
UMOWA Nr WPK.01/2022 

o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, dalej zwaną Bystrzycką Komunikacją Autobusową. 

zawarta w dniu …………. w Bystrzycy Kłodzkiej pomiędzy: 

Gminą Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, posiadającą NIP 881-10-06-

578, reprezentowaną przez: 

Renatę Surmę- Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Gargasz, 

pełniącą funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), zwaną w 

dalszej treści umowy „Organizatorem” 

a ………………………… 

prowadzącym działalność pod firmą: ………………………………………… NIP……………..…….., 

pełniącą funkcję operatora publicznego transportu zbiorowego, zwaną w dalszej treści umowy 

„Operatorem”, 

na podstawie przepisu art. 22 ust 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Organizator zleca, a Operator przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Świadczenie usług w 

zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka”, dalej zwaną „Bystrzycką Komunikacją Autobusową”, polegające na 

wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na 

liniach komunikacyjnych:  

Linia Przebieg trasy 

90 Bystrzyca Kłodzka – Wilkanów – Międzygórze – Wilkanów – Bystrzyca Kłodzka 

91 
Bystrzyca Kłodzka – Długopole Dolne - Długopole-Zdrój – Ponikwa – Poręba – Ponikwa – 

Długopole-Zdrój- Długopole Dolne – Bystrzyca Kłodzka 

92 
Bystrzyca Kłodzka – Szklarka - Stara Łomnica – Starkówek – Stara Łomnica – Szklarka – 

Bystrzyca Kłodzka 

93 

Bystrzyca Kłodzka – Stara Bystrzyca – Nowa Bystrzyca – Wójtowice - Młoty – Wójtowice 

– Nowa Bystrzyca – Spalona – Lasówka – Spalona – Nowa Bystrzyca – Wójtowice – Młoty 

– Wójtowice – Nowa Bystrzyca – Stara Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka 

94 
Bystrzyca Kłodzka – Pławnica – Marianówka - Idzików – Kamienna – Idzików – 

Marianówka – Pławnica – Bystrzyca Kłodzka 

95 
Bystrzyca Kłodzka – Stary Waliszów – Nowy Waliszów – Stary Waliszów – Bystrzyca 

Kłodzka 



Linia Przebieg trasy 

96 
Bystrzyca Kłodzka – Zabłocie - Mielnik – Gorzanów – Mielnik – Zabłocie – Bystrzyca 

Kłodzka 

97 Bystrzyca Kłodzka – Wyszki – Bystrzyca Kłodzka 

 

o długości 197,76 km z przejazdami w dni robocze (rozumiane jako dni nauki szkolnej); 

przewidywany przebieg w okresie realizacji umowy: około 149975,50 wozokilometrów; 

Przewozy będą realizowane przez Operatora zgodnie z rozkładami jazdy autobusów opracowanych 

przez Organizatora oraz mapą przebiegu trasy. 

2. Bez pisemnej zgody Organizatora Operator nie może zmieniać przebiegu trasy przejazdu linii ani 

rozkładu jazdy autobusów, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

3. Integralną cześć umowy stanowi zaproszenie WPK.2630.001.2022.OIK (zał nr 1) oraz oferta cenowa 

Operatora z dnia …….. .(zał nr 2) 

4. Realizacja umowy odbywać się będzie przy pomocy środków transportu Operatora 

§ 2 

Umowa będzie realizowana od dnia 14 września 2022 r. do dnia 13 lipca 2023 r. włącznie. 

§ 3 

1. Operator oświadcza, że posiada zdolność i uprawnienia do wykonywania usług w zakresie i w okresie 

przewidzianym w umowie, w oparciu o swoje zasoby techniczne, osobowe i finansowe. 

2. Nie dopuszcza się podwykonawstwa w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy. 

3. Do obsługi linii komunikacyjnych, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, Operator przeznacza będące 

w jego posiadaniu na dzień podpisania umowy środki transportu wskazane w załączniku nr 3 do umowy 

i zobowiązuje się do utrzymania w sprawności technicznej eksploatowanych autobusów zgodnie z 

ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, odnoszących się do autobusów regularnej komunikacji publicznej, oraz 

posiadają następującą minimalną ilość miejsc: 

a) na linii 90- co najmniej 1 pojazd z liczbą miejsc = 52 w pierwszym kursie porannym, pozostałe kursy-

co najmniej 45 miejsc  

b) na linii 91- co najmniej 1 pojazd z liczbą miejsc = 52 w pierwszym kursie porannym, pozostałe kursy-

co najmniej 45 miejsc 

 c) na linii 92- co najmniej 45 miejsc 

d) na linii 93- co najmniej 45 miejsc 

e) na linii 94- co najmniej 1 pojazd z liczbą miejsc = 52 w pierwszym kursie porannym, pozostałe kursy-

co najmniej 45 miejsc  



f) na linii 95- co najmniej 1 pojazd z liczbą miejsc = 52 w pierwszym kursie porannym, pozostałe kursy-

co najmniej 45 miejsc 

g) na linii 96- co najmniej 45 miejsc 

h) na linii 97- co najmniej 18 miejsc, 

a każdy pojazd wskazaną liczbę miejsc wykazaną we właściwej polisie OC. 

4. Środki transportu muszą spełniać wymagania techniczno – eksploatacyjne, zgodnie załącznikiem nr 

4 do umowy. 

5. Na czas realizacji usługi Operator zapewni oznakowanie autobusów w sposób niebudzący 

wątpliwości, że autobus wykonuje kurs o charakterze użyteczności publicznej. Autobus musi posiadac 

tablice kierunkowe oraz nazwę Organizatora. 

6. Operator zapewni pojazdy ułatwiające korzystanie z usług przewozowych osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. 

7. Operator nie może wykonywać zleconych przez Organizatora przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej pojazdem/pojazdami zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, 

lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”. 

8. Operator jest zobowiązany do dostosowania wykorzystywanego taboru, w zakresie pojemności 

pasażerów, do realnych potrzeb na danej linii komunikacyjnej.  

§ 4 

1. Operator zobowiązuje się do: 

a) Wywieszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych 

oraz  w miejscu ogólnodostępnym w autobusie zatwierdzonych rozkładów jazdy, 

b) Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi, 

c) bieżącego informowania Organizatora o pojazdach, którymi Operator zamierza wykonywać 

przewóz, poprzez aktualizację załącznika nr 3 do niniejszej umowy na piśmie. 

d) zapewnienia sprawnych technicznie, przystosowanych do przewozu osób środków 

transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług określonych niniejszą umową, 

spełniających wymagania określone przepisami prawa w zakresie dotyczącym wykonywania 

autobusowych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji publicznej (w przypadku zmiany 

przepisów określających wymagania dotyczące autobusów , autobusy używane na potrzeby 

publicznego transportu zbiorowego zostaną niezwłocznie dostosowane do zmienionych 

wymogów), 

e) zapewnienia wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne uprawnienia do kierowania 

pojazdami wykorzystywanymi na potrzeby niniejszej umowy, 

f) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia wykorzystywanych przez 

Operatora pojazdów, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, 

a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Operatora w zakresie świadczonych usług. 

