
UCHWAŁA NR 759/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz. 594 z póź. zm.), art. 4, art. 16, art. 33a i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1 pkt 10, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się Regulamin przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Określa się Regulamin Radomskiej Karty Miejskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 93/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
4 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji miejskiej 
w Radomiu (zmieniona uchwałą nr 362/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r.).

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, a ponadto wywieszona zostanie w autobusach komunikacji miejskiej i punktach 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 759/2014

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Regulamin przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu

Rozdział I - przepisy ogólne

§1. Organizatorem komunikacji miejskiej w Radomiu jest wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy 
Miasta Radomia - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

§2. Pasażerowie korzystający z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu zobowiązani są do 
przestrzegania niniejszych przepisów.

Rozdział II - przewóz pasażerów

§3. Wsiadanie i wysiadanie jest dozwolone wyłącznie na oznakowanych przystankach, po całkowitym 
zatrzymaniu się autobusu.

§4. Pasażer, który zamierza wysiąść na przystanku na żądanie, jest zobowiązany uprzedzić o tym kierowcę 
poprzez wciśnięcie stosownego przycisku.

§5. Pasażerowie stojący podczas jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§6. W autobusach zabrania się pasażerom:

- wsiadania i wysiadania po sygnale dźwiękowym;

- opierania się o drzwi i wychylania się przez okna podczas jazdy;

- podejmowania prób samodzielnego otwierania drzwi autobusu;

- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu;

- zanieczyszczania i zaśmiecania oraz niszczenia wyposażenia autobusu;

- gry na instrumentach muzycznych, głośnego odtwarzania muzyki i zakłócania spokoju w inny sposób;

- spożywania napojów i żywności;

- wykonywania czynności zabronionych w miejscach publicznych.

§7.1. Kierowca może odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi

- w szczególności nietrzeźwych, agresywnych lub uciążliwych dla innych pasażerów.

2. Osoby uciążliwe dla pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz będą usuwane 
z autobusu, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

3. Pasażerom, o których mowa w ustępach 1 i 2, nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

§8. Pasażer, który zajmie oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla osób z dzieckiem na 
ręku, kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych jest zobowiązany zwolnić je dla osób uprawnionych.

Rozdział III - przewóz bagażu i zwierząt

§9. Rzeczy przewożone przez pasażerów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi, stwarzać 
możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub kierowcy, przeszkadzać im lub narażać ich na 
niewygody. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka z pleców.

§10. Zabrania się pasażerom przewożenia w szczególności:

- niezabezpieczonych ostrych przedmiotów i otwartych pojemników z płynami;

- przedmiotów i materiałów niebezpiecznych lub cuchnących;

- broni (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych).

§11.1. Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:
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- małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w koszach, klatkach lub 
innych pojemnikach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody;

- nie więcej niż jednego psa w kagańcu - pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej, 
nie zachowuje się agresywnie i nie jest uciążliwy dla pasażerów.

2. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus 
wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest uciążliwe 
z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia itp.

§12. Zabronione jest przewożenie bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§13. Dopuszcza się przewóz roweru - w zależności od stopnia napełnienia autobusu.

§14. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które nie powstały z winy operatora, 
spowodowane przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

Rozdział IV - bilety i ich kasowanie

§15.1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu przed rozpoczęciem podróży lub przez samo 
zajęcie miejsca w autobusie.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest ważny bilet lub dokument upoważniający do przejazdu bezpłatnego.

3. W autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu są honorowane wyłącznie bilety MZDiK Radom.

§16.1. Dystrybucja biletów odbywa się poprzez oznakowane punkty sprzedaży.

2. Sprzedaż przez kierowców biletów jednorazowych specjalnych, za odliczoną należnością, może być 
prowadzona wyłącznie podczas zatrzymania autobusu na przystanku.

3. Pasażer powinien dokonać zakupu na przystanku, na którym wsiadł do autobusu.

4. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez 
ważnego biletu.

