w pojazdach:
1) jazdy na stopniach,
2) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
3) wsiadania do pojazdu po sygnale zamykania drzwi,
4) zanieczyszczania i zaœmiecania pojazdu lub niszczenia jego urz¹dzeñ oraz wyposa¿enia,
5) wychylania siê z pojazdu i opierania siê o drzwi podczas jazdy,
6) spo¿ywania art. ¿ywnoœciowych mog¹cych zabrudziæ pasa¿erów lub zanieczyœciæ wnêtrze pojazdu, w szczególnoœci
lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek itp.,
7) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zak³ócania spokoju w pojeŸdzie,
8) przebywania w kabinie kierowcy,
9) przewo¿enia zwierz¹t na miejscach siedz¹cych,
10) wchodzenia do pojazdu na rolkach, deskorolkach, wrotkach oraz ich u¿ywania w pojeŸdzie,
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
12) wykonywania czynnoœci mog¹cych naraziæ wspó³pasa¿erów na szkody,
13) spo¿ywania alkoholu,
14) palenia wyrobów tytoniowych i im podobnych,
15) wnoszenia materia³ów ³atwo palnych, wybuchowych itp.,
16) wykonywania innych czynnoœci niedozwolonych w miejscach publicznych.

26. Osoby, które pomimo odmowy przewozu, wsiad³y do pojazdu lub nie przestrzegaj¹ przepisów o których mowa w pkt 25 niniejszego
Rozdzia³u i pomimo upomnienia nie stosuj¹ siê do wskazówek i poleceñ kierowcy pojazdu, personelu s³u¿by ruchu, nadzoru ruchu
i kontrolerów biletów obowi¹zane s¹ opuœciæ pojazd.
27. W przypadku, gdy pasa¿er odmówi opuszczenia pojazdu, kierowca pojazdu, personel s³u¿by ruchu lub nadzoru ruchu, a tak¿e osoby
uprawnione do kontroli biletów mog¹ zwróciæ siê o interwencjê policji lub stra¿y miejskiej.
28. Podró¿nemu, który odst¹pi³ od umowy przewozu oraz podró¿nemu, którego nie dopuszczono do przewozu lub którego usuniêto
z pojazdu w przypadkach, o których mowa w pkt 26 i pkt 27 niniejszego Rozdzia³u, przys³uguje zwrot nale¿noœci za bilet proporcjonalnie
do niewykorzystanego œwiadczenia przewozowego po potr¹ceniu odstêpnego w wysokoœci 20% ceny biletu. Warunkiem zwrotu
nale¿noœci jest z³o¿enie pisemnego wniosku w siedzibie przewoŸnika w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych zwrot
nale¿noœci za bilet oraz zwrot biletu. Zwrot nale¿noœci nastêpuje w kasie biletowej przewoŸnika w terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku.
29. Osoba niepe³nosprawna chc¹ca skorzystaæ z rampy wjazdowej w autobusach niskopod³ogowych powinna zg³osiæ taki zamiar
kierowcy pojazdu poprzez podniesienie rêki.
30. Kierowca pojazdu zobowi¹zany jest do opuszczenia rampy wjazdowej i udzielenia pomocy osobie niepe³nosprawnej zg³aszaj¹cej
takie ¿¹danie.
31. Osoba niepe³nosprawna przy wysiadaniu powinna odpowiednio wczeœnie zg³osiæ ¿¹danie wysiadania.

