
TARYFA PRZEWOZOWA 
Za us³ugi przewozowe autobusami firmy 

 
 

1. W autobusach MINI BUS Sp. Jawna wa¿ne s¹ tylko imienne bilety miesiêczne sprzedawane przez MINI BUS 
Sp. Jawna oraz bilety jednorazowe sprzedawane przez obs³ugê pojazdu. 

2. W przypadku legitymowania siê biletem ulgowym nale¿y kontrolerowi okazaæ bez zbêdnej zw³oki oryginalny 
wa¿ny dokument uprawniaj¹cy do przejazdu ulgowego. W przypadku braku w/w dokumentu bilet okresowy lub 
jednorazowy jest niewa¿ny. 

3. Pasa¿er, który nie posiada przy sobie wa¿nego biletu okresowego normalnego lub ulgowego zobowi¹zany jest 
wykupiæ bilet jednorazowy u kierowcy w autobusie przed rozpoczêciem podró¿y. 

4. Pasa¿er, który nie mo¿e okazaæ wa¿nego biletu za przejazd, lub dokumentu uprawniaj¹cego do ulgi w czasie 
jazdy i przy wyjœciu z autobusu, obowi¹zany jest do uiszczenia op³aty dodatkowej zgodnie z cennikiem op³at. 

5. Wykaz osób uprawnionych do przejazdów z 50% zni¿k¹ przy korzystaniu z biletów jednorazowych i 
okresowych 

a. Dzieci powy¿ej 4 roku ¿ycia, to jest od nastêpnego dnia po 4 rocznicy urodzin do 10 roku ¿ycia, to 
jest do dnia 10 rocznicy urodzin na podstawie wa¿nej legitymacji szkolnej wed³ug wzoru 
okreœlonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

b. Obywatele polscy, którzy ukoñczyli 70 rok ¿ycia – na podstawie dowodu osobistego. 
c. Osoby ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci (inwalidzi dawnej I grupy)  oraz uznane za 

ca³kowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie dokumentu potwierdzaj¹cego 
odpowiedni¹ grupê inwalidztwa lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i 
zatrudnienia, b¹dŸ orzeczenia zespo³u orzekaj¹cego o stopniu niepe³nosprawnoœci. 

6. Wykaz osób uprawnionych do bezp³atnych przejazdów. 
a. Dzieci do ukoñczenia 4 roku ¿ycia, to jest do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie dokumentu 

potwierdzaj¹cego datê urodzenia. 
b. Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego 

Zwi¹zku Niewidomych. 
c. Inwalidzi poruszaj¹cy siê na wózku inwalidzkim. 
d. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezp³atnie :  

18 litrów krwi - mê¿czyŸni 
15 litrów krwi – kobiety 
Na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi lub 
odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem to¿samoœci   

7. Wykaz osób uprawnionych do  49 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych . 
a. Dzieci i m³odzie¿ w okresie od rozpoczêcia obowi¹zkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego do czasu ukoñczenia szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej 
lub niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej, albo ponadgimnazjalnej – publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej, do ukoñczenia 24 roku ¿ycia na podstawie wa¿nej 
legitymacji szkolnej. 

8. Wykaz osób uprawnionych do  51 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych . 
a. Studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia na podstawie wa¿nej legitymacji studenckiej. 
b. Doktoranci do ukoñczenia 35 roku ¿ycia na podstawie wa¿nej legitymacji doktoranta. 

9. Wykaz osób uprawnionych do  33 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych. 
a. Nauczyciele przedszkolni, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych na 
podstawie wa¿nej legitymacji nauczycielskiej. 

b. Nauczyciele akademiccy na podstawie wa¿nej legitymacji nauczycielskiej 

10. Wykaz osób uprawnionych do  37 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych. 
a. Osoby niewidome, je¿eli nie s¹ uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 

 
 
 
 
 
 
 

11. Wykaz osób uprawnionych do  78 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych. 
a. Dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna - do ukoñczenia 24 lat, oraz 

studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia na podstawie wa¿nej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz 
z dokumentem stwierdzaj¹cym stopieñ inwalidztwa lub niepe³nosprawnoœci. 