§17. Przejazd autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu odbywa się na podstawie następujących 
dokumentów:

- biletu jednorazowego (papierowego, w telefonie komórkowym, na RKM);

- biletu jednorazowego specjalnego;

- biletu 24 godzinnego (papierowego, w telefonie komórkowym);

- karnetu 10-przejazdowego;

- biletu elektronicznego zakodowanego na Radomskiej Karcie Miejskiej (RKM);

- dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

§18.1. Przejazd na podstawie biletu ulgowego może odbywać się tylko łącznie z dokumentem 
poświadczającym uprawnienie do ulgi lub RKM z zapisaną ważną ulgą.

Obowiązkiem pasażera jest okazać ten dokument kontrolerowi wraz z biletem ulgowym - bez dodatkowego 
wezwania.

2. Ważny bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu autobusem, w którym został skasowany - w danym dniu 
i danym kursem. Kurs to przejazd danego autobusu między przystankami początkowym i końcowym danej linii 
w jednym kierunku.

§19.1. Pasażer jest zobowiązany skasować bilet bezzwłocznie po wejściu do autobusu - przed zajęciem 
miejsca siedzącego.

2. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet przez całą podróż i okazywać go bezzwłocznie na żądanie 
kontrolera biletów.

3. W przypadku biletu na telefon obowiązkiem pasażera jest pokazanie kontrolerowi aplikacji 
z wyświetlonymi informacjami o uiszczeniu opłaty za przejazd.

4. Wydruk z kasownika, zawierający kod cyfrowy, stanowi nośnik służący identyfikacji biletów.
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5. Obowiązkiem pasażera jest sprawdzenie, czy wyjęty z kasownika bilet ma naniesiony kod cyfrowy.

6. W razie niewyraźnego skasowania biletu, naniesienia niepełnego kodu lub uszkodzenia biletu przez 
kasownik, pasażer jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt kierowcy.

7. W razie braku możliwości skasowania biletu z powodu niesprawności kasownika, pasażer jest 
zobowiązany skasować bilet w innym kasowniku oraz powiadomić o tym fakcie kierowcę.

§20. Zabronione jest odstępowanie innej osobie skasowanego biletu lub dokumentu uprawniającego do 
przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Taki bilet lub dokument nie uprawnia innego pasażera do podróży.

§21. Za bilet nieważny - równoznaczny z brakiem - biletu uważa się:

- bilet nieskasowany, to znaczy bilet bez naniesionego czytelnego kodu cyfrowego;

- bilet uszkodzony lub zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu cyfrowego;

- bilet o nominale niewłaściwym, to znaczy niezgodnym z aktualnymi opłatami za przewozy;

- bilet skasowany więcej niż jeden raz;

- bilet skasowany lub zakupiony przez telefon po rozpoczęciu kontroli;

- bilet 24-godzinny po upływie 24 godzin od jego skasowania;

- bilet ulgowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi;

- RKM bez aktywnego biletu,

- RKM bez zakodowanego aktualnego upoważnienia do bezpłatnego przejazdu,

- RKM ze skasowanym biletem ulgowym bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

Rozdział V - kontrola biletów

§22. Kontrolę biletów prowadzą kontrolerzy upoważnieni przez MZDiK, legitymujący się identyfikatorem 
umieszczonym w widocznym miejscu.

§23.1. Kontrola biletów polega na sprawdzeniu, czy wszyscy pasażerowie (wysiadający również) posiadają 
ważne bilety lub dokumenty upoważniające do przejazdu bezpłatnego. Pasażer jest zobowiązany umożliwić 
kontrolerowi szczegółowe ich obejrzenie.

2. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub 
ulgowego jest podrobiony, przerobiony albo posługuje się nim osoba nieupoważniona, kontroler ma prawo 
zatrzymać go za pokwitowaniem.

3. Sposób przeprowadzania kontroli biletów elektronicznych określa Regulamin RKM.

§24.1. W przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu, jest on zobowiązany do uiszczenia 
należności za przewóz i opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł.

2. W przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do 
ulgowego przejazdu, jest on zobowiązany do uiszczenia należności za

przewóz i opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł.

3. Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pasażer jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 300 zł.

4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia 
wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu o 40%.

5. Pasażer, który zakupił, ale nie posiada w czasie kontroli ważnego biletu na okaziciela lub RKM na 
okaziciela, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

§25.1. W przypadku odmowy przez pasażera uiszczenia należności w autobusie, jest on zobowiązany 
bezzwłocznie okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, na podstawie którego 
kontroler wystawi wezwanie do zapłaty (wręczane pasażerowi za pokwitowaniem).

