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RZE,CZP OS PO L I TA POLS KA
Rzecznik Praw Dziecka

Murek Mic'huĺuk
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corocznie do Rzecznika Praw Dziecka wpływają liczne skaľgi dzieci, ich rodziców

i opiekunów, w których zgłaszający podnoszą pľoblem niewłaściwego sposobu, trybu

i przebiegu kontľoli biletów na przejazdy śľodkami komunikacji miejskiej (gminnej). Skargi

te doÍyczą zarőwno kontroli ważnoŚci samych biletów, jak ľównież sposobów uiszczania

opłaty za przejazdy oraz kontroli dokumentów poświadczających uprawnienia małoletnich

pasaŻerów do przejazdów ulgowych lub darmowych.

Skaľżący wskazują kwestię nieuprzejmości kontrolerów wobec kontľolowanych

dzieci, zastraszanie i tworzenie atmosfery potęgującej u dzieci stres, ptzetrzymywanie dzieci

w pojazdach ponad miaľę, powodujące niemożność jego opuszczenia na docelowyrn

przystanku.

Änaliza zgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka Spraw wskazuje, Że działania osób

upľawnionych do kontroli biletów ukierunkowane są jedynie na bezwzględne nałożenie kar

i opłat dodatkowych oraz nacechowane Są brakiem empatii wobec dzieci oczekujących

w wielu przypadkach na pomoc i udzielenie im informacji.

Dzieci stanowią |iczną gľupę pasażerów korzystających ze śľodków komunikacji

miejskiej i gminnej, co wynika z rca|izowania przez nie obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki. ZrőŻnicowanie ich wieku i poziomu ľozwoju powoduje, że w sytuacji

stwierdzonego braku ważnego biletu na przejazd lub bľaku ważnego dokumentu

potwierdzającego prawo do ulgowego biletu, powinny być tľaktowane w sposób

wyľozumiały, tak aby działania kontrolne niosły ze sobą walor edukacyj ny oraz nie
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wywoływały negatywnych skutków w psychice małoletnich oľaz nie ptzyczyniały się u nich

do bľaku zaufania do doľosłych.

Szczegő|ną wľazliwością kontrolujący powinni wykazywać się w stosunku do dzieci

z niepełnospľawnoŚciami.

Wskazanym zatem byłoby zasygnalizowanie pľacownikom kontrolującym pasaŹerów

aby wykonywali swoje obowiązki ze szczegolnym uwzględnieniem ochĺony praw i dobra

małoletnich osób poddawanych kontroli. Konieczne jest zwrócenię szczególnej uwagi na

udzielenie informacji małoletnim o przysługujących im prawach.

Z uwagi na powyższe, powołując się na ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í. poz. 922), zwracam się do Państwa o podjęcie đziałaŕl

informacyjnych, uświadamiających i uwľażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów

i dokumentów uprawniających do ulg w śľodkach tľansportu lokalnego na dobro

kontľolowanych dzieci i młodzieŻy .
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