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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 5 marca 1965 r. 

w sprawie szczegółowych przepisów porządkowych przy prz ewozie osób i bagażu VI publicznej komunikacji autobusowej. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 us tawy z dnia 27 listo
pada 1961 r.. o transporcie drogowym i spedycji krajowej 
(Dz. U. Nr 53, poz. 297) i § 32 ust. 1 Regulaminu zarobkowe
go przewozu osób i ba gaiu oraz najmu pojazdów w osobo
wym transporcie drogowym, stanowiącSCjo załącznik dl) roz
porządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 października 

1962 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 282), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe przepisy porządkowe 
.obowiązujące przy przewozie osób i bagażu w publicznej 

komunikacji autobusowej, stanowiące załącznik do niniej
szego zarządzenia. 

2. Przepisó";v zarządzenia nie stosuje się do przewozów 
wykonywanych w komunikacji autobusciwej prowadzonej 
przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) komunikacy jne. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: P. Lewiński 

Załijcznik do zarzijdzenia Ministra 
Komunikacji z dnid 5 marca 1965 r. 
(poz. 50}. 

SZCZI'GOŁOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZY PRZEWOZIE OSOB I BAGAŻU W PUBLICZNEJ 
KOMUNIKAC.JI AUTOnUSOWEJ 

§ 1. \Vejście do budynku dworca autobusowego, na te
ren placu zajazdowego dworca, jak również na znajdujące 

się na nim perony, do zwolone jest tylko przez przejścia do 
tego przeznaczone i odpowiednio oznaczone. 

§ 2. 1. W poczekalniach dworca autobusowego wolno 
przebywać jedynie w ty m czasie. gdy są one otwarte dla 
podróżnych; w innym czasie mogą z nich korzystać po za
wiadomieniu dyżurne~Jo ruchu: 

1) podróżn i, którzy pc przyjeździe autobusu nie mogą opu
ścić poczekalni dworca z powodu zaburzeń atmosferycz
nych lub oczekują na połączenie komunikacyjne w związ

ku z opóźnieniem autobusu, którym przyjechali; 

2)' podróżni, którzy z powodu zasla bn i ęcia lub ni eszczęś li

wego wypadku w drodze pozostają w poC'zekalni dwor
ca do czasu udzielel11a im pierwszej pomocy. 

2. Okresy Czasu, w których poczekalnie dworca auto
busowe90 są otwarte dla podróżnych, powinny być podane 
do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia przy 
wejściu na dworzec. 

§ 3. 1. Na terenie dworca autobusowego zabrania się: 

l) umieszczania oclezw, ogłoszeń, rek lam, napisów itp. bez 
Ztlody przedsiębiorstwa prowadzącego komunikację au
tob1Jsową; 

2) uprawiania h and lu lub przeprowadzania kwest publicz
ny ch bez odpowiedniego zezwolenia ora'l. bez zgody 
przedsiębiorslwa prowadzącego komunika cję autobusową; 

3) wsze lkiego rodzaju występów, jak gry na instrumentach, 
śpiewu itp .; 

4) uprawlania żebractwa; 

5) picia alkoholu i przebywania w stanie ni etrzeźwym; 

6) zachowywan ia się wywolujaceuo zucirs7enie publiczne 
lub utrudniająceuo wykonywanie obowiązków służbo

wy ch przez obsługę dworca. 

2. Ponadto Zabrania się: 

1) pozostawiania na peronach i w pomieszczeniach dworca 
autobusowego bagażu utrudniającego poruszanie się 

pod r óżn ych·; 

2) wprowadzania rowerów oraz innych pojazdów tego ro
dzaju, z wyjątkiem' wózków inwalidzkich i dziecinnych, 
do poczeka lni lub innych pomieszczeń dworca autobu
sowego, jeże li pomieszczen ia te nie są przeznaczone do 
przechowywania lub nadania i odbioru bagażu; 

3) wjazdu, manewrowania, parkowania na placu zajazdo
wym dworca wszelkiego rodzaju pojazdów nie związa

nych z funkcjonowaniem dworca autobusowego . 

3. Przepisy ust. 1 mają również odpowiednie zastosowa
nie do zachowania się osób w autobusie. 

§ 4. Zabrania się dokonywania na terenie dworca auto
busowego jakichkolwiek czynności grożących wywolaniem 
pożaru, w szczególności wzniecania lub uźywania ognia i pa
le nia tytoniu w magazynach, składach i w ich pobliżu, a tak
że palenia tytoniu w innych miejscach i pomieszczeniach 
dworca, jeż.e li zakaz ten podany jest do wiadomości przez 
wywieszenie ogłoszenia. 

