Regulamin kontroli biletów
Regulamin kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych bądz
ulgowych przejazdów w pojazdach rvykonujących przewozy Garden Service Jacek
Przybysz.

1.

Cel regulaminu

Celem regulaminu jest określeni e zasadkontroli biletów oraz dokumentów uprawniających
do bezpłatnychbądź ulgowych przĄazdów w pojazdach wykonujących przewozy Garderl
Service Jacek Przybysz.

2.

Zakres

2.1Zakres podmiotowy
Regulamin obowiązuje pasazerów Garden Service Jacek Przybyszoraz pracowników Garden
Service Jacek Przybyszupowaznionych do kontroli biletów w środkach transportu Garden
Service Jacek Przybysz.
2.2 Zakr es przedmiotowy

Regulamin obejmuje swoim zakresem zasady:

o
o
-.
o
o
o
o

przepro wadzaniakontroli biletów;
p r zetrr ow adzania kontroli dokumentów uprawniaj
ących do b ezpŁatny ch b ądź
ulgowych przejazdów w pojazdach komunikacji Garden Service Jacek Przsbysz;

Wystawianiawezwaniado zapłaĘ;
pobierania naleznościzaprzewóz oraz opłaty dodatkowej;
podrózowania wezpasńeta, u którego stwierdzono brak wńnego biletu lub
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgowych lbezpłatnychprzejazdów;
powiadamiania policji lub innych organów porządkowych w przypadkach, o których
mowa w art. 33a Prawa przewozowego;
Rozpoznawania reklamacji.

3. Terminologia
Regulamin - niniejszy Regulamin kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do
bezpłatnychbądź ulgowychprzejazdów w pojazdachkomunikacji wykonującyńprzewozy
Garden Service Jacek Przybysz.
Prawo przewozowe -należy przęzto rozumieć ustawę z dnia 15 listopada1984 r. - Prawo
ptzewozowe C. j. Dz.U. z2017 r.,poz.19831 zpóźn. zm.),
Bilet / dokument przewozu - dokument potwierdzający wniesienie opłaty zaptzewóz osób
w środkach transportu zbiorowego wykonujących przewozy na zlecenie Garden Service Jacek
Prz5hysz.

Pasażer - osoba, którazawarła umowę ptzewozu,
Pojazd - środektransportu wykorzystywany przez Garden Service Jacek Pu-ybysz do
przęwozu,
Przewóz - transport osób,rzeczy i zwieruąt domowych wykonywany przez Garden Sęrvice
Jacek Przybysz,

Regulamin przewozów - regulamin określającywarunki obsługi podróżnych orazprzewozg
osób i rzeczy w komunikacji orgańzowanej przęz Garden Service Jacek Przybysz,
Umowa przewozu- umowa zawartapomiędzy orgańzatorem transportu zbiorowego a
paśazerem,w której organizator zobowiązĄe się do przewiezieńa osób lub rzeczy w ramach
działalnościoperatora, natomiast pasńer do zapłaty w zamian zato wynagrodzenia.
Umowa ta zostaje zawarta z chwilązajęcia miejsca w pojeździe przez pasńera.

Kontroler biletorvy/kontroler - osoba upowaznionaprzez Garden Service Jacek Przybysz
do kontroli biletów w środkachtransportu zbiorowego wykonujących przewozy na zasadań
określonych w art. 33a Prawa przęwozowego oraz w oparciu o Regulaminprzewozów,
Kontrola biletów - kontrola dokumentów przewoz:u oraz dokumentów uprawniających do
beząłatnyń/ ulgowych przĄazdów w środkachkomunikacji na podstawie umowy
wykonawczej z operŃorem wykonywana na zlecenie Garden Service Jacek Przybyszptzęz
osoby upowaznione,

Opłata dodatkowa

-

opłata, o której mowa w art.33 a Prawa przewozowe.