Rozdzia³ IV Przewóz rzeczy i baga¿u rêcznego
1. Pasa¿erowie mog¹ przewoziæ w pojazdach baga¿ rêczny tylko taki, którego umieszczenie w pojeŸdzie nie utrudnia przejœcia i nie
nara¿a na zabrudzenie pasa¿erów, nie zas³ania widocznoœci kieruj¹cemu pojazdem oraz nie zagra¿a bezpieczeñstwu.
2. Pasa¿erowie mog¹ przewoziæ w pojazdach ma³e zwierzêta trzymane na rêku, baga¿ podrêczny oraz wózki inwalidzkie i dzieciêce,
je¿eli istnieje mo¿liwoœæ takiego ich umieszczenia, aby nie utrudnia³y przejœcia i nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu pasa¿erów oraz
bezpieczeñstwa ruchu. Przewóz wymienionego baga¿u jest bezp³atny.
3. Psy mog¹ byæ przewo¿one, gdy maj¹ za³o¿ony kaganiec, nie zachowuj¹ siê agresywnie i s¹ trzymane na smyczy. Osoba przewo¿¹ca
psa zobowi¹zana jest posiadaæ w czasie przewozu wa¿ne zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce zaszczepienie psa przeciwko wœciekliŸnie.
4. Pasa¿er zobowi¹zany jest do zapewnienia nadzoru nad przewo¿onym baga¿em i zwierzêtami oraz podjêcia wszelkich czynnoœci
niezbêdnych dla zapobie¿enia mo¿liwoœci powstania szkód spowodowanych przez przewo¿one przedmioty i zwierzêta.
5. W pojazdach nie wolno przewoziæ przedmiotów niestanowi¹cych baga¿u podrêcznego w zwyczajnym jego pojêciu np. telewizor,
lodówka, pralka, itp.
6. Dopuszcza siê przewóz roweru o ile nie zachodz¹ szczególne okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce wniesienie roweru np. znaczna iloœæ
pasa¿erów w pojeŸdzie niepozwalaj¹ca na swobodne wprowadzenie, ustawienie roweru i jego zabezpieczenie.
7. Pojedyncze przedmioty stanowi¹ce baga¿ podrêczny i nieprzekraczaj¹ce rozmiarów 60 x 40 x 20 cm, zwierzêta trzymane na kolanach
np. psy, koty, ptaki w klatkach a tak¿e wózki inwalidzkie, wózki dzieciêce, sanki nie podlegaj¹ op³acie.
8. Za przewóz baga¿u przekraczaj¹cego rozmiary 60 x 40 x 20 cm, roweru oraz zwierz¹t nie trzymanych na kolanach obowi¹zuje bilet
zgodny z cennikiem.

Rozdzia³ V Prawa i obowi¹zki obs³ugi pojazdów
1. Kieruj¹cy pojazdem ma prawo odmówiæ przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
1) odmawiaj¹cym okazania lub zakupu wa¿nego biletu na przejazd albo okazania dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu
bezp³atnego,
2) zachowuj¹cym siê agresywnie,
3) u¿ywaj¹cym s³ów powszechnie uwa¿anych za obraŸliwe,
4) przewo¿¹cym baga¿ nieodpowiadaj¹cy warunkom okreœlonym w przepisach i niniejszym Regulaminie,
5) nietrzeŸwym, bêd¹cym pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych, uci¹¿liwym dla pasa¿erów lub obs³ugi pojazdu,
6) naruszaj¹cym przepisy Regulaminu, o których mowa w Rozdziale III pkt 25.
2. Kieruj¹cy pojazdem przed zamkniêciem drzwi i ruszeniem z przystanku zobowi¹zany jest upewniæ siê czy wszystkie osoby
wysiadaj¹ce opuœci³y pojazd a wsiadaj¹ce s¹ wewn¹trz.
3. Kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spo¿ywania posi³ków i palenia tytoniu.
4. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kieruj¹cy pojazdem ma prawo udostêpniæ pasa¿erom do wsiadania i wysiadania wy³¹cznie
wybrane drzwi.
5. W przypadku przyjêcia przez kierowcê zg³oszenia, o którym mowa w Rozdziale III pkt 27 kierowca jest zobowi¹zany do telefonicznego
powiadomienia o zaistnia³ej sytuacji Dyspozytora Ruchu przewoŸnika oraz do dokonania wpisu w kartê drogow¹.
6. Kieruj¹cy pojazdem ma obowi¹zek przyj¹æ od pasa¿era rzecz znalezion¹ w pojeŸdzie oraz przekazaæ j¹ Dyspozytorowi Ruchu
przewoŸnika.

