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Kalisz, dnia 9.11.2021 r. 

 

Pani 

Elżbieta Dębska 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w autobusach KLA, w oparciu 

o informacje otrzymane od Zarządu Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., uprzejmie informuję: 

 Kaliskie Linie Autobusowe wdrożyły we wszystkich autobusach, w wymaganym czasie, 

wszelkie przewidziane prawem procedury korzystania z komunikacji publicznej związane 

z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2. W autobusach (widoczne 

z zewnątrz i wewnątrz) znajdują się komunikaty o obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką 

ochronną.  Niestety, KLA jako przewoźnik nie dysponuje żadnymi uprawnieniami, by te zasady 

egzekwować. Ani kierowca, ani kontroler przewozów nie posiadają statusu funkcjonariusza 

publicznego - są jedynie pracownikami spółki i nie mają uprawnień do egzekwowania ww. prawnych 

obowiązków. 

Kierowcy autobusów przypominają pasażerom o obowiązku podróżowania w maseczkach 

ochronnych, jednakże równie często spotykają się w związku z tym z agresywnymi postawami wśród 

pasażerów. Spółka otrzymuje reklamacje od osób korzystających z komunikacji miejskiej na 

bezprawne ich zdaniem zachowanie kierowcy czy kontrolera, który przypomina o obowiązku założenia 

maseczki. Do spółki docierają również zażalenia pasażerów o przypadkach nieprzestrzegania 

obowiązku nałożenia w autobusie maseczki ochronnej.    

Spółka czyni wiele starań o charakterze komunikacyjno-promocyjnym, aby zapewnić bezpieczeństwo 

zarówno pasażerom, jak i kierowcom (zagrożenie wysoką absencją) – komunikaty pisemne oraz 

graficzne w autobusach, przypomnienia na profilu społecznościowym, czy na stronie www.kla.com, 

a także obdarowywanie pasażerów maseczkami ochronnymi z logo KLA (z okazji 75-lecia istnienia 

komunikacji miejskiej w Kaliszu). Aktualnie są przygotowywane komunikaty głosowe „Chroń siebie 

i innych – załóż maseczkę” i będą uruchomione niebawem w autobusach. 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej czyniła starania o nadanie kierowcom statusu 

funkcjonariusza publicznego i wystąpiła do właściwego Ministra o nadanie im takiego przywileju, 

m.in. dla egzekwowania obowiązku nałożenia maseczki w środkach komunikacji publicznej. Działania 

http://www.kla.com/


 
 

 

te nie odniosły skutku. W aktualnym stanie prawnym Kaliskie Linie Autobusowe nie są w stanie 

prawnie egzekwować obowiązku zakrywania nosa i ust w autobusach komunikacji miejskiej. 

W roku 2020 spółka nawiązała współpracę z Policją i Strażą Miejską w zakresie kontroli przestrzegania 

obowiązków wynikających z obostrzeń epidemiologicznych w autobusach KLA. Służby te, w miarę 

możliwości przeprowadzają kontrole w komunikacji miejskiej. 

Spółka Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. wdrożyła wszystkie wymagane prawem obostrzenia 

oraz prowadzi szeroko zakrojone akcje informacyjne w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w czasie epidemii. Niestety, od dłuższego czasu można zaobserwować, że 

społeczeństwo zapomniało o wciąż trwającej pandemii. Obostrzenia mają zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nieprzestrzeganie ich może narazić na utratę zdrowia lub życia 

nie tylko nas samych, ale również naszych bliskich i osoby trzecie. Dopóki nasi mieszkańcy nie 

zrozumieją tego sami, że racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do 

rekomendacji służb sanitarnych i przestrzeganie kilku najważniejszych zasad, znacząco zminimalizuje 

ryzyko zakażenia koronawirusem, to apele, kontrole Spółki i odpowiednich służb czy wystawianie 

mandatów karnych, nieodpowiedzialnego zachowania społeczeństwa nic nie zmieni. 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

           /…/ 

            Krystian Kinastowski 

 



Elzbieta D^bska Kalisz, 27.10.2021 r. 

Radna Miasta Kalisza 

'Interpelacja 

Sz. P. Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

Na przestrzeni ostatnich dni otrzymalam kilka zgioszen od mieszkancow naszego 
Miasta - glownie seniorow - o nieprzestrzeganiu w autobusach K L A zasad zwiqzanych z 
zagrozeniem epidemiologicznym wywoianym przez wirus SARS-CoV-2. 
Zgloszenia dotyczyly przede wszystkim zakrywania przez pasazerow ust i nosa w srodkach 
komunikacji miejskiej - okazuje si§ niestety, ze sporo osob nie zakrywa ust i nosa, narazajqc 
innych pasazerow na ryzyko zarazenia koronawirusem. 

Bardzo prosz^ Pana Prezydenta o przekazanie tej spolecznej uwagi Wiadzom Spoiki 
K L A i wyegzekwowanie, by zglaszana przez podrozujqcych autobusami zasada, zacz^a bye 
przestrzegana. 

Z powazaniem 

Elzbieta 


