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 Przewo źnicy zapłacili prawie 2 mln zł kar 
Pięciu przewo źników obsługuj ących warszawsk ą komunikacj ę miejsk ą w pierwszym 
półroczu 2012 roku zapłaciło 1 829 962 zł kar z tyt ułu 10 kategorii uchybie ń, w tym 
niesprawnej klimatyzacji. Trzech - Mobilis, ITS Mic halczewski i PKS Grodzisk 
Mazowiecki tylko w czerwcu zapłaciło 186 873 zł. 
 
Zarząd Transportu Miejskiego nalicza wszystkim przewoźnikom kary finansowe na 
podstawie zawartych umów o świadczenie usług transportowych. Sankcje finansowe na 
przewoźnika są nakładane z tytułu: 

• punktualności rozkładowej 
• zawodności (kursy realizowane niezgodnie z umową) 
• stanu technicznego (braki wyposażenia, brak czystości, niesprawność kasowników, 

brak włączonej klimatyzacji, niesprawna łączność radiowa)  
• niewłaściwego oznakowania lub umieszczenia reklam bez zgody ZTM  
• niezatrzymania się na przystanku lub przyspieszony odjazd niezgodny z rozkładem  
• wykroczenia służbowego kierowcy (np. rozmowa przez telefon komórkowy, palenie 

papierosów) 
• niewłaściwej realizacji rozkładu jazdy (przyspieszenia, opóźnienia)  
• braku możliwości zakupu biletów w pojeździe  
• niewłaściwego przeprowadzenia TSB (Tryb Sterowania Bezpośredniego, czyli 

ręcznego sterowania w przypadku utrudnień na drodze)  
• nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez pracowników przewoźnika 

podczas realizacji umowy (nierzetelne wypełnianie kart drogowych, nieprawidłowa 
współpraca z dyżurnym ZTM, brak wymaganych dokumentów przewozowych 
podczas kontroli, uniemożliwienie przeprowadzenia pracownikom ZTM kontroli). 

 
Poniżej wysokość nałożonych kar.  
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x – dane będą znane w późniejszym terminie  
 
Kary finansowe na przewoźników są nakładane na podstawie przeprowadzonych kontroli 
przez nadzór ruchu i nadzór usług ZTM. Czynności kontrolne wykonywane są codziennie, 
przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.  
Temperatura w pojazdach z zamontowaną klimatyzacją sprawdzana jest za pomocą 
specjalnego termometru, który dokonuje odczytów od -50 do 1000 stopni Celsjusza. 

 

Wysoko ść kar finansowych 
nało żonych przez ZTM na przewo źników w 2012 roku

Mobilis MZA

styczeń

luty 

marzec

kwiecień

maj 

czerwiec X X

Łącznie:

ITS 
Michalczewski

PKS Grodzisk 
Mazowiecki

Tramwaje 
Warszawskie

34 166,00 zł 66 900,00 zł 22 334,00 zł 37 895,00 zł 81 735,00 zł

73 441,00 zł 74 491,00 zł 109 673,00 zł 54 015,00 zł 128 929,00 zł

52 238,00 zł 67 846,00 zł 40 198,00 zł 45 908,00 zł 48 136,00 zł

71 041,00 zł 62 962,00 zł 100 786,00 zł 44 588,00 zł 119 100,00 zł

124 293,00 zł 46 188,00 zł 30 286,00 zł 43 768,00 zł 62 172,00 zł

99 059,00 zł 52 826,00 zł 34 988,00 zł

454 238,00 zł 371 213,00 zł 338 265,00 zł 226 174,00 z ł 440 072,00 zł


