
Wymagania wobec kierowców  

zatrudnianych  

przez Operatora do realizacji usług 

przewozowych 

 

Załącznik nr 6 do Umowy zawartej w dniu ………….. r. 

 

wersja: 2.3 

data: 2019-09-07 



Wymagania wobec kierowców  
zatrudnianych  
przez Operatora do realizacji usług przewozowych 

 

 

Załącznik nr 6 do Umowy zawartej w dniu ………….. r.  strona 2 

1. Wymagania wobec prowadzących pojazdy oraz pracowników służby zabezpieczenia ruchu 
 

1.1. Kompetencje do obsługi linii ZTM – prowadzący pojazdy: 

a) znajomość układu komunikacyjnego i topografii aglomeracji w stopniu pozwalającym na 
prawidłową realizację zadania przewozowego zleconego przez ZTM; 

b) znajomość przepisów porządkowych oraz zasad taryfowych obowiązujących w komunikacji 
miejskiej m.st. Warszawy; 

c) znajomość Zakresu obowiązków prowadzącego pojazd oraz zasady obsługi pasażerów  
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych stanowiącego Załącznik nr 11 do 
Umowy; 

d) kulturalny i uprzejmy stosunek do pasażerów 
1.2. Umundurowanie: 
1.2.1. Prowadzący pojazdy winni być ubrani w jednolity strój firmowy, tj.: 
1.2.1.1. w przypadku mężczyzn podstawowo składający się z: 

a) obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, 
b) długich spodni w kolorze granatowym lub czarnym,  
c) koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym lub białym,  

d) marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze dopasowanym do koloru spodni. 
1.2.1.2. w przypadku kobiet podstawowo składający się z: 

a) obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, 
b) długich spodni/spódnicy w kolorze czarnym lub granatowym,  
c) koszuli/bluzki koszulowej z długim rękawem w kolorze błękitnym lub białym, 
d) żakietu/marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze granatowym dopasowanym do koloru 

spodni lub spódnicy. 
1.2.1.3. w okresie od 1 maja do 30 września:   

a) dopuszcza się stosowanie wersji koszul z krótkim rękawem w kolorze błękitnym lub białym, 
b) w miejsce koszul dopuszcza się stosowanie koszulek polo w kolorze błękitnym lub białym, 

1.2.1.4. w okresie od 1 października do 30 kwietnia w miejsce marynarek/swetrów/bezrękawników/żakietów 
dopuszcza się stosowanie bluzy polarowej w kolorze granatowym lub czarnym. 

1.2.2. W przypadku prowadzących pojazdy obowiązuje zakaz pracy w obuwiu typu sportowego, koszulkach, 
koszulkach bez rękawów (w tym podkoszulkach), spodniach i bluzach sportowych, jeansowych oraz 
ubiorach typu wojskowego. 

 