2. W wezwaniu wpisuje dane wymagane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niezbędne 
do prowadzenia windykacji należności i kierowania do sądu pozwów o zapłatę.
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3. W przypadku niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu przez pasażera, kontroler ma prawo ująć 
go i niezwłocznie oddać w ręce funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej - w celu ustalenia jego tożsamości.

§26. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawionego 
wezwania do zapłaty - umorzeniu, jeżeli pasażer nie później niż w ciągu 7 dni od dnia kontroli przedłoży ważny 
podczas kontroli bilet imienny (RKM) lub dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego 
przejazdu oraz uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

§27. Pasażerowi, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, przysługuje prawo wniesienia pisemnej 
reklamacji do MZDiK w terminach wskazanych w obowiązujących powszechnie przepisach prawa.

Rozdział VI - przepisy końcowe

§28. MZDiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerw lub opóźnień w ruchu, zmian 
trasy jazdy autobusu spowodowanych działaniami siły wyższej, zatorami komunikacyjnymi, zmianami 
organizacji ruchu, przyczynami techniczno-eksploatacyjnymi oraz wprowadzone zarządzeniem kompetentnych 
organów.

§29. Pasażer odpowiada za szkody w autobusie lub innych urządzeniach komunikacyjnych, powstałe
z jego winy.

§30. W przypadku awarii lub uszkodzenia autobusu, pasażer posiadający ważny bilet ma prawo 
kontynuowania jazdy z tym samym biletem następnym autobusem tej samej linii lub innej, przebiegającej taką 
samą trasą.

§31. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych (dzieci poniżej lat 13 i osoby 
ubezwłasnowolnione) mogą korzystać z komunikacji miejskiej tylko pod opieką osób całkowicie zdolnych do 
czynności prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni wyżej wymienionych osób ponoszą pełną 
odpowiedzialność za samodzielny przejazd takich osób autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.

§32. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej należy kierować pisemnie do MZDiK 
- w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 759/2014

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

REGULAMIN RADOMSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Regulamin Radomskiej Karty Miejskiej określa warunki uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli 
Radomskiej Karty Miejskiej.

Użyte określenia oznaczają:

a. MZDiK - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu;

b. Radomska Karta Miejska (RKM) bezkontaktowa elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów 
elektronicznych;

c. personalizowanie karty miejskiej - zapisanie na RKM danych osobowych użytkownika ze zdjęciem, 
uprawnień do ulg, uprawnień do bezpłatnych przejazdów;

d. doładowanie - elektroniczne zapisanie na RKM biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej 
portmonetki;

e. RKM na okaziciela- karta będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych i elektronicznych 
biletów okresowych ;

f. RKM imienna – spersonalizowana karta będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych 
i elektronicznych biletów okresowych oraz jeżeli dotyczy informacji o uprawnieniach do ulg i przejazdów 
bezpłatnych;

g. bilet elektroniczny - bilet jednorazowy lub okresowy zapisany na RKM;

h. okresowy bilet elektroniczny - bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym;

i. kasowanie biletu – należy przez to rozumieć operację zbliżenia RKM do kasownika i pobrania z EP 
równowartości ceny biletu (według stawki zapisanej na RKM lub wybranej przyciskiem przez pasażera).

j. rejestracja wyjścia z pojazdu - zbliżenie RKM do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywane po 
uprzedniej rejestracji przejazdu;

k. elektroniczna portmonetka EP - usługa uruchomiona na RKM pozwalająca na gromadzenie środków 
w celu ich wykorzystania do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy;

l. Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt w siedzibie MZDiK przy ul. Traugutta 30/30A
i punkt MZDiK przy ul. Traugutta 2 właściwy do przyjmowania wniosków o wydanie, personalizacji RKM, 
wydawania imiennych RKM, przyjmowania reklamacji, sprzedaży biletów, doładowań elektronicznej 
portmonetki, aktywacji doładowań internetowych oraz sprawdzania stanu konta.

m.  Punkt Sprzedaży Biletów (PSB) - punkt wyposażony w terminal doładowań RKM realizujący funkcję 
doładowań, aktywację doładowań internetowych, sprawdzania taryf i wykonanych operacji.

