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1. Podstawa, przedmiot i zakres audytu 

Podstawą przeprowadzonego audytu jest umowa nr UM_TR.273.3.095.2022 zawarta 
17.03.2022 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Konsorcjum, w skład 
którego wchodził Instytut Transportu Kolejowego sp. z o.o. oraz firma „ERMOTO” Radosław 
Rusin.  
Przedmiotem audytu są spalinowe zespoły trakcyjne wskazane w załączniku do umowy, których 
właścicielem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a użytkowane są na podstawie umów 
o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego przez certyfikowanego 
przewoźnika kolejowego „ARRIVA RP sp. z o.o.”, zwanego dalej „Operatorem”. 
Audyt obejmował swym zakresem weryfikację aktualnego stanu technicznego pojazdów 
kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem:  

- oględzin pojazdów, polegających na zweryfikowaniu stanu nadwozia, podwozia  
i wnętrza, 
- weryfikacji działania systemów pojazdu i stanu zużycia zespołów i części 
eksploatacyjnych, 
- kontroli i weryfikacji dokumentacji pojazdów,  
- weryfikacji dokonanych napraw i czynności serwisowych 
- analizy dokumentacji danego pojazdu.  

W wyniku działań audytowych, dla każdego pojazdu został sporządzony szczegółowy „raport 
częściowy” zawierający między innymi informacje o jego stanie technicznym (w tym aktualny 
przebieg pojazdu, przeglądy techniczne wykonane na pojeździe, ewentualne modyfikacje 
techniczne w odniesieniu do stanu fabrycznego jak również usterki  i informacje o działaniu 
bądź nie działaniu głównych układów pojazdu), zdiagnozowanych niezgodnościach, 
kompletności poszczególnych komponentów oraz jego możliwościach użytkowych. Na potrzeby 
audytu wykonano również spis wyposażenia dodatkowego zamontowanego w pojeździe, jeśli 
takowe stwierdzono.  
Działania audytowe prowadzone były w lokalizacjach Operatora, uwzględniających halę 
wyposażoną w kanały rewizyjne oraz tory odstawcze. 
W ramach prowadzonego audytu wykonana została dokumentacja zdjęciowa, stanowiąca 
załącznik nr 1 do niniejszego raportu (płyta DVD).  

2. Wykaz pojazdów poddanych audytowi 

Pojazdy poddane czynnościom audytowym stanowiły elektryczne zespoły trakcyjne będące 
własnością Województwa Kujawsko – Pomorskiego, będące w użytkowaniu przez Operatora. 
Były to pojazdy typu SA 106 oraz SA 123, o oznaczeniach: SA106-001, SA106-002, SA106-004, 
SA106-005, SA106-006, SA106-010, SA106-012, SA106-013, SA106-014, SA106-016, SA106-
017, SA106-018, SA106-019, SA123-001, SA123-002, SA123-003, SA123-004, SA123-005.  
Szczegółowy wykaz pojazdów stanowi Tabela 1. 

 
 
 



 

  

Tabela 1 Wykaz pojazdów poddanych audytowi 

Lp. 
Typ i numer fabryczny 

pojazdu szynowego 
Seria pojazdu 

Oznaczenie kolejowe 
pojazdu 

EVN Rok produkcji 
Liczba miejsc 

siedzących/ miejsc 
ogółem 

1 214M-001 SA106 SA106-001 95 51 2 810 035-6 2002 59/170 

2 214M-002 SA106 SA106-002 95 51 2 810 036-4 2003 59/170 

3 214M-004 SA106 SA106-004 95 51 2 810 037-2 2003 58/170 

4 214M-005 SA106 SA106-005 95 51 2 810 038-0 2004 58/170 

5 214M-006 SA106 SA106-006 95 51 2 810 039-8 2004 58/170 

6 214M-010 SA106 SA106-010 95 51 2 810 040-6 2005 58170 

7 214M-012 SA106 SA106-012 95 51 2 810 041-4 2005 58170 

8 214M-013 SA106 SA106-013 95 51 2 810 042-2 2005 58/170 

9 214M-014 SA106 SA106-014 95 51 2 810 043-0 2006 58/170 

10 214M-016 SA106 SA106-016 95 51 2 810 044-8 2006 60/170 

11 214M-017 SA106 SA106-017 95 51 2 810 045-5 2007 60/170 

12 214M-018 SA106 SA106-018 95 51 2 810 046-3 2007 60/170 

13 214M-019 SA106 SA106-019 95 51 2 810 047-1 2007 60/170 

14 401M-001 SA123 SA123-001 75 51 8 029 001-6 2009 78/168 

15 401M-002 SA123 SA123-002 75 51 8 029 002-4 2009 78/168 

16 401M-003 SA123 SA123-003 75 51 8 029 003-2 2009 78/168 

17 401M-004 SA123 SA123-004 75 51 8 029 004-0 2009 78/168 

18 401M-005 SA123 SA123-005 75 51 8 029 005-7 2009 78/168 



 

  

2.1. Pojazd 214M-001 (SA106-001) 

2.1.1. Dane podstawowe 
Nr fabryczny pojazdu 214M-001 
Numery EVN 95 51 2 810 035-6 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2002 

Przebieg [km] 1 293 580 km. Pojazd wyłączony z eksploatacji ze względu na osiągnięcie 
przebiegu naprawczego P4.  

Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/10-KS ważne do 26.06.2021 r.  

 

 
Fot. 1 Widok czoła pojazdu 214M-001 
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2.1.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak sprawozdania z 
wykorzystania taboru, brak 

książki pojazdu  

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości potwierdzenia – 
nie przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak sprawozdania z 
wykorzystania taboru, brak 

książki pojazdu 

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości potwierdzenia – 
nie przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak sprawozdania z 
wykorzystania taboru, brak 

książki pojazdu 

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości potwierdzenia – 
nie przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości potwierdzenia – 
nie przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.1.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy Brak okresu analizy  
Zgodność cykli P1 i P2 z DSU  Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU pojazdu)  
Informacja o usuwanych 
usterkach Brak książki pokładowej pojazdu  

Czytelność, kompletność dat, 
podpisów Brak książki pokładowej pojazdu  
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2.1.4. Naprawy serwisowe 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Brak informacji o usterkach 

 

2.1.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, pęknięte dolne osłony 
czoła B 

Malatura 
Łuszcząca się malatura z obudowy kamery człon B lewa strona, 
Zaciekająca rdza z okna przedziału pasażerskiego oraz z okien kabiny 
maszynisty 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak pierścieniowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie udostępniono 

DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie udostępniono 

DSU pojazdu 
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Fot. 2 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego, pęknięte dolne osłony czoła B 
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Fot. 3 Łuszcząca się malatura z obudowy kamery, zaciekająca rdza z okna przedziału pasażerskiego oraz z okien kabiny maszynisty 
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2.1.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  
Liczne wycieki na silniku spalinowym – brak 
możliwości określenia źródła wycieku, silnik, 
przekładnia jak i osprzęt silnika zaolejony. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie II przekładni napędu Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Brak widocznych pęknięć i odprysków malatury.  Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone plombą 
w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych nadmiernych 
luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, rozładowane Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Brak możliwości uruchomienia klimatyzacji Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie Brak możliwości uruchomienia ogrzewania  Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych uszkodzeń i 
przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 4 Liczne wycieki na silniku spalinowym, silnik, przekładnia jak i osprzęt silnika zaolejony. 
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Fot. 5 Widoczne zapocenie przekładni napędu 

 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2szt połączone – na podwoziu na 
środku pojazdu 

Brak śladów wycieku i uszkodzeń 
zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik fekaliów 1szt Brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych - dokumentacja nie 
została udostępniona Układ pneumatyczny szczelny 

Widoczne zbiorniki: Mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki zabezpieczone 
przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe 
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Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta 

Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe, 
Wąż gumowy sprzęgu powietrznego z 
datą produkcji 01.2012 r. 

Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy Prawidłowe mocowanie, brak luźnych 
przewodów – instalacja kompletna 

 
 

2.1.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu na długi czas wyłączenia z eksploatacji 

Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – widoczne ślady wyrwania zabezpieczenia drzwi 
– naprawione, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych okien w 
pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, prawidłowość 
działania toalety próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu 
na długi czas wyłączenia z eksploatacji 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu na długi czas wyłączenia z eksploatacji 

Podręczny sprzęt gaśniczy 1 szt. gaśnicy w kabinie A, 2 szt. gaśnic w kabinie B, brak gaśnic w przedziale pasażerskim 
Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  
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Wyposażenie dodatkowe (defibrylatory, 
kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 

 
Fot. 6 Widoczne ślady wyrwania zabezpieczenia drzwi (naprawione, działanie prawidłowe). 

