
TransporT miejski i regionalny 07-08 2011

��

W artykule przedstawiono wyniki badań przejazdów 
bez biletów przeprowadzonych wśród kontrolerów 
biletów komunikacji miejskiej i pasażerów MPK SA 
w Krakowie. Omówiono również dane przedsta
wiające liczbę łapówek wręczanych kontrolerom, 
w zamian za odstąpienie od wypisania mandatu za 
przejazd bez biletu oraz relacje kontroler biletów 
– pasażer.

Wprowadzenie
Zagadnienie przejazdów bez ważnych biletów w pojazdach 
komunikacji miejskiej, w sytuacji, gdy z jednej strony miej
ską komunikację zbiorową ze względów społecznych nale
ży dotować, a z drugiej – samorządy miast mają problemy 
finansowe, zwłaszcza w warunkach trwającego od kilku lat 
kryzysu, nabiera coraz większego znaczenia. Instytucje od
powiedzialne za transport zbiorowy starają się takim prak
tykom zapobiegać. W warunkach polskich dwa najpopu
larniejsze sposoby to:

•	 kontrola biletów przez osoby kierujące pojazdami, 
najczęściej przy wejściu do pojazdu,

•	 kontrola w czasie przejazdu pojazdami komunikacji 
zbiorowej, wykonywana przez kontrolerów biletów. 

Pierwszy sposób, stosowany m.in. przez niektórych 
przewoźników na Śląsku, który prawdopodobnie zwiększa 
liczbę przejazdów na podstawie ważnych biletów, w prak
tyce – zwłaszcza w dużych miastach – wprowadza chaos. 
O ile rozwiązanie takie jest sensowne na liniach obsługiwa
nych przez busy, kursujących na obszarach wiejskich lub 
podmiejskich, gdzie jest mała liczba podróżnych, odległości 
duże, przystanki położone są rzadko, a kierowca sprzedaje 
lub sprawdza bilety osób wsiadających, o tyle metoda ta ma 
wątpliwe walory w przypadku dużych miast. Na podstawie 
obserwacji można stwierdzić, że sprawdzanie biletów przez 
kierowców w czasie wsiadania podróżnych do pojazdu po
woduje:
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•	 dłuższy czas oczekiwania na przystankach, spowodo
wany nie tylko kontrolą biletów wszystkich wsiadają
cych, ale również mniejszą przepustowością drzwi – 
często można zauważyć, że otwarte dla wsiadających 
są tylko drzwi przednie, a pozostałe bywają otwierane 
dla wysiadających, ale dopiero po wpuszczeniu no
wych podróżnych;

•	 większy tłok w autobusie spowodowany koniecznoś
cią przemieszczania się do otwartych drzwi, nie za
wsze najbliższych; 

•	 zwiększenie czasu przejazdu – może to skutkować 
niechęcią do przejazdów środkami komunikacji zbio
rowej, a co za tym idzie, jeszcze większym zaintereso
waniem przejazdami samochodami osobowymi;

•	 opóźnienia;
•	 zamieszanie wśród pasażerów – nie wszyscy przewoź

nicy realizujący przejazdy na określonych liniach 
w ramach danego miasta, taką metodę stosują, a z ko
lei niektórzy kierowcy przewoźników, którzy przyjęli 
to rozwiązanie, nie stosują się do zaleceń;

•	 większe zatłoczenie na drogach, zwłaszcza w miej
scach, gdzie nie ma zatok dla autobusów komunika
cji miejskiej i gdzie pozostali użytkownicy dróg, jadą
cy za autobusami, zmuszeni są do oczekiwania na 
odjazd autobusu;

•	 rozwiązanie to często jest nieskuteczne – kierowcy 
niejednokrotnie z dużej odległości i przy słabym 
oświetleniu nie są w stanie sprawdzić daty ważności 
biletu okresowego albo wyegzekwować skasowania 
biletów jednorazowych od osób, które z takich bile
tów korzystają i przeszły w głąb pojazdu. 

Można przypuszczać, że m.in. z tych powodów bardziej 
popularniejszym sposobem jest kontrola biletów w czasie 
jazdy. 

Opisane poniżej badania zostały wykonane w �010 
roku. Do analizy wybrano zachowania pasażerów i kontro
lerów biletów komunikacji miejskiej w Krakowie, związane 
z jazdą bez biletów. Ze względu na to, że zdecydowaną 
większość przewozów wykonuje MPK SA, w badaniach op
arto się o opinie kontrolerów i pasażerów korzystających z usług 
tego przewoźnika. 
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Przedstawione w artykule wyniki uzyskano, przeprowa
dzając badania metodą kwestionariuszy ankietowych [3]. 

