Zał cznik nr 1
do uchwały nr LXXVII/ 6 /2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi zku Komunalnego GOP w Katowicach z
dnia 23 maja 2006 roku

TARYFA
przewozu osób i baga u w komunikacji miejskiej KZK GOP
§ 1. Zakres obowi zywania Taryfy.
1. Niniejsza Taryfa okre la zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez KZK
GOP Katowice.
2. Zał cznikiem do Taryfy s Zasady porz dkowe obowi zuj ce w komunikacji miejskiej
KZK GOP.
§ 2. Opłaty za przejazd.
1. Pasa erowie mog odbywa podró tylko i wył cznie na podstawie wa nych biletów lub
dokumentów uprawniaj cych do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
2. Za bilety wa ne uwa a si :
a) bilety przeznaczone do kasowania (jednorazowe, wieloprzejazdowe okresowe) skasowane czytelnie w miejscu oznaczonym na bilecie, zgodnie z obowi zuj cym
Cennikiem i nie wi cej razy ni wynika to z rodzaju biletu,
b) bilety wył czone z kasowania (okresowe, miesi czne) - ostemplowane i wypisane
czytelnie, w sposób trwały (tj. piórem lub długopisem), zgodnie z oznaczeniami na
bilecie (imi i nazwisko oraz w przypadku biletów na jedno miasto/gmin miasto/gmina, na terenie których pasa er b dzie podró ował),
c) bilety zakupione u konduktora zgodnie z obowi zuj cym Cennikiem.
3. Bilet imienny jest wa ny tylko i wył cznie z dokumentem to samo ci.
4. Okres wa no ci biletów okresowych okre lony jest przez rodzaj biletu:
a) bilety kwartalne wa ne s przez trzy kolejne miesi ce od miesi ca zaznaczonego przez
kolektur , w której został zakupiony bilet,
b) bilety miesi czne wa ne s od 1 do ostatniego dnia miesi ca,
c) bilety kilkudniowe (1, 2, 5, 7, 14 –dniowe itp.) wa ne s przez okre lon ilo dni,
wynikaj c z charakteru biletu, z czego pierwszym dniem wa no ci jest data
ostemplowania przez kolektur lub dzie skasowania biletu przez pasa era w
pierwszym poje dzie, w jakim pasa er podró ował z tym biletem.
Przejazdy na liniach KZK GOP odbywaj si na podstawie biletów wydanych przez KZK
GOP lub za zgod Zarz du KZK GOP na podstawie biletów wydawanych przez innych
współorganizatorów. Na liniach wspólnych dopuszcza si mo liwo podró owania z

biletami wydanymi przez innych organizatorów, zgodnie z zawartymi w poje dzie
informacjami taryfowymi.
Dokumenty uprawniaj ce do ulg oraz dokumenty to samo ci, o których mowa w dalszej
cz ci Taryfy, musz by wydane przez uprawnione odr bnymi przepisami organy.
§ 3. Przejazdy bezpłatne.
Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni s :
1. Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie wa nych legitymacji.
2. Radni Rady Miasta (Gminy) w granicach administracyjnych danego miasta (gminy) na podstawie wa nej legitymacji radnego.
3. Dzieci do 4-go roku ycia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin, wraz z wózkiem - na
podstawie o wiadczenia osoby opiekuj cej si dzieckiem w czasie podró y.
4. Dzieci i młodzie dotkni ta inwalidztwem lub niepełnosprawna ucz szczaj ca do
przedszkola, szkoły albo do o rodka lub placówki o charakterze o wiatowym na
podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór MENiS–
II/181/2) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór MENiSII/182 lub ART. II/293/3).
5. Dzieci i młodzie dotkni ta inwalidztwem lub niepełnosprawna (do 18 roku ycia),
przy przejazdach z miejsca zamieszkania (pobytu) do o rodka rehabilitacji, domu
pomocy społecznej, o rodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem na podstawie jednego z ni ej
wymienionych dokumentów:
a) legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawno ci (powiatowy/wojewódzki) bez wzgl du na grup
inwalidzk /stopie niepełnosprawno ci,
b) orzeczenie o niepełnosprawno ci lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawno ci
wydane przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno ci (do czasu
wydania legitymacji), wraz z za wiadczeniem/legitymacj z danej placówki o
uczestnictwie w zaj ciach (na za wiadczeniu musi widnie adres oraz piecz
placówki).
6. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci b d cy inwalidami wojennymi,
wojskowymi na podstawie ksi ki inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacji
osoby represjonowanej wydanych przez ZUS.

7. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za
niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) – na podstawie jednego z
ni ej wymienionych dokumentów:
a) legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno ci
(powiatowy, wojewódzki),
b) legitymacji emeryta – rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem wła ciwego
organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów. W przypadku, gdy
legitymacja nie zawiera zdj cia osoby uprawnionej, niezb dne jest równie
posiadanie dokumentu to samo ci ze zdj ciem.
c) ksi ka inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej
wydana przez ZUS z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
d) orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji
lekarskiej stwierdzaj cy zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem
to samo ci ze zdj ciem,
e) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS,
stwierdzaj cego całkowit niezdolno do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z
dokumentem to samo ci ze zdj ciem.
8. Ociemniali – na podstawie legitymacji Polskiego Zwi zku Niewidomych, legitymacji
Zwi zku Ociemniałych ołnierzy RP lub jednego z dokumentów wymienionych w §
3 pkt.7, stwierdzaj cego niepełnosprawno
z powodu narz du wzroku lub
oznaczonego symbolem 04-O.
9. Opiekunowie osób, o których mowa w pkt. 4, 5, 7 i 8 – tylko w przypadku gdy
towarzysz tym osobom w podró y - na podstawie dokumentów po wiadczaj cych
uprawnienia osób niepełnosprawnych. Uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby b d cej
opiekunem osoby niepełnosprawnej.
10. Osoby, które uko czyły 70 rok ycia, tj. od dnia uko czenia - na podstawie
dokumentu to samo ci (ze zdj ciem i dat urodzenia).
§ 4. Przejazdy ulgowe.
1. Do przejazdów ulgowych uprawnieni s :
a) dzieci od lat 4-ch do 10-ciu (tj. do dnia 10 rocznicy urodzin) na podstawie
o wiadczenia osoby opiekuj cej si nimi w podró y,
b) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz
ponadgimnazjalnych i policealnych jednak nie dłu ej ni do ko ca roku szkolnego,
w trakcie którego ucze uko czył 21 rok ycia, na podstawie wa nej legitymacji
szkolnej (wzór MENiS/ART) lub za wiadczenia o spełnianiu obowi zku rocznego
przygotowania przedszkolnego (wzór MENiS-I/137/2),
c) studenci szkół wy szych i wy szych szkół zawodowych na podstawie legitymacji
studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (wzór okre lony w
Rozporz dzeniu MENiS) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub
nauczycielskich kolegiów j zykowych na podstawie legitymacji słuchacza

kolegium (wzór MENiS). Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów
podyplomowych i doktoranckich,
d) kombatanci wojenni oraz osoby posiadaj ce równorz dne uprawnienia na
podstawie za wiadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych
wydanego przez uprawnion instytucj , inn ni ZUS,
e) Emeryci nie pozostaj cy w stosunku pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz
jednego z nast puj cych dokumentów:
- ostatniego wydanego odcinka emerytury lub wyci gu z banku
potwierdzaj cego wypłacone wiadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby
kwota wiadczenia była czytelna,
- wa nej legitymacji emeryta – rencisty wojskowego/policyjnego wydanej przez
uprawniony organ emerytalno – rentowy (dowód osobisty jest wymagany
jedynie
w przypadku legitymacji bez zdj cia osoby uprawnionej),
- legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS (wzór okre lony w
Rozporz dzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004r.)
f) Renci ci (z wył czeniem rent rodzinnych) pobieraj cy rent inwalidzk (w tym
socjaln ), nie pozostaj cy w stosunku pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz
jednego z nast puj cych dokumentów:
- ostatniego wydanego odcinka renty lub wyci gu z banku potwierdzaj cego
wypłacone wiadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota wiadczenia
była czytelna,
- wa nej legitymacji emeryta – rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o
cz ciowej b d całkowitej niezdolno ci do pracy wydanej przez uprawniony
organ emerytalno – rentowy, (dowód osobisty jest wymagany jedynie w
przypadku legitymacji bez zdj cia osoby uprawnionej),
- wa nej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem
okre lonym w Rozporz dzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
12.08.2004r.)
z wpisem o cz ciowej b d całkowitej niezdolno ci do pracy.
Ulga przysługuje równie wdowom/wdowcom pobieraj cym rent rodzinn w
przypadku gdy wdowa/wdowiec uko czyła 50 rok ycia lub ma orzeczon i wpisan
do ww. dokumentów całkowit b d cz ciow niezdolno do pracy.
2.
3.

Pasa er mo e korzysta podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.
Nie uwzgl dnia si
da o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu cz ci nale no ci za
zakupiony wcze niej bilet normalny.

