Zarządzenie Nr
Prezydenta Olsztyna
zdnia?ł,2LMr.
w sprawie regulaminu kontroli biletów i rozpatrywania reklamacji
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U z 2016 r. poz.
446 z późn.zm./ zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam do stosowania w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie „Regulamin kontroli
biletów i rozpatrywania reklamacji w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie", stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wykonuje Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia . ,
Prezydenta Olsztyna Nr..-£sJ?

REGULAMIN KONTROLI BILETÓW i ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
obowiązujący od 01.07.2017 r. w środkach lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez ZDZiT.
1. Podstawowym zadaniem kontrolera biletów jest sprawdzanie, czy wszyscy pasażerowie
w pojeździe posiadają ważne bilety na przejazd (bilety zgodne z aktualnym cennikiem opłat)
lub dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
2. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych kontroler zobowiązany jest udzielić
rzetelnych wyjaśnień na pytania pasażerów dotyczące uprawnień do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów, cen i rodzajów biletów, przepisów porządkowych, opłat dodatkowych i
przebiegu linii komunikacyjnych.
3. Za gotowość kontrolera do pracy uznaje się:
1) prawidłowy wygląd (schludny i estetyczny ubiór),
2) posiadanie identyfikatora uprawniającego do kontroli biletów, zawierającego zdjęcie,
numer służbowy kontrolera oraz nazwę organizatora publicznego transportu zbiorowego.
4. Kontroler przystępując do kontroli oraz w trakcie jej przeprowadzania bezwzględnie musi
posiadać identyfikator, umieszczony w miejscu dobrze widocznym dla pasażera czytelny.
5. Kategorycznie zabrania się kontrolerom podejmowania czynności kontrolerskich w stanie
nietrzeźwym, albo wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez
pasażera zarzutu nietrzeźwości, kontroler winien zaproponować rozstrzygnięcie tego zarzutu
w siedzibie pracodawcy kontrolera lub przez funkcjonariusza Policji czy Straży Miejskiej.
6. Kontroler ogłasza rozpoczęcie kontroli w pojeździe po upewnieniu się, że wszyscy
pasażerowie wsiadający na przystanku skasowali bilety bezpośrednio po wejściu do
pojazdu, lub że zachowanie pasażerów nie wskazuje na zamiar skasowania biletów.
Czynność kontroli należy poprzedzić skasowaniem kontrolki w celu ustalenia kodu
kasownika. Kontroler przed ogłoszeniem kontroli może poprosić prowadzącego pojazd,
okazując identyfikator, o zablokowanie kasowników w pojeździe.
7. Kontrola biletów winna być ogłoszona stanowczo i dostatecznie głośno. Podczas
przeprowadzania kontroli obowiązuje grzeczność i uprzejmość w stosunku do pasażerów.
Jednocześnie zabrania się, niezależnie od okoliczności kontroli, zwracać się do pasażerów
podniesionym tonem lub przyjmować lekceważącą postawę.
8. Zabrania się używania przez kontrolerów słów uznanych powszechnie za niecenzuralne
podczas wypełniania obowiązków służbowych, przy czym dotyczy to nie tylko relacji z
pasażerami ale także pomiędzy kontrolerami.
9. Wszelkie formalności z pasażerami naruszającymi przepisy taryfowe lub porządkowe winny
być załatwiane wyłącznie w pojeździe, z zastrzeżeniem wynikającym z treści ust. 13,
w sposób taktowny, grzeczny i jednocześnie stanowczy. Niedopuszczalne jest
komentowanie braku biletu, zachowania pasażerów, ocenianie postępowania, wyglądu itp.
10. Rozmowy z pasażerami należy ściśle ograniczyć do przedmiotu kontroli, a informacji należy
udzielać w sposób kulturalny, zwięzły i wyczerpujący.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów taryfowych przez pasażera, kontroler
winien pobrać opłatę dodatkową i należność za przejazd oraz wydać pokwitowanie na
obowiązującym druku. Kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, szczególnie
w przypadku nie uznania okazanego biletu za ważny dowód opłaty za przejazd.
12. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty przewozowej i dodatkowej gotówką
u kontrolera lub odmawia jej uregulowania, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty
dodatkowej i należnej za przejazd na obowiązującym druku z kontroli biletów. W celu
ustalenia tożsamości podróżnego, kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania
dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe.

13. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera,
kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych
organów porządkowych, które mają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, uprawnienia do zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do
ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza pasażer obowiązany jest
pozostać w miejscu wskazanym przez kontrolera.
14. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru
służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania skarg i reklamacji.
15. Bezwzględnie zabrania się kontrolerom stosowania jakichkolwiek metod, nie wynikających
z Regulaminu, zmierzających do wyegzekwowania kwoty należności opłaty dodatkowej,
a w szczególności:
1) przyjmowania przedmiotów od pasażerów tytułem „zastawu" do czasu uregulowania
nałożonych opłat,
2) odwiedzania mieszkań prywatnych z żądaniem uregulowania opłaty dodatkowej, nawet
gdyby to miało miejsce na wyraźne życzenie zainteresowanego pasażera,
3) zaniżania wysokości opłaty dodatkowej w stosunku do aktualnie obowiązującej,
4) wysiadania z pasażerem z pojazdu przed zakończeniem czynności kontroli, z
zastrzeżeniem wynikającym z treści ust. 13.
16. Bilety zakwestionowane przez kontrolera są własnością pasażera i nie wolno ich zabierać.
Numer zakwestionowanego biletu (Olsztyńskiej Karty Miejskiej) należy wpisać
w dokumencie kontroli.
17. Bezwzględnie zabrania się zatrzymywania posiadanych przez pasażerów dokumentów,
z zastrzeżeniem ust. 18.
18. Kontroler upoważniony i zobowiązany jest, w razie uzasadnionego podejrzenia, że
dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
jest podrobiony lub przerobiony, do zatrzymania dokumentu za pokwitowaniem.
19. W przypadku, gdy pasażer opuści pojazd i pozostawi bilet lub dokument tożsamości,
kontroler dołącza je do dokumentu z kontroli biletów z krótkim opisem sytuacji i
niezwłocznie dostarcza do siedziby firmy kontrolującej.
20. Podczas wykonywania czynności kontrolerskich bezwzględnie należy przestrzegać
przepisów BHP.
21. Kontrola powinna obejmować wszystkich pasażerów, za wyjątkiem sytuacji powodującej
zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego kontrolerów lub pasażerów. W takim wypadku, a
także w przypadku rażącego naruszenia przez pasażera przepisów porządkowych
kontrolerzy winni zwracać się o pomoc do funkcjonariuszy Policji i innych organów
porządkowych, w szczególności z żądaniem usunięcia osób dopuszczających się łamania
przepisów porządkowych lub taryfowych z pojazdu. Nie jest dopuszczalne domniemywanie
przez kontrolera o posiadaniu przez pasażera biletu lub uprawnienia do bezpłatnej jazdy bez
okazania odpowiedniego biletu lub dokumentu.
22. Zabroniona jest zmiana trasy pojazdu celem dowiezienia pasażera do jednostki Policji lub
Straży Miejskiej w celu ustalenia danych osobowych pasażera, w związku z brakiem
dokumentu lub odmową jego okazania.
23. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa własnego, kontrolowanych
pasażerów lub innych osób kontrolerzy mają prawo na własne ryzyko wydawać polecenia
prowadzącym pojazd dotyczące zmiany trasy lub zatrzymania pojazdu.
24. W sytuacjach, gdy wskutek polecenia kontrolera nastąpiło zatrzymanie pojazdu lub zmiana
jego trasy, kontroler zobowiązany jest:
1) sporządzić raport opisujący dokładnie przebieg zdarzenia, przyczyny uzasadniające
zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy, datę, godzinę zdarzenia, miejsce, nr linii, nr
boczny pojazdu, skutki - czas trwania zatrzymania lub przebieg zmienionej trasy, dane
personalne sprawcy (sprawców) i adres,

2) poinformować sprawcę (sprawców) o sporządzeniu raportu i wynikającym z tego
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy
przejazdu,
3) przekazać raport przełożonym bezpośrednio po zakończeniu pracy, w dniu zdarzenia lub
w dniu następnym.
25. W przypadku wydania przez kontrolera nieuzasadnionego sytuacją polecenia zjazdu pojazdu
z trasy, będzie on zobowiązany do pokrycia związanych z tym kosztów.
26. Za wyłączone z przewozu uważa się:
1) lody, zapiekanki, hot-dogi, itp. przewożone w sposób niezabezpieczony lub spożywane
podczas jazdy,
2) palone wyroby tytoniowe lub e-papierosy,
.
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3) rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę "innyitt pasażerom lub mogą uszkodzić albo
zanieczyścić pojazd,
4) przedmioty cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne
materiały niebezpieczne,
5) zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności
psy bez kagańca (nie dotyczy małych psów trzymanych na rękach),
6) nabitą broń.
W przypadku stwierdzenia przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu lub zwierząt, obsługa
pojazdu ma prawo odmówić przewozu pasażera. Pasażer ponosi wszelkie konsekwencje
z tytułu ewentualnych szkód spowodowanych przewozem rzeczy lub zwierząt wyłączonych
z przewozu.
27. Pasażer ma prawo do składania reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej. Opłata
dodatkowa zostanie zwrócona lub umorzona, o ile osoba:
1) która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego (jeżeli był wymagany),
2) posiadająca bilet okresowy imienny, która w czasie kontroli nie okazała ważnego biletu i na
którą nałożono opłatę dodatkową,
- okaże w terminie 7 dni od dnia przewozu w siedzibie jednostki kontrolującej odpowiednio
właściwy dokument potwierdzający uprawnienia lub właściwy bilet okresowy zakupiony
przed dniem kontroli, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.
28. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się od zwróconych lub umorzonych opłat dodatkowych
wystawionych bezpodstawnie.
29. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty
wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty (decyduje data
dokonania wpłaty przez pasażera), wysokość opłaty dodatkowej obniża się do 50 zł.
30. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych, wypadkach opłata dodatkowa może zostać w
wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrócona lub umorzona po upływie 7 dni od
dnia przewozu.
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