Pierwszą z przebadanych grup stanowili pasażerowie 
miejskiej komunikacji zbiorowej. Badaniom poddano pasa
żerów na przystankach i podróżujących środkami komunika
cji miejskiej. Po zebraniu rozdanych ankiet, w których część 
odpowiedzi nie była kompletna, a inne zawierały błędy lub 
sprzeczności, powodujące konieczność ich odrzucenia, przy 
wykonywaniu analizy wzięto pod uwagę �00 ankiet. 

Druga z analizowanych grup to kontrolerzy biletów. 
Kontrolami biletów w pojazdach miejskiej komunikacji zbio
rowej zajmują się trzy, wybrane w przetargu, firmy kontro
lerskie. Przedsiębiorstwa te wykonują usługę kontroli bile
tów na zlecenie MPK SA Każda z firm mogła zatrudnić do 
50 kontrolerów. W praktyce łączna liczba kontrolerów 
w ostatnich latach, zatrudnionych w tych trzech firmach 
zmieniała się, od 138 osób w �003, poprzez 111 w �008, do 
140 osób w �009. Ze względu na trudności z dotarciem do 
poszczególnych kontrolerów (kontrolerzy w wymienionych 
firmach zatrudnieni byli na umowę zlecenie, pracowali w te
renie, rzadko bywali w siedzibach swoich firm, część z nich 
odmówiła odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
ankietowym, występowała duża rotacja zatrudnionych osób), 
przeprowadzono badania na grupie 35 osób. 

Rozpatrując kwestie dotyczące wiarygodności uzyska
nych danych, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
1. Analizowane zjawiska oparte były na deklaracjach, za

równo pasażerów, jak i kontrolerów komunikacji miej
skiej, dotyczących m.in. tak delikatnych kwestii, jak 
uczciwość i rzetelność wykonywania zawodu. Wiary
godna odpowiedź na postawione pytania, zwłaszcza 
w przypadku kontrolerów, których mimo anonimowo
ści ankiet można jednak próbować zidentyfikować, 
związana była z pewnym ryzykiem; 

�. Zwiększając wielkość próby, można teoretycznie uzy
skać większą dokładność przedstawionych wyników, 
jednakże prezentowane wyniki badań, przy próbach o po
danej liczności, mogą już wskazywać na pewne tenden
cje, dotyczące opisywanych zjawisk.

Analiza przejazdów bez ważnego biletu
Przeprowadzone wśród podróżnych badania wskazały, że 
44,14% osób przyznaje się, że na 100 przejazdów od 6 
do 10 to takie, za które nie zapłacili. Podobna grupa osób, 
czyli 43,�4%, deklaruje od 1 do 5 przejazdów bez biletu, 
na 100 przejazdów wykonanych (rys. 1).

Pytani o to samo kontrolerzy w 8�,86% stwierdzili, że 
średnio na 100 skontrolowanych pasażerów do 10 osób jeź
dziło bez biletów. Mniejsza grupa, 11,43% kontrolerów, 
podała, że takich osób jest od 11 do �0 spośród 100 po
dróżnych (rys. �). 

Na pytanie dotyczące częstotliwości przejazdów bez 
ważnego biletu 4,5% ankietowanych odpowiedziało, że 
zwykle jeździ bez ważnego biletu, ponieważ kontrole zda
rzają się tak rzadko, że nie opłaca się kupować biletu. Prawie 
połowa badanych, czyli 48,5% stwierdziło, że jeździło bez 
biletów, ale przez przypadek, nie zrobiło tego celowo, �6% 

nie pamiętało takiej sytuacji, ale jej nie wykluczyło, a �1% 
zawsze jeździło z biletem jednorazowym lub okresowym. 

Badania wykazały, że 56,6% z tych osób, które wskaza
ły, że jeździły bez biletów, jednocześnie przyznało, że zosta
ło ujętych przez kontrolera, ale spośród tych osób aż 58% 
stwierdziło, że przynajmniej raz udało się im uniknąć kary. 

Dla porównania poniżej przedstawiono wyniki innych 
badań, które dotyczyły wielkości przejazdów bez biletów 
w wybranych miastach. Dane otrzymano na podstawie ba
dań pasażerów. 

