ZARZĄDZENIE NR 5/2021/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej
karcie zbliżeniowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020r.
poz. 713, 1378) w związku z §13 uchwały Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 listopada
2020 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r.
poz. 7137) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się tryb kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej, określony w instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów koduje się na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej w Biurze
Obsługi Klienta MZK Pabianice Sp. z o.o. po okazaniu przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów
potwierdzających stałe uprawnienie wnioskodawcy do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnej komunikacji
autobusowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za
usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
§ 3. Z dniem 7 stycznia 2021 r. traci moc Zarządzenie Nr 100/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na
spersonalizowanej karcie zbliżeniowej.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
Sp. z o.o. w Pabianicach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 7 stycznia 2021 r.
Instrukcja dotycząca trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej
karcie zbliżeniowej
§ 1. 1. Fakultatywna możliwość zakodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej
karcie zbliżeniowej, zwanej dalej MIGAWKĄ, przysługuje osobom posiadającym stałe, bezterminowe
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, wynikające z uchwały Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej oraz pracownikom
MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerom biletów oraz upoważnionym pracownikom organizatora komunikacji
miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
2. Przez osoby, o których mowa w ust. 1 rozumie się następujące grupy uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów, spełniające przynajmniej jedno z poniższych uprawnień:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi – wyłącznie na podstawie legitymacji potwierdzających uprawnienie
ważnych bezterminowo;
2) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności – wyłącznie na podstawie orzeczenia lub
legitymacji potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
3) osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe – wyłącznie na podstawie legitymacji bądź orzeczeń
potwierdzających uprawnienie ważnych bezterminowo;
4) kombatanci i wdowy po kombatantach;
5) honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w
przypadku mężczyzn;
6) osoby po ukończeniu 72. roku życia,
7) pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora
komunikacji miejskiej - na podstawie legitymacji służbowej lub upoważnienia.
§ 2. 1. Kodowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE odbywa się w Biurze Obsługi
Klienta Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. (ul. Narutowicza 9), zwanym dalej BOK MZK.
2. W celu zakodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na MIGAWCE wnioskodawca okazuje do
wglądu pracownikowi BOK MZK oryginały dokumentów, potwierdzających stałe uprawnienie do bezpłatnych
przejazdów, zgodnie z uchwałą Nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej.
3. Pracownik BOK MZK dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów i w przypadku braku
jakichkolwiek zastrzeżeń koduje na MIGAWCE uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, o którym mowa
w § 1 ust. 2.
4. Wnioskodawca, który nie posiada MIGAWKI, składa wniosek o jej wydanie. Procedura, związana
z personalizacją MIGAWKI odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w Załączniku do Zarządzenia
Nr 3/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych
warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach przy
zastosowaniu MIGAWKI.
5. Administratorem danych osobowych w systemie MIGAWKA jest Zarząd Dróg i Transportu, 91-477
Łódź, ul. Piotrkowska 173. Przetwarzającym dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych zawartej w dniu 3 listopada 2014 r. między Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi
a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Pabianicach jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp.
z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48.
6. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w §1 koduje się na MIGAWCE na okres
25 lat.
7. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 7) niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy lub
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wygaśnięciu upoważnienia zobowiązani są do przekazania MIGAWKI do BOK MZK celem usunięcia
zakodowanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów. W przypadku nieprzekazania MIGAWKI do BOK
MZK, MIGAWKA zostanie zablokowana jako nośnik zastrzeżony.
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