
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRANSPORTU PRACOWNICZEGO W H&M GĄDKI

Wawrzynowicz Sp. z o.o.
Śrem, ul. Sikorskiego 35

Luty 2022

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z transportu pracowniczego świadczonego
przez firmę Wawrzynowicz sp. z o.o. oraz Podwykonawców zwanego dalej Przewoźnikiem, a
w szczególności:

a. prawa i obowiązki przewoźnika,
b. prawa i obowiązki pasażera,
c. zasady prowadzenia kontroli biletowej,

2.  Regulamin sporządzono w oparciu  o art.  4  ustawy z dnia  15 listopada 1984 r.  Prawo
Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.)  oraz umowę o
świadczenie  usług  transportu  Pracowników  Centrum  Logistycznego  H&M  w  Gądkach
k/Poznania  z dnia 04.01.2011 r.

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

-  Pasażer –  osoba uprawniona do korzystania z przewozów na podstawie ważnego biletu

(kodu QR) , tj.:  Pracownik H&M (osoba będąca pracownikiem H&M, zatrudniona na
podstawie umowy o pracę

-Przewoźnik –  Wawrzynowicz sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Sikorskiego 35 oraz
Podwykonawcy  świadczący  usługę  transportową  zgodnie  z  umową  o  świadczenie  usług
transportu.  

- Bilet – kod QR

 wygenerowany  z  aplikacji  webowej  do  zamawiania  biletów,
uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby (Pracownik H&M) na podanej trasie, w
określonym terminie, oświadczenie jednorazowe.



-  Rozkład  jazdy  -  plan  godzinowy  autokarów  na  danej  trasie  z  wyszczególnieniem
przystanków oraz godzin odjazdów 

§ 2

Pasażerowie,  kierujący  autobusami,  a  także  osoby  upoważnione  do  kontroli  biletowej,
zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Do przejazdu środkami transportu Przewoźnika upoważniają bilety w formie kodu QR oraz
oświadczenia jednorazowe:

a.  Bilet  –  kod  QR  wygenerowany  z  aplikacji  do  zamawiania  biletów:
https://bilety.wawrzynowicz.pl/login , uprawniają do przejazdu w dni i zmiany zaznaczone
bezpośrednio na nim, przedłożone do zeskanowania przez kierowcę, niezwłocznie po wejściu
do autobusu,

b. Bilet – oświadczenie jednorazowe, podpisane przez kierowcę uprawniające do przejazdu w
jedną stronę, przedłożone do kontroli kierowcy niezwłocznie po wejściu do autobusu. Wraz z
oświadczeniem, pasażer powinien posiadać identyfikator H&M potwierdzający zatrudnienie.

ROZDZIAŁ II.

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

§ 4

1. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 10 minut
przed planowanym odjazdem autobusu.

2. Pasażer winien okazać kierowcy ważny kod QR bilet oraz identyfikator.

3. Pasażer ma obowiązek wypisać bilet jednorazowy na prośbę kierowcy w przypadku awarii
aplikacji/braku możliwości zeskanowania biletu.

4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w
transporcie oraz zaleceń Obsługi autokaru.

5.  Pasażer  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  Przewoźnikowi  (w  tym  szczególnie  za
zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych
przepisami Kodeksu Cywilnego.   

6.  Po  wejściu  do  autobusu  Pasażer  powinien  niezwłocznie  okazać  kod  QR  w  celu
zeskanowania  u  kierowcy  oraz  w  razie  dodatkowej  kontroli  również  okazać  go  bez
ograniczeń

https://bilety.wawrzynowicz.pl/login


7. Pasażer oczekując na autobus zgodnie z zamówionym biletem oraz zgodnie z rozkładem
jazdy,  każdorazowo musi  zgłosić telefonicznie u kierownika transportu,  pod numerem tel.
509-710-355,  awaryjną  sytuację,  do  której  należy  nie  podjechanie  autobusu  zgodnie  z
rozkładem jazdy.

8.  Zmiany  grafikowe powinny  być  na  bieżąco  korygowane  na  aktualnym  zamówieniu  w
aplikacji webowej: https://bilety.wawrzynowicz.pl/login

9. Pasażerom zabrania się:

a. Palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu w autobusie i na terenie dworców,
b. Zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
c. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu,
d. Przewożenia przedmiotów, niebezpiecznych, niedozwolonych, mogących zrobić krzywdę
innym pasażerom lub uszkodzić wyposażenie pojazdu 
e. Wysiadania lub wsiadania w miejscach niebędących oznaczonymi w rozkładzie jazdy, jako
przystanki autobusowe,
f. Zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego wyposażenia
g. Zakłócania spokoju kierowcy podczas jazdy,
h. Przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,

§ 5

10.  Pasażerowie  mogą  przewozić  bezpłatnie  w  autobusach  bagaż  podręczny,  który  jest
umieszczony na kolanach podróżnego lub w przestrzeni pod lub nad siedzeniem ( na półce).

11. Bagażu nie można umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

12. Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży bagaż podręczny.

