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Stalko Przybysz i Wspólnicy S  Jawna

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGA
OBOWI ZUJACY NA LINIACH REGULARNYCH 

Rozdzi . Przepisy ogólne 

Regulamin przewozu osób i bag u, zwany dalej 
regulaminem, okre la przepisy por dkowe oraz warunki 
przewozu osób i bag u wykonywanego przez 
przewo nika – STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp. J. 

§ 1 De nicje
1. U e w regulaminie de nicje ozn

1) pojazd - rodek ranspor u wykorzys ywany przez
przewo nika,
2) bile  - w ny dokumen , inny dowód zawarcia 
umowy przewozowej lub dane po e na
wer kacj  zawarcia umowy przewozowej
3) przewo nik - podmio  wykonu  us ugi
przewozowe pojazdami,
4) przewóz - ranspor  osób oraz bag u wykonywany
przez przewo ników,
5) pas er – osoba zyczna, k óra zawar a umow
przewozu,
6) bag pods awowy - bag órego waga nie
przekracza 20 kilogramów, a wymiary umo liwi
umieszczenie w luku bag owym,
7) bag  podr czny – bag  k órego waga nie
przekracza 5 kilogramów, a wymiary umo liwiaj  
umieszczenie na pok adzie pojazdu,
8) bag dod owy - bag b d y przedmio ami
ponadnorm wnymi, np. rower, nar y, dod owa
s ka bag u, ins rumen y muzyczne,
9) bile  - dokumen  po wierd y zawarcie umowy
przewozu, s anowi  równie  ubezpieczenie
pas era,

§ 2 Warunki ogólne
1. Za chwil  zawarcia umowy przewozu uw  si
momen  nabycia przez pas era bile u na przejazd.
2. Zawarcie umowy na przejazd wymaga
udokumen owania przewo nikowi przed rozpocz ciem
przewozu przys ugu h uprawnie  do przewozu,
przewozu ulgowego, przewozu bag u lub okazania
dokumen u uprawni ego do zaj cia miejsca w
poje dzie bez uiszczania op przejazd.
3. W przypadku naruszenia przez podró nego
pos anowie  okre lonych w us . 2, umowa przewozu
zos aje zawar a przez samo zaj cie miejsca w au obusie
lub umieszczenie bag u. Podró ny ponosi wówczas 
konsekwencje okre lone w regulaminie ane z
brakiem ego bile u na przewóz osób i/lub rzeczy.
4. Przewóz osób i rzeczy odbywa si  w oparciu o 
odpowiedni bile , w ny na okre lony dzie , godzin  i 
ras  przejazdu. 

5. Dzieci poni ej 8 roku cia mog  podró ow
wy nie z opiekunem. Przewo nik nie ponosi dnej
odpowiedzialno ci za osob  ma ole ni  podró u  bez
opieki. Za dzia ania osoby ma ole niej ponosz
odpowiedzialno odzice lub opiekunowie prawni.
6. Podró ny, k óry posiada bile  na przejazd lub 
dokumen  uprawni  do przejazdu, ma prawo

1) do przejazdu w relacji na jak opiewa bile  i w
okre lonym au obusie, oraz przewiezienia ze sob
bezp e

1) rzeczy zaliczonych do bag u podr cznego,
2) ma ych zwier  i p aków domowych pod
warunkiem przewo enia ich na kolanach w
odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do ich
ranspor u bez u rudniania podró  innym

pas erom,
3) cer y kowanego psa przewodnika (w przypadku 
osób niewidomych),
4) sk adanego wózka inwalidzkiego, je li pas er jes
u kownikiem iego wózka.

§ 3 Odpowiedzialno  i obowi zki pr nika
1. Przewo nik odpowiada za przewóz pas erów do ich
miejsca przeznaczenia okre lonego w bilecie.
2. Je eli z jakiejkolwiek przyczyny niezale nej od
przewo nika, przewo nik nie jes  w s anie dowie  
pas era do miejsca przeznaczenia w asnymi pojazdami, 
pas er ma wybór pomi d

1) kon ynu podró  lub zmian  rasy do miejsca
docelowego, bez dod owych kos ów i na warunkach 
porównywalnych do warunków przewidzianych w 
umowie ranspor owej, w najwcze niejszym mo liwym 
erminie, 

2) zwro em ceny bile u oraz, w s osownych 
przypadkach, nieodp  powro n  us ug  pojazdem
do punk u rozpocz cia podró y, okre lonego w
umowie ranspor owej, w najwcze niejszym mo liwym 
erminie.