 
KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 

 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w kabinie, 
widoczne otarcia i zarysowania pulpitu 
maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w kabinie, 
widoczne otarcia i zarysowania pulpitu 
maszynisty 
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Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
1 szt. gaśnicy proszkowych w kabinie (brak 
legalizacji) prawidłowo zamocowane i 
zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie (brak 
legalizacji) prawidłowo zamocowane i 
zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z 
eksploatacji  

Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z 
eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Sterowanie drzwiami 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Syreny pneumatyczne 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 
1 szt. skierowana na tor jazdy, brak możliwości 
sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze 
względu na długi czas wyłączenia z eksploatacji 

1 szt. skierowana na tor jazdy, brak możliwości 
sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze 
względu na długi czas wyłączenia z eksploatacji 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 
unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 
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Fot. 7 Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z eksploatacji, urządzenie radiołączności starego typu 
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2.1.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
 

SILNIK SPALINOWY 
Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych  
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Maksymalny moment Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 01.03.2021 r. - rewizja zewnętrzna zbiorników, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 01.2022 r. - rewizja wewnętrzna zbiorników, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności  
Szczelność i mocowanie Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu na 

długi czas wyłączenia z eksploatacji, brak uwag mocowania zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  
Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840mm(+4mm) Wymiar naprawczy: 796 mm; 

Wymiar kresowy: 780 mm; Wymiar eksploatacyjny: 832,00 mm 
Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  
Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Tarcze hamulcowe pokryte nalotem wynikającym z procesu utleniania 
Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 8 Tarcze hamulcowe pokryte nalotem wynikającym z procesu utleniania 

 
2.1.9. System informacji pasażerskiej 

 Liczba Poprawność działania 

Tablice zewnętrzne  4 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 

unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 
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Tablice wewnętrzne 2 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 

unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 

unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

Komunikaty nadawane z systemu 
 Brak możliwości sprawdzenia – pojazd 

unieruchomiony ze względu na długi czas 
wyłączenia z eksploatacji 

 
 

2.1.10. Rejestrator parametrów jazdy 
Typ ATM-RP3B 

Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu na 
długi czas wyłączenia z eksploatacji 

Stan pracy rejestratora 
Brak możliwości sprawdzenia – pojazd unieruchomiony ze względu na 
długi czas wyłączenia z eksploatacji, po zajęciu pamięci flash do 100% 
konieczna wymiana kości pamięci.  
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2.2. Pojazd 214M-002 (SA106-002) 
2.2.1. Dane podstawowe  

Nr fabryczny pojazdu 214M-002 
Numery EVN 95 511 2 810 036-4 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2003 
Przebieg [km] 1 376 067 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 

Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/11-KS ważne do 30.01.2022 r. (nieważne świadectwo 

sprawności technicznej) 

 

 
Fot. 9 Widok czoła pojazdu 214M-002 
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2.2.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 25.01.2021 / 1 374 397 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 15.09.2021 / 1 343 106 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - 30.01.2022 / 1 914 835 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 31.01.2013 / 714 835 km 30.01.2049 / 4 154 097 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.2.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 16.02.2021 r.-21.01.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce pokładowej potwierdzające usunięcie usterek 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, pojedyncze nieuzupełnione pieczątki potwierdzające wykonanie 
P1-1. 
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2.2.4. Naprawy serwisowe 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan 

Uszkodzone gniazdko 
sterowania wielokrotnego 21.11.2021 29.11.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Gniazdo usprawnione  

Nieszczelność w układzie 
chłodzenia silnika 

spalinowego 
19.12.2021 20.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Wyciek usunięty 

 

2.2.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne 
Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, wgniecenie w 

dolnej części klapy silnika na poszyciu, wymieniona obudowa 

kamery prawa kabina A 

Malatura Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  

Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 10 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, wgniecenie w dolnej części klapy silnika na poszyciu,  

wymieniona obudowa kamery prawa kabina A 
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Fot. 11 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego 

 
  

2.2.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni 

korbowej, zabrudzona przekładnia napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie I przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków 
Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury. Brak końcówki piasecznicy 3L, 

nieprawidłowe ustawienie piasecznicy 3P 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory 

Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów, 
wentylator chłodzenia skrzyni 

akumulatorowej podwieszony na opasce – 
urwane oryginalne mocowanie silnika 
wentylatora. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 12 Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej, zabrudzona przekładnia napędu 

    
Fot. 13 Widoczne zapocenie I przekładni napędu. 
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Fot. 14 Brak końcówki piasecznicy 3L, nieprawidłowe ustawienie piasecznicy 3P 

 

  
Fot. 15 Wentylator chłodzenia skrzyni akumulatorowej podwieszony na opasce 



33 
 

 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu 

Szczelny, brak śladów wycieku, 
wgniecenie od dolnej strony 

zbiornika prawego (brak wpływu 
na użytkowanie). 

Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych - dokumentacja 
nie została udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny 
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta 

Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe, 
Wąż gumowy sprzęgu 

powietrznego z datą produkcji 

12.2014 r.  Pokrzywione lamele 

radiatora chłodnicy 

międzystopniowej sprężarki 

powietrza. 

Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy 
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 
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Fot. 16 Wgniecenie od dolnej strony zbiornika prawego (brak wpływu na użytkowanie) 

 

 
Fot. 17 Pokrzywione lamele radiatora chłodnicy międzystopniowej sprężarki powietrza. 
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2.2.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 
Stopnie wejściowe Brak wysuwanych stopni  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność osób 
niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, elementy 
ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych 
elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 

Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie 
prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość otwierania) Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynisty 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, prawidłowość 
działania toalety próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice bez ważnej 

legalizacji. Brak mocowania gaśnicy.  
Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, 
malatura kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe (defibrylatory, 
kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 18 Obudowy grzejników - porysowane i z ubytkami malatury 

  
Fot. 19 Gaśnica bez ważnej legalizacji, brak mocowania. 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 
pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 
pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, wykruszenia 

materiału na podłokietnikach. 
Fotel maszynisty kompletny, wykruszenia 
materiału na podłokietnikach. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(nieważna legalizacja) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2szt gaśnic proszkowych w kabinie (nieważna 
legalizacja) prawidłowo zamocowane i 
zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji  

Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z 
eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 
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Fot. 20 Wykruszenia materiału na podłokietnikach fotela maszynisty. 
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Fot. 21 Przetarcia na pulpicie sterowniczym 

 

 

2.2.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
 

SILNIK SPALINOWY 
Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

ZBIORNIKI POWIETRZA 
Umiejscowienie Na pojeździe  



40 
 

 

Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 01.04.2019 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności  
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 04.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm); Wymiar naprawczy: 796 
mm; Wymiar kresowy: 780 mm; Wymiar eksploatacyjny: 814,00 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.2.9. System informacji pasażerskiej 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
 

2.2.10. Rejestrator parametrów jazdy 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 70% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  

 



41 
 

 

2.3. Pojazd 214M-004 
2.3.1. Dane podstawowe 

Nr fabryczny pojazdu 214M-004 
Numery EVN 95 51 2 810 037-2 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2003 
Przebieg [km] 1 761 784,4 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/12-KS ważne do 02.10.2022 r. 

 

 
Fot. 22 Widok czoła pojazdu 214M-004 
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2.3.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

14.12.2021 / 1 741 026 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

05.06.2019 / 1 545 666 km 22.02.2022 / 1 755 666 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

03.10.2013 / 1 335 712 km 02.10.2022 / 2 132 724 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 28.04.2040 / 4 800 100 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.3.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 06.12.2021 r.-29.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Brak informacji o usterkach pojazdu. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, wielokrotnie rozmazany tusz z pieczątek P1-1. Nieczytelne 

informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca wykonania prac przeglądowych. 
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2.3.4. Naprawy serwisowe 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzony układ WC  15.10.2021 26.10.2021 Sprawozdanie z 
wykorzystania taboru  WC sprawne 

 

 

2.3.5. Ocena stanu nadwozia 
 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne 
Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, pęknięta 

szyba reflektora prawego kabina B, pokrzywiony zgarniacz 

torowy pod kabiną A. 

Malatura 

Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej 
Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, wyblakłe.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  

Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 23 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego, pęknięta szyba reflektora, pokrzywiony zgarniacz torowy  
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Fot. 24 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów nadwozia, 
odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej   

 
2.3.6. Ocena stanu podwozia 

 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Pęknięta obudowa podgrzewacza 

spalinowego Webasto, zaolejona misa 

olejowa silnika spalinowego, wyciek z 

górnej części silnika spalinowego – brak 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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możliwości lokalizacji wycieku z powodu 

zabrudzenia całego silnika 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 25 Pęknięta obudowa podgrzewacza spalinowego Webasto, zaolejona misa olejowa silnika spalinowego.  
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 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych - dokumentacja 
nie została udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.3.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, ubytki uszczelnienia okiennego 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna, uszkodzona poręcz drzwi WC 
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Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 08.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 

   
Fot. 26 Obudowy grzejników porysowane i z ubytkami malatury, uszkodzona poręcz drzwi WC, ubytki uszczelnienia w oknie 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 

 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty, uszkodzona roleta 

czołowa. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni, uszkodzony 

podłokietnik 1 szt. 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 09.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 09.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 
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Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 
 

   
Fot. 27 Otarcia i zarysowania pulpitu sterowniczego, uszkodzona roleta czołowa 
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Fot. 28 Uszkodzony podłokietnik fotela maszynisty 

 

2.3.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
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Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 04.06.2019 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 
szczelności 

Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 06.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności (na 2 szt. 
zbiorników termin próby ciśnieniowej 07.2022 r.) 

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 
 
ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 795,62 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.3.9. System informacji pasażerskiej 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.3.10. Rejestrator parametrów jazdy 

Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 62% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.4. Pojazd 214M-005 
2.4.1. Dane podstawowe 

Nr fabryczny pojazdu 214M-005 
Numery EVN 95 51 2 810 38-0 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2004 
Przebieg [km] 1 865 119,8 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/13-KS ważne do 19.12.2022 r. 

