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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny w którym szczecińscy uczniowie i uczennice, mogą za darmo              

korzystać z komunikacji miejskiej. To 44 tys. potencjalnych pasażerów i pasażerek, które mogą             

bezpiecznie, efektywnie i za darmo przemieszczać się po Szczecinie każdego dnia. Nie tylko w              

drodze do i ze szkoły, ale również w czasie wolnym. Warto, aby możliwie każdy skorzystał z                

przyznanego przywileju ponieważ pomoże to w utrwaleniu dobrych nawyków na przyszłość i wpłynie             

na zmniejszenie ruchu samochodowego w godzinach szczytu, gdy rodzice często odwożą swoje            

dzieci do szkoły. 

Do korzystania z darmowych przejazdów uprawnia Szczecińska Karta Aglomeracyjna. To dobra           

inwestycja na przyszłość, aby już od najmłodszych lat wyposażyć się w SKA i korzystać z niej później                 

w dorosłym życiu. Aby jednak korzystać przez cały czas nauki z SKA, co roku konieczne jest                

pojawienie się w jednym z wyznaczonych punktów obsługi i okazanie ważnej legitymacji szkolnej, o              

czym ZDiTM przypomina nawet w oficjalnych komunikatach. Z punktu widzenia obowiązującego           

prawa oraz z czysto praktycznych względów (aby nie marnować niepotrzebnie czasu zarówno            

użytkowników karty jak i pracowników obsługi) jest to niepotrzebne biurokratyczne utrudnienie.           

Zgodnie z art 70 pkt 1 Konstytucji RP nauka w Polsce jest obowiązkowa do 18 roku życia. Co                  

oznacza, że praktycznie każde dziecko i nastolatek do 18 roku życia uczęszcza do szkoły,              

wypełniając obowiązujące prawo. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby znieść obowiązek            

corocznej weryfikacji legitymacji szkolnych i ustalić ważność ulgi na podstawie daty urodzenia            

użytkownika. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i pieniądze, zarówno użytkowników jak i pracowników            

administracji. To dobry krok w stronę zmniejszania biurokratycznych barier.  

 
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 
 

1. Czy możliwe jest zniesienie obowiązku corocznego przedłużania ważności darmowych         
przejazdów na karcie SKA poprzez okazanie ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów i            
uczennic, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia? 

2. Jeśli nie jest to możliwe, proszę o wskazanie prawnych i praktycznych przeciwwskazań. 
3. Czy miasto prowadziło lub prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do uczniów i           

uczennic szczecińskich szkół w celu promowania dojazdu do szkoły za pomocą darmowej            
komunikacji miejskiej?  

4. Jeśli tak, proszę o podanie szczegółów kampanii, w jakich środkach przekazu była            
realizowana, jaki był jej szacowany zasięg, efektywność i koszt? 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Słowik 