Druk wezrvania do zapłaĘlpotwierdzenia wpłaĘ - druk ścisłegozarachowania,

wystawiany przez kontrolera biletowego w wersji papierowej pasazerowi, który podrózował

bezwńnego dokumentu przewoz'J lub dokumentu uprawniającego go do ulgowego bądź

bezpłatnego przejazdu, lub przewozlł rzeczy niedozwolone lub spowodowń ńeuzasadnione
zatrzymanie lub zmianę trasy przejazda,

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgowych albo bezplatnych przejazdów dokumenty, o których mowa w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów albo w
regulaminie sprzedńy Garden Service w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatachza
przejazdy transportem zbiorowym wraz z późni{szymi zmianalni) oraz inne wynik Ąące z
powszechnie obowiązujących przepisów praw a.

Brak ważnego biletu - brak posiadania przezpasńera biletu naprzejazd zgodnie z

obowiązującątaryfą posiadanie nieczytelnego biletu elektronicznego albo papierowego,
posfugiwanie sięprzez pasażera biletem niezgodnie z zasadami korzystania z biletów
jednorazowych, elektronicznych,biletów okresowych lub biletów na inny odcinek/relację,

4.

Sposób postępowania

4.1.Informacje ogólne

4.1]. Kontrola Biletów w pojazdach, odbywa się w granicach i na podstawie przepisów
prawa,w szczególności napodstawie aft.33aPrawa przewozowego i Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia}} tycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opat
dodatkowych z tytllfu przewoza osób, zabranych ze sobą do przewo^l rzeczy i zwierząt oraz
wysokości opłaty przewozowej.
4.1.2. Uprawnienia óo przĄazdów bezpłatnych i ulgowych określa Ustawa o uprawnieniach
do ulgowy ch przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

4.I.3. Wysokość opłaty dodatkowej zaprzejazdbezwńnego biletu lŃ waznego dokumentu
poświadczającego uprawnienia do bezpłatnegobądźulgowego przejazóuwynosi do 50 krotnośćtej ceny. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środkatransportu bez
uzasadnionejprzyczyny- 150 - krotnośćtej ceny. Opłata przewozowa to wysokośó 10zł.

4.Ii4.W razieposiadania przezpodróznego waznego dokumentu przęwozu\ którego nie miał

podczas przejazdl, do umarzania naleznościza przewóz i opŁaty dodatkowej stosuje się:
Pobrana naleznośó za przewóz i opŁata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty przewozowej
odpowiadającej kosztom poniesion;rm przęz przewoźńka lub organizatora publicznego
transportu zbiorowego w wysokościl0zł, podlegajązwrotowi, a w przypadku wezwania do
zapłŃy - umorzeniu, w przypadku udokumentowania ptzęz podróznego, nie później ńżw
terminię 7 dni od dnia przewoztl, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
4.2. Zasady prowadzenia kontroli

4.2.1. Podstawowym

celern kontroli biletowej jest sprawdzeńe, czy pasażerowie

korzystający ze środków komunikacji posiadająwńne bilety lub dokumenty uprawniające do
przej azdów b ezpłatny ch / ul gowych.

4.2.2. Kontroler

może przystąpió do sprawdzania biletów na miejscu, jeżeli znacztię nię

opóźni kursu(powyzej 10min). Pasazerowie nie mogąopuścić pojazdu przedzakończeńelrt
kontroli biletów.

4.2.3. Kontroler, co do

zasady, wykonuje czynności kontrolne w pojeździe. Dopuszcza się

mozliwośó wystawieniawęzwartia do zapłaty pozapojazdem: na przystanku, w miejscu
bezpiecznym dla kontrolera, pod warunkiem, żepasńer ten udostępnił kontrolerowi
dokument tozsamości, jego zachowańe nie ma znamion agresji i nie spowoduje to
dezorganizacji pr acy zespołu kontroluj ącego.

4.2.4. Kontroler

podczas wykonywania czlmności sfużbowych zobowiązany jest
zachowywać się w sposób kulfuralny, spokojny orazlprzejmy w stosunku do pasazerów.

4.2.5.

Identyfikator kontrolera zawięral.
przew oźnlka lŃ organi zatorapublicznego transportu zbiorowego;
nazwę
)
numer
identyfikacyjny
osoby dokonującej kontroli dokumentów przęwozLt osób lub
2)
1

bagaht;
3) zĄęcie kontroluj ącego ;
4) zakes upowaznienia;
5) okres wazności;
6) pieczęó i podpis wystawcy (przewoźnlka lń organizatora publicznego transportu
zbiorowego).

i należy go okazyw ac na kńde żądanie pasńeru i przełożonych.