Rozdzia³ VI Kontrola biletowa
1. Prawo do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniaj¹cych do bezp³atnych lub ulgowych przejazdów w pojeŸdzie przewoŸnika maj¹
kieruj¹cy pojazdem oraz osoby upowa¿nione przez przewoŸnika legitymuj¹ce siê identyfikatorem ze zdjêciem, pieczêci¹ i podpisem
wystawcy oraz numerem s³u¿bowym, zwani dalej kontrolerami.
2. W razie stwierdzenia braku wa¿nego biletu, dokumentu uprawniaj¹cego do bezp³atnego albo ulgowego przejazdu kontroler wystawia
wezwanie do zap³aty.
3. W razie posiadania przez podró¿nego wa¿nego dokumentu przewozu, którego nie mia³ podczas przejazdu, na³o¿ona op³ata
dodatkowa podlega umorzeniu w przypadku udokumentowania przez podró¿nego, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia przewozu,
uprawnieñ do bezp³atnego lub ulgowego przejazdu oraz po uiszczeniu op³aty manipulacyjnej.
4. Kontroler ma prawo w razie uzasadnionego podejrzenia, ¿e dokument przewozu albo dokument uprawniaj¹cy do przejazdu
bezp³atnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymaæ dokument za pokwitowaniem oraz przes³aæ go Policji
z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
5. Wystawienie op³aty dodatkowej lub wezwania do jej zap³aty mo¿e odbyæ siê wy³¹cznie w pojeŸdzie. Osoba, której wystawia siê op³atê
dodatkow¹ lub wezwanie do jej zap³aty zobowi¹zana jest oczekiwaæ w pojedzie do czasu zakoñczenia tych czynnoœci.
6. PrzewoŸnik nie odpowiada za dokumenty pozostawione przez pasa¿era kontrolerom bez pokwitowania.
7. Wystawiona op³ata dodatkowa lub wezwanie do jej zap³aty upowa¿nia do kontynuowania podró¿y do koñca trasy kursu, w którym
zosta³y one wystawione.
8. Od na³o¿onej op³aty dodatkowej pasa¿erowi przys³uguje pisemne odwo³anie do przewoŸnika. Odwo³anie mo¿e zostaæ wniesione
w terminie 14 dni od jej na³o¿enia. Odwo³ania z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. PrzewoŸnik upowa¿niony jest do
przekazania wniesionych odwo³añ celem ich weryfikacji firmie kontroluj¹cej bilety, która na³o¿y³a dan¹ op³atê dodatkow¹.
9. W szczególnych uzasadnionych przypadkach przewoŸnik ma prawo odst¹piæ od nale¿nej mu op³aty dodatkowej.

Postanowienia koñcowe
1. Skargi, reklamacje i wnioski dotycz¹ce œwiadczenia us³ug przewozowych przyjmuje Zarz¹d Spó³ki w siedzibie Spó³ki przy ulicy
Drzyma³y 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w ka¿d¹ œrodê w godz. 12:00-13:00.
2. Skargi, reklamacje i wnioski dotycz¹ce kontroli biletów nale¿y sk³adaæ w siedzibie Spó³ki w Biurze Zarz¹du przy ulicy
Drzyma³y 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w godzinach od 07:00 do 15:00 w dni robocze.
3. Skargi, reklamacje i wnioski wymagaj¹ formy pisemnej.
4. Skargi, reklamacje i wnioski rozpatrywane s¹ w terminie 14 dni od ich wp³ywu, a w sprawach skomplikowanych w terminie 30 dni.

www.pkm.czechowice-dziedzice.pl