Rozdział I - Informacje ogólne

§ 1. RKM jest własnością Gminy Miasta Radomia.

§ 2. RKM może być wydawana jako karta imienna lub na okaziciela.

§ 3. 1. RKM imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na karcie.

2. Pierwszą imienną RKM wydaje się bezpłatnie. Za wydanie każdej kolejnej karty pobiera się opłatę 
w wysokości 10 zł.

§ 4.1. RKM na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników, nie zawiera danych osobowych 
i wydawana jest za kaucją w wysokości 10 zł.

2. W przypadku rezygnacji użytkownika z RKM na okaziciela kaucja podlega zwrotowi po oddaniu 
nieuszkodzonej karty.
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Rozdział II - Uzyskanie RKM

§ 5. RKM imienna zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku:

a. osoby, która ukończyła 18 lat,

b. przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 18 lat;

c. opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,

d. kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

§ 6.1. Wniosek o wydanie imiennej RKM zawiera dane osobowe pasażera (imię i nazwisko, PESEL, datę 
urodzenia i adres zamieszkania) niezbędne w celu wystawienia karty i prowadzenia ewidencji.

2.Wniosek można pobrać w POK lub ze strony internetowej www.rkm.mzdik.pl.

§ 7.1. Wniosek należy złożyć w POK wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 35 x 45 mm oraz przedstawić 
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i dokument potwierdzający ulgę i czas jej 
obowiązywania, jeżeli wnioskodawca prawo do ulgi posiada.

2. Zdjęcie podlega zwrotowi przy odbiorze karty.

3. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek nie będzie rozpatrywany.

§ 8.1. Użytkownik karty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie wizerunku 
na karcie.

2. Wnioski o wydanie karty podlegają zniszczeniu w ciągu 30 dni od wydania RKM.

3. Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają ewidencji MZDiK zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych.

§ 9.1. RKM imienną wnioskodawca jest zobowiązany odebrać w POK w terminie wskazanym przez 
przyjmującego wniosek, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2.W przypadku nieodebrania karty we wskazanym terminie ulega ona zniszczeniu po upływie 60 dni od dnia 
złożenia wniosku.

3. Każdy następny wniosek traktowany jest jak wniosek o wydanie duplikatu RKM.

§ 10. 1. Aby otrzymać RKM imienną, wnioskodawca musi przy jej odbiorze zakupić dowolny imienny bilet 
okresowy lub doładować EP kwotą nie mniejszą niż 20 zł.

2. Osoby posiadające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów otrzymują RKM bez spełniania w/w 
warunków.

§ 11.1. Każdorazową zmianę danych osobowych (m.in. nazwisko, imię, adres) wnioskodawca jest 
zobowiązany zgłosić do POK w celu uaktualnienia danych zawartych na RKM. 2. Aktualizacja danych jest 
dokonywana bezpłatnie.

§12. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie po zwrocie użytkowanej karty.

§13.Duplikat imiennej RKM jest wydawany na wniosek przy jednoczesnym zablokowaniu poprzedniej karty.

§14. W uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach dopuszcza się zwrot przez pasażera biletu 
okresowego zakupionego na imienną RKM po złożeniu wniosku w POK. Kwotę zwrotu wylicza się dzieląc 
pełną wartość biletu przez liczbę dni, na jaką bilet był wykupiony i mnoży przez liczbę dni pozostałą do 
wykorzystania. Wyliczoną kwotę pomniejsza się o opłatę manipulacyjną - 10 zł.

§ 15.RKM na okaziciela wydawana jest wnioskodawcy po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 zł i po zakupie 
dowolnego biletu okresowego na okaziciela lub po pierwszym doładowaniu EP kwotą nie mniejszą niż 20 zł.
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Rozdział III - Zasady doładowywania RKM

§16. Doładowanie RKM odbywa się w POK, w automatach stacjonarnych, PSB oraz poprzez sieć 
internetową.

§17. Każdorazowo po doładowaniu RKM w POK, PSB, lub automacie stacjonarnym wydawane jest 
potwierdzenie transakcji, które jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.