 
12. Wykaz osób uprawnionych do  93 % zni¿ki przy korzystaniu z imiennych biletów miesiêcznych. 

a. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 
 

13. Op³acie baga¿owej podlegaj¹: 
a. Baga¿ przekraczaj¹cy swoj¹ wielkoœci¹ sumê wymiarów (d³ugoœæ, szerokoœæ, wysokoœæ) 120 cm, 

przy pomiarze w skrajnych punktach poszczególnych odcinków. 
b. Plecaki ze stela¿em, bez wzglêdu na wymiary, rowery oraz psy przewo¿one pod opiek¹ pasa¿era 

(nie dotyczy psa przewodnika osoby ociemnia³ej). 
c. W przypadku przewozu baga¿u lub zwierz¹t, podlegaj¹cych op³acie taryfowej, obowi¹zuje 

uiszczenie oddzielnej op³aty za ka¿d¹ sztukê przewo¿onego baga¿u lub za ka¿de zwierzê. Biletami 
okresowymi nie mo¿na legitymowaæ siê jako dowodem uiszczenia op³aty za przewóz baga¿u lub 
zwierz¹t. 

d. Zwolnienie od ca³oœci lub czêœci op³aty za przejazd dotyczy tylko przewozu osób. Zwolnienie to nie 
dotyczy  przewo¿onego przez te osoby baga¿u (w tym zwierz¹t). 

e. Cena biletu za przewóz baga¿u jest równowartoœci¹ ceny biletu jednorazowego normalnego. 
14. Op³acie baga¿owej nie podlegaj¹: 

a. Wózki inwalidzkie oraz wózki dzieciêce przy przewo¿eniu w nich dzieci. 
b. Przedmioty, stanowi¹ce baga¿ rêczny i nie przekraczaj¹ce sumy wymiarów (d³ugoœæ, szerokoœæ, 

wysokoœæ) 120 cm. 
15. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu 

ulgowego, przewoŸnik lub osoba przez niego upowa¿niona powinni pobraæ w³aœciw¹ nale¿noœæ i op³atê 
dodatkow¹. 

16. Do kontroli biletów upowa¿nieni s¹ kierowcy i kontrolerzy firmy MINI BUS Sp. J. 
17. Anulowanie op³aty dodatkowej za przejazd bez zapomnianego w dniu kontroli imiennego biletu okresowego 

lub za nieposiadanie przy sobie uprawnieñ do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego, mo¿e nast¹piæ w przypadku 
zg³oszenia siê do MINI BUS Komunikacja Prywatna Sp. Jawna Karczew, ul. Westerplatte 1 w ci¹gu 7 dni 
roboczych od daty wystawienia wezwania, po okazaniu w/w dokumentów i uiszczeniu op³aty manipulacyjnej w 
kwocie 15,00 z³. 

18. Reklamacje przyjmowane s¹ wy³¹cznie na piœmie w ci¹gu 7 dni od daty sporz¹dzenia wezwania (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres biura firmy: Karczew ul. Boh. Westerplatte 1 

19. Kontrola biletów wykonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. z póŸniejszymi zmianami 
Prawo Przewozowe art. 33a (tekst jednolity Dz. U. Nr 50 poz 601 z dnia 21 czerwca 2000r.). 

 
ZA BRAK WA¯NEGO BILETU ODPOWIADA PASA¯ER!!! 

 
Op³ata dodatkowa za jazdê bez wa¿nego biletu stanowi 50-krotnoœæ ceny najtañszego biletu jednorazowego 
normalnego:  

- 175,00 z³ w przypadku wniesienia op³aty w okresie po 7 dniach od daty kontroli 
- 135,00 z³ w przypadku wniesienia op³aty w okresie do 7 dni od daty kontroli 
- 105,00 z³ w przypadku wniesienia op³aty u kontrolera w momencie kontroli 

 
Op³ata dodatkowa za zniszczenie i zaœmiecenie pojazdu, palenie tytoniu, spo¿ywanie alkoholu, umieszczanie na 
siedzeniach zwierz¹t stanowi 50-krotnoœæ ceny najtañszego biletu jednorazowego normalnego 

             -         175,00 z³ 
 
Za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny stanowi 
150-krotnoœæ ceny najtañszego biletu jednorazowego noramlnego: 

                              -          525,00  z³ 
 
Op³ata dodatkowa za przewóz baga¿u lub zwierz¹t bez wa¿nego biletu stanowi 20-krotnoœæ ceny najtañszego biletu 
jednorazowego normalnego: 

- 70,00 z³ w  

 
MINI BUS Komunikacja Prywatna Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot Spó³ka Jawna 
05-480 Karczew ul. Bema 2B tel. (0-22) 780-99-33 email minibus@minibus.com.pl 

www.minibus.com.pl 
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