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REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ GRODZISK MAZOWIECKI 

  

Rozdział I 

Podstawa prawna, przedmiot oraz zakres stosowania Regulaminu 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo 

Przewozowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180). 

2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, 

wykonywanego w przewozach autobusowych (komunikacji miejskiej) organizowanej przez Gminę 

Grodzisk Mazowiecki. 

3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym regularne przewozy 

autobusowe. 

 

Rozdział II 

Przepisy Ogólne 

§ 2 

1. Operator jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego 

do publicznej wiadomości rozkładu jazdy na poszczególnych liniach. 

2. Linia 0 w ramach komunikacji miejskiej jest linią bezpłatną. 

3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z 

miejsca odjazdu. 

 

§ 3 

 

1. Operator podaje do publicznej wiadomości aktualną Taryfę  i zapewnia zainteresowanym 

podróżnym bezpłatny dostęp do obowiązujących go Przepisów porządkowych.`   

§ 4 

Operator jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli: 

a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Operator nie mógł przewidzieć, ani 

zapobiec ich skutkom; 

b) klient nie zastosował się do Przepisów porządkowych; 

c) ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych 

środków transportowych;  

d) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub odrębnych przepisach. 

§ 5 

1. Operator ponosi wobec podróżnego pełne skutki odszkodowawcze w razie przedwczesnego odjazdu 

autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu 

przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa jego pracownika. 

2. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Operator ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy. 
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3. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone 

niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu. 

4. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Operatora 

ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami Ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu 

cywilnego. 

§ 6 

Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego 

bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Operatora  

i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej 

szkody. 

§ 7 

1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Operatora i pasażera w postępowaniu sądowym (po 

wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwania), określają przepisy art. 75 Ustawy Prawo przewozowe. 

2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze 

do Ustawy Prawo przewozowe. 

 

Rozdział III 

Regularny Przewóz Osób 

§ 8 

Operator w trakcie przewozów na linii organizowanej przez Gminę Grodzisk Mazowiecki musi zapewnić 

podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podczas 

przewozu autobusem. 

. 

§ 9 

1. Miejsce zatrzymania autobusu w trakcie realizacji kursu wskazują oznaczone odpowiednimi znakami 

przystanki autobusowe, ujęte w rozkładzie jazdy. 

2. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych 

w rozkładzie jazdy, zawsze kiedy pasażer zamierza wysiąść lub oczekuje na tym przystanku w celu 

rozpoczęcia podróży. 

3. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania 

spóźnionego podróżnego sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem. 

4. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami podróżni mogą wsiadać 

i wysiadać z autobusów tylko na oznaczonych w rozkładzie jazdy i na trasie przejazdu przystankach 

autobusowych. 

5. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca autobusu ma 

obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej lub oczekiwać we 

wskazanym miejscu na przyjazd służb ratunkowych. 

§ 10 

1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest 

stosować się do Przepisów porządkowych ogłoszonych przez Organizatora przewozów oraz do 

wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków 

przewozu osób i rzeczy. 

2. Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej 

z nim osoby, której bilet może okazać. 

3. O miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania. 
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4. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem: „dla inwalidy" lub „dla osoby z dzieckiem na ręku", 

winien je zwolnić dla osoby uprawnionej. 

5. W czasie jazdy podróżny winien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien 

otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz 

wskakiwać i wyskakiwać z autobusu. 

6. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy 

i w sposób uciążliwy dla współpodróżnych. 

7. W autobusach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i tzw. papierosów elektronicznych. 

§ 11 

1. Operator nie dopuszcza do przewozu i ma prawo, korzystając w razie potrzeby z pomocy organów 

porządkowych, usunąć z autobusu osoby: 

a) nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące 

się wskazówkom personelu Operatora; 

b) nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie publiczne; 

c) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla 

otoczenia;  

d) mogące zanieczyścić ubiór i bagaż innych pasażerów oraz wnętrze autobusu. 

2. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej liczby osób, niż wynosi liczba 

miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

3. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób, kierowca 

jest obowiązany poinformować o tym podróżnych oczekujących na przystankach. 

 

Rozdział IV 

Przewóz Rzeczy Podróżnego i Zwierząt 

§ 12 

1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, liczby i sposobu rozmieszczenia, 

mogą być przewożone bezpłatnie. 

2. Podróżny  ma prawo: 

a) przewiezienia ze sobą bezpłatnie: 

▪ rzeczy zaliczonej do bagażu podręcznego, o wymiarach (długość, szerokość, wysokość, 

obwód) nie przekraczających razem 200 cm, 

▪ wózka dziecięcego z dzieckiem i inwalidzkiego, jeśli podróżuje na nim osoba uprawniona, 

▪ psa oraz małych zwierząt domowych trzymanych na rękach, 

▪ psa-przewodnika jeśli podróżuje wraz z osobą niedowidzącą lub niewidomą, 

▪ rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których liczba, waga i wymiary nie pozwalają 

zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego, 

▪ roweru, hulajnogi lub urządzeń transportu osobistego (UTO), po uzyskaniu zgody 

kierowcy. 

3. Przedmioty, stanowiące bagaż, mogą być przewożone, jeżeli: 

a) nie tarasują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub 

niebezpieczeństwo; 

b) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach; 

c) nie zajmują przestrzeni zajmowanej przez innych pasażerów. 

4. W sytuacji przewozu psa musi on być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun 

winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa. 
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5. W autobusie nie wolno przewozić: 

a. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę innym podróżnym lub mieniu Operatora 

i utrudniających warunki odbywania podróży; 

b. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, 

celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, 

wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych; 

c. nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu 

na pełnione funkcje). 

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie 

wolno, Operator ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie 

potwierdzenia się podejrzeń odmówić zabrania go do przewozu. 

7. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust. 7), Operator dokonuje 

tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi 

przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych. 

 

Rozdział V 

Termin obowiązywania regulaminu 

§ 13 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

 