§ 5. 1. Zabrania się uszkadzania lub zanieczyszczania 
dworca autobusowego oraz autobusów i ich urządzeli. 

2. Podróżny odpowiada za szkody powstałe wskutek 
uszkod zenia lub zanieczyszczenia z jego winy autobusu. po
mieszczeń dworca at11:obusowego lub innych urządzerl przed
siębiorstwa prowadząceuo komunikację autobusową i obo
wiązany jest zapłac ić przedsiębiorstwu odszkodowanie z te
QO tytułu z~Jotlnie z przepisami § 6 ust. 7 Regulaminu zarob
koweCJo przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w 
osobowvm transoorcie dro90wym,. stanowić)ceqo załącznik 

do rozporządzenia Ministra Konllmikacj i z dnia 12 paździer

nika 10,62 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 282), zwanego dalej "reg ula
minem". 

3. Ce nnik mzkoclzeń, wymieniony w § 6 ust. 7 regula
minu, powińien być podany do wiac1oll1osci podróżnych prze2: 
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wywieszenie w pomieszczeniach dworca autobusowego i we- . 
wnątrz autobusów. 

§ 6. Na terenie dworca autobusowego oraz na przystan
kach autobusowych powinny być umieszczone tablice z aktu
alnym rozkładem jazdy. 

§ 7. Wsze lkie informacje przedsi f;biorstwa prowadzące
go komunikację autobusową, podawane do wiadomości po-

· d'różnych w formie ogłoszeń lub wywieszek, powinny być 
sformulowClne popruwnie w języku polskim i w taki sposób, 
aby ich treść była jednoznaczna; w razie potrzeby przed się

biors two może prowadzić inforrnacj~ dla podróżnych taKże 
w językach obcych. 

§ 8. Autobusy rozpoczynające jazdę kursową z dwor
ców lub innych przystanków koilCOwych powinny być pod
stawiane na stanowiska odjazcloweco najmniej na 5 minut 
przed' określonym w rozkladżie jazdy czasem odjazdu w 
komunikacji podmiejskiej, a w komunikacji dalekobieżnej -
co najmniej na 10 minut przed tym odjazdem; o pod s tawie
niu autobusu na stanowisko odjazdowe podróżni powinni 
być informowani. 

§ 9. 1. Odjazd antobusu z dwcrca autobusowego i po
szc:>:eqólnych przystanków powinien odbywać się w2dług 

rozkładu ja7.dy podanego do publicznej wiadomości; w żad
nym razie odjazd autobusu z dworca lub przystanku nie mo
że nastąpić wczeiiniej, niż to przewiduje rozkład jazdy. 

2. Odjazd autobusu z dworca lub przystanku kc.ńcowe
go powinien być podany do wiadomości pcdróżnych przez 
obsługę dworca lub obsługę i\Utobusu. 

§ 10. 1. \Vsiadanie do autobusu lub wysiadanie z auto
busu dozwolone jest tylko po jego zatrzymaniu. 

2. Podróżni powinni wsiadać do autcbusu tylko przed
nimi drzwiami, a wysiadać przez drzwi oznaczone napisem 
"wyjście". 

3. Osoby o widoc:mYI1l kalectwie, kobiety ciężarne oraz 
· osobv z dzieckiem na ręku mają prawo wejścia do autobusu 

pO/.il kolejnością. 

4. Przed zajęciem lTIleJsca w autobusie podróżni powin-
· ni s ' )rawdzić , czy wsiedli do właściwego autobusu zgodnie 

z ce lem podróży. 

§ . 11. 1. Do zajęcia miejsca w autobusie mają prawo 
p!lflróżni posiadający ważny bilet na przejazd lub inny .do
kument uprawniający do przejazdu. 

2. Podróżny, który wsiada do autobusu bez biletu (in
n eno do k umen tu u prawniającego do przejazdu), obowiązany 
je.,t bez w ezwania wykupić u obsłu\Ji autobusu bilet na prze
jazd; w autobusach z jednoosobową obó.luqą podróżni mogą 
nab)'Ć bile t na przejazd tylko w czasie pElstoju autobusu. 