Liczba przejazdów bez biletów w Krakowie, według ba
dań z maja �003, wyniosła 4,1%. Badania w Łodzi, w listo
padzie i grudniu �003 roku, dały wynik 8%. W obu przy
padkach przeprowadzono je metodą ankietową na próbie 
30 tys. pasażerów (w dniu roboczym). Błąd obliczeń nie 
przekraczał �%. [6]

Inne wyniki uzyskano w �005 roku. W przypadku 
przejazdów bez biletów w Lublinie otrzymano wynik 
�,9%, w Łodzi 7,3%, a w Szczecinie 6,6%. Próba, na któ
rej wykonano badania w tych miastach, wynosiła około 
�0 tys. osób w dniu roboczym, a błąd obliczeń nie prze
kraczał �%. Badania były przeprowadzone metodą wy
wiadów wśród pasażerów podróżujących w Lublinie auto
busami miejskimi i trolejbusami, a w Łodzi i Szczecinie 
autobusami miejskimi i tramwajami. [�] 

Przejazdy bez biletów w Gorzowie Wielkopolskim to 
około 1%–1,5% wszystkich przejazdów pasażerów, którzy 
korzystali z komunikacji miejskiej (pomiary z 1998), a w Lubi
nie 1,6% (badania z �004). Metoda badań: wywiady prze
prowadzone wśród pasażerów MZK Gorzów Wielkopolski 
oraz PKS Lubin. [6]

Rys. 1. Odsetek przejazdów bez biletów na 100 jazd

Rys. 2. Średnia liczba osób jeżdżących bez biletu na 100 skontrolowanych (według kontrolerów)
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Z kolei badania wykonane w Tarnowie (�006 rok) do
wiodły, że największy udział przejazdów bez ważnych bile
tów występował w niedziele (6,95%), nieco mniej w soboty 
(5,76%), a najmniej w dni robocze (3,83%). [1] 

Najwyższy wskaźnik uzyskano w Nowym Targu – ba
dania wykonane w �008 roku wykazały, że duży, bo wyno
szący aż 10,3% odsetek podróżnych Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Nowym Targu jeździ bez biletów. [5]

Na podstawie powyższych danych można zadać pyta
nie: Czy istotnie liczba kontroli jest na tyle mała, że po
dróżnym opłaca się jeździć bez biletów? Doświadczenia pa
sażerów są różne. Przytaczane w artykule badania ankieto
we wykonane w Krakowie w �010 roku wskazują, że 71% 
podróżnych na 100 odbytych przejazdów było kontrolowa
nych od 0 do 5 razy, ��,5% od 6 do 10 razy, ale 0,5% pa
sażerów przyznaje, że było kontrolowanych 81–100 razy, 
czyli prawie zawsze (rys. 3). 

Pewnym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy może być 
sposób wykonywania kontroli. Zarówno podróżni, jak 
i sami kontrolerzy przyznają, że istnieją takie trasy, na któ
rych opłaca się dokonywać kontroli, ponieważ istnieje duża 
szansa „złapania” pasażerów bez biletów. Do takich tras na
leżą m.in. krótkie odcinki w okolicach Dworca Głównego, 
okolice uczelni, akademików i centrów handlowych. 

Analiza propozycji wręczenia łapówki kontrolerom biletów
Oprócz problemu jazdy bez biletów oraz sposobu dokony
wania kontroli osobnym zagadnieniem jest problem łapów
karstwa występującego wśród kontrolerów biletów. Mimo 
iż z założenia praca kontrolerów ma polegać na karaniu 
osób nieuczciwych, okradających nie tylko przewoźników, 
ale i współobywateli, niejednokrotnie zdarza się, że trafiają 
do tego zawodu osoby, które nie tylko przyjmują łapówki od 
osób nie uiszczających opłaty za przejazd, ale czasami wręcz 
same proponują takie rozwiązanie podróżnym. Zachowanie 
to wywołuje frustrację wśród osób posiadających bilety oraz 
demoralizację gapowiczów, zwiększa się też brak zaufania 
i szacunku dla tego zawodu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 40% kontrole
rów twierdzi, iż średnio 4–5% podróżnych w zamian za za
niechanie wypisania mandatów proponuje łapówkę, prawie 
�9% twierdzi, że takich osób jest �–3%, a prawie 3%, że 
jest ich aż 51–60% (rys. 4).