Strony ustalają, ze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

opiewać będzie na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za jedno 

zdarzenie, 

g) okazania Organizatorowi w dniu zawarcia umowy oryginału i przedłożenia kopii polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszym paragrafie na okres trwania niniejszej umowy, wraz z dowodem opłacenia składek 



na to ubezpieczenie oraz niezwłocznego okazania w/w dokumentów w przypadku wszelkich 

zmian zawartych w umowach ubezpieczenia, 

h) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy licencji na wykonywanie transportu 

drogowego osób, uzyskanej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 

drogowym, 

i) posiadania w okresie wykonywania niniejszej umowy wszelkich wymaganych prawem licencji, 

zezwoleń, zaświadczeń, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług określonych niniejszą 

umową, 

j) należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów, oraz zapewnienia ich 

czystości i właściwego stanu technicznego, 

k) dostosowanie pojemności środków transportu do natężenia ruchu pasażerów,  

l) umieszczanie w widocznych miejscach w autobusach: 

*wyciągu z obowiązującego cennika opłat, zawierającego także ceny biletów ulgowych, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawowych, 

*wyciągu przepisów porządkowych oraz wyciągu regulaminu przewozu osób 

*niezbędnych komunikatów dla pasażerów 

*informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, zgodnie z art.5 ust 1a ustawy z dnia 

09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

       m)  zapewnienie punktualności kursowania pojazdów, 

       n)  zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi pasażerów, w tym w szczególności pod względem: 

             *bezpieczeństwa podróżnych i ich mienia 
             *przestrzegania obowiązujących rozkładów jazdy 
             *warunków podróży (oświetlenie przedziału pasażerskiego, ogrzewanie, odpowiednie              
               parametry i wyposażenie pojazdów)  
             *kultury obsługi podróżnych 
             *udzielania przez kierowcę pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej  
               zdolności ruchowej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.  
       o)  niezwłocznego powiadamiania Organizatora o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych  
             przeszkodach w świadczeniu usług, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych z  
             udziałem autobusów Operatora. 
       p)  w przypadku awarii autobusu zapewnienia autobusu rezerwowego w czasie nie dłuższym niż  
            45 minut. 

2. Regulamin zatwierdzony przez Operatora stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy 
3. Cennik opłat stanowi załącznik nr 3 do umowy 
4. W przypadku, gdy Organizator: 

a) wprowadzi inny system taryfowo-biletowy,  
b) zmieni zasady funkcjonowania biletów przejazdowych, 

Operator będzie zobowiązany do honorowania zmian oraz wprowadzenia do sprzedaży 
biletów wynikających z tych zmian w terminie ustalonym przez Organizatora. 

c)  W przypadku, gdy Organizator nie zrealizuje zamierzenia, opisanego w ust. 4, co przełoży 
się na obniżenie wpływów Operatora, lub wpływy Operatora po wprowadzeniu zmian, o 
których mowa w ust. 4, ulegną obniżeniu z tytułu honorowania tych zmian, zasady 
zrekompensowania Operatorowi wielkości tych obniżeń mogą zostać ustalone aneksem 
do Umowy. 
 
 
 

 



§ 5 

1. Operator do celów rozliczenia niniejszej umowy będzie posiadał urządzenie fiskalne, 

umożliwiające wyodrębnianie wszystkich sprzedanych biletów: jednorazowych, okresowych, 

normalnych i ulgowych na kursach realizowanych w ramach gminnych przewozów osób o 

charakterze użyteczności publicznej.  

2. Operator zaliczy do swoich przychodów kwoty uzyskane z tytułu innych opłat nałożonych i 

uzyskanych pośrednio lub bezpośrednio w związku z realizacją usług objętych niniejszą 

umową. 

3. Operator, który poza świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

prowadzi inną działalność gospodarczą, jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnej 

rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej na liniach 

komunikacyjnych będących przedmiotem niniejszej umowy. Operator określi zasady podziału 

przychodów uzyskiwanych ze źródeł niezwiązanych z realizacją zadania przewozowego, a 

uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z transportem 

drogowym osób, np. z reklamy. 

4. Operator będzie korzystał z wyodrębnionych na potrzeby świadczonej usługi urządzeń 

księgowych, na których zostaną zaewidencjonowane: 

a) Po stronie przychodów: wszystkie przychody uzyskane z tytułu niniejszej umowy 

b) Po stronie kosztów- wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy 

5. Wpływ z biletów i kar (opłat dodatkowych) nałożonych w czasie kontroli podróżnych stanowią 

przychód Operatora. 

6. Operator zobowiązuje się do dystrybucji i zapewnienia ciągłej sprzedaży biletów 

uprawniających do przejazdu na liniach określonych niniejszą umową bezpośrednio w 

pojazdach wykonujących przewozy. 

7. Operator zobowiązuje się do prowadzenia kontroli biletów w pojazdach wykonujących 

przewozy określone niniejszą umową oraz windykacji należności wynikających z przejazdu bez 

ważnego dokumentu przewozu. 

8. Operator zobowiązuje się do wyposażenia osób dokonujących kontroli biletów w odpowiednie 

identyfikatory (legitymacje), z których wynikać będzie uprawnienie do dokonywania kontroli. 

 

§ 6 

1. Organizator ma prawo do dokonywania oceny jakości świadczeń usługi, w szczególności 

poprzez kontrolę punktualności przewozów, ocenę stanu czystości pojazdów dopuszczonych 

do ruchu. 

2. Ocena o której mowa w ust.1 będzie prowadzona przez upoważnione osoby wyznaczone przez 

Organizatora w obecności osoby reprezentującej Operatora. W przypadku nieobecności osoby 

reprezentującej Operatora, pomimo doręczonego Operatorowi zawiadomienia o kontroli, 

Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli bez udziału osoby reprezentującej 

Organizatora. Z przeprowadzonej kontroli zostaje sporządzony protokół. 

3. Przedstawiciele Organizatora przeprowadzający kontrolę mają prawo bezpłatnego przejazdu 

na trasach o których mowa w § 1 na podstawie posiadanego upoważnienia do kontroli.  

4. Organizator może korzystać z oceny świadczonej usługi poprzez kontrole Policji, Inspekcji 

Transportu Drogowego i innych służb do tego uprawnionych. 

 



§7 

1. Operator ponosi wobec pasażerów i osób trzecich  odpowiedzialność za szkody powstałe w 

związku ze świadczeniem usług. W szczególności Operator odpowiada za szkody: 

a) Komunikacyjne, wynikające z uczestniczenia pojazdów Operatora w ruchu drogowym, 

b) Rzeczowe, w odniesieniu do rzeczy przewożonych przez pasażerów w pojeździe Operatora, 

jeśli szkoda powstała z winy Operatora, 

c) Inne szkody, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych 

2. Wszelkie skargi i reklamacje pasażerów dotyczące Operatora, przekazywane są do Operatora, 

który zobowiązany jest do: 

a) Rozpatrzenia skarg lub reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 

b) Przekazania Organizatorowi kopii takich skarg oraz informacji o sposobie ich załatwienia 

(kopii odpowiedzi na skargę lub reklamację) 

3. W przypadku wniesienia skargi do Organizatora, Organizator rozpatruje tę skargę lub 

reklamację na podstawie zebranych w sprawie dokumentów i zawiadamia Operatora oraz 

skarżącego o sposobie rozpatrzenia tej skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

4. W przypadku uznania przez Organizatora skargi lub reklamacji w sprawie dotyczącej naliczania 

opłaty dodatkowej, Operator zobowiązany jest do odstąpienia od naliczania tej opłaty. 

5. W przypadku, gdy wobec Organizatora skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób 

trzecich powstałe w związku z wykonywaniem usługi przez Operatora, Operator na żądanie 

Organizatora przejmie prowadzenie sprawy oraz ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu 

tych roszczeń i we własnym zakresie zaspokoi te roszczenia, jeśli będą one zasadne. O przejęciu 

sprawy przez Operatora Organizator bezzwłocznie powiadomi strony postępowania. 

6. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa , albo orzeczenia sądu lub innego 

uprawnionego organu Organizator byłby zobowiązany do zaspokojenia roszczeń powstałych w 

związku z wykonywaniem przez Operatora usług, Operator zobowiązuje się przekazać na  

żądanie Organizatora, w terminie przez niego wyznaczonym, kwotę równą wysokości 

zaspokojonych roszczeń. 

7. Organizator zobowiązuje się, że nie będzie bez zgody Operatora uznawał żadnych roszczeń 

osób trzecich, kierowanych do Organizatora w związku z działaniami Operatora, co do których 

Organizatorowi przysługiwałoby roszczenie regresowe od Operatora. 

8. Operator zobowiązuje się przekazać Organizatorowi, w terminie nie później niż do dnia 31 

marca 2023, informację o liczbie i wysokości przyznawanych odszkodowań- w przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Operator podlega karze pieniężnej, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt. 

3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zbiorowym transporcie publicznym. 

 

§ 8 

1. Zmiany lub aktualizacje rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów ustalane 

są przez Operatora i zatwierdzane przez Organizatora (w formie pisemnej) zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uwzględniając zapotrzebowania na 

przewozy oraz możliwości Operatora. 