3. W przypadku awarii pojazdu podczas podró y
przewo nik zapewnia mo liwo  kon ynuowania podró y
innym pojazdem z miejsca wys pienia awarii lub
ranspor  z miejsca wys pienia awarii do

odpowiedniego miejsca oczekiwania, z k órego mo liwe
b dzie kon ynuowanie podró
4. Przewo nik nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody
pows a e z przyczyn niezale nych od przewo nika, w
szczególno ci ie jak

1) wypadki lub kolizje drogowe powodu e opó nienia
na rasie au obusu,
2) kowo rudne warunki mosferyczne,
3) zas osowanie si  do da  s u b mundurowych,

4) mier lub wypadek na drodze,
5) ak y wandalizmu i roru,
6) zamkni cie drogi, objazdy, w kowe n enie
ruchu,
7) inne okoliczno ci niezale ne od przewo nika.

6. Wszelkie pows a e szkody, na k óre pas er zos
n ony podczas przewozu, powinny b  zg oszone
niezw ocznie po ich ujawnieniu i po wierdzone pisemnie
przez obs ug  pojazdu w momencie, w k órym je 
ujawniono.
7. Pas er odpowiada za zawinione przez siebie,
wzg ie przez osob  pozos  pod swo  opiek
uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych
ur dze  przewo nika i obowi ny jes  zap aci  
odszkodowanie z ego u u w wysoko ci rzeczywis ych 
kos ów wyr dzonej szkody.
8. Przewo nik podaje do publicznej wiadomo ci

1) rozk ad jazdy,
2) informacje o cenach i warunkach sprzed y bile ów.

Rozdzi I. Bilety 

§ 4 Bilety jednorazowe i kontrola biletów
1. Zakupiony bile  z okre leniem d i godziny odjazdu
w ny jes  wy nie w okre lonym dniu i kursie, oraz na
okre lone rasie nieprzerwanej podró pomi dzy
widnie i na nim przys ankami.
2. Przewo nik prowadzi sprzed  bile ów jednorazowych
bez rezerwacji konkre nych miejsc u kierowcy pojazdu.
3. Bile  nab u kierowcy w czasie wykonywania kursu
w ny jes  wy nie n n kurs.
4. Wydrukowany bile  s anowi fak ur  VAT zgodnie z § 3
pk  4 rozpor dzenia Minis ra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wys awiania fak ur (Dz. U. z 2013 r.,
poz.1485).
5. Przekazywanie bile u innym pas erom jes  
zabronione.
6. Bile  mo e zos uznany za niew ny, je li jes
zniszczony, uszkodzony b d  zos a y przeprawione na
nim dane o podro
7. Podczas przejazdu pas er jes  obowi ny posiad
w ny bile  lub dokumen  uprawni  do bezp ych
przejazdów i przeds awi go do kon roli na k de danie
kon rolera bile ów.
8. Pas er jes  obowi ny bez dod owego wezwania
ok kierowcy i kon rolerowi bile ów dokumen y
uprawni e do przejazdu ulgowego.
9. Pods aw do zwro u nale no ci za bile  jes  orygin
bile u. Zwro u nale no ci za bile  dokonuje si
przelewem na nr rachunku bankowego wskazany przez 
pas era lub w go ówce w siedzibie przewo nika.
10. Upow nionymi do kon roli bile ów osoby
legi e si  rmowymi iden k mi rzymanymi 
w widocznym miejscu podczas kon roli. 
11. W przypadku s wierdzenia przez kon rolera bile ów
braku odpowiedniego lub wa nego bile u, braku
w nego dokumen u po wiadczaj cego uprawnienie do
bezp ego albo ulgowego przejazdu, lub naruszenia
przepisów o przewozie rzeczy i zwier , kon roler 
bile ów wzywa do uiszczenia op  przewidzianych w
cenniku.
12. W razie uzasadnionego podejrzenia, e bile  albo
dokumen  uprawni  do przejazdu bezp nego lub
ulgowego jes  podrobiony lub przerobiony, albo u ny
przez osob , do k órej on nie nale y lub nieuprawnion
kon roler bile ów ma prawo r  bile  lub
dokumen  za pokwi owaniem, na o y  op  dod ow
przewidzian w cenniku, a dokumen  przek  do
najbli go komis  Policji.
13. W przypadku spowodowania za rzymania lub zmiany
rasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca

obowi ny jes  do uiszczenia op dod owej w
wysoko ci 100 z . Uiszczenie op  dod owej nie
zwalnia sprawcy za rzymania lub zmiany rasy pojazdu 
od odpowiedzialno ci za pokrycie rzeczywis ej szkody w
wysoko ci przew ej na o on op