Jeżeli chodzi o propozycję przyjęcia łapówki składane przez 
kontrolerów, to prawie 86% z nich oświadczyło, że nigdy ta
kiej propozycji nie składali podróżnym, prawie 9% kontrole
rów podaje, że przyjęcie łapówki proponuje �–3% „gapowi
czów”, a około 3%, że zdarza się im to w stosunku do około 
51–60% pasażerów nie posiadających biletów (rys. 5).

Inaczej wygląda sytuacja rozpatrywana od strony osób 
jadących bez ważnych biletów i przyłapanych na tym wy
kroczeniu. 

Osoby, które podróżowały pojazdami komunikacji zbioro
wej bez ważnego biletu i zostały nakryte przez kontrolerów, 
aż w 35% przyznały, że kontroler zaproponował im przyjęcie 
łapówki w zamian za odstąpienie od wypisania mandatu. 

Rys. 3. Liczba kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej na 100 odbytych przez pasażerów 
przejazdów

O wielkości zjawiska polegającego na przejazdach bez 
ważnych biletów może również świadczyć liczba wypisa
nych mandatów. W tabeli 1 przedstawiono liczbę wypisa
nych mandatów dla osób bez biletu, podróżujących pojaz
dami MPK SA w Krakowie.

Liczba wezwań i wypisanych mandatów dla podróżnych MPK SA  
w Krakowie w poszczególnych latach

Rok Liczba mandatów 
gotówkowych

Liczba 
wezwań

Liczba mandatów 
ogółem

Liczba  
kontrolerów

2003 4 710 72 550 77 260 138

2004 3 443 74 244 77 687 134

2005 3 251 70 005 73 256 122

2006 4 138 65 502 69 640 133

2007 2 769 53 882 56 651 123

2008 4 547 58 585 63 132 111

2009 7 952 77 252 85 204 140

Źródło: Osiczko S., Określenie profili zawodowych kontrolerów biletów komunikacji miejskiej

Tabela 1

Rys. 4. Liczba pasażerów, którzy proponują łapówkę kontrolerom w zamian za zaniechanie 
wypisania mandatu

Rys. 5. Deklaracje kontrolerów dotyczące zaproponowania pasażerom przyjęcia od nich .
łapówki w zamian za odstąpienie od wypisania mandatu za jazdę bez biletu
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Do omawianego zagadnienia można również podejść 
z punktu widzenia obserwatora.

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki badań dotyczące 
liczby osób, które były świadkami sytuacji, gdy kontroler lub 
pasażer proponował przyjęcie lub wręczenie łapówki w za
mian za odstąpienie od wypisania mandatu za przejazd bez 
biletu. Wynika z niego, że sytuacja taka zdarza się niemal tak 
samo często kontrolerom (�9%), jak pasażerom (33,65%). 

Sami podróżni w 6% przyznają, że łapówka dla kontro
lera jest ich zwykłą reakcją na groźbę mandatu, a w 7,5%, 
że sytuacja taka co prawda wystąpiła, ale była jednorazowa 
(rys. 7). 

Wysokość wręczanych kontrolerom łapówek była róż
na. Najczęściej, bo aż w 37,93%, wynosiła ona �1–30 zł, 
�7,59% badanych twierdziło, że była ona w przedziale 31–
40 zł, �0,69% ankietowanych podało kwotę 11–�0 zł, 
6,9% dało kontrolerom 41–50 zł, a po 3,45% do 10 zł lub 
powyżej 50 zł. 

Jedną z przyczyn powyższego stanu rzeczy może być 
prowizyjny system wynagrodzeń kontrolerów. Biorąc pod 
uwagę, że ściągalność podwyższonych opłat za przejazd bez 
biletu ponad pięć lat temu była na poziomie około 1/5, jak 
wynika z przeprowadzonych rozmów, dla niektórych z kon
trolerów pewniejszym sposobem uzyskania wynagrodzenia 
było przyjęcie łapówki. Dopiero po utworzeniu w ramach 
MPK SA działu odpowiedzialnego za ściąganie należności 
i uruchomieniu procedur związanych z kierowaniem spraw 

do sądów oraz windykacją, wskaźnik mandatów ściągnię
tych ogółem zaczął się poprawiać, od 57,56% w �006 roku 
do 61,79% w �009. Pomocne w wykrywaniu oraz zwalcza
niu łapówkarstwa wśród kontrolerów są też informacje 
przekazywane przez pasażerów i innych pracowników, a prze
de wszystkim nagrania z monitoringu zainstalowanego 
w pojazdach komunikacji zbiorowej. 