2. Dopuszczalne zmiany w rozkładach jazdy polegają na zmianie czasu odjazdów i przyjazdów. 

Może to nastąpić z inicjatywy Organizatora, jak i na uzasadniony wniosek Operatora 

prowadzącego przewozy pasażerskie, złożony do Organizatora, poparty wynikami 

przeprowadzonych okresowo badań potoków pasażerskich. Powyższa zmiana będzie 

wprowadzana każdorazowo w drodze aneksu. 



§ 9 

1. Operator zobowiązany jest do stosowania opłat za przejazdy oraz ulg ustawowych 

obowiązujących podróżnych korzystających z przewozów pasażerskich zgodnie z cennikiem 

stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy wartość 1 wozokilometra wynosi…….zł brutto 

2. Wartość o której mowa w ust. 1 uwzględnia rozsądny zysk, o którym mowa w załączniku do 

rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007r, dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 

pasażerskiego, oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

3. Operatorowi z tytułu realizacji gminnych przewozów mających charakter użyteczności 

publicznej, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje wynagrodzenie, na które 

będą składać się wyłącznie: 

a) opłaty pobierane przez Operatora od pasażerów w związku ze świadczeniem usługi w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wpływy z kar (opłat dodatkowych) 

nałożonych w trakcie kontroli podróżnych, 

b) dopłata przysługująca Operatorowi z tytułu respektowania przez Operatora ustawowych 

ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W celu uzyskania 

dopłaty przez Operatora, Organizator zawrze z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego 

umowę o dopłatę z tytułu stosowania biletów ulgowych. Operator, aby otrzymać dopłatę 

do biletów ulgowych przedkłada co miesiąc wniosek o dopłatę wraz z załącznikami 

(załącznik nr 12 do niniejszej umowy). 

c) rekompensata przewidziana w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

4. Zgodnie z art. 52 ust. 1  1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 

Operatorowi przysługuje od Organizatora rekompensata, jeżeli wykaże, że koszty związane ze  

świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego generują stratę w stosunku 

do ceny 1 wozokilometra przyjętej w ust.1 

5. Rekompensata o której mowa w ust. 4 przysługuje w wysokości proporcjonalnej do 

poniesionej straty. 

6. Przy obliczaniu rekompensaty od Organizatora  przysługująca od Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego dopłata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, 

zostanie zaliczona jako przychód Operatora wygenerowany podczas wypełniania zobowiązania 

z tytułu świadczenia usług publicznych niezależnie od tego, czy Operator wystąpi o przyznanie 

mu przez Marszałka tej dopłaty, czy też z uprawnienia tego nie skorzysta. 

7. W celu wykazania kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnych określonych w §1, Operator 

będzie przekazywał Organizatorowi co miesiąc, do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni sprawozdanie wraz z wnioskiem o rekompensatę zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 6 do umowy. 

8. Organizator zweryfikuje sprawozdanie i zatwierdzi wniosek o rekompensatę w terminie 10 dni 

od dnia wpływu sprawozdania. W przypadku jeżeli sprawozdanie /wniosek zawierał będzie 

braki lub będzie wymagał wyjaśnienia, organizator zwróci się do Operatora o uzupełnienie 

dokumentacji lub złożenie wyjaśnień. Po uzupełnieniu braków lub złożeniu wyjaśnień przez 



Operatora , Organizator dokona weryfikacji sprawozdania/wniosku w terminie 7 dni od dnia 

wpływu dokumentów lub wyjaśnień Operatora. 

9. Na kwotę rekompensaty o której mowa w ust. 4 i ust. 5, Operator będzie co miesiąc wystawiał 

notę księgową za wykonany przebieg autobusów związany z realizacją przewozów. objętych 

niniejszą umową. Podstawą do wystawienia noty księgowej będzie zatwierdzone przez 

Organizatora sprawozdanie/wniosek o rekompensatę. 

10. Płatność będzie dokonywana na konto Operatora w okresach miesięcznych płatnych w 

terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowej przez 

Organizatora. 

11. Notę księgową należy wystawić na: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka, NIP: 881-10-06-578 

12. W związku z zakupem biletów przez Organizatora dla uczniów szkół podstawowych i 

przedszkoli, Operator wystawi fakturę VAT na zakup biletów w każdym miesiącu trwania 

umowy. 

13. Płatność za fakturę VAT będzie dokonywana na konto Operatora przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Operator oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT oraz notach księgowych  

jest rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Operatora w tzw. Białej liście 

podatników VAT w rozumieniu art.96b ust 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług. 

15. Maksymalna rekompensata Operatora należna od Organizatora na realizację niniejszej umowy 

(maksymalna wartość kwoty umowy) nie może przekroczyć różnicy pomiędzy ilorazem ceny za 

wozokilometr oraz ilości wozokilometrów przejechanych na trasach komunikacyjnych objętych 

umową a przychodem Operatora, opisanym w ust. 3 

 

§ 11 

1. Organizator oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 

881-10-06-578 

2. Operator oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny………………………………………………………… 

3. Organizator będzie płacił należności ze swojego konta na konto Operatora o numerze 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Operator oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

§ 12 

Umowa zawarta jest na czas określony od 14 września 2022 do 13 lipca 2023. 

§ 13 

1. Organizator dopuszcza zmianę niniejszej umowy  z zastrzeżeniem zapisów §  19 oraz § 20 w 

następujących przypadkach: 

a) Zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w 

szczególności działania siły wyższej, 

b) Zmiany stawik podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych lub urzędowej zmiany 

podatku VAT, cena brutto pozostanie bez zmian, zaś zmianie ulegnie cena netto. 



2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić na wniosek Operatora lub Organizatora, na podstawie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z wyjątkiem załączników  3 i 10, które 

ulegają zmianie w trybie określonym w umowie, bez konieczności zawierania aneksu. 

§ 14 

1. W przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej Operator jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym Organizatora w formie pisemnej. 

2. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a) Utraty przez Operatora licencji określonej przepisami prawa, nieposiadania aktualnego 

ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 3,  

b) Stwierdzenia przez Organizatora podczas przeprowadzonych kontroli, o których mowa w 

§ 6 ust.2 lub na podstawie kontroli wykonanych przez podmioty wskazane w § 6 ust.4, co 

najmniej trzykrotnie nienależytego wykonania umowy, niezależnie od kar umownych 

określonych w § 15 

c) Rażącego naruszenia przez Operatora innych postanowień niniejszej umowy, 

d) Utraty przez Operatora w ocenie Organizatora płynności finansowej 

e) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

f) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.2 może nastąpić w terminie 30 

dni od daty powzięcia przez Organizatora wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

§ 15 

1. Operator zapłaci Organizatorowi kary umowne w przypadkach i w wysokości określonych 

poniżej: 

a) Za nieuzasadnione niezatrzymanie się na przystanku w wysokości 100,00zł(sto zł), za każdy 

stwierdzony przypadek, 

b) Za nieuzasadnioną zmianę trasy przejazdu w wysokości 200,00 (dwieście zł) za każdy 

stwierdzony przypadek, 

c) Za nieterminowe podstawienie autobusu rezerwowego w przypadku awarii autobusu 

podstawowego (wyłączenia z ruchu) w wysokości 300,00 zł (trzysta zł) za każdą rozpoczętą  

godzinę spóźnienia 

d) W razie rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z przyczyn 

określonych w § 14, w wysokości 20% wartości rekompensaty, o której mowa  w § 10 

ust.13 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody na ogólnych zasadach określonych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 



§ 16 

1. Osobą  wyznaczoną do kontaktów ze strony Organizatora jest Olimpia Iwańska- Kruszyńska, 

tel. 748117642, e-mail: olimpia.kruszynska@bystrzycaklodzka.pl 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Operatora jest………………… 

§ 17 

1. „Siła wyższa" oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, 

którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Zamawiającego lub Wykonawcy, i którego 

przy zachowaniu należnej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu 

postanowień Umowy "siła wyższa" oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, 

lokaut lub inne trudności natury gospodarczej, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, 

trzęsienia ziemi, pożary i powodzie. Przez siłę wyższą Strony rozumieją także nieprzewidziane zmiany 

warunków geologiczno-górniczych. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

Umowy na skutek zaistnienia "siły wyższej" - powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 

7 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla 

realizacji Umowy. 