4.2.6.Bezpośrednio przed zapowiedziąprzystąpienia do kontroli, kontroler ma obowiąek
umieścićw widocznym miejscu identyfikator słuzbowy (na wierzchniej częściodzieży na
wysokości klatki piersiowej), pobrać wydruk kontrolny ptzezrozpoczęciemsprzedńy
biletów przez kierowcę na danym przystanku.

4.3. Obowi ązl<i pasażer a

4.3.I.

Pasazer jest zobowiązany wręczyólokazaó kontrolerowi bilet, EM-kartęwraz z

paragonem potwierdzającym wńnośćkartyoraz dokumentypotwierdzające uprawnienie do
ulgowych l b ezpłatny ch prze4azdów, w celu ich szczegółowych oględzin.

4.4. Zasady pobierania opłaĘ dodatkowej/wystawienia wezwania do zapłaĘl
pobierania należnościza przewóz
4.4.1. W przypadku stwierdzeni

a)

a u pasażera:

braku wńnego biletu:

Niewazny j est bllet firyty ptzęz inną osobę korzystaj
biletu.
1

.

ąc

ąz przewozv

na podstawie tego

2. Niewazny jest bllet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemozliwiającym

odczytańe
zapisu elektronicznego, numeru biletu, danych nadrŃowanych na bilecie pojazdowyrn lub
danych osobowych w przypadku biletu imiennego.
3. Niewazny jest bilet imienny, w któryłn

jakiekolwiek dane zostńy poprawione, zmienione

lub usunięte.

4.W przypadkach,

i3,pasńer jest obowiązany

do niezwłocznej
wymiany nośnika biletów imiennych z mozliwościąprzekodowania niewykorzystanej części
biletu. Wyrrriana nośnika, po wystawieniu opłaty dodatkowej, nie powoduje anulowania
wezwania do zapłaty.
o których mowa w ust. 2

5. W przypadku zmiany danych osobowych właścicielbiletu jest obowią7any do

nięzwłocznej wymiany nośnika biletów imiennych, zachowując przy tym
mozliwośćprzekodowania niewykorzystanej części biletu.

b)

braku wńnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lbezpłatnego
przĄazdu

c)
do

kontroler uprawniony jest do pobrania właściwejnaleznościzaprzewóz oraz opłaty
datkowej, alb o wystawieni a w ezw ania do zapłaty .

4.4.2. W przypadku:

a)

przewozllprzezpasażerarzeczy wyłączonyńzprzewozu lub rzeczy o wyniarach
większych niz określone w § 22ust.1 Regulaminu Przewozów;

b)

wstrzymanialub zmiany kursu przez zańowaniepasńera

kontroler jest uprawniony do pobrania opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do
zapłaty.
Opłaty te mogąbyó:

1)

wniesione na miejscu kontroli u kontrolerabiletów- w formie gotówkowej za
potwierdzeniem wpłaty- kwota zostĄe obnizona o 40 oń w stosunku do podstawy ceny
biletu,

2)

uregulowane w ciągu 7
podstawy ceny biletu,

dń-

3) ' uregulowane w terminie

14

wówczas kwota zostaje obnizona o 30

dń

od dnia

oń

w stosunku do

wystawienia-należy uiśció pełnąkwotę opłaty

dodatkowej.
4.4.3. Pobranie właściwejopłaty zaprzewóz i opłaty dodatkowej albo wystawienie wezwania

do zapłaty stanowi dokument ptzęwozll i uprawnia do kontynuowania przĄazdu tym samym
pojazdern w czasie trwania danego kursu.

4.4.4.W zależnościod decyzjipasńerao zapłacie lprzyjęciu

lń

odmowteprzyjęcia opłaty

dodatkowej, kontroluj ący :

a)

w przypadku przyjęciaiaiszczerńaopłaty przezpasażerabezpośrednio u kontrolera,
obowiąpany jest wystawió pasazerowi pokwitowanie (potwierdz eńe zapłaty);

b)

w przypadku przyjęcia (bez natychmiastowej płatności)lub odmowy przyjęcia opłaty
dodatkowej obowią7any jest wystawić pasazerowi wezwanie do zapłaty.

