
REGULAMIN PRZEWOZÓW 
Obowiązujący w firmie Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyk  

Wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe 

 (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) 

 

Przewóz pasażerów przez firmę Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyk odbywa się zgodnie z 

następującymi warunkami: 

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu. 

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony 

dzień i godzinę (bilety jednorazowe) lub na określony miesiąc i trasę przejazdu 

(imienne bilety miesięczne). 

3. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także osobie uprawnionej do czynności 

kontrolnych podczas kontroli w czasie podróży ważny bilet oraz dokument 

uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu (jeśli dotyczy) zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

4. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z 

zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia. 

5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem lub za zgodą 

opiekuna prawnego (np. rodzica). 

6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach 

określonych w rozkładzie jazdy. 

7. Do części pasażerskiej autobusu pasażer może zabrać ze sobą jedynie mały bagaż 

podręczny, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób i ich mieniu. 

8. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez 

pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przez 

firmę wykonującą przewóz osób.   

9. Zabrania się przewożenia zwierząt za wyjątkiem psów przewodników oraz innych 

nieuciążliwych psów wyposażonych w kaganiec, smycz i aktualną książeczkę 

szczepień. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone pasażerom lub 

szkody na mieniu leży po stronie właściciela psa. 

10. Przewoźnik nie prowadzi rezerwacji miejsc i nie odpowiada za brak wolnych miejsc 

na danym kursie. Zajmowanie miejsc odbywa się w kolejności wsiadania pasażerów 

do autobusu. 

11. W przypadku braku wolnych miejsc w autobusie, pasażer chcący podróżować na 

podstawie biletu jednorazowego lub miesięcznego powinien skorzystać z innego kursu 

tego samego przewoźnika z dostępną pulą wolnych miejsc. 

12. Wszystkie reklamacje i uwagi związane z wykonywaniem umowy przewozu należy 

kierować na adres: Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyk Poniatowa 116a 24-320 

Poniatowa. 

13. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie 
mogą kontaktować się z przedstawicielem firmy pod nr. tel. 781830333. 

 

 

 

 