3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub 

z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji 

wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa 

wyżej. 

4. Strona dotknięta działaniem "siły wyższej" podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 

skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.  

5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia "siły 

wyższej" nie będzie stanowiło podstawy do: 

a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6,  

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych  przez 

drugą Stronę. 

6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej jest opóźniona lub zawieszona przez 

nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze Stron 

ma prawo rozwiązać Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie. 

 

 

§ 18. 

1. Usługi przewozu uczniów wykonywane będą wyłącznie w dniach realizowania przez placówki 

dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze zadań dydaktyczno-wychowawczych (nie będą 

realizowane w okresie wakacji, ferii, przerw świątecznych oraz w innych dniach wolnych od zajęć 

szkolnych)  na liniach gminnych, o których mowa w § 1 ust. 1 , w oparciu o rozkłady jazdy tych linii 

otrzymane od Organizatora, oraz zgodnie z następującymi zasadami: 

a) prawo do przewozu ma uczeń posiadający legitymację szkolną wydaną przez placówkę edukacyjną 

lub opiekuńczą  oraz ważny bilet przejazdowy, 



b) uczniowie szkół podstawowych podczas dojazdu z przystanku w miejscu zamieszkania do 

szkoły/przedszkola przebywają pod opieką osoby zatrudnionej przez Organizatora, posiadającej ważny 

bilet na przejazd na danej linii, 

c) w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad uczniami szkół podstawowych, 

Organizator zapewnia zastępstwo, a Operator umożliwia przejazd osoby zastępującej Opiekuna w 

ramach tego samego biletu okresowego, który przysługuje osobie zastępowanej, 

oraz Regulaminem Dowozu Dzieci do Szkół, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2.W okresie nauki szkolnej Organizator zamierza kupować ulgowe bilety miesięczne dla wszystkich 

uczniów szkół podstawowych, przewożonych między miejscem zamieszkania a placówkami 

dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi. W związku z tym Organizator, jako administrator 

danych osobowych uczniów szkół podstawowych, powierzy Operatorowi, jako podmiotowi 

przetwarzającemu dane osobowe, w formie odrębnej umowy przetwarzanie danych osobowych 

uczniów szkół podstawowych; wzór tej umowy stanowi Załącznik nr 11 do Umowy 

 

§19. 

W przypadku  ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na jego części stanu wyjątkowego w 

rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, stanu klęski żywiołowej    

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej lub stanu 

wojennego na mocy właściwych przepisów, a także  wówczas jeżeli okaże się, że wprowadzone na 

mocy ustawy specjalnej lub rozporządzenia ograniczenia w przemieszczaniu się uniemożliwiają 

Operatorowi  niezakłócone wykonywanie umowy bądź też środki transportu używane przez Operatora 

zostały przeznczone na mocy decyzji właściwych organów na cele publiczne inne niż transport 

publiczny zbiorowy lub nie jest oferowana sprzedaż na terenie powiatu kłodzkiego oleju napędowego 

na powszechnie dostępnych stacjach benzynowych, to wówczas Organizator będzie uprawniony do 

otrzymania wynagrodzenia w wysokości 20 % wynagrodzenia rozumianego jako dzienną pracę pojazdu 

wykonywaną na danej linii pomnożoną przez cenę wozokilometra, określoną w §10 ust. 1, pomnożoną 

przez ilość dni w których przewozy nie były wykonywane.  

§20. 

Strony, w związku z brakiem stabilności cen oleju napędowego, uzgadniają co następuje: 

 

1) Operator będzie uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania 

niniejszej umowy o kwotę 2,- zł brutto za każdy wozokilometr pracy przewozowej jedynie w sytuacje 

gdy w danym miesiącu średnie ceny oleju napędowego na stacjach na obszarze gminy Bystrzyca 

Kłodzka będą wyższe niż 12,- zł brutto za jeden litr przez okres co najmniej 14 dni; 

2) Podwyższone wynagrodzenie będzie wypłacane od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

w którym zaistniały ceny wskazane w punkcie 1; 

3) W wypadku spadku cen poniżej 12,- zł brutto za jeden litr przez okres co najmniej 14 dni w 

danym miesiącu, w kolejnym miesiącu Operator będzie otrzymywał wynagrodzenie obowiązujące w 

dacie zawarcia nieniniejszej umowy. 

§21. 



1. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej uregulowanym i 

zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, 

pomiędzy Stronami, w związku z realizacją zakresu objętego Umową. Strony nie złożyły ani nie opierają 

się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie 

są zawarte w Umowie. 

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią któregokolwiek z 

Załączników do Umowy stosuje się postanowienia Umowy, a niedająca się z nimi pogodzić treść 

Załączników do Umowy nie znajduje zastosowania.  

3. Operator nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, za 

wyjątkiem sytuacji wprost wskazanych w Umowie. Operator nie może dokonać przelewu jakiejkolwiek 

wierzytelności przysługującej mu w ramach Umowy, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 

Organizatora. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zawiadomienia dokonywane w związku z  realizacją Umowy wymagają, dla swej ważności,  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną 

Stronie będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym na adresy Stron wskazane komparycji. 

6. Każda ze Stron jest zobligowana dokonać zawiadomienia drugiej Strony o ewentualnej zmianie 

swego adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony. Strony 

oświadczają, że pisma wysyłane na dotychczasowy adres przed otrzymaniem zawiadomienia o 

ewentualnej zmianie adresu będą uważane za skutecznie doręczone. 

7. Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym 

prawem. 

8.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z realizacją Umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla Organizatora. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron. 

10. Integralną cześć Umowy stanowią następujące Załączniki: 

 

Zał. Nr 1- Zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami 

Zał. nr 2- Oferta cenowa Operatora 

Zał. nr 3- Wykaz środków transportu 

Zał. nr 4- Wymagania techniczno- eksploatacyjne pojazdów 

Zał. nr 5- Przepisy porządkowe- Regulamin przewozów pasażerskich oraz regulamin dowozu dzieci do 

szkół 

Zał. Nr 6- Wzór sprawozdania oraz wzór wniosku o rekompensatę 

Zał. nr 7- Oświadczenie  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 



Zał. nr 8- klauzula RODO 

Zał. nr 9- cennik biletów oraz mapa stref biletowych Bystrzyckiej Komunikacji Autobusowej 

Zał. nr 10- Rozkłady jazdy na poszczególnych liniach 

Zał. nr 11- Wzór umowy powierzenia danych 

Zał. Nr 12- Wniosek o dopłatę do biletów miesięcznych 

 



Zał. Nr 3 do umowy……………….z dnia ……………… 

1 
 

 
Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 90 
 

1. Wymagana liczba autobusów:  
 
- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  
 
2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 
(przedstawione w oddzielnej tabeli dla każdego podstawowego i zastępczego autobusu) 

 
Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy/ zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy/ zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych 
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 91 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

(przedstawione w oddzielnej tabeli dla każdego podstawowego i zastępczego autobusu) 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy/ zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy/ zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych 
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 92 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy/ zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 93 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 94 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych 
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 95 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 96 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  
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Wykaz autobusów podstawowych  

Linia nr 97 

 

1. Wymagana liczba autobusów:  

 

- autobus podstawowy (minimum 1 szt.): ………………  

 

2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  

 

 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus podstawowy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  
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Wykaz autobusów zastępczych 
 
1. Wymagana liczba autobusów:  
 
- autobus zastępczy (minimum 2 szt.):    ………………… 
 
2. Dane autobusów zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy:  
 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych  

 
 

Lp.  Parametry podstawowe       Autobus zastępczy 

1.  Nr rejestr. autobusu   

2.  Marka i typ autobusu   

3.  Nr VIN   

4.  Rok produkcji   

5.  Klasa emisji spalin   

6.  Ilość miejsc siedzących   

7.  Ilość miejsc stojących   

8. Ilość miejsc dla niepełnosprawnych 
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Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla autobusów 

