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Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) 

§ 1.  

1. Zasady porządkowe obowiązują podczas wykonywania przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej, których organizatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego.  

2. Do przestrzegania niniejszych Zasad zobowiązani są podróżni.  

§ 2.  

W pojazdach wykonujących usługi przewozowe, których organizatorem jest Zarząd 
Transportu Metropolitalnego zabronione jest:  

a. otwieranie i opieranie się o drzwi pojazdu podczas jazdy,  
b. wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z pojazdu w czasie 

jazdy, 
c. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,  
d. wsiadanie/wysiadanie do/z pojazdu po sygnale do odjazdu lub wsiadanie  

po uprzedniej informacji przez kierującego pojazdem o braku wolnych miejsc  
w pojeździe,  

e. wychylanie się z pojazdu,  
f. korzystanie z urządzeń multimedialnych bez słuchawek lub zakłócanie w inny sposób 

porządku i spokoju w pojeździe,  
g. wykonywanie w pojazdach jakichkolwiek czynności niedozwolonych lub mogących 

narazić mienie na szkody lub współpasażerów na szkody i obrażenia,  
h. siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu i poręczach, na podłodze 

oraz na schodach,  
i. wchodzenie do pojazdu i przebywanie w nim w łyżworolkach, wrotkach,  łyżwach  

lub na deskorolkach,  
j. umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,  
k. żebranie i sprzedaż obnośna,  
l. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,  
m. zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego wyposażenia, śmiecenie w pojeździe,  
n. jeżdżenie na stopniach, zderzakach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu, 
o. prowadzenie rozmów z kierującym pojazdem w czasie jazdy, 
p. zachowywanie się w sposób obrażający moralność lub dobre obyczaje, 
q. prowadzenie rozmów przez telefon w pobliżu kabiny kierującego pojazdem.  

§ 3.  

Kierowca może odmówić przewozu osób: 
a. nietrzeźwych i zachowujących się w sposób utrudniający kierowanie pojazdem, 
b. zachowujących się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, 
c. uciążliwych dla innych pasażerów (np. roztaczających rażąco nieprzyjemny zapach, 

spożywających pokarmy mogące trwale zabrudzić pasażerów), 
d. mogących zabrudzić pojazd (np. otwarte pojemniki z farbami, smarami) 
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§ 4.  

Dopuszcza się w pojazdach, wyłącznie za zgodą Zarządu Transportu Metropolitalnego:  
a. grę na instrumentach muzycznych i korzystanie z urządzeń nagłaśniających,  
b. rozdawanie i naklejanie ulotek lub materiałów reklamowych.  

§ 5. 

1. Podróżni nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób 
ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający 
kierującemu prowadzenie pojazdu.  

2. Podróżni nie mogą przewozić rzeczy zagrażających bezpieczeństwu  
lub stwarzających możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, 
a także rzeczy, które przeszkadzają pasażerom lub narażają ich na niewygody.  

§ 6.  

Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień 
niniejszych Zasad porządkowych oraz innych przepisów prawnych, podróżni winni stosować 
się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierujących oraz innych upoważnionych 
osób.  
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