§ 5 Zasady korzystania z biletów miesi cznych
1. Podczas wsiadania do au obusu pas er korzys  z 
bile u miesi cznego zobowi ny jes  ok  kar  bile u
miesi cznego kierowcy w celu sprawdzenia danych
zawar ych na nim,  a  nas ie zarejes row  przejazd 
poprzez pr o enie jej na ok. 2 sekundy do czy nika
znajdu ego si  w górnej cz ci bile erki.
2. O w no ci bile u wiadczy pojedynczy sygna  bile erki
akcep u  dane zawar e na karcie bile u miesi cznego.
3. Pas er ma obowi ek przeds awi  na wezwanie
kierowcy lub kon rolu ego, oprócz kar y bile u
miesi cznego, paragon skalny wraz z dokumen em
o mo ci, a w przypadku bile ów obj ych ulg

us awow , równie  dokumen em uprawni  do ulgi.
Brak k óregokolwiek z wymienionych dokumen ów
b dzie rak owany jako przejazd bez bile u, w ku z 
czym pas er zobowi ny b dzie wykupi  bile
jednorazowego przejazdu.
4. Bile  miesi czny jes  wys awiany na okres od
pierwszego do os iego dnia danego miesi
kalendarzowego. Bile  upow nia do wielokro nego
przejazdu, w danym miesi u na liniach, dla k órych
zos a  wys awiony.
5. Bile  miesi czny obowi zuje ylko na liniach
obs ugiwanych przez przewo nika S alko Przybysz i 
Wspólnicy Spó ka Jawna.
6. Bile  miesi czny uprawnia do przejazdów ylko
pas era, k órego dane osobowe zos a y w nim

wskazane. 
7. Bile  miesi czny jes  imienny. Dane osobowe
wskazane na bilecie miesi cznym mus  b  zgodne z
danymi osobowymi zawar ymi w dokumencie o mo ci
pas era.
8. Bile  miesi czny jes  w ny nie z paragonem

skalnym po wierd ym wniesienie op  za dany
miesi  za bile  miesi czny. Pas er nie mo e korzys  z
przewozu ylko na pods awie jednego z ych
dokumen ów, a mianowicie bile u miesi cznego lub
paragonu skalnego.
9. Przy okazywaniu bile u miesi cznego ulgowego nale y
przeds awi  dokumen  uprawni  pas era do
korzys ania ze zni ki.
10. Pas r nie mo e upow ni  osób rzecich do
korzys ania z imiennego bile u miesi cznego.
11. Bile  u  przez osob  nieuprawnion  zos anie

rzymany przez kon rolu ego lub kierowc . Pas er 
legi y si  nie swoim bile em zos anie ukarany k
za przejazd bez bile u w wysoko ci 200 z . Przewo nik
mo e ak e  wprowadzi  zakaz  korzys ania z bile ów
miesi cznych przez osob , k óra u c  bile u i osob
bezprawnie go u  Zakaz okre lony w zdaniu
poprzednim nie do yczy pas era, je li kar a bile u
miesi cznego zos anie u racona, a fak  en zos anie
zg oszony niezw ocznie przewo nikowi.
12. Pas er mo e posiad  ylko jeden imienny bile
miesi czny.
13. W celu  uzyskania bile u miesi cznego na linie J, W, T
pas er winien zg osi  si  osobi cie do punk u sprzed y
bile ów w dniach od 25 dnia mi ego miesi  do 5
dnia miesi  w a ciwego, w dni robocze, w godzinach