3. Podróżny obowiązany jest na żądanie okazać posia
dany bilet na przejazd (inn y dokument uprawniaj ący do 
przejazdu) obsłudze a'Jtobusu lub organom kontroli. 

§ 12. 1. Podróżny zamierzający przewieżć autobusem 
takie przedmioty, które ze względu na wagę lub wymiary 
nie nad"lją się do zabwnia d.o wnętr7a autobusu, jak np .: 10- . 

wer, motorower lub wózek dziecinn y , obowiązany jest nadać 
je do przewozu jako przesyłkę bagażo wą . 

2. Przy jęcie do przewozu motoroweru może nastąpić 

pod warunkiem, że je~lo posiadacz opróżni zbiornik z ben
zyny, usunie akumulator i odkręci pedały; obowiązek od
kfE~cenia pedClłów istnieje również pr:ty nadaniu do prze
wozu roweru. 

3._ Nied07wolone jest przewożenie teJe-wizorów bez ory
ginalnych opakowalI fabry cznych. 

Poz. 50 -----
§ 13. Podróżny, który nie posiada wai.neqo bilf'tu na 

przejazd lub na przewóz bagażu podlegającego opłacie. ma 
obowiązek uiszczenia opłaty przewidzianej w § 18 regula
minu, niezależnie od odpowiedzialności karnej. 

-
§ 14. 1. Przy zajmowaniu miejsca w autobusie podróżni 

powinni stosować się do wskazówek obsługi autobu.>u, która 
obowiąza na jest dbać o należyte rozmieszczenie podróżnych 
oraz ich bagażu w autobusie . 

2. Podróżny może zająć dla siebie w autobusie jedno 
miejsce orilZ po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim 
osoby, której bile t może okazać. 

3. Nie wolno zajmować w autobusie miejsca zaj c;tego 
już w sposób widoczny przez innego podróżnego. 

4. Podróżny, który zajmie w autobusie miejsce oznilCZO
ne napisem "miejsce poselskie", "dla inwalidy" lub "dla 
osoby z dzieckiem na ręku" itp., obowiązany jest zwo l nić 

to miejsce w razie zgłoszenia ' się osoby, dla której mie jsce 
takie jest przeznaczone; nie dotyczy to wypad ku, gdy po
dróżny posiada bilet z wpisanym numerem miejsca. 

5. Podróżnym nie wolno zajmować w autobusie miejsc 
oznaczonych jako "służbowe"; do zajęcia t ych miejsc są 

uprawnieni: 

1) inspektorzy gospodarki samochodowej wydziałów ko
munikacji prezydiów rad narodowych i Ministerstwa Ko
munikacji - za okazaniem odpowiednich legitymacji; 

2) rewizoIi~y umundurowani oraz rewizorzy w ubraniach 
cywilnych - za okaz.aniem legitymacji slu7.bowej; 

3) podróżni posiadający bile ty służbowe, jadąf:y służbowo, 
a nie posiadający innego miejsca w autobusie. 

§ 15. 1. Zabrania się: 

1) wsiadać (wskakiwać) do autobusu lub wysiadać (w yska-:' 
kiwać) z nieCJo podczas iazdy; 

2) otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz otwierać 

drzwi bez upewnienia się, że nie zagraża to bezpieczeń
stwu innych podróżnych lub użytkowników drogi; 

3) w"iadać lub wy.siadać z autobusu w sposób powodujący 
niebezpieczeństwo lub utrudnienie ruchu, a w szczegól
ności - jeżeli to nie jest konieczne - wysiadać na 
jezdnię lub na l ewą stronę autGbusu; 

4) zajmować mie jsce w pobli żu kierowcy w sposób ogra
niczający jego pole widzen ia oraz. zachowywać się w 
sposób utru<lniający kierowanie autobusem; 

5) siadać na masce silnika autobusu; 

6) zaimować miejsce na zewnętrznych częściach autobliSU, 
jdk np . drabinkach bagażowych, stopniach, dyszlach lub 
s[.lrz~gach przycze p autobusowych itp.; 

7) d okonywa ć we wnętrzu autobusu jakichk0 lwiek czyn
ności grożących wywołaniem pożarli; 

8) wyrzucać z. autobusu w czasie jazdy lub na .postoju pa
lące się zapałki, butelki lub inne przedmioty, mogące 

wyrządzić szkodę na zdrowiu lub stratę materialną; 

9) umieszczać nogi nil siedzeniach autobusu lub opierać je 
o oparcie siedzeń oraz umieszczać na tych miejscach' 
zwierzęta lub inne przedmioty mogące je uszkodzić lub 
zan ieczy ścić; 

10) spożywać w auJ.obusie pokarmy w sposób mogący spo
wodować poplamienie ubrania innych podróżnych; 

11) palić tytoń w autobusie. 

