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W związku z Pana jnterpelacją złożoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 30 sierpnia 

w przeprowadzonej pilotażowo akcji zwiększenia ilości kontrolerów, * 9 h t ? r r l k i i r f ó t y r 

a co za tym idzie ilości kontroli w autobusach komunikacji miejskiej niniejszym informuję: 

1. Czy i o ile zwiększyła się liczba wystawionych mandatów w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy, czyli od chwili zwiększenia zatrudnienia? 

Porównując ze sobą dwumiesięczny okres zwiększonego zatrudnienia i analogiczny okres 

poprzedzający, możemy stwierdzić iż liczba wystawionych mandatów wzrosła o ok. 650% 

(w okresie pracy dodatkowych kontrolerów wystawiono 3124 mandaty, w okresie 

poprzedzającym wystawiono 485 mandatów). 

2. Czy liczba osób jeżdżących bez biletu spadła w tym czasie? 

Zagadnienie to można oceniać między innymi na podstawie spadającej z tygodnia na 

tydzień liczby wystawionych mandatów jak również porównując ilość mandatów 

wystawionych w pierwszym (428 wystawionych wezwań do zapłaty w tygodniu) i ostatnim 

tygodniu (73 wystawionych wezwań do zapłaty w tygodniu) pracy zwiększonej liczby 

kontrolerów. Opierając się na danych empirycznych, których źródłem są relacje 

pracowników Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, a także zgłaszane w M U K 

obserwacje niektórych pasażerów spadek liczby gapowiczów ocenić należy jako znaczny. 

3. Jak określi Pani skuteczność w ściąganiu zobowiązań za jazdę bez biletu? 

Określenie skuteczności w ściąganiu zobowiązań za jazdę bez ważnego biletu jest 

zagadnieniem wieloaspektowym, z uwagi na szereg działań składających się na egzekucję 

tych zobowiązań. Wśród działań tych należy wymienić m.in. kierowanie upomnień, 

powtórnych wezwań do zapłaty, powództw sądowych, postępowanie komornicze. Biorąc 

pod uwagę dane z lat poprzednich średnioroczna, ogólna ściągalność od momentu nałożenia 
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wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, do momentu 

zakończenia postępowania egzekucyjnego (obecnie całe postępowanie trwa ok. I rok) 

w chwili obecnej kształtuje się na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. 

Należy przy tym podkreślić, iż na skuteczność w ściąganiu zobowiązań za jazdę bez 

ważnego biletu duży wpływ mają postanowienia komornicze o bezskuteczności egzekucji 

wskutek braku środków majątkowych po stronie dłużników. 

Pragnę również poinformować, iż w chwil i obecnej Miejskie Usługi Komunikacyjne 

są w trakcie wdrażania nowego, profesjonalnego systemu windykacji należności. 

Implementowane są nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające sprawne 

i bezpieczne przetwarzanie danych dłużników w tym m.in. możliwość korzystania 

z elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Dzięki takiemu nowoczesnemu 

rozwiązaniu i zastosowaniu obecnie obowiązujących przepisów możliwe będzie szybsze 

i bardziej skuteczne egzekwowanie należności za jazdę bez ważnego biletu. Nowy system 

umożliwi stosowanie całego wachlarza środków windykacji należności począwszy od 

systemu upomnień i powtórnych wezwań, poprzez wpisy do bazy dłużników Biura 

Informacji Gospodarczej, na egzekucji w postępowaniu sądowym i sądowo egzekucyjnym 

skończywszy. 

4. Czy przewiduje Pani wyposażenie kontrolerów w mobilne urządzenia drukujące 

wezwania do zapłaty? 

Z uwagi na brak uzasadnienia finansowego wyposażenia kontrolerów w mobilne urządzenia 

drukujące wezwania do zapłaty nie przewiduję wprowadzenia takiego rozwiązania. 

5. Zwiększenie zatrudnienia to większe koszty. Proszę o ich przedstawienie. 

Łączne koszty poniesione na dwumiesięczne zatrudnienie dodatkowej liczby kontrolerów 

wyniosły: 136 994,57 zł, z czego 42 757,95 zostało pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy 

w Zgierzu, W związku z powyższym koszt zatrudnienia dla miasta wyniósł 94 236,62 zł. 

Reasumując, biorąc pod uwagę całokształt pilotażowej dwumiesięcznej akcji zatrudnienia 

zwiększonej liczby kontrolerów należy uznać, iż zakończyła się ona sukcesem finansowym i z tego 

względu należy ją kontynuować. 
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