Relacje kontroler–pasażer
Niejednokrotnie zdarza się, że niektórzy kontrolerzy nad
używają swoich uprawnień, a czasami, uniemożliwiając 
skasowanie biletów, wymuszają wręcz zapłacenie mandatu 
przez podróżnych. 

Takie działanie, oprócz utraty zaufania podróżnych oraz 
mogącej pojawić się podwyższonej niechęci do korzystania 
z usług komunikacji miejskiej, niejednokrotnie wywołuje 
jeszcze większe niezadowolenie, a nawet agresję ze strony 
podróżnych. Ankietowani kontrolerzy w ponad 88% de
klarują, że spotkali się z nią ze strony pasażerów (rys. 8). 

Sami pasażerowie nie są tak rygorystyczni w tej ocenie. 
Tylko 8,5% twierdzi, że spotkało się z agresją pasażerów 
skierowaną do kontrolerów, ale aż �0% pamięta, gdy to 
kontrolerzy zachowywali się w sposób agresywny (rys. 9).

Sposobem na powyższe problemy może być większa 
wrażliwość firm zatrudniających kontrolerów na wymienia
ne przez nich i zgłaszane w ramach omawianych badań po
stulaty, przeprowadzanie szkoleń oraz odejście od wynagro
dzeń prowizyjnych, związanych z liczbą wypisanych man
datów, na rzecz pracy na etacie.

Rys. 6. Liczba osób, które były świadkami sytuacji, gdy kontroler/pasażer proponował 
przyjęcie/wręczenie łapówki w zamian za odstąpienie od wypisania mandatu za przejazd bez 
biletu

Rys. 7. Częstotliwość występowania propozycji wręczenia łapówki w zamian za zrezygnowanie 
przez kontrolera z wypisania mandatu

Rys. 8. Deklaracje kontrolerów dotyczące częstotliwości występowania agresji wśród 
pasażerów

Rys. 9. Liczba pasażerów, którzy zetknęli się z agresją ze strony kontrolerów, oraz pasażerów, 
którzy przyznają się do agresji wobec kontrolerów

Dokończenie tekstu na stronie 63
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Podsumowanie
Wśród syntetycznych kryteriów jakości branych pod uwa
gę w miejskim transporcie zbiorowym, wymienianych 
w literaturze, wyróżnia się: dostępność, czas podróży, nie
zawodność, ekologię i warunki podróży [6]. Składnikiem 
tych ostatnich są m.in. kompetencje i kultura obsługi. 
W artykule przedstawiono wyniki badań przejazdów bez 
biletów przeprowadzonych wśród kontrolerów biletów 
komunikacji miejskiej i pasażerów MPK SA w Krakowie. 
Omówiono również dane przedstawiające liczbę łapówek 
wręczanych kontrolerom w zamian za odstąpienie od wypi
sania mandatu za przejazd bez biletu oraz relacje kontroler 
biletów–pasażer.
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efektywności. Wartości uzyskiwane w minimach lokal
nych są podobne, jednak ich otoczenie jest zgoła odmien
ne. Wokół lewego minimum funkcja przyrasta łagodnie, 
a wokół drugiego gwałtownie – informacja taka pozwala 
na przeprowadzenie zgrubnej analizy wrażliwości efek
tywności na zmiany lokalizacji i zmiany parametrów obli
czeń.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza może być wykorzystana w tworze
niu regionalnego modelu ruchu. Na podstawie stosunko
wo niedużej i łatwo dostępnej bazy danych udało się opisać 
przestrzennie powiaty województwa lubelskiego. Pozwala 
to na przybliżenie odpowiedzi na pytania: jak modelować 
duże rejony komunikacyjne (jak lokalizować podpięcie, 
jakie czasy doliczać do podróży, gdzie lokalizować kolejne 
podpięcia i jak je parametryzować). Po wyciągnięciu wnio
sków z przedstawionych analiz można ponowić pierwotne 
pytanie: jak powinien wyglądać wojewódzki i powiatowe 
systemy transportowe. Wydaje się, że obliczone charak
terystyki ułatwiają odpowiedź na pytania wymienione we 
wstępie.

W artykule określono charakterystyki powiatów, które 
mogą być podstawą do dalszych analiz. Analizy takie mogą 
być wykonane dla dowolnego województwa lub w innej 
skali – np. dla powiatu. Analogiczna może być analiza 
przestrzenna gmin, a w skali kraju – województw. 
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