
BILET - DOKUMENT PASAŻERA, UPRAWNIAJĄCY GO  DO PRZEJAZDU 

AUTOBUSEM 
          Duża część mieszkańców rejonu wileńskiego prawie codziennie korzysta z transportu publicznego, 

dojeżdżając do pracy lub szkoły. Część mieszkańców korzysta z transportu publicznego sporadycznie, w 

niedziele i święta udając się do kościoła lub w dni powszednie na zakupy do sklepów. Kontrolerzy 

drogowego transportu pasażerskiego z wydziału porządku publicznego przypominają o konieczności 

posiadania przy sobie ważnego biletu potwierdzającego opłatę za przejazd. Pasażerowie  muszą uświadomić 

sobie fakt, że nie biorąc biletów ,  spowodują zdjęcie danego rejsu z rozkładu jazdy, ponieważ oficjalnie nikt 

danym autobusem nie jedzie. Bilet jest ważny dla pasażera także jako dowód , że był w danym autobusie, w 

razie jakiegoś wypadku i późniejszych ewentualnych odszkodowań.   

                   Samorząd rejonu wileńskiego często otrzymuje prośby mieszkańców o utworzenie nowej linii 

lub dodatkowego rejsu motywowane brakiem możliwości dojazdu rano do pracy lub szkoły oraz powrotu 

wieczorem do domu. Możliwe jest to tylko w przypadku kiedy będzie to uzasadnione ekonomicznie, w 

innym przypadku prośby takie zostają odrzucone. Pasażer nie biorąc biletu, wyrządza szkodę nie tylko 

samorządowi danego rejonu ale i sobie, ponieważ nie biorąc biletu powoduje to ,że w statystyce dany 

przejazd nie jest ujęty i dany rejs zostaje usunięty z powodu braku pasażerów. Taka sytuacja miała już 

miejsce kilkakrotnie. Po usunięciu rejsu posypała się lawina skarg z pretensjami mieszkańców dlaczego rejs 

ten został usunięty skoro on jest im tak bardzo potrzebny. Niestety poprzez to, że pasażerowie nie brali 

biletów, w statystykach  rejsy te widniały jako puste i dlatego zostały usunięte. Przywrócenie takich rejsów 

zajmuje dożo czasu, co powoduje duże niedogodności dla mieszkańców rejonu. Pasażerowie powinni także 

zwracać uwagę, dla swojego dobra, na to aby bilety były wydawane na pełną zapłaconą sumę, jeżeli pasażer 

zapłacił za przejazd do Giedroić to bilet musi być wydany do tego przystanku, a nie np. do Podbrzezia. Nie 

zwracając uwagi na takie praktyki kierowców pasażer naraża się na utratę możliwości dojazdu do swojej 

miejscowości, ponieważ statystycznie autobus z Podbrzezia do Giedrojć jedzie pusty lub np. z jednym 

pasażerem, a taki rejs jak wiadomo nie jest uzasadniony ekonomicznie i zostanie zlikwidowany   Do tej pory 

w większości przypadków za nie wydawanie biletów karaliśmy kierowców lub konduktorów. Od nowego 

roku zaczęliśmy karać również pasażerów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzonymi przez 

Ministra Transportu RL pasażer powinien posiadać w czasie całego przejazdu ważny bilet. Zgodnie z 

rozkazem Ministra Transportu RL z dnia 13 kwietnia 2011r. pkt 35 kierowca powinien przed ruszeniem z 

przystanku wydać bilety wszystkim pasażerom,  pkt 36  pasażer który odmówi zakupu biletu powinien 

wysiąść, pkt 57 1, 57 2 mówi , że pasażer powinien nabyć bilet i zatrzymać do końca przejazdu i ewentualnie 

przedłożyć go kontroli. Pasażer nabywając bilet ze zniżką zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument 

upoważniający do zniżki na przejazd, w innym przypadku powinien nabyć bilet pełnopłatny. W przypadku 

kontroli, jeżeli pasażer okaże bilet zniżkowy a nie będzie miał dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki 

zostanie ukarany grzywną. Jest to szczególnie ważne w przypadku studentów. Przypominamy, że za jazdę 

bez biletów lub jazdę z biletem zniżkowym bez uprawniających dokumentów osób małoletnich, odpowiadają 

ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

                  W styczniu i lutym kontrolerzy ukarali w rejonie wileńskim 12 pasażerów za jazdę bez ważnego 

biletu, pomimo że w niektórych przypadkach pasażerowie uiścili opłatę za przejazd u kierowcy ale nie 

posiadali żadnego potwierdzenia tego faktu    Pobieranie biletów przez pasażerów spowoduje zmniejszenie 

strat u przewoźnika, nie zmniejszanie ilości obecnych połączeń, a nawet ich zwiększenie oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu  dla dobra mieszkańców rejonu wileńskiego. 

 

  Jazda bez ważnego biletu lub z biletem ze zniżką ale bez dokumentu uprawniającego do jego 

zakupu, zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego  LR 142 art., 3 cz. i. 142 art. 4 cz. 

podlega karze grzywny od 20 do 40 Lt. ( niepełnoletni) i od 60 do 100 Lt.( dorosły). 
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