1. Wymagania ogólne dla autobusu 
1.1. Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia. 
1.2. Aktualne badania techniczne zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w ustawie Prawo o 
ruchu drogowym. 
1.3. Aktualne polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, NNW. 
1.4. Apteczka pierwszej pomocy. 
1.5. Dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga - 
wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. 
1.6. Napis określający dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania (o ile został określony). 
1.7. Nazwa linii komunikacyjnej umieszczona na tablicy wewnętrznej autobusu. 
1.8. Wiek autobusu nie może być starszy niż 15 lat w całym okresie trwania umowy 
1.9. Klasa emisji spalin - minimum EURO 4. 
1.10 Dostępność osób niepełnosprawnych 
2. Drzwi i wyjścia awaryjne 
2.1. Liczba drzwi dla pasażerów (otwieranych ręcznie lub zdalnie przez kierowcę) - minimum 1 
znajdujących się po prawej stronie. 
2.2. Liczba wyjść awaryjnych - minimum 1 z odpowiednim oznakowaniem. 
2.3. Młotki do zbijania szyb w wyjściach awaryjnych. 
3. Wnętrze autobusu 
3.1. Wyposażenie w oświetlenie wnętrza autobusu, zapewniające oświetlenie całego przedziału 
pasażerskiego, w warunkach niedostatecznej widoczności. 
3.2. Lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu. 
3.3. Wyposażenie w uchwyty i poręcze, zapewniające bezpieczeństwo jazdy wszystkim pasażerom 
korzystającym z miejsc stojących 
4. Bezpieczeństwo i monitoring realizacji usługi 
4.1 Monitoring GPS 
5. Wentylacja i ogrzewanie 
5.1. Liczba uchylnych wywietrzników dachowych (klap dachowych) – co najmniej 1. 
5.2. Urządzenie grzewcze zapewniające uzyskanie temperatury wewnątrz autobusu w przedziale od 
+10º C do +20º C w przypadkach, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +5ºC. 
6. Czystość autobusu 
6.1. Autobus powinien być czysty na zewnątrz i wewnątrz, podłoga zamieciona, czyste szyby oraz 
uszczelki okienne, czyste zasłonki i fotele. Należy uwzględnić czynniki atmosferyczne występujące w 
danej chwil 
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REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY BYSTRZYCA 

KŁODZKA 

1. Organizatorem przewozu dzieci do i z jednostek oświatowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

jest Gmina Bystrzyca Kłodzka. 

2. Organizator dowozów określa rozkład jazdy autobusów w porozumieniu z dyrektorami jednostek 

oświatowych. 

3 .Listę uczniów dowożonych do jednostek oświatowych ustalają ich dyrektorzy. 

4. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie określonej w rozkładzie jazdy. 

5. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusie sprawuje opiekun. 

6. Uczniowie dowożeni autobusami mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie oraz do poleceń obecnych w nich: nauczycieli, opiekunów i kierowców. 

7. Uczniowie zobowiązani są stawiać się punktualnie na wyznaczonym przystanku wsiadania. 

8. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie 

narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

9. W autobusie, uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekunów. 

10. Uczniom podczas dowozu nie wolno: 

 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna; 

 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien; 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy, stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa; 

 żądać zatrzymania w miejscu innym niż przystanek autobusowy; 

 przepychać się przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu; 

 rozmawiać z kierowcą; 

 używać wulgaryzmów; 

 stać na stopniach autobusu; 

11. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi 

w autobusie wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem, oczekiwaniem na odjazd lub 

wypadkiem. 

12. Opuszczenie autobusu może nastąpić po całkowitym jego zatrzymaniu. 

13. Opiekunowie informują właściwe jednostki oświatowe o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w 

autobusie. 

14. Opiekunowie są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, 

decydują o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu na przystankach, podejmują decyzje co do 

dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.  

15. Opiekun ma obowiązek nadzoru nad bezpiecznym przejściem ucznia przez drogę. 
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16. Dyrektorzy jednostek oświatowych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje 

Organizatora o zmianach organizacji nauki w swoich jednostkach. 

17. Do obowiązków Operatora należy: 

 punktualne dowiezienie uczniów do jednostek oświatowych i odwiezienie po zakończonych 

zajęciach; 

 właściwe oznakowanie autobusów zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym; 

 współpraca i koordynacja tworzenia rozkładów jazdy oraz ustalania miejsc wsiadania i 

wysiadania uczniów z Organizatorem i dyrektorami jednostek oświatowych. 

18. Niniejszy regulamin przedstawiany będzie przez opiekunów wszystkim dowożonym uczniom, a 

przez dyrektorów jednostek oświatowych rodzicom tych uczniów, jednak nie później niż w miesiącu 

wrześniu każdego roku szkolnego. 

19. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka: 

bystrzycaklodzka.pl, oraz u dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

  opiekunowie podczas trwania dowozów, 

  organizator w innym czasie. 

21. Regulamin wchodzi w życie od dnia 13 września 2022 
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REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

 

§1. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przewozu osób i bagażu 

ręcznego w pojazdach realizujących kursy wykonywane przez na zlecenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) organizatorze – rozumie się przez to Gminę Bystrzyca Kłodzka, 

2) operatorze – rozumie się przez to podmiot wykonujący przewozy na zlecenie organizatora, 

3) pojeździe – rozumie się przez to środek transportu, wykorzystywany przez operatora w publicznym 

transporcie zbiorowym, 

4) linii komunikacyjnej – rozumie się przez to linie oznaczone cyframi lub literami i cyframi, 

5) przewozie – rozumie się przez to transport osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt wykonywany 

przez operatora, 

6) pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zawarła umowę  

7) przewozu poprzez wykupienie biletu jednorazowego, miesięcznego lub poprzez zajęcie miejsca w 

pojeździe, 

8) obsłudze pojazdu – rozumie się przez to kierowcę, opiekuna, kontrolera biletów, bądź inne osoby 

oddelegowane przez przewoźnika, 

9) bilecie wieloprzejazdowym – rozumie się przez to bilet miesięczny lub karnet 30-dniowy, 

10) kasowaniu biletu – rozumie się przez to wydruk z kasy fiskalnej biletu jednorazowego lub 

czynności wykonane przez kierowcę na papierowym bilecie wieloprzejazdowym, 

11) taryfie opłat – rozumie się przez to treść Uchwały nr  Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia r. 

3. Pasażerowie oraz obsługa pojazdów są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu. 

4. Organizator ani Operator nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu 

pojazdów lub zmian trasy przejazdu pojazdów, spowodowanych siłą wyższą, zatorami 

komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury 

techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego 

lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze 

porządkowym lub administracyjnym. 

5. W przypadku zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu jest zobowiązana o poinformowaniu o tym 

pasażerów poprzez zamieszczenie informacji na przystankach autobusowych oraz stronie 

internetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka: bystrzycaklodzka.pl. 
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§2. PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU 

 

1. Przewóz osób i bagażu jest realizowany przez kierowców spełniających wymagania określone w 

ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami, posługujących się swobodnie 

językiem polskim, ubranych w schludny ubiór o jednolitym kroju i niejaskrawym kolorze, uzupełniony 

o identyfikator (wskazujący przynajmniej numer służbowy). 

2. Prowadzący pojazd ma obowiązek umieszczać w widocznym miejscu identyfikator (numer 

służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie w trakcie wykonywania czynności służbowych. 

3. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie jest dozwolone wyłącznie na przystankach po całkowitym 

zatrzymaniu autobusu. 

4. Po wejściu do pojazdu, pasażer jest obowiązany okazać kierowcy bilet okresowy, dokument 

uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub zakupić bilet jednorazowy. 

5. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu podczas ruchu pojazdu oraz po sygnale kierowcy, 

oznajmującym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu. 

6. Pasażer podróżujący na stojąco w czasie jazdy jest zobowiązany trzymać się poręczy lub uchwytów. 

7. Pierwszeństwo zajmowania miejsc siedzących mają: 

1) osoby z dzieckiem na ręku 

2) kobiety w ciąży 

3) osoby starsze oraz niepełnosprawne 

8. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym "dla inwalidy" lub "dla osób z 

dzieckiem na ręku" zobowiązany jest zwolnić to miejsce osobom uprawnionym. 

9. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia pojazdu z jego winy. 

10. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu osoby: 

1) nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie wobec 

współpasażerów i obsługi pojazdu, 

2)wzbudzające odrazę zapachem, brudem i niechlujstwem, 

3) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe, 

4) nieprzestrzegający warunków określonych w §2 pkt. 11, 18 i 19 niniejszego regulaminu, 

5) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla obsługi pojazdu i współpasażerów. 

11. W pojazdach zabrania się: 

1) prowadzenia jakichkolwiek rozmów z kierowcą w czasie jazdy, 

2) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść 

awaryjnych, środków ochrony p-poż. oraz innego wyposażenia pojazdu, przeznaczonego do obsługi 

wyłącznie przez obsługę pojazdu, 
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3) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem, 

4) dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania pojazdu, 

5) wsiadania do pojazdu i wysiadania po informacji o odjeździe (komunikat kierowcy), 

6) przebywania w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy na przystanku 

końcowym, 

7) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy, 

8) stania na stopniach podczas jazdy, 

9) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi pojazdu w czasie ich uruchamiania, 

10) wkładania rąk i nóg pomiędzy: skrzydła drzwi, urządzenia mechanizmu sterowania drzwi, 

urządzenia mechanizmu obrotnicy, 

11) dotykania elementów nie przeznaczonych przez producenta do trzymania się pasażera podczas 

jazdy, 

12) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, w tym e-papierosów, 

13) wprowadzania roweru do pojazdu, 

14) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny 

sposób spokoju w pojeździe, 

15) żebrania i sprzedaży obnośnej lub rozrzucania ulotek oraz materiałów reklamowych, 

16) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju, 

17) wykonywania czynności, mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia lub mogących 

narazić na szkody mienie pasażerów, 

18) zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów. 

12. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia 

go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na niewygody, na zanieczyszczenie lub 

zniszczenie odzieży innych współpasażerów, nie zasłaniał widoczności obsługującemu pojazd, nie 

zagrażał bezpieczeństwu ruchu. 

13. Za bagaż ręczny, niezależnie od wymiarów, uważa się: wózki dziecięce (bez dziecka), wózki 

inwalidzkie, rowery, sanki, narty, duże instrumenty muzyczne, paczki, torby i zwierzęta. 

14. Dopuszcza się przewóz w pojazdach: 

1) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla innych pasażerów i są umieszczone w 

odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce lub są trzymane na kolanach lub rękach, 

zapewniając bezpieczeństwo pasażerów. 

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na 

smyczy. Pasażer przewożący psa jest zobowiązany posiadać przy sobie w czasie przewozu ważny 

dokument potwierdzający aktualne szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z 

odpowiednim wpisem). 
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15. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie, należy do 

pasażera. Operator odpowiada za bagaż i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego 

winy. 

16. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub 

zwierząt. 

17. Zabrania się umieszczać bagaż i zwierzęta na miejscach przeznaczonych do siedzenia. 

18. Zabrania się przewożenia w pojazdach: 

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub 

uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych 

narzędzi jak piły, kosy, otwartych naczyń ze smarami, farbami, itp.), 

2) przedmiotów o długości powyżej 2 m, 

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, 

trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, 

4) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy, 

5) broni, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach. 

19. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe, jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu o 

tym fakcie. 

20. Odbiór rzeczy pozostawionych w pojeździe odbywa się w siedzibie operatora: w dni robocze w 

godz. 

§3.ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ORAZ ZASADY KONTROLI BILETÓW 

1. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone za pomocą biletów rozprowadzanych przez Operatora. 

2. Bilety jednorazowe można nabyć u kierującego pojazdem. Sprzedaż biletów w pojeździe jest 

prowadzona po zatrzymaniu pojazdu na przystankach. Wskazane jest uiszczanie opłaty za bilet w 

odliczonej kwocie równoważnej wartości biletu lub kartą płatniczą. 

3. Bilety wieloprzejazdowe można nabyć w punkcie sprzedaży stacjonarnej wyznaczonej przez 

Operatora. 

4. Bilet jednorazowy jest ważny wyłącznie na kursie, na którym został skasowany i w obrębie strefy 

lub stref obowiązywania. 

5. Ważny bilet jednorazowy lub wieloprzejazdowy stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń w 

razie wypadku komunikacyjnego. 

6. Opłaty za usługi przewozowe są wnoszone za pomocą biletów rozprowadzanych przez Operatora. 

7. Pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, kierowca obowiązany jest wydać bilet. 

8. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, uprawniony jest do żądania wydania 

biletu przez kierowcę. 

9. W przypadku odmowy wydania przez kierowcę biletu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd, 

pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do operatora. 
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10. W pojazdach stosuje się ulgi ustawowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 

1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, 

11. Zasady postępowania w przypadku posiadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz 

ulgowych są uregulowane w taryfie opłat. 

12. Wykaz cen biletów jednorazowych oraz okresowych, zawarty jest w taryfie opłat. 

13. Pasażer upoważniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych jest obowiązany posiadać ważny 

bilet i dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedstawić go do 

kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu. 

14. Kontrola dokumentów przewozu osób jest prowadzona według zasad określonych w art. 33a 

Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.  

15. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera: 

1) braku ważnego biletu 

2) braku ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego 

przejazdu 

3) naruszenia przepisów regulaminu, pasażer jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w 

wysokości określonej w taryfie opłat. 

Kontroler może podjąć działania opisane w §3 ust. 16, pkt 1-4. 

16. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej, kontroler ma 

prawo: 

1) żądać okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera. 

2) w razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo zwrócić się do 

funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie z prawem mają uprawnienia 

do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności, zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera. 

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego 

lub ulgowego jest podrobiony, przerobiony lub używany przez osobę, do której nie należy, kontroler 

ma prawo zatrzymać bilet lub ww. dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z 

powiadomieniem wystawcy dokumentu. 

17. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu, pasażer jest obowiązany 

do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez 

kierującego pojazdem. 

18. W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej 

przyczyny, obsługa pojazdu lub inna osoba uprawniona przez operatora wzywa sprawcę do uiszczenia 

opłaty dodatkowej, przewidzianej w taryfie opłat. 

19. Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo – jeżeli zostało to przewidziane 

w taryfie opłat - do złożenia wniosku o umorzenie jej w całości lub w części lub odroczenia jej spłaty, 

rozłożenia na raty, na zasadach uregulowanych w taryfie opłat. 

20. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia sprawcy 

od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę. 
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21. Składanie skarg i reklamacji dotyczących kontroli biletowej oraz udowodnienie posiadanego 

uprawnienia do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, może nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od 

daty wystawienia zobowiązania do zapłaty opłaty dodatkowej – w siedzibie operatora – tj.  

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji przyjmowane są w następujący sposób: 

1) U Organizatora gminnych przewozów pasażerskich,: 

   -pisemnie na adres: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

-telefonicznie pod numerem 74 8 117 641 

-mailowo na adres: transport@bystrzycaklodzka.pl 

2) U Operatora, którego dane do kontaktu zostaną wywieszone w gablotach informacyjnych na 

przystankach, oraz wewnątrz pojazdu 
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Sprawozdanie ze sprzedaży biletów w okresie od ……… do …………. 