 

 
Fot. 29 Widok czoła pojazdu 214M-005 
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2.4.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 02.03.2022 / 1 855 847 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 06.04.2022 / 1 709 086 km 1 919 086 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 20.12.2013 / 1 079 865 km 19.12.2022 / 2 279 865 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - 04.10.2040 / 4 800 115 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.4.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 11.02.2022 r.-02.04.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (Operator nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy potwierdzające usunięcie odpisanych usterek w książce pokładowej. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne w daty przebiegi i podpisy. 
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2.4.4. Naprawy serwisowe 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

 Brak napraw wyłączających pojazd z eksploatacji od 01.09.2021 do 02.04.2022 r.  

 

 

2.4.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Wymieniona obudowa kamery/kamera kabina A prawa strona 

zewnątrz, uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura 

Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej, popękana folia na czole kabiny A i B, 

braki lakieru w pasie dolnym nadwozia,  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czyste  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  

Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 30 Wymieniona obudowa kamery/kamera kabina A prawa strona zewnątrz, uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 
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Fot. 31 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów nadwozia, 
popękana folia na czole kabiny A i B, braki lakieru w pasie dolnym nadwozia 
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2.4.6. Ocena stanu podwozia 

 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Wyciek oleju z pokryw skrzynek 

zaworowych (2 szt.), zaolejone obudowy 

turbosprężarek, zabrudzona przekładnia 

hydrokinetyczna.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 32 Wyciek oleju z pokryw skrzynek zaworowych (2 szt.), zaolejone obudowy turbosprężarek, zabrudzona przekładnia hydrokinetyczna. 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych - dokumentacja 
nie została udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 



61 
 

 

2.4.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów. 
Laminat podłogi przykręcony do ścian za pomocą wkrętów, odstająca osłona na suficie przy 

lampie oświetlenia przedziału pasażerskiego,  
Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 10.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 33 Laminat podłogi przykręcony do ścian za pomocą wkrętów, odstająca osłona na suficie przy lampie oświetlenia przedziału pasażerskiego. 

 

  
Fot. 34 Obudowy grzejników porysowane i z ubytkami malatury 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. Odpadający zagłówek, 

wykruszenie gąbki. 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. Odpadający zagłówek, 

wykruszenie gąbki. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 



64 
 

 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 

  
Fot. 35 Otarcia pulpitu sterowniczego, występujące nieczytelne oznaczenia przycisków 

   
Fot. 36 Odpadający zagłówek, wykruszenie gąbki fotela maszynisty 
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2.4.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 

Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 03.04.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 01.2023 r. -rewizja zewnętrzna, próba szczelności (na 4 szt. 

zbiorników termin następnej rewizji wewnętrznej 01.2023 r.) 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm); Wymiar naprawczy: 796 
mm; Wymiar kresowy: 780 mm; Wymiar eksploatacyjny: 841,2 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
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2.4.9. System informacji pasażerskiej 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
  

2.4.10. Rejestrator parametrów jazdy 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 26% 
Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 

wymiana kości pamięci.  
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2.5. Pojazd 214M-006 
2.5.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-006 
Numery EVN 95 51 2 810 039-8 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2004 
Przebieg [km] 1 700 564 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/14-KS ważne do 10.12.2022 r. 

 

 
Fot. 37 Widok czoła pojazdu 214M-006 
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2.5.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 13.11.2021 / 1 668 586 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 26.03.2020 / 1 544 789 km 1 754 790 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 11.12.2013 / 914 937 km 10.12.2022 / 2 114 938 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - 13.12.2040 / 4 800 025 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.5.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 03.03.2021 r.-23.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Brak informacji w książce pokładowej na temat usuniętych usterek. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne daty dotyczące daty miejsca i przebiegu pojazdu 
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2.5.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan 

Niesprawny układ 
ogrzewania  28.12.2021 31.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Układ ogrzewania sprawny  

 

2.5.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne 

Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, uszkodzone 

czoło A pojazdu po zdarzeniu drogowym z samochodem 

osobowym – pęknięte laminaty na czole A, braki w laminacie, 

uszkodzone drzwi prawe i poszycie po całej długości pojazdu 

(prawa strona), pęknięty laminat człon B na wysokości reflektora 

lewego, ogniska korozji na łącznie elementów nadwozia pojazdu. 