2. Nie wolno w autobusie śpiewać, . gmć na instrumen
tach muzv cznych, używać radioodbiorników oraz innych urzą
dzeń grających bez zgody obsługi autobusu. Obsłu~la auto
busu nie może wyrazić na to zgody, jeżeli sprzeciwi się te
mu chociażby jeden podróżny. 

• 
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§ 16. 1. Podróżny obowiązany jest na żądanie obslugi 
autobusu lub organu kontrolującego usunąć z autobusu: 

l) przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na pod
stawie § 21 r egulaminu oraz 'i 12 ust. 3 niniejszych prze
pisów; 

2) bagaż ręczny przekraczający rozmiary lub wagę wska
zaną w przepisach taryfowych, jeżeli nie zgadza się na
dać go do przewozu jako przesyłkę baga żową; 

3) bagaż ręczny podlegający opłacie taryfowe j, za którego 
przewóz odmawia zapłaty. 

2. Jeże li podróżny nie usunie na żądanie obsługi auto
busu lub organu kontrolującego przedmiotów określonYc!1 

w ust. l, obsługa może je usunąć z autobusu na koszt i ry
zyko podróżnego. 

3. W autobusie wolno przewozić psy za opłatą przewi
dzianą w taryfie, jeżeli trzymane są na smyczy i mają na
łożon y kaganiec. 

§ n. 1. Nie dopuszcza się do przewozu lub usuwa 
z autobusu podróżnych, których stan lub zachowanie nie 
odpowiada przepisom o przewozie osób i bagażu w osobo
wym transporcie drogowy m. 

2. Stosownie do § 16 ust. 2 regu~aminu osobom wymie
nionym w liSt. 1 nie przysluguje prawo żądania zwrotu uisz
czonej opłaty za przejazd i przewóz bagażu. 

§ 18. 1. Personel przedsiębiorstwa, prowadzącego pu
bliczną komunikację autobusową, obowiązany jest w czasie 
pełnienia obowiazków służbowych przestrzegać grzeczności 

w stosun'ku do podróżnych oraz: 'udzielać im wyczeqJujących 
informacj i dotyczących prowadzone j komunikacji. 

2 . Personel przed siębiorstwa obowiązany jest w razie 
pot.rze by zwracać podróżnym uwagę na konieczno:~ć prze
s trzeg a n ia ni ni e j szych prze pisów. 

§ 19. 1. Zabrania się kieY0wcy autobusu w czasie jazdy 
spożywania paka rmów oraz prowadzenia rozmów z podróż

nymi lub pozostałą obsługą autobusu. 

2. Wszelkich informacji dotyczących przewozu podróż
ny ma prawo żądać: 

1) od konduktora ·- w każdej chwili jazdy oraz w czasie 
postoju autobusu; 

2) od kierowcy - w czasie postoju autobusu. 

3. Obsługa autobusu obowiązana jest w czasie pełnie

nia obowiązków służbowych nosić umieszczony na , widocz
n ym miejscu numer służbowy i okazywać go podróżnym na . 
ich żądanie. 

§ 20. 1. Do obowiązków ' obsługi autobusu należy rów-
- nie ż: 

1) umi eszczanie akt.ualnych tablic kierunkowych; 

2) podawanie cia wiadomośc i podróżnych nazw przystanków 
znajdujących się na t];asie jazdy autobusu. z chwilą do
jazdu do nich. 

2. Jeż"li autobus ze względu na brak mIeJsc nie może 
przyjąć do prze wo zu więcej · podróżnych, obsługa obowią
zana jest zawiadomić o tym oczekujących na przystankach 
ustnie lub przez wywieszenie na au to busie w widocznym 
mie jscu tablicy informującej o b raku miejsc. 

§ 21. 1. Drzwi w autobusie otwiera i zamyka obshl~ja; 

w wypadku jednoosobowe j obsługi drzwi w autobusie otwie
rają i zamykają podróżni; drzwi w autobusie wolno otwie
rać po jego zatrzymaniu. 