L.p. Rodzaj biletu 
Cena biletu Liczba Wartość brutto 

[zł] [szt.] [zł] 

1 2 3 4 5 

SPRZEDAŻ MIESIĘCZNA ŁĄCZNIE 

(w. 1 + w. 2 + w. (n)) 
-- --  

1 Bilet jednorazowy -- --  

1.1 Ważny w granicach 1 strefy -- --  

a) rodzaj normalny    

b) rodzaj ulgowy    

1.2 Ważny w granicach 2 stref    

a) normalne    

b) ulgowe    

1. 3 ważny w granicach 3 stref    

a) normalne    

b) ulgowe    

2 Bilet okresowy -- --  

2.1 Ważny w granicach 1 strefy -- --  

a) rodzaj normalny    

b) rodzaj ulgowy    

2.2 Ważny w granicach 2 stref    

a) normalne    

b) ulgowe    

2. 3 ważny w granicach 3 stref    

a) normalne    

b) ulgowe    

3 OPŁATY DODATKOWE  -- --  

a) 
w przypadku płatności opłaty w terminie powyżej 
7 dni od dnia kontroli 

   

b) 
w przypadku płatności opłaty w terminie do 7 dni 
od dnia kontroli 

   

c) 
w przypadku spowodowania zatrzymania pojazdu 
bez uzasadnionej przyczyny 

   

d) 
w przypadku spowodowania zmiany trasy pojazdu 
bez uzasadnionej przyczyny 

   

 

Organizator                                                                                                                         Operator 



bilety ulgowe bilety normalne opłaty dodatkowe

90

91

92

93

94

95

96

97

SUMA: 0 0 0

SUMA SPRZEDAŻY

Przychód operatora ze sprzedaży biletów oraz opłat dodatkowych

Załączniki:

1. Raport kasowy ze sprzedaży biletów inakładania opłat dodatkowych

2. Raport tras z rejestratorów GPS

Załącznik nr 6 do umowy nr WPK.01/2022  :  Rozliczenie zrealizowanych usług przewozowych  za miesiąc: ……………………….2022 r.

OPERATOR (pieczęć firmowa)

nr umowy:   

LP.
Nazwa linii komunikacyjnej 

objętej dopłatą

Długość linii 

komunikacyjnej 

objętej dopłatą

Wielkość pracy 

eksploatacyjnej  wyrażona w 

wozokilometrach wykonana 

w okresie rozliczeniowym

Koszt funkcjonowania linii

Przychód operatora z tytułu 

rekompensaty za stosowanie 

ulg ustawowych

Kwota deficytu  na danej linii 

komunikacyjnej (w zł) w 

okresie rozliczeniowym

Kwota dopłaty w okresie 

rozliczeniowym na danej linii 

komunikacyjnej (w zł) 

przypadająca na 1 wozokilometr

0
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 
 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Bystrzyca Kłodzka 
Plac Wolności 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
 

2. WYKONAWCA: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
 
 
 

………………………………….. 
                                                                                                        (podpis) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administratorem danych osobowych  jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, z siedzibą w Urzędzie 

Miasta  i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; 

 2.W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z 

przetwarzaniem  danych  przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: 

iodumig@bystrzycaklodzka.pl, pod nr tel. 74 8 117 659, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: 

Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; 

 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją niniejszej  umowy, w tym 

również  na potrzeby wypłaty należnego wynagrodzenia na podany rachunek bankowy  na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych mają osoby upoważnione przez Administratora 

Danych Osobowych oraz podmioty i osoby upoważnione na mocy przepisów prawa. 

 4.Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od ww. podstaw, w związku  z 

dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. 

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy )  prawo do 

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej. Dane osobowe będą mogły być 

przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

8.Przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy ) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 

przetwarzanie wynika z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika  z 

przepisu prawa niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji 

umowy. 

10.Przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy ) prawo wycofania zgody  w  dowolnym  momencie  w 

zakresie, w jakim  dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, 

bądź adres        e-mailowy. 
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CENY BILETÓW PRZEJAZDOWYCH W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINĘ BYSTRZYCA KŁODZKA 

 

Cena biletu przejazdowego normalnego brutto w zł zawierająca podatek VAT w wysokości 8% 

Liczba stref biletowych 
Typ biletu 

jednorazowy miesięczny 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 

1                           3,50                        122,50  

2                           6,00                        210,00  

3                           8,00                        280,00  
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UMOWA  

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zawarta w dniu .................... w .................... pomiędzy: 

Gminą Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, przy Palcu Wolności 1  NIP 

881 100 65 78, reprezentowaną przez: 

1. Renatę Surmę- Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej 

zwaną dalej Administratorem 

a 

........................................ z siedzibą w ...................., przy ul. ...................., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .................... w ...................., 

.................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

...................., NIP ...................., reprezentowaną przez: 

1. ........................................ - ...................., 

zwaną dalej Przetwarzającym,  

zwanymi dalej również łącznie "Stronami" lub każda z osobna "Stroną". 

§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - dalej RODO, powierzanych w rozumieniu i na zasadach określonych 

w przepisach RODO, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. 1. W związku z realizacją umowy nr ........................ z dnia ....... pomiędzy Gminą 

Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy kłodzkiej, Plac Wolności 1, posiadającą NIP 

881-10-06-578, a ………………………………. o  udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka”, dalej zwaną Bystrzycką Komunikacją 

Autobusową”, polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w 

zakresie transportu publicznego”. Zleceniodawca powierza Wykonawcy w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych. 

3. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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§ 2 

CEL PRZETWARZANIA 

 

1. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług 

szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z 

niniejszą Umową.  

2. Przetwarzanie będzie realizowane w (formie elektronicznej lub tradycyjnej). 

 

§ 3 

ZAKRES POWIERZANYCH DANYCH 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące 

kategorie danych osobowych klientów (lub kontrahentów, pracowników, itp.): 

a. imię i nazwisko,  

b. adres zamieszkania. 

§ 4 

OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO 

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków 

wynikających z Umowy Podstawowej lub zgodnie z udokumentowanymi poleceniami 

i instrukcjami Administratora.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych 

nakładają na Przetwarzającego przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje 

on Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba 

że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Przetwarzający nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - dalej EOG).  

4. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane osobowe poza EOG, 

informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji 

i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem 

lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

5. Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania 

oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych.  

6. Przetwarzający zobowiązuje się do pomocy Administratorowi w zakresie wywiązywania 

się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności dotyczących 

wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszenia 

ochrony danych osobowych przez Administratora organowi nadzorczemu oraz osobie, 

której dane dotyczą, co oznacza udzielenie Administratorowi na każde jego żądanie 

i we wskazanym przez niego terminie, wszelkich wyjaśnień i innych form wsparcia, 

w tym informacji o stanie faktycznym, które pomogą Administratorowi w spełnieniu jego 

obowiązków wynikających z RODO. 
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7. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych 

wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny dla realizacji 

Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie, a także zobligowanych 

do zachowania poufności. 

8. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o wszelkich czynnościach 

z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy lub organy ścigania. 

9. W przypadku otrzymania od osoby, której dane dotyczą żądania na podstawie art. 15-22 

RODO, Przetwarzający przekazuje je niezwłocznie Administratorowi, a także wspiera go 

w realizowaniu praw osób, wynikających z przepisów RODO. 

§ 6 

REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania danych osobowych - dalej Rejestr, dokonywanych w imieniu 

Administratora. 

2. Rejestr zawiera następujące informacje: 

a) imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe Przetwarzającego oraz Administratora, 

a także ich przedstawicieli, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z RODO 

oraz inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony; 

b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora; 

c) ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zabezpieczenie powierzonych danych osobowych; 

d) informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku 

przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację 

odpowiednich zabezpieczeń. 

§ 7 

PODPOWIERZENIE DANYCH 

1. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych - 

dalej podpowierzenie w drodze pisemnej umowy - dalej Umowa Podpowierzenia innym 

podmiotom przetwarzającym - dalej Podprzetwarzający, pod warunkiem wyrażenia 

uprzedniej zgody przez Administratora.  

2. Administrator wyraża zgodę, aby Przetwarzający podpowierzył wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy Podprzetwarzającemu, pod warunkiem, że: 

a) Przetwarzający powiadomi uprzednio, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni 

Administratora, mailem lub w formie pisemnej, o swoim zamiarze Podpowierzenia, 

wskazując dane podmiotu Podprzetwarzającego, zakres i cel podpowierzenia, a także 

gwarancje ochrony danych, jakie daje Podprzetwarzający w odniesieniu 

do powierzonych mu danych, dając mu możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwu 

na Podpowierzenie danych; 

b) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy; 

c) przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa 

Administratora zostaną zachowane w umowie Podpowierzenia odpowiednio 

do warunków, opisanych w Umowie;  
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d) podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami 

lub projektami wynikającymi z Umowy; 

e) podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora; 

f) umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podprzetwarzającym na piśmie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki Przetwarzającego, wynikające 

z Umowy, Przetwarzający zastosuje odpowiednio do Podprzetwarzającego 

w Umowie Podpowierzenia; 

3. Przetwarzający w umowie Podpowierzenia zobowiąże Podprzetwarzających 

do przestrzegania przy przetwarzaniu powierzonych danych obowiązków dotyczących 

ochrony danych na poziomie, co najmniej określonym w niniejszej Umowie, a także 

na wniosek Administratora przekazuje mu kopię umowy z Podprzetwarzającym dane. 