– 19  
14. Do uzyskania  kar y bile u miesi cznego po rzebne
jes  zdj cie pas era, jego dokumen  o mo ci, a w 
przypadku bile u ulgowego dokumen  upow ni  do
ulgi w przejazdach komunik  publiczn , zgodnie z
przepisami us awy z dnia 20 czerwca 1992 r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami 
publicznego ranspor u zbiorowego ( eks  jednoli y
Dz.U.2012.1138 z pó n. zm.) oraz ak ów wykonawczych
do niniejszej us awy, a ak e zgoda pas era na 
prze warzanie jego danych osobowych (zgodnie z us aw
z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 
Nr 133 poz.833). 
15. Dokumen  upow ni  do zni ki musi posiad
ermin w no ci obejmu   pe ny miesi  w czasie

k órego pas er korzys b dzie ze zni ki.
16. Wydanie pierwszej kar y bile u miesi cznego jes
bezp e. Za wyrobienie kolejnej kar y bile u
miesi cznego pobierana jes  op a a w wysoko ci 10 z  
bru o.
17. Przed u enie bile u na kolejne miesi e mo e odb
si  u kierowcy au obusu linii, dla k órych bile
wys awiono, z zachowaniem pk . 4, 8 oraz 9 niniejszego
paragrafu. 

Rozdzi II. Przewóz osób 

§ 6 Przystanki i organizacja podró y
1. Miejsce rzymania si  pojazdu na rasach w 
regularnym przewozie osób wskazu  oznaczone
odpowiednio przys anki au obusowe.
2. Nazwy przys anków au obusowych, ze wskazaniem

r cych si  na nich au obusów, podaje si  do
wiadomo ci publicznej w rozk adzie jazdy.
3. Do obowi ków przewo nika nale  rzymywanie
pojazdu na przys ankach przewidzianych w rozk adzie
jazdy.
4. Podró ni mog siad i wysiad pojazdów lko na
przys ankach umieszczonych w rozk adzie jazdy.
Pierwsze s wo przed wsiadaj cymi m  osoby 
opus e pojazd.
5. Przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego oraz
podczas przewozu, podró ny obowi ny jes  s osowa  
si  do wskazówek kierowcy, k óry odpowiada za
zapewnienie w a ciwych i bezpiecznych warunków
przewozu osób i rzeczy.
6. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone
jes  ylko na przys ankach po za rzymaniu si  pojazdu.
Pierwsze s wo przed wsiadaj cymi m  osoby 
opus e pojazd.
7. Zabrania si  wsiadania i wysiadania z pojazdu

1) podczas ruchu pojazdu,
2) przed ca kowi ym o warciem drzwi pojazdu.

8. Pas erowie obowi ni opu ci pojazd na os im
przys anku n rasie

1) gdy jes  o wyznaczony przys anek dla
wysiad ch, 
2) gdy pojazd zako czy  obs ug  dane rasy,
3) gdy zachodzi konieczno  dokonania czynno ci

nych ze zmian kierunku jazdy,
4) na polecenie obs ugi pojazdu.

9. Wsiadanie do pojazdu na przys ankach kra cowych
dozwolone jes  za zgod  obs ugi pojazdu, po zako czeniu
czynno ci nych ze zmian  kierunku jazdy i po
pods awieniu pojazdu na przys anek po owy.
10. Pas erowie zajmu  miejsca s o e w czasie jazdy 
powinni r si  uchw ów, lub por czy.
11. Pas er zamier y wysi  na przys anku powinien
o ym uprzedzi  kierowc , a osoba zamier  wsi - 
d  znak przez wyra ne podniesienie r ki. Wskazane
czynno ci winny b  dokonane w sposób umo liwi
bezpieczne rzymanie pojazdu na przys anku.
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§ 7 Zachowanie porz ku
1. W czasie jazdy pas er winien zachow ozwag  i
ostro no , a w szczególno ci nie powinien otwier
drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzu  przez nie
jakichkolwiek przedmiotów, wsiada  lub wysiad  oraz
wskakiw i wyskakiw pojazdu b d ego w ruchu.
2. Przewo nik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo,
korzyst razie potrzeby z pomocy organów
por dkowych usun pojazdu osoby:

1) odmawi e uiszczania nale no ci za przejazd
pojazdem, 

2) nieprzestrzeg e, pomimo upomnienia,
obowi u h przepisów i niepodpor dkowu e  
wskazówkom personelu przewo nika, 

3) nietrze k ó e spokój i wywo u e swym 
zachowaniem zagro enie publiczne, 

4) znajdu e si  w stanie, który z ró nych wzgl dów
mo  b  uci liwy lub niebezpieczny dla otoczenia,
5) mog e zabrudzi  inne osoby oraz zanieczy ci
wn trze autobusu.
6) zak ó e g o nymi krzykami, piewem spokój
innych pas erów lub te  wypowiad e w g o nej 
rozmowie lub pod adresem innych osób przekle stwa, 
wyzwiska lub te s owa powszechnie uznane za
obr liwe mog e urazi , lub zgorszy  innych
podró nych.