Malatura 
Czoło A i B – odchodząca folia między reflektorami, ogniska rdzy 

przy oknach przedziału pasażerskiego, odpryski powłoki 

lakierniczej na czole B 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, kompletne.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 38 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, uszkodzone czoło A pojazdu po zdarzeniu drogowym z samochodem osobowym – 
pęknięte laminaty na czole A, braki w laminacie, uszkodzone drzwi prawe i poszycie na całej długości pojazdu (prawa strona), pęknięty laminat 

człon B na wysokości reflektora lewego, ogniska korozji na łączeniu elementów nadwozia pojazdu 
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Fot. 39 Czoło A i B – odchodząca folia między reflektorami, ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego,  

odpryski powłoki lakierniczej na czole B 
 

2.5.6. Ocena stanu podwozia 
 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Zaolejona misa olejowa silnika – 

nieszczelność na korku spustu oleju, 

zaolejona przekładnia hydrokinetyczna, 

wyciek chłodziwa z złącza elastycznego, 

wgnieciony filtr paliwa, wyciek z 

przekładni napędowej wyjścia napędu na 

wał Kardana, zaolejona turbosprężarka  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie I przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury. Brak końcówki piasecznicy 3L 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 40 Zaolejona misa olejowa silnika, zaolejona przekładnia hydrokinetyczna, wyciek chłodziwa z złącza elastycznego, wgnieciony filtr 

paliwa, wyciek z przekładni napędowej wyjścia napędu na wał Kardana, zaolejona turbosprężarka 
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Fot. 41 Widoczne zapocenie I przekładni napędu, brak końcówki piasecznicy 3L 

 
  Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych - dokumentacja 
nie została udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 
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2.5.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów, 
Siedziska składanych siedzeń w środkowej części pojazdu nie utrzymują pozycji poziomej (2 

szt.). 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Uszkodzone drzwi prawe po zdarzeniu drogowym z samochodem osobowym – brak możliwości 

otwarcia i zamknięcia z pozycji maszynisty i pasażera (jedynie otwieranie awaryjne) 

Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zaparowana szyba przedziału 

pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 1 szt. 
WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 11.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 42 Siedziska składanych siedzeń w środkowej części pojazdu nie utrzymują pozycji poziomej, uszkodzone drzwi prawe po zdarzeniu 

drogowym z samochodem osobowym – brak możliwości otwarcia i zamknięcia z pozycji maszynisty i pasażera, zaparowana szyba przedziału 
pasażerskiego (rozklejenie warstw). 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty, uszkodzona rękojeść 

nastawnika 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(nieważna legalizacja) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(nieważna legalizacja) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 

Prawidłowe działanie drzwi lewych i II 
prawych z przycisków przedziału 
pasażerskiego oraz z pulpitu maszynisty, I 

prawe drzwi niesprawne  

Prawidłowe działanie drzwi prawych i I 
lewych z przycisków przedziału 
pasażerskiego oraz z pulpitu maszynisty, II 

lewe drzwi niesprawne 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 
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Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 

    
Fot. 43 Otarcia pulpitu sterowniczego; nieważna legalizacja gaśnic w kabinie maszynisty; widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z 

eksploatacji, nieczytelne oznaczenie przycisków. 
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Fot. 44 Niesprawne drzwi w przestrzeni pasażerskiej (2 szt.) 

 
2.5.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 

SILNIK SPALINOWY 
Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Maksymalny moment Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
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Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 06.09.2019 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 
szczelności 

Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 09.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba ciśnieniowa (na 4 szt. 
zbiorników termin następnej rewizji wewnętrznej 09.2022 r.) 

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840mm Wymiar naprawczy: 796 mm; 
Wymiar kresowy: 780 mm; Wymiar eksploatacyjny: 812,8 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.5.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.5.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 51% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.6. Pojazd nr 214M-010 
2.6.1. Dane podstawowe 

Nr fabryczny pojazdu 214M-010 
Numery EVN 95 51 2 810 040-6 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2005 
Przebieg [km] 1 882 256,4 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/15-KS ważne do 07.08.2023 r. 

 
 

 
Fot. 45 Widok czoła pojazdu 214M-010 
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2.6.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

13.03.2022 / 1 874 154 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

28.04.2020 / 1 729 482 km 26.04.2023 / 1 939 178 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

08.08.2014 / 1 100 529 km 07.08.2023 / 2 300 529 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 13.04.2041 / 4 800 510 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.6.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 09.11.2021 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy potwierdzające usunięcie odpisanych usterek w książce pokładowej. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne w daty przebiegi i podpisy. 
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2.6.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan 

Uszkodzony sterownik 
zabezpieczenia generatora 10.09.2021 10.09.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Zabezpieczenie sprawne 

Uszkodzony układ 
paliwowy silnika 

spalinowego 
19.10.2021 19.10.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Układ paliwowy sprawny 

 

 