§18.1. W przypadku doładowania RKM przez internet pasażer jest zobowiązany po upływie 1 godziny od 
doładowania, ale nie później, niż w terminie 7dni roboczych, do przeniesienia kontraktu na kartę przez:

a) umieszczenie karty w kieszeni kasownika,

b) dokonanie operacji przeniesienia kontraktu w automacie stacjonarnym, PSB, POK.

2. Po upływie 7dni roboczych przeniesienia kontraktów na kartę można dokonać tylko w POK.

§19.1. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekroczyć 
kwoty 200 zł.

2. Środki na EP mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności karty bądź jej zablokowania.

Rozdział IV - Opis funkcjonowania kasownika i kasowanie RKM

§20. Kasownik służy do:

- kasowania biletów z EP,

- sprawdzania stanu RKM,

- przenoszenia na kartę kontraktów zakupionych przez internet.

§21. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza, na którym widoczna jest bieżąca data 
i czas oraz wyświetlane są komunikaty.

§22. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym 
na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak przyłożona jest do niego karta.

§23. Poniżej wyświetlacza znajdują się trzy klawisze umożliwiające:

N - kasowanie biletu normalnego,

U - kasowanie biletu ulgowego,

S - sprawdzenie stanu konta

§24. Naciśnięcie klawisza N lub U powoduje, że kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania 
jednorazowej opłaty za bilet z EP stosownie do naciśniętego klawisza. Po przyłożeniu karty rozpoczyna się 
automatyczne pobieranie stosownej opłaty.

§25. Naciśnięcie klawisza S oznacza uruchomienie sprawdzania stanu karty. Po przyłożeniu karty 
wyświetlane są kolejno informacje: o dacie ważności biletów okresowych, saldzie EP. Dodatkowo zapala się 
czerwona lampka oraz generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy.

§26. Poprawne skasowanie biletu potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu „pobrano – kwota”, 
zaświeceniem się czerwonej diody i pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

§27. Nieskasowanie biletu sygnalizowane jest poprzez zaświecenie czerwonej diody i potrójnym sygnałem 
dźwiękowym. Powód nieskasowania pokazany jest na wyświetlaczu.

§28. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika spowoduje wyświetlenie komunikatu „ sprawdź operację”, 
zaświecenie się czerwonej diody oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wcisnąć 
przycisk S na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta 
przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku skasowania biletu czynność kasowania należy powtórzyć.

§29.1. Blokada kasownika uruchamiana jest przez kierowcę lub przez kontrolera biletów.

2. Stan zablokowania jest sygnalizowany komunikatem „ZABLOKOWANY” i świeceniem się czerwonej 
diody na kasowniku.
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§30.1. System kasowania karty z EP funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście –wyjście, co 
oznacza, że posiadacz karty zobowiązany jest skasować bilet bezzwłocznie po wejściu do autobusu poprzez jej 
przyłożenie do kasownika.

2. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków EP opłaty jak za bilet jednorazowy.

3. Aby rozliczyć przejazd według cen z EP, należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu.

4. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica miedzy zaliczkowo pobraną opłatą 
jak za bilet jednorazowy a opłatą należną za przejazd według cen z EP.

§31. Kasownik pobiera z karty odpowiednio: opłatę za przejazd lub rejestruje tylko przejazd (w przypadku 
osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów).

§32. Jeżeli kasowanie biletu odbywa się przy użyciu przycisku N (bilet normalny) lub U (bilet ulgowy), 
najpierw należy wcisnąć odpowiedni przycisk, a następnie przyłożyć kartę do kasownika.

§33. W przypadku imiennej karty kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego 
uprawnienia bez konieczności naciskania przycisków.

§34. Upłynięcie daty ważności zapisanych na imiennej RKM uprawnień do przejazdów ulgowych nie będzie 
sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

§35. Aby zarejestrować przejazd, na RKM musi znajdować się kwota nie mniejsza niż cena biletu 
jednorazowego z EP.

§36. W przypadku korzystania z RKM, z kontraktu EP w jednym autobusie można dokonać maksymalnie 
5 skasowań - tj. za siebie i do 4 skasowań za współpasażerów przy użyciu przycisku N lub U.

