Uchwała zarządu
w sprawie ustalenia

nr

v /L/z020_

celza przewóz

w komunikacji samochodowej realizowanej
prZeZ PKs w Rzeszowie s.A.

Działając na podstawie § 22ust, 1statutu spółki oIaZWopalciuo art. 11Ustawy
Z dnia 15 listopada 19B4 L PIaWo pIZewozowe z późniejszymi zmianami
zarząd PKs W Rzeszowie s.A. uchr,łr'ala co następuie:

§1
Z dniem 01 luty 2020r. Zostaje Wprowadzona Zn]ieniona tabela opłat dodatkowych
zawierająca przepisy szczególne dotyczące nabywania bi]etóW ( Załącznik nr 1).

§2

luty

2020r. zostaje Wprowadzona Zmieniona tabela opłat za przewóz
bagażu lub psa ( Załącznik nr 2).

Z dniem 01

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Z dniem Weiścia w życie uchwały, tracą moc obecnie obowiąZujące Zapjsy Zarządzen
i Uchwał Zarządu, regulujące Zapisy niniejszej Uchwały

Podoisv:

Piotr Klimczak - P rezes ZarządLl
Rzeszów,2o2o-D1,-15
otIżVm lr ia:

.
.
.
.
.
.

Dział obsługi podróżnych
DZiał Finansowo - Księgowy - GłóWny Księgo\Ąlr
DZiał Dyspozycji PrzewozóW
Dział organizacji przewozów i Marketingu
Tablica ogłoszeń, ogłoszenie na stronie internetowej
a/a

Zżł8cżniknr ] do Uchwarll nr V/1/2020

z dnia l5,01,]020r,,

L Przepi§y szczególne dotyczące nabywania biletów.

1,
2,

3,

Na bilet elektroniczny składa się EM-Karta ż Zapisanymi danymi biletu wraz z paragonem
fiskalnym.
Wprzypadku utratybiletu na]eży zgłosić się do kielownika kas wWydżiale obsługiPodróżnych:
1) W miejsce utraconego paragonu na podsta\\,je Eiu-Karty Wydawane jest zaśWjadczenie
potwieIdzające zakup biletu;
2) W miejsce utIaconej EM-Karty na podsta\i,/ie para8onu Wydawana jest nowa EM-Karta, na
której dokonuje się ponowne8o zapjsu bi]etu,
Pierwsza EM,Karta do biletu e]ektlonicznego \,Vydawana jest bezpłatnie, W przypadku
uszkodzenia EM-Karty Z Winy pasażera lub jej utraty za Wydanie nowej EM-Karty pobiera się
opłatę W Wysokości12,20 zł.

IL OPŁATA DODATKOWA
TABf, LA OPŁAT DODATKOWYCH
POWÓD NAŁOŻENIA

Lp,

oPŁATA DODATKOWA

oPŁATY ll0DATKoWE

12ś,o0zł

1,

prZejazd pasażera beZ odpoWiedniego
dokumentu prżeWoZu

[50 - krotnośćceny najtańszego biletu

2.

prZejazd pasażera bez Ważnego dokumentu
poś\Ą/iadczającego uprawnienie do
bezpłatneqo a]bo ulqowepo Drzejazdu

100,00 zł
[40 krotnośćceny najtańszego biletu
iednoDrzeiazdoweso norma]neeol
50,00 zł
krotność
ceny najtańszego biletu
[20
jednopżejaZcioWego nornralnego)

jednoprzejaZdoia/ego noImalnego]

naIusZenie pIu episÓ\Ą, o prZeWozje

3.

fzeczy i żwieftąt

spoWodoWanie zatIz},'1nanja lub Zmiany trasy

środkatransportoWego

beż uzasadnionej przyczyny
1,

WysokoŚĆ opłal dodatko\\,Tch usta]onych

\,V

37ś,o0 zl
[150 klotnośćceny najtańsu ego bi]etu
jćdnoprzejazdorVego norma]nego)
-

Lp, 1-3 obniża się o 30016 W przypadku uiszczenja

opłaty dodatko\Ąlej W cjągu 7 dni od daty Wystawienia \i/eZWania co żapłaty,
ż.

ZWIot pobranej należnościza prze\,Vóz i opłaty dodatkowej ]ub umorżenie na]iczonej naleźności
za przewÓz i opłaty dodatkowej może nastąpić W prżypadku przedłożenia nieokaZaneBo W !zasle

kontro]i (nie później niż W terminie 7 dni od dnia przewozu)i

1) Ważnego inrienne8o bi]etu okresoWego Zakupionego pIzed kontrolą;
2] Ważnego dokumentu pośWiadczające8o LIprawnienie do bezpłalne8o albo
przejazdu,
- po

uiszczeniu opłaty manipulacyjnej Wynoszącej 10,o0 żł,

l

ulgowe8o

Załączniknr 2 do Uchwałv nr Y 11/2020 z dnia 15,01,,2020r,

Tabe|a opłat

za przewóz bagażu lub psa

Odległość
przewozu w km
1 - 60

opłata za bagaż W

zł

z,5o

Podróżny ma prawo przewieśćbez opłaty bagaż podręczny oraz jedną
sztukę bagażu o łącznych wymiarach { dhgość,szerokośći rłysokośćJ nie
przekraczających 160 cm lub wagi 20 kg. Za każd,ą następną sztukę bagażu lub
bagaż większy, pobiera się opłatę w wysokości określoneiw tabeli opłat.
Za przewóz psa lub innych zwierząt pobiera się opłatę jak za jedną
dodatkową sztukę bagażu,

Szczegółowe przepisy dotyczące przewozu bagażu lub zwierząt reguluią
Zapisy zawarte W Regulaminie przewozu osób i rzeczy PKS W Rzeszowie
s.A. Rozdział lV