2.6.5. Ocena stanu nadwozia 
 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej, popękana folia na czole kabiny A i B 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czyste  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 46 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B; ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia 
wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów nadwozia; odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej; popękana folia na 

czole kabiny A i B 
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2.6.6. Ocena stanu podwozia 
 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni 

korbowej 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 47 Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak informacji – nie 
udostępniono dokumentacji Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 
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2.6.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
 

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 
Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów. 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zaparowana szyba przedziału 
pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 1 szt. 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna, uszkodzone drzwi kabiny WC. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 02.2023 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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 Fot. 48 Zaparowana szyba przedziału pasażerskiego (rozklejenie warstw); obudowy grzejników porysowane i z ubytkami malatury; uszkodzone 

drzwi kabiny WC. 
 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 
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Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 
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Fot. 49 Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z eksploatacji, nieczytelne oznaczenie przycisków 

 
2.6.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 

 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
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ZBIORNIKI POWIETRZA 
Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 11.03.2020 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 03.2023 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności (na 4 zbiornikach 

termin rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej 03.2023 r.) 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 829,7 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 
 

2.6.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne, brak obudowy bocznej 1 szt. 

wyświetlacza prawa strona  
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 
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Fot. 50 Brak obudowy bocznej 1 szt. wyświetlacza.  

 
2.6.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 47% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.7. Pojazd nr 214M-012 
2.7.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-012 
Numery EVN 95 511 2 810 041-4 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2005 
Przebieg [km] 1 638 595km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/16-KS ważne do 17.04.2024 r.  

 

  
Fot. 51 Widok czoła pojazdu 214M-012 
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2.7.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak danych w książce 

pojazdu 

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 13.12.2019r. / 1 444 656 km  04.08.2022r. / 1 654 658 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 18.04.2015r. / 1 030 964 km 17.04.2024r. / 2 230 964 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - 28.12.2041r. / 4 800 082 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.7.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 30.03.2021 r.-19.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach  Wpisy w książce pokładowej potwierdzające usunięcie usterek 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, pojedyncze nieuzupełnione pieczątki potwierdzające 

wykonanie P1-1 
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2.7.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia 
Dokument 

potwierdzający 
Aktualny stan 

Uszkodzony układ toalety 21.09.2021 23.09.2021 Sprawozdanie z 
wykorzystania taboru  Toaleta sprawna 

Uszkodzony zbiornik 
paliwa 18.10.2021 08.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  

Zbiornik szczelny, bez 
widocznych śladów 

uszkodzenia (prawdopodobnie 
wymieniono na inny) 

 

 

2.7.5. Ocena stanu nadwozia 
 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, wgniecenie w 

dolnej części klapy silnika na poszyciu, nieoryginalna klapa przy 

drzwiach lewa strona. 
Malatura Pęknięta powłoka przy lewym oknie kabiny A, odpryski pasa pod 

reflektorami czoła A, ubytki malatury w dolnej części klap 

rewizyjnych wzdłuż pojazdu, ogniska rdzy przy oknach bocznych 

kabin, 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy 
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 52 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, wgniecenie w dolnej części klapy silnika na poszyciu, nieoryginalna klapa przy 

drzwiach lewa strona. 
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Fot. 53 Pęknięta powłoka przy lewym oknie kabiny A; odpryski pasa pod reflektorami czoła A, ubytki malatury w dolnej części klap 
rewizyjnych wzdłuż pojazdu, ogniska rdzy przy oknach bocznych kabin. 

 

2.7.6. Ocena stanu podwozia 
 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni 

korbowej, zabrudzona przekładnia 

napędu, wyciek chłodziwa ze złącza 

elastycznego nad silnikiem spalinowym 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie I przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 

    
Fot. 54 Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej; zabrudzona przekładnia napędu;  

wyciek chłodziwa ze złącza elastycznego nad silnikiem spalinowym; widoczne zapocenie I przekładni napędu. 
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 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  

Szczelny, brak śladów wycieku i 
uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak informacji - nie 
udostępniono dokumentacji Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta 

Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe, 
Wąż gumowy sprzęgu 

powietrznego z datą produkcji 

12.2014 r.   

Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

 
Fot. 55 Wąż gumowy sprzęgu powietrznego z datą produkcji 12.2014 r. 
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2.7.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak wysuwanych stopni  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 10.2022 r). Brak mocowania gaśnicy 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 
Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(ważność do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(ważność do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 
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Fot. 56 Otarcia pulpitu sterowniczego  

 
2.7.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 

 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  
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ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 24.05.2021 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 05.2024 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag do mocowania zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm(+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 841,5 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 
 

2.7.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 
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2.7.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 41% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.8. Pojazd nr 214M-013 
2.8.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-013 
Numery EVN 95 51 2 810 042-2 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2005 
Przebieg [km] 1 828 849,8 km  
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/17-KS ważne do 08.07.2024 r. 