§37. Każde dodatkowe kasowanie biletu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowego kasowania karty 
przy użyciu przycisku N lub U.

§38. W przypadku korzystania z RKM z zapisanymi dwoma kontraktami, tj. biletu okresowego i EP, 
w pierwszej kolejności system będzie korzystał z ważnego w danym dniu biletu okresowego. Jeżeli bilety 
okresowe utraciły ważność, to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z EP wg taryfy 
zapisanej w RKM.

§39.1. Dwukrotne naciśnięcie klawisza S powoduje uruchomienie funkcji przenoszenia na kartę kontraktów 
zakupionych przez internet. Po uruchomieniu funkcji kasownik oczekuje na umieszczenie karty w kieszeni 
kasownika. Kartę można usunąć z kieszeni dopiero po zakończeniu operacji.

2. Poprawne zakończenie operacji przenoszenia kontraktów potwierdzone jest komunikatem na 
wyświetlaczu.

3. Niepoprawne zakończenie operacji przenoszenia środków potwierdzone jest komunikatem na 
wyświetlaczu, zaświeceniem się czerwonej diody oraz potrójnym sygnałem dźwiękowym.

Rozdział V Zasady użytkowania karty

§40. Elektroniczna portmonetka (EP) jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków i jest ważna 
do czasu ich wykorzystania lub zablokowania karty. Przedłużenia ważności EP dokonuje się przez kolejne 
doładowanie.

§41.1. Karty nie wolno:

a. łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie, np. dziurkując;

b. narażać na oddziaływanie wysokich temperatur, środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub 
elektrycznych.

2. Kartę należy bezpiecznie przechowywać i użytkować, podobnie jak inne karty tego typu, np. karty 
płatnicze.
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Rozdział VI - Reklamacje RKM

§42. Reklamacje związane z funkcjonowaniem RKM można składać w POK na podstawie wniosku 
reklamacyjnego.

§43. Utratę RKM z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić osobiście w POK. Utracona karta 
zostanie zablokowana następnego dnia roboczego do godz. 10:00.

§44. MZDiK nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na EP do momentu zgłoszenia utraty karty 
oraz od momentu zgłoszenia utraty karty do godz. 10:00 następnego dnia roboczego.

§45. Zapisane na utraconej imiennej RKM bilety okresowe oraz środki z EP zostaną przeniesione na duplikat 
karty według stanu na godz. 10:00 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia utraty karty.

Rozdział VII Kontrola RKM

§46. Oprócz ogólnych zasad kontroli biletów opisanych w Regulaminie przewozu osób i rzeczy 
w komunikacji miejskiej w Radomiu – (zał. nr 1 do niniejszej uchwały) obowiązują następujące zasady kontroli 
RKM:

a. pasażer udostępnia RKM kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości za pomocą czytnika i oceny, czy 
posługuje się nią uprawniony,

b. w przypadku komunikatu o zablokowaniu RKM kontroler zatrzymuje kartę za pokwitowaniem na 
wezwaniu do zapłaty;

c. W sytuacjach spornych decyduje czas skasowania RKM przez pasażera (godzina, minuta, sekunda), który 
winien być wcześniejszy niż czas zarejestrowania kontroli biletów przez kontrolera.

Rozdział VIII Blokowanie RKM

§47. 1. Blokowanie imiennej RKM przez MZDiK następuje w przypadku;

a. złożenia takiego wniosku przez użytkownika imiennej RKM (osobę wymienioną w § 5);

b. upływu 14 dni od dnia zatrzymania RKM przez kontrolera z podejrzeniem, iż posługiwała się nią osoba 
nieupoważniona – jeżeli nie zgłosi się po nią użytkownik okazując dowód wpłaty opłaty dodatkowej za jazdę 
bez ważnego biletu osoby której taką RKM zatrzymano.

c. upływu 14 dni od dnia powiadomienia użytkownika przez MZDiK o fakcie przekazania do MZDiK 
znalezionej imiennej RKM.

2.Zablokowanie imiennej RKM powoduje, iż staje się ona nieważna.

3. Karta zablokowana nie może być ponownie odblokowana.
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