13.  Wsiadanie  do  autobusu  i  wysiadanie  z  niego  dozwolone  jest  tylko  na  przystankach
umieszczonych w rozkładzie jazdy, po całkowitym zatrzymaniu autobusu,

14.  Pierwszeństwo  przy  wsiadaniu  do  autobusu  mają  Pracownicy  H&M  posiadający
identyfikator  oraz  ważny  bilet  -  zamówienie  podróży,  następnie  Pracownicy  H&M
posiadający identyfikator, którzy pobiorą i wypełnią u kierowcy oświadczenie jednorazowe,
w  następnej  kolejności  Pracownicy  Tymczasowi  z  biletami  płatnymi  i  Pracownicy
Tymczasowi chcący wykupić bilet płatny u kierowcy.

 

https://bilety.wawrzynowicz.pl/login


ROZDZIAŁ III.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

§ 6

1. Przewoźnik  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy przewozu  osoby,  która  weszła  w
posiadanie biletu (kodu QR) z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest
wstanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie. 

2. Przewoźnik  ma  prawo nie  dopuścić  do  zajęcia  miejsca  w autobusie  lub  odmówić
dalszego przewozu w przypadku, gdy pasażer:

a) Nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu

b) Znajduje  się  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  środków
odurzających (np. narkotyków)

c) Znajduje się w stanie lub zachowuje w sposób, który mógłby negatywnie wpływać
na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.

Skutki  prawne  wymienionych  sytuacji  ponosi  Pasażer.  Skorzystanie  przez
Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do
żądania z tego tytułu do jakichkolwiek odszkodowań.  

3. Przewoźnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  rozkładu  jazdy,  wyjątek  stanowią
nieprzewidziane  okoliczności  (awaria  autobusu,  przeszkoda  na  drodze,  warunki
atmosferyczne)

4. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  w  celu  uzyskania  pomocy,  kierujący
autobusem  ma  prawo  zboczyć  z  wyznaczonej  trasy  przejazdu  do  najbliższego
Komisariatu Policji lub straży Miejskiej (lub ich wezwania).

5. Kierujący  przed  rozpoczęciem  jazdy  zobowiązany  jest  do  upewnienia  się  czy
wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz a wysiadające opuściły autobus.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a) Konsumpcją art. Spożywczych podczas jazdy



b) Przebywaniem pasażera na stopniach podczas jazdy

c) Niezapiętymi pasami bezpieczeństwa na miejscu w nie wyposażonym

d) Opieraniem się o drzwi podczas jazdy

7. Zabrania się kierowcy w trakcie jazdy:

a) Prowadzenia rozmów z pasażerami

b) Używania telefonu komórkowego

c) Palenia papierosów

d) Spożywania posiłków

8. W przypadku wystąpienia w trakcie jazdy nadzwyczajnych okoliczności ( awaria
autobusu, choroba, omdlenie pasażera lub kierowcy itp.) dopuszcza się zatrzymanie
autobusu  w  miejscu  innym  niż  przystanek,  a  wysiadanie  z  niego  pod  warunkiem
zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym z zachowaniem maksymalnej
ostrożności.

KONTROLA BILETOWA

§ 7

1. Prawo do kontroli biletów w autobusach mają kierujący oraz osoby upoważnione przez
Wawrzynowicz sp. z o.o. legitymujące się imiennym identyfikatorem. 

2. Podczas kontroli pasażer zobowiązany jest przedstawić osobie kontrolującej bilet w formie
kodu QR wraz z identyfikatorem H&M lub oświadczenie jednorazowe

3. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu, biletu płatnego na przejazd, w przypadku, gdy:

-  posiada  dokument  potwierdzający  uprawnienie  do  korzystania  z  przewozów,  tj.
identyfikator H&M, zostaje spisany przez osoby kontrolujące do wyjaśnienia w H&M

- nie posiada identyfikatora H&M i jest pracownikiem firmy zewnętrznej wykonującej pracę
na  rzecz  H&M,  zostaje  natychmiast  poproszona  o  opuszczenie  pojazdu  (wysiada  na
najbliższym przystanku)



ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Skargi i wnioski dotyczące: 

a. Kontroli biletowej,
b. Funkcjonowania przewoźnika         

Można składać w siedzibie Wawrzynowicz sp. z o.o. w Śremie przy ul. Sikorskiego 35, u
Kierownika Transportu w godzinach od 8:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku lub drogą
mailową: transport@wawrzynowicz.pl .

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY PRAWNE

§ 9

1. Podstawą prawną wydania niniejszego Regulaminu jest art. 4 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe.

Umowa  zawarta  pomiędzy  Wawrzynowicz  sp.  z  o.o.  a  H&M  Gądki  dotycząca  usług  o
świadczenie  usług  transportu  Pracowników  Centrum  Logistycznego  H&M  w  Gądkach
k/Poznania z dnia 04.01.2011 r.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy: 

a. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. 
zm.) 
b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 
c. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. 
Nr 125 , poz.1371 z późn. zm. ),
d. ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 
Nr 98 , poz. 602 z późn. zm. ), 



Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 roku.