3. Osobom wymienionym w ust. 2, ppkt. 1-6, nie
przys uguje
zwrot nale no ci za bilet.
4. Wszelkie ur dzenia gr e, w tym instrumenty
muzyczne nie mog b  u ne w trakcie podró
Pas erowie mog uch asnych odbiorników pod
warunkiem, i nie one s yszalne przez innych.
5. Zabronione jest spo nie alkoholu w pojazdach oraz
przebywanie w nich osób znajdu cych si  pod wp ywem
alkoholu.
6. Zabrania si  palenia tytoniu, e-papierosów w
pojazdach i ywania substancji odur ych.
7. Osoby zagr e bezpiecze stwu lub por dkowi
mog b  usuni te z pojazdu b d  niedopuszczone do
skorzystania z przewozu. W takim przypadku pas erom
nie przys uguje zwrot op aty za ewentualny przejazd.
8. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. 
zagro enie zdrowia lub ycia, pope nienie przest pstwa, 
r e naruszenie przepisów por dkowych lub inne
pow ne zak ócenie por ku publicznego, obs uga
pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy 
przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich
s u b, w szczególno ci Policji, Str y Miejskiej, jednostki
ratowniczo-ga niczej, placówki s u by zdrowia.

Roz zi V. Przewóz baga u i zwierz  

§ 8 Przewóz baga u
1. Bag przewo ony przez pas era w ramach umowy
przewozu osób i rzeczy mog  stanowi  rzeczy 
przewo one w luku bag owym oraz rzeczy przewo one
wewn rz pojazdu.
2. Wewn rz pojazdu mog  by  przewo one rzeczy
pas era stanowi e jego bag podr czny, które:

1) nie tamu przej cia pomi dzy siedzeniami oraz
wej /w do pojazdu,
2) nie przeszkad pas erom i nie n ch na
niewygod  lub niebezpiecze stwo,
3) s  trzymane przez pas era w r ku, na kolanach lub
na pó kach bag owych znajdu ych si  nad fotelami,
4) swoimi rozmiarami b d  rozmieszczeniem nie
stwarzaj  niebezpiecze stwa,
5) nie utrudni  widoczno ci kierowcy i innym
pas erom,
6) nie przemies i  w trakcie jazdy pojazdu,
7) nie ograni ejsca przeznaczonego dla innych
pas erów i ich bag u.

3. Przewo nik zastrzega sobie prawo do odmowy
przewozu bag u niezabezpieczonego lub o du ch
rozmiarach (np. rowery, narty itp.), je eli kierowca 
stwierdzi, e bag  ten nie zmie ci si  do luku
bag wego lub zagr  bezpiecze stwu przewozu 
pas erów i ich bag y.
4. Z przewozu rodkiem transportowym wy one

1) rzeczy niebezpieczne mog e w dzi  szkod  
osobom lub mieniu,
2) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na
podstawie odr bnych przepisów administracyjnych, 
celnych, sanitarno-por dkowych, w tym: materia ów 
cuchn ych, zapalnych, atwopalnych, wybuchowych,

h, tru h, radioaktywnych i innych
niebezpiecznych,
3) zw oki i tki zw ok ludzkich,
4) nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które
uprawnione do jej noszenia za wzgl du na pe nione
funkcje),

5. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca mo
sprawdzi , czy zawarto przesy ki bag owej nie narusza
pow ego wy enia. Kierowca dokonuje sprawdzenia
w obecno ci podró nego przewo ego bag  lub je eli
jest to niemo liwe w obecno ci innych pas erów i
post puje z zakwes onowanymi przedmiotami w sposób
okre lony przepisami o rzeczach znalezionych. W razie
ujawnienia naruszenia pow ego wy enia koszty

ne ze sprawdzeniem przesy ki ponosi pas er
przewo  taki bag
6. Przewo nik nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy,
które pas er przewozi ze sob  pod w asnym nadzorem
jako bag podr czny, chyba e szkoda powsta a z winy 