2. Zabrania się w autobusie z jednoosobową obsługą 

zamykania na stałe od wewnątrz lub blokowania tylnych 
drzwi autob:ustl. 

3. Okna w autobusie (tylko z jednej strony) otwier~· 
w zasadzie obsługa z własnej inic jatywy lub na życzenie 

większości podróżnych; zabrania się podróżnym otwierania 
okien w autobusie bez zgody obsługi. 

§ 22. 1. Obsługa autobusu obowiązana jest zatrzymać 
autobus na przystankach przewidzianych rozkJadem jazdy; 
na przystankach oZl!aczonych tarczami przystankowymi z na
pisem "na żądanie" autobus zatrzymuje się tylko na żąda

nie podróżnych znajdujących się w autobusie lub osób ocze
kujących na przystankach. 

2. Obsługa powinna uwzględnić, w miarę możliwo~ci 

eksploatacyjnych, prośbę o zatrzymanie autobusu poza przy
stankami, zwłaszcza jeżeli źądającym zatrzymania jest osoba 
w podeszłym wi.eku, inwalida o widocznym kałectwie, osoba 
z dzieckiem na ręku lub kobieta ciężarna, a zat.rzymanie au
tobusu uzasadnione jest odległością od najbliższego przy
stanku. 

3. Autobus, w którym nie ma ustępu, kierowca powi
nien zatrzymać na żądanie podróżnego w każdym odpowied
nim miejscu; kierowca może zatrzymać autobus w każdej 

ch w-iii, kiedy z uwagi na własne zmęczenie lub zasłabnięcie 
podróżneg o uzna to za konieczne. 

4. Obsługa autobusu obowiąz.ana jest w razie zachoro
wania · podróżnego w czasie jazdy przewieźć go dQ najbliż
szeqo zakładu s.połecznego s.lużby zdrowia lub przekazać 

opi.ece posterunku Milicji Obywatelskiej w miejscowości 

znajdującej się na trasie jazdy. 

§ 23. Kierowca autob11su, ruszająceg o z przystanku znaj .. 
dującego się na trasie jazdy, obowiązany jest zatrzymać auto
bus w ce lu zabrania spóźnionego podróżnego, dającego zna
ki wyrażające chęć jazdy tym autobusem. 

§ 24. 1. Sygnał do odjazdu daje kondllktor; syqnał ten 
może być elany wtedy, gdy wszyscy wysiadający opuszczą 
autobus, a wsiadający zajmą miejsca w autobusie i ' drzwi 
zostaną zamknięte. 

2. "V wypadku jednoosobowej obsługi w autobusie kie
rowca obowiązany jest przed ruszeniem z mIejsca zatrzyma
nia sprawdzić , czy wszyscy wysiadający opuścili autobus 
orRZ czy wsiadający ' podróżni zajęli miejsca w autobusie 
i czy drzwi zostały zamk!lięte. 

§ 25. 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące zwrotu całości 
lub części pobranej opła~y za przejazd, podróżny mQ.re zgło

sić na piśmie, załączając bil e t: 

1) do kasy, w której nabył bilet; 
2) do biura przedsiebiorstwa (jego oddziału) , w którego 

autobusie odbywał podróż. 
2. W każ.dym autobusie powinna znajdować się w wi

docznym miejscu wywieszka informująca podróżnych o adre
sie przedsiębiorstwa (oddzia łu) załatwiającego reklamacje 

. podróżnych. 

3. Zqodnie z § 7 ust. 4 regułaminu reklamacja powinna 
być wniesiona .w ciąqu 3 mi.esięcy od dnia, w którym zaszło 
zdarzenie uzasadniające roszczenie. 

4. W reklainacji podróżny p owinien możliwie dokładnie 
określić czas i miejsce, w ktc)rym zaszło zdarzenie uzas3d
niające roszczenie, oraz podać dokładny adres, na który 
przedsiębiorstwo powinno kierować Risma związane z za
łatwieniem rek lamacji. 

5. Kasa przedsiębiorstwa prowadzącego komunikację 
alltobllSOWą , przyjmujac' reklamację, wydaje potwierdzenie 
przyjęcia, zaopa trzon e w pieczątkę przędsiębiorstwa. 

§ 26. "V każdym autobusie powinien by,: na widocznym 
i11ie jscu umieszczony wyciąg lub streszczenie reyulaminu 
i przepisów porządkowych. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Za kładach Graficznych "Tamka", \I\' arszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 348 Cena 1,60 zł 
• 
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