.kńdy bllet z numerem i serią okaz

w
druk opłaty dodatkowej , zwróció go właścicielowi. W sytuacji, gdy pasńer posiada bilet,Iecz
nie chce go okazać,należy ten fakt rownieżzaznaczyó na druku opłaty dodatkowej lub
wprowadzi ó do ur ządzenia
4.4.5

any przęz pasażera, naIeży obowiązkowo wpisaó

4.4.6.Kontroler uprawniony jest do zatrzymaniaza pokwitowaniem biletów oraz dokumentów
uprawniających do przejazdów ulgowych ibezpłatnych. co do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, że zostńy podrobione lub przerobione

razie odmowy zapłaty nalezności,o której mowa w pkt 5.4.4.a kontroler ma prawo
żądaó od pasazera okazania dokumentu umozliwiającego stwierdzenie tozsamości pasazera

4.4.7 .W

4.4.8. W razie odmowy okazaria dokumentu przezpasńera,należy poinformowaó go o
uprawnieniach kontrolera do wykonania czynności opisanych w art. 33a ust. 7 Prawa
przęwozowego i podjąó działaniazmierzające do ustalenia tozsamościpasńera,w
szczególności powiadomić Policję lub inne organy porządkowe. W powyzszym przypadku
należy równiez powiadomi ć pasńera, żę do czasu przybycia wyżej wyrrrienionych słuzb,
obowiązany jest on pozostać w miejscu przeprowadzęniakontroli, albo w innym miejscu
wskazanym przez kontrolera
4.4.9. Kontroler jest zobowiązarry zapoznaó pasńera z podstawą nńożenia opłńy
dodatkowej, podaó do podpisu wystawiony druk opłaty dodatkowej orazwręczyó

pasazćrowi jego oryginał atakże poinformować go o wysokości nńożonej opłaty otaz o
mozliwości zapłaty na miejscu u kontrolera gotówką bądźw instytucji wskazanej na druku
opłaty dodatkowej.
4.4.10. Kontroler ma obowią7ek informowania pasńera o przysługujących mu prawach,
trybie i miejscu złożęńareklamacji lub skargi.

5.

Rozpozna\ilaniereklamacji

Reklamacj a powinna zawier aćz

,, .. |a§ porza{zenia reklamacji
imię i nazwisko oraz adres osoby

.
.
.
.
o

składającej reklamację
numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy
opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację

roszczeńewraz zvzasadnieńem
wykaz zńączonychdokumentów
podpis osoby składającej reklamację

Do reklamacji powinny zostać dołączone rówńeż oryginńy biletów lub dokumenty
uprawniające dobeząłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczoftę za
zgodnośćz orygqnałem kopie tych dokumentów).
Jeśliw imieniu Pasńęra reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego
pełnomocnictwa.
W przypadku reklamacji nie zawierĄących danych, o których mowa powyzej, Pasńer zostanie
poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia
reklamacji przyjmuje się datę otrzymaria uzupełnionej reklamacji.

Reklamacje można składać:
Garden Service Jacek Przybysz
Plac Wojska Polskiego 2
21-500 Biała Podlaska

6. Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych jest ,,GARDEN SERVICE" JACEK PRZYBYSZ ul. Kusocińskiego
29 D,21-040 Świdnik. Dane osobowe mogą być przetvłarzunę w celu realizaĄi postanowień
niniejszego Regulaminu kontroli biletów. Podstawa prawnąprzetwarzańadanych osobowych
jest prawnie uzasadniony cel Administratora danych osobowych oraz obowiązujące przepisy
prawa. Jeżelijest to uzasadnione, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe w
oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych osobowych i uznaje się
konicznośó przetwarzania danych osobowych w zwtązku ze świadczeniem usfug
transportowych zgodnie i w oparciu o niniejszy Regulamin oraz w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy
obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli
podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Podane dane osobowe mogą

być pń,etvłarzane przez okres niezbędny ze świadczeniem usługi i w oparciu o obecnie

obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych,
prawie do ich sprostowaniaoraz ograniczeniaprzetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzartia danych osobowych a takżę do prawa przenoszenia danych.
Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedztbąprzy ul. Stawki 2 w Warszawie(z
późńejszymi zmianami) .

7.

postanowienia końcowe

7. 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z
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