§ 5. Przewóz zwierz t i baga u.
1. Dopuszcza si przewóz bez dodatkowych opłat:

a) dwóch sztuk baga u r cznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie mo e
przekroczy , przy pomiarze w skrajnych punktach (długo , szeroko , wysoko ) lub
w obwodzie 160cm, (z wył czeniem plecaków ze stela em, które podlegaj
dodatkowej opłacie bez wzgl du na wymiary).
b) małych zwierz t trzymanych na r kach (np. psy, koty, ptaki),
c) psów, które s przewodnikami osób niewidomych,
d) wózki inwalidzkie oraz inne przedmioty ortopedyczne potrzebne podró uj cym
osobom niepełnosprawnym do poruszania si .
2. Bilet miesi czny lub kwartalny uprawnia do przewozu psa lub ponadwymiarowego
baga u r cznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny, itp.) bez dodatkowej
opłaty.
3. Pasa erowie za zgod kieruj cego pojazdem mog przewozi odpłatnie w pojazdach
baga inny ni okre lony w § 5 pkt. 1, je eli istnieje mo liwo takiego umieszczenia w
poje dzie, aby nie zagra ał bezpiecze stwu, nie utrudniał przej cia, nie nara ał na
zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzie y (ciała) innych pasa erów i nie zasłaniał
widoczno ci kieruj cemu pojazdem. Odpłatny przewóz psów wi kszych oraz baga u
r cznego przekraczaj cego wymiary okre lone w § 5 pkt. 1 lit. a) nie wymaga zgody
kieruj cego pojazdem.
4. Ulg przy przewozie baga u i zwierz t nie stosuje si .
§ 6. Sprzeda biletów.
1. Sprzeda biletów komunikacji miejskiej KZK GOP w cenach nominalnych odbywa si :
a) w punktach stacjonarnych i automatach,
b) przez konduktorów na specjalnie oznaczonych liniach.
2. Dopuszcza si sprzeda biletów przez kieruj cego pojazdem. Kieruj cy pojazdem
sprzedaje bilety specjalnie oznaczone o cenie zgodnej z aktualnym Cennikiem KZK GOP
3. Kieruj cy pojazdem mo e prowadzi sprzeda biletów wył cznie podczas postojów na
przystankach. W razie opó nienia pojazdu wi kszego ni 3 minuty w stosunku do
rozkładu jazdy kieruj cy pojazdem mo e odmówi sprzeda y biletów.
4. W przypadku konieczno ci zakupu biletu u kieruj cego pojazdem pasa er bezpo rednio
po wej ciu do pojazdu udaje si do kieruj cego pojazdem celem zakupu biletu i
natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbli szym kasowniku.
5. Brak mo liwo ci nabycia biletu u kieruj cego pojazdem nie zwalnia pasa era z
odpowiedzialno ci za przejazd bez wa nego biletu. W zwi zku z tym zaleca si

kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdy sprzeda biletów przez kieruj cego
pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzeda y biletów.
§ 7. Zwrot biletów.
1. Kupuj cemu bilet miesi czny lub kwartalny przysługuje prawo zwrotu tego biletu
najpó niej do 5-tego dnia miesi ca jego obowi zywania (pierwszego miesi ca
obowi zywania). Przy zwrocie biletu potr ca si opłat manipulacyjn , w wysoko ci 20%
nominalnej ceny biletu.
2. Zwrot biletu przyjmuje kolektura, która go sprzedała.
§ 8. Kasowanie biletów.
1. Pasa er po wej ciu do pojazdu bez zb dnej zwłoki (przed zaj ciem miejsca siedz cego)
zobowi zany jest do:
a)
skasowania lub zakupu biletu u kierowcy i jego skasowania, lub
b)
zakupu biletu u konduktora lub jego wymiany chyba, e pasa er posiada bilet nie
wymagaj cy kasowania i nie przewozi zwierz t lub baga u wymagaj cego uiszczenia
opłaty za przejazd.
2. Kasuj c bilet jednorazowy pasa er zobowi zany jest do sprawdzenia prawidłowo ci
skasowania, w szczególno ci zabrania si kasowania biletu wi cej razy ni to wynika z
jego typu. W razie braku kodu kasuj cego na bilecie nale y uda si do innego kasownika
lub do kieruj cego pojazdem celem wła ciwego oznaczenia wa no ci biletu.
3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasa erowi posiadaj cemu wa ny
bilet przysługuje prawo kontynuowania podró y na podstawie posiadanego biletu
nast pnym pojazdem linii przebiegaj cej t sam tras .
4. Pasa er dokonuj cy przejazdu na odcinku jednego przystanku równie jest zobowi zany
posiada wa ny bilet.
§ 9. Kontrola biletów
1. Przebywaj c w poje dzie pasa er jest zobowi zany do posiadania i okazywania
kontroluj cym wa nych biletów oraz dokumentów uprawniaj cych do przejazdów
bezpłatnych lub ulgowych.
2. Kontrolerzy (konduktorzy) uprawnieni s do sprawdzania czy pasa er podró uje
(przewozi baga lub zwierz ta) na podstawie wa nego biletu oraz czy korzystaj c z
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniaj ce do tego.
Kontrolerzy (konduktorzy) mog te sprawdza czy podró (przewóz) odbywa si
zgodnie z "Zasadami porz dkowymi" (zał cznik do Taryfy). W razie stwierdzenia braku
wa nego biletu lub w razie stwierdzenia braku dokumentu po wiadczaj cego uprawnienie

