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Zaostrzamy sankcje za brak klimatyzacji  
Od 6 lipca br. Zarz ąd Transportu Miejskiego zaostrza sankcje za niewł ączoną lub 
niesprawn ą klimatyzacj ę. Przewo źnik otrzyma 20 proc. mniej środków za kurs 
realizowany pojazdem, w którym stwierdzono uchybien ia. Po raz pierwszy jest 
równie ż rozwa żane odsyłanie autobusów z p ętli do zajezdni, uznaj ąc pojazd z 
niewł ączoną/niesprawn ą klimatyzacj ą jako niesprawny technicznie.   
 
Codziennie, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 6.00-22.00 nadzór ruchu ZTM sprawdza 
temperaturę powietrza w pojazdach, które mają zamontowaną klimatyzację. Pojazdy z 
klimatyzacją można rozpoznać po charakterystycznych białych nasadkach na dachu. Od 
30 kwietnia br. skontrolowano w ten sposób 2082 pojazdy. Za niewłączoną/niesprawną 
klimatyzację w 852 przypadkach nałożono kary finansowe na przewoźników. Przez 
pierwsze cztery dni lipca nadzór ruchu skontrolował 784 pojazdy, uchybienia stwierdzono 
w 331 przypadkach. Dziennie sprawdzanych jest nawet 230 pojazdów.  
 
Dodatkowo, od 6 lipca ZTM zaostrzył sankcje wobec przewoźników. O 20 proc. będzie 
obniżana stawka za wozokilometr dla przewoźnika za kurs, w trakcie którego stwierdzono 
uchybienie. W przypadku niesprawności klimatyzacji obniżona stawka obowiązuje do 
czasu naprawy.  Po raz pierwszy rozważane jest również odsyłanie autobusów z pętli do 
zajezdni, uznając pojazd z niewłączoną/niesprawną klimatyzacją jako niesprawny 
technicznie. W takich przypadkach przewoźnik nie otrzyma żadnych środków finansowych 
za niezrealizowany kurs. Dodatkowo zostanie naliczona kara finansowa za uchybienie. 
 
Po Warszawie nadal jeździ ponad 900 z 1857 autobusów bez klimatyzacji. W takich 
przypadkach kierowca zobligowany jest do otwarcia szyberdachów. Dodatkowo powinien 
zadbać o to, by wszystkie okna były otwarte. Przypadki zamkniętych szyberdachów w 
pojazdach nieklimatyzowanych również podlegają sankcjom finansowym nakładanym 
przez nadzór ruchu ZTM.  
 
Prosimy również o pomoc Pasażerów, by powiadamiali ZTM o niewłączonej/niesprawnej 
klimatyzacji podając numer taborowy, datę i godzinę oraz nr linii. Proszę zgłaszać także 
autobusy bez klimatyzacji, które mają zamknięte szyberdachy. Prosimy o kontakt pod 
numerem Infolinii (22) 194 84, za pośrednictwem strony internetowej ztm.waw.pl (zakładka 
kontakt) lub poprzez facebook.com/ztm.warszawa. 
Jeśli informacja przekazywana jest ZTM z podaniem przez pasażera danych personalnych 
i adresowych, traktowana jest jako oficjalna skarga. W takim przypadku, po przesłaniu 
sprawy przewoźnikowi jest on zobowiązany nie tylko zweryfikować dane zdarzenie, ale 
także udzielić pisemnych wyjaśnień pasażerowi. 
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Autobusy posiadaj ące klimatyzacje:          
1000-1015; Solaris Urbino 10; (MZA)  
1020-1039; Solbus (10M); (MZA)  
1100-1119; Solaris Urbino 12; (MZA) 
1400-1409; Solaris Urbino 12; (MZA) 
1500-1519; Solaris Urbino 12; (MZA) 
1800-1869; Solaris Urbino 12; (MZA) 
3382-3384; MAN NG313 Lion’s City; (MZA) 
3400-3469; MAN LION'S CITY G; (MZA)  
8201-8240; Solaris Urbino 18; (MZA) 
8300-8341; Solaris Urbino 18; (MZA) 
8401-8440; Solaris Urbino 18; (MZA) 
8501-8579; Solaris Urbino 18; (MZA) 
8800-8899; Solaris Urbino 18; (MZA) 
A001-A031; Solaris Urbino 12; (MOBILIS) 
A060-A082; Solaris Urbino 8.6; (MOBILIS)  
A101-A153; Solaris Urbino 12; (MOBILIS) 
A160-A192; Jelcz Libero; (MOBILIS)  
A199; Jelcz Libero; (MOBILIS) 
A201-A255; MAN Lion’s City G; (ITS Michalczewski) 
A360-A380; Autosan Solina; (MOBILIS) 
A501-A607; Scania CN270UB; (PKS GRODZISK) 
A701 – A754; Solaris Urbino 18; (MOBILIS) 
          
Tramwaje posiadaj ące klimatyzacje:       
3101-3115; PESA 120N  
3116-3226; SWING 120Na  
 
Autobusy niskopodłogowe bez klimatyzacji:    
1301-1315; MAN NM223.3; (MZA) 
3301-3381; MAN NG313; (MZA)   
3901-3917; MAN NG313; (MZA)  
4630-4634; Jelcz M121M; (MZA)  
4700-4799; Jelcz M121M; (MZA)  
4800-4899; Jelcz M121M; (MZA)   
4900-4953; Jelcz M121I; (MZA)  
6710-6778; Neoplan 4020; (MZA)  
6810-6883; Neoplan 4020; (MZA)  
6910-6977; Neoplan 4020td; (MZA) 
7760-7790; Jelcz M181M; (MZA)  
7860-7891; Jelcz M181M; (MZA)  
7900-7992; Jelcz M181M; (MZA)  
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8001-8046; Solaris Urbino 15; (MZA)   
8100-8199; Solaris Urbino 18; (MZA)   
8606-8634; Solaris Urbino 15; (MZA)   
8701-8773; Solaris Urbino 15; (MZA)   
8901-8921; Solaris Urbino 15; (MZA)  
A301-A353; Solaris Urbino 10; (MOBILIS) 
A401-A455; MAN NL223; (ITS MICHALCZEWSKI)  
A696-A699; Berkhof Ambassador; (Europa Express City)      
        
Autobusy wysokopodłogowe nie posiadaj ą klimatyzacji.  