W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji 

poufnych, w tym danych osobowych, Przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej 

udostępnieniem. 

4. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania 

Umowy. 

5. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 

obowiązków tego Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 

6. Przetwarzający uzgadnia z Podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta 

będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą - jeżeli Przetwarzający przestanie 

istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny - Administrator ma prawo 

rozwiązać umowę z Podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych 

osobowych. 

§ 8 

AUDYT 

1. Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez 

Przetwarzającego odnośnie zobowiązań, o których mowa w Umowie. Warunkiem 

przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Przetwarzającego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. 

2. Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej 

przeprowadzanie kontroli. 

3. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli przysługuje Administratorowi odpowiednio 

w stosunku do Podprzetwarzającego, w przypadku powierzenia przez Przetwarzającego 

przetwarzania danych osobowych Podprzetwarzajacemu. 

4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz RODO, 

a także umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez 

administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

5. Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych. 

§ 9 

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH 
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1. Przetwarzający oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia, poinformuje o tym Administratora.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi co najmniej: 

a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, 

oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie; 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji;  

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Zleceniobiorcę w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków. 

3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Przetwarzający jest 

zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, 

które pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, 

skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane. 

4. Przetwarzający wspiera Administratora w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z art. 33 i 34 RODO. 

§ 10 

ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Przetwarzający po zakończeniu realizacji usług wynikających z Umowy Podstawowej 

zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych danych osobowych 

oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej 

pracy, bądź na wyraźne żądanie Administratora - dokonać usunięcia powierzonych 

danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

2. Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych w terminie 10 dni 

od dnia zakończenia Umowy podstawowej. 

3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, Przetwarzający, w terminie 7 dni, 

złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie 

wszystkich powierzonych danych osobowych. 

4. Na żądanie Administratora, Przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 30 dni 

pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.  

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec 

Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych 

niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez RODO lub inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

2. Administrator odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec 

osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych.  
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3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2, jeżeli udowodnią, 

że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. 

4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne 

za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 i 2, ponoszą one 

odpowiedzialność solidarną.  

5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania 

od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części 

odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, 

zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i 2. 

6. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podprzetwarzającego. 

§ 12 

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. 

2. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, 

gdy Przetwarzający:  

a) wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 

b) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 

na co Administrator zwróci Przetwarzającemu uwagę na piśmie, a Przetwarzający 

w wyznaczonych przez Administrator terminie nie usunie wskazanych naruszeń. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia 

a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. 

2. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem 

a Przetwarzającym będą regulowane poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu 

jej postanowień.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

§ 14 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 

Administrator Przetwarzający 

 

...................................... ...................................... 
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Nazwa/pieczęć nagłówkowa/ 

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Data  wypełnienia wniosku Nr ewidencyjny 

 
Dat   Data wpływu 

Zestawienie dopłat za okres   Umowa z dnia                                                      określająca 

szczegółowe zasady przekazywania dopłat do krajowych regularnych przewozów autobusowych z tyt. stosowania 
obowiązujących ulg ustawowych.  

 

Rachunek nr         

Kod ulgi Kategoria uprawnienia % ulgi 
Liczba 
biletów 

Wartość 
dopłaty 

01 Funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynar. szlaki kom. 100   

02 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 95     

03 Przewodnik lub opiekun inwalidy wojen. lub wojsk. zal do I grupy. inwal. 95     

04 Opiekun towarzysz. w podróży osobie niezd. do samodzielnej egzystencji 95     

05 Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodz. egzystencji kom. zw. 93     

06 Umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie  78   

07 Funkcjonariusz celny na służbie 78   

08 Umundurowany funkcjonariusz Policji na służbie 78     

09 Żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie 78     

10 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna 78     

11 Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnospr. 78     

12 Inwalida wojenny lub wojskowy I grupy inwalidztwa. 78     

13 Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową. 78     

14 Dziecko w wieku do lat 4 78     

15 Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78     

16 Osoba niewidoma uznana za niezd. do samodz. egzyst. kom. inna niż zw. 51     

17 Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej  49     

18 Dziecko pow. 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązku przedszkolnego 37     

19 Osoba niewidoma nie uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji 37     

20 Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony. do grupy inwal. innej niż "I" 37     

21 Weteran inwalida 37   

22 Kombatant 51     

23 Osoba niezdolna do samodz. egzyst. w komunikacji innej niż zwykła. 37     

24 Osoba niewid. uzn. za niezd. do samodz. egzyst. kom. zw. bil. miesięczny 93     

25 Dzieci i młodzież dotknięta. inwalidztw. lub  niepełnospr.-bilet miesięczny 78   

26 Studenci do 26 lat -bilet miesięczny 51     

27 Doktoranci do 35 lat -bilet miesięczny 51   

28 Osoba niewid. uzn. za niezd. do samodz. egzyst. kom. inna niż zw. –bil. m.  51     

29 Dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat -bilet miesięczny 49   

30 Nauczyciel -bilet miesięczny 33   

31 Osoba niewidoma -bilet miesięczny 37   

32 Nauczyciel akademicki -bilet miesięczny 33   

33 Działacze opozycji antykomunistycznej 51   

34 
Honorowy dawca krwi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii 

33   

 Suma      

W załączeniu: wydruki komputerowe danych z kas rejestrujących z wyszczególnieniem linii komunikacyjnych, na które  posiadam(y) 
ważne zezwolenie(a) na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.) 

Adnotacje Urzędu Liczba załączników:  

Podpis Podpis 
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Bystrzyca Kłodzka,  dnia  ………………..   
 
 
 
Nazwa  firmy  przewozowej  i  adres   właściciela ; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Tel. komórkowy :  ..................... 
Tel. stacjonarny :  ..................... 
e-mail :  ............................. 
 
 

 Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Plac Wolności 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
 
 

 

WNIOSEK 
Zwracam się z prośbą o przekazywanie dopłat z tytułu stosowania  ulg ustawowych w krajowych pasażerskich 
przewozach autobusowych oraz przekazywanie dopłat na warunkach  wynikających  z  umowy,  zgodnie  z  
ustawą  o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów    środkami  publicznego  transportu  zbiorowego,  (  Dz.  
U.  Z  2002  roku  Nr  175  poz.  1440  z  póz.  zm.  ) 
 

Oświadczam, że realizując ww. przewozy będę stosował kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do    
przewozów  w  podziale  na  poszczególne  kategorie  ulg  ustawowych.  
 

❖ Potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  wszystkich  posiadanych  zezwoleń  na    
wykonywanie  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z aktualnymi           
rozkładami jazdy i cennikami  wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów, zawierającymi          
również  taryfikator  i   zasady    stosowanych   ulg. 

❖ Potwierdzoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
❖ Potwierdzoną kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. 
❖ Potwierdzoną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 
❖ Wykaz pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc z podziałem                 

na  siedzące  i  stojące. 
❖ Wykaz kas rejestrujących zawierający :  typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer 

ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (potwierdzony odpowiednim pismem właściwego Urzędu 
Skarbowego w przypadku zawierania umowy po raz pierwszy). 

❖ Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty. 
❖ Oświadczenie, że nie rozliczam dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach        

wykonywanych kursów na liniach regularnych specjalnych (niepublicznych) wynikających z      
zawartych  umów  cywilno-prawnych  na  przewóz  osób. 
 

 
…………………………………………..… 
(  data  podpis  własnoręczny ) 