przewo nika. 
7. W przypadku utraty lub uszkodzenia bag u
przewo nik ponosi odpowiedzialno w zakresie
okre lonym w ustawie Prawo przewozowe.
8. W razie utraty lub uszkodzenia bag u nale
niezw ocznie poinformow  osobi cie o tym fakcie
kierowc  w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub
uszkodzenia bag u, a nast pnie dokon zg oszenia
pisemnie na adres: STALKO Przybysz i Wspólnicy S.J. ul. 
Poniatowskiego 65, 05-220 Zielonka
9. Je eli bag  jest pozostawiony w poje dzie, kierowca
ma prawo otworzy  go w celu zbadania jego zawarto ci.
10. Bag podr czny przewo ony w poje dzie oraz
przedmioty pozostawione przez pas era po zako czeniu
podró  nie obj te odpowiedzialno ci przewo nika.
11. Wydanie pozostawionego baga u nast pi po
zident kowaniu w sposób nie bud y w liwo ci, co 
do tego, e zostaje wydany osobie uprawnionej.

§ 9 Przewóz zwierz
1. Dopuszcza si  przewo enie w pojazdach:

1) ma ych zwier  domowych, je eli nie s  uci liwe
dla pas erów i eszczone w odpowiednim dla
zwierz cia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewni
bezpiecze stwo pas erów,
2) du ch psów, pod warunkiem, e nie zachowu si
agresywnie, nie i liwe dla pas erów or  
za o ony kaganiec i trzymane myczy. 

2. Przy zg aszaniu zwier o przewozu nale  ok
kierowcy dokument potwierd y aktualne,
obowi kowe szczepienie lub wiadectwo zdrowia 
zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz ymi
zwalczania chorób zak nych zwier . Nie dotyczy to 
cert kowanego psa przewodnika.
3. Przewo nik nie przewozi psów ras uznanych za
niebezpieczne oraz psów mog cych z uwagi na swój 
rozmiar przeszkad  w przechodzeniu korytarzem
pojazdu. Ograniczenia te nie dotycz  cert kowanego
psa przewo nika towarzys ego osobie niewidomej.
4. Przewo nik nie przewozi dnych zwier  jadowitych
lub w inny sposób niebezpiecznych dla cz owieka.

Roz zi . Pos anowienia ko  

§ 10 Reklamacje
1. Reklamacj  z tytu u niewykonania lub nienale ego
wykonania umowy przewozu pasa er mo e z o  w
dowolnym momencie podró y. Za skutecznie z o on
b dzie tak e uw na reklamacja z o ona elektronicznie
na adres email: komunikacja@stalko.net.pl
2. Przewo nik wskazuje, e zgodnie z Rozpor dzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006
r. w sprawie ustalania stanu przesy ek oraz
post powania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 
poz. 266, zwanym dalej: „Rozporz dzeniem”) reklamacja 
powinna zawier

1) d por dzenia reklamacji,
2) imi  i nazwisko (nazw ) i adres zamieszkania 
(siedzib ) przewo nika,
3) imi  i nazwisko (nazw ) i adres zamieszkania 
(siedzib ) osoby sk ad ej reklamacj ,
4) tytu  oraz uzasadnienie reklamacji,
5) kwot  roszczenia (oddzielnie dla k dego
dokumentu przewozowego),
6) wykaz za onych dokumentów,
7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

3. Do reklamacji powinny b  do one, odpowiednio
do przedmiotu roszczenia, orygina y dokumentów
dotycz ch zawarcia umowy przewozu (przy czym
Rozpor dzenie wskazuje w szczególno ci bilet na
przejazd) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów

nych z rodzajem i wysoko ci  roszczenia, w tym 
po wiad ych uprawnienia do bezp atnych lub
ulgowych przejazdów.
4. Odpowied na reklamacj  powinna b  udzielona
niezw ocznie, nie pó niej ni terminie 30 dni od dnia
przyj cia reklamacji przez przewo nika.
5. Przewo nik jest uprawniony do wezwania
reklamu ego, aby usun  braki okre lone w reklamacji 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z 
pouczeniem, e nieuzupe nienie braków w tym terminie 
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 11
1. Niezale nie od obowi ków wynik ch z niniejszego
regulaminu na przewo niku spoczyw  wszelkie 
obowi ki, a pas erowi przys ugu  wszelkie
uprawnienia wynik e z przepisów prawa, a w 
szczególno ci z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe oraz Rozpor dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego
2011 r. dotycz go praw pas erów w transporcie
autobusowym i autokarowym oraz zmieni e
rozpor dzenie (WE) nr 2006/2004.