do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu albo nie posiadania przez podró nego wa nego
dokumentu po wiadczaj cego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
kontroler (konduktor) pobiera zgodnie z cennikiem opłat dodatkow gotówkow lub
wystawia protokół - wezwanie do zapłaty wraz z przewo nym.
3. Pasa er, który podró uje (przewozi baga lub zwierz ta) niezgodnie z Taryf
zobowi zany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewo nego zgodnie z
Cennikiem. Druk opłaty dodatkowej za przejazd bez wa nego biletu zast puje bilet. Za
naruszenie Taryfy uwa a si jazd bez wa nego biletu, a w szczególno ci jazd :
a) bez biletu (jednorazowego, okresowego),
b) z biletem nieskasowanym,
c) z biletem zniszczonym,
d) z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku gdy z
biletu korzysta inna osoba ni wymieniona na nim (dotyczy biletów okresowych
imiennych),
e) z biletami, które nie obowi zuj na liniach KZK GOP,
f) z biletem o zani onej opłacie.
4. O ile pasa er nie jest w stanie ui ci opłaty dodatkowej w poje dzie, celem sporz dzenia
protokołu wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej kontroler (konduktor) ma prawo da
okazania dokumentu umo liwiaj cego stwierdzenie to samo ci (zawieraj cego fotografi
i adres zamieszkania).
5. W razie odmowy zapłacenia nale no ci i niemo no ci ustalenia to samo ci pasa era,
kontroler (konduktor) ma prawo zwróci si do funkcjonariusza Policji lub innych
organów porz dkowych, które maj , zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do
ustalania to samo ci osób, o podj cie czynno ci zmierzaj cych do ustalenia to samo ci
pasa era.
6. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy rodka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny pasa er zobowi zany jest ui ci opłat dodatkow w wysoko ci okre lonej w
Cenniku.
7. Podczas wykonywania przez kontrolera czynno ci zwi zanych z wypisywaniem druku
opłaty dodatkowej pasa er zobowi zany jest oczekiwa w poje dzie do czasu ich
zako czenia. KZK GOP nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi
podczas w/w czynno ci.
8. Bilety lub legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, e s sfałszowane, kontroler
mo e zatrzyma za pokwitowaniem na druku protokołu-wezwania, sporz dzaj c
jednocze nie odpowiedni notatk .
9. Za osob , której z powodu wieku lub stanu psychicznego winy zarzuci nie mo na,
odpowiada ten kto z mocy ustawy lub umowy zobowi zany jest do nadzoru nad t osob .

§ 10. Odwołania od nało onych opłat dodatkowych
1. Nabywca imiennego biletu okresowego, który korzystał ze rodków komunikacyjnych
KZK GOP zgodnie z nabytym uprawnieniem, a w trakcie kontroli nie posiadał biletu i
otrzymał protokół-wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej mo e uzyska anulowanie
opłaty dodatkowej o ile zgłosi si z tym biletem (zakupionym przed kontrol biletow ) do
KZK GOP w ci gu trzech dni (licz c od daty wystawienia protokołu-wezwania).
2. Osoba, która korzystała z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i w trakcie kontroli nie
posiadała, albo nie posiadała wa nego, dokumentu uprawniaj cego j do takiego
przejazdu mo e uzyska anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty
dodatkowej jest zgłoszenie si do KZK GOP w ci gu siedmiu dni (licz c od dnia
przewozu) i przedstawienie dokumentu uprawniaj cego do korzystania z przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysoko ci okre lonej
w Cenniku.
3. Przy anulowaniu opłaty dodatkowej w trybie § 10 pkt. 1 i 2 KZK GOP pobiera opłat
manipulacyjn w wysoko ci okre lonej w Cenniku.
4. Odwoła od nało enia opłat dodatkowych nie rozpatruje si , je eli od daty wystawienia
opłaty dodatkowej do czasu zło enia odwołania min ło siedem dni.
§ 11. Zmiany i odst pstwa od Taryfy.
1. Zarz d KZK GOP mo e wprowadzi rabaty w cenach biletów. O ile rabat ma
obowi zywa krócej ni trzy miesi ce nie oznacza to konieczno ci zmiany cenników
podanych wcze niej do wiadomo ci publicznej.
2. KZK GOP w przypadkach szczególnych (np. na liniach specjalnych) mo e wprowadzi
odst pstwa od Cennika, co zostanie podane do wiadomo ci publicznej.
§ 12. Uwagi i postanowienia ko cowe
1. Na podstawie niniejszej Taryfy sporz dzone zostan wyci gi, które w postaci ogłosze
podane zostan do wiadomo ci publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.
2. Taryfa wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego.