 

 
Fot. 57 Widok czoła pojazdu 214M-013 
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2.8.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 29.11.2021 / 1 791 142 km  18.05.2024 / 2 001 142 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym 09.07.2015 / 1 174 805 km 08.07.2024 / 2 374 805 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 Brak danych o okresie 
przeglądowo-naprawczym - 28.12.2041 / 4 800 170 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.8.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 03.03.2021 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU 

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy potwierdzające usunięcie odpisanych usterek w książce pokładowej. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne daty, przebiegi i podpisy. 
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2.8.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan 

Uszkodzony rozrusznik 
silnika spalinowego 02.09.2021 03.09.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Rozrusznik sprawny 

Nieszczelność w układzie 
chłodzenia silnika 

spalinowego 
15.12.2021 19.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Układ chłodzenia sprawny  

 
 

2.8.5. Ocena stanu nadwozia 
 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej, odpryski lakieru na czole pojazdu 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czyste  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 58 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 
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 Fot. 59 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 
nadwozia; odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej, odpryski lakieru na czole pojazdu 

 
 

2.8.6. Ocena stanu podwozia 
 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Wyciek oleju z przekładni 

hydrokinetycznej, zabrudzona obudowa 

przekładni napędowej – prawdopodobnie 

przez wyciek oleju z odpowietrzenia 

skrzyni korbowej silnika spalinowego, 

zapocona listwa paliwowa silnika 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja 

Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki, brak 

śrub mocujących maskownice nawiewu w 

kabinie A,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 60 Wyciek oleju z przekładni hydrokinetycznej, zabrudzona obudowa przekładni napędowej,  

zapocona listwa paliwowa silnika. 
 

  
Fot. 61 Brak śrub mocujących maskownice nawiewu w kabinie A.  
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 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak informacji – 
dokumentacja nie została 
udostępniona  

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.8.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
 

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 
Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów. 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 
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Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 08.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 
 
 

  
Fot. 62 Obudowy nagrzewnic porysowane i z ubytkami malatury 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. Odpadający zagłówek  

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. Odpadający zagłówek 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 
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Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 
 

    
Fot. 63 Widoczne otarcia i zarysowania pulpitu maszynisty; opadający zagłówek fotela maszynisty 

 
2.8.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 

 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
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ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 12.05.2021 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 05.2024 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag dot. mocowania 

zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm(+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 789,73 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.8.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne  
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
  



117 
 

 

 
2.8.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 76% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.9. Pojazd nr 214M-014 
2.9.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-014 
Numery EVN 95 51 2 810 043-0 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2006 
Przebieg [km] 1 647 561,8 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/18-KS ważne do 16.03.2025 r. 

 

 
Fot. 64 Widok czoła pojazdu 214M-014 
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2.9.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 
 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

20.12.2021 / 1 615 700 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości potwierdzenia – 
nie przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

22.07.2022 / 1 583 321 km 03.03.2024 / 1 793 321 km 
Brak możliwości potwierdzenia – 

nie przedstawiono kart z 
wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

14.06.2016 / 1 171 226 km 13.06.2025 / 752 992 km 
Brak możliwości potwierdzenia – 

nie przedstawiono kart z 
wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 22.11.2042 / 4 800 331 km 
Brak możliwości potwierdzenia – 

nie przedstawiono kart z 
wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
 

2.9.3. Książka pokładowa pojazdu 
 
Okres analizy 26.02.2022 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach  Brak informacji o usterkach pojazdu. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne w daty, przebiegi i podpisy. 
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2.9.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan 

Nieszczelność w układzie 
ogrzewania 14.10.2021 16.10.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Ogrzewanie sprawne 

 

 

2.9.5. Ocena stanu nadwozia 
 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura 

Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czyste  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  

Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 65 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

 
 

   
Fot. 66 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu  

na łączeniach elementów nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej 
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2.9.6. Ocena stanu podwozia 

 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Zapocona obudowa przekładni 

hydrokinetycznej  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 67 Zapocona obudowa przekładni hydrokinetycznej 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak informacji - 
dokumentacja nie została 
udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  Mocowanie prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 
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Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 
 

2.9.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
 

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 
Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów, 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zaparowana szyba przedziału 
pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 1 szt. 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 06.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  
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Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 szt. wieszaków na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 

   
Fot. 68 Zaparowana szyba przedziału pasażerskiego (rozklejenie warstw) 

 
KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 

 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 
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Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 06.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 06.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Spraw ne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 
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Fot. 69 Otarcia i zarysowania pulpitu sterowniczego 

 

2.9.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 

ZBIORNIKI POWIETRZA 
Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 17.05.2019 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 05.2022 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności  



128 
 

 

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag dot. mocowania 
zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm(+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 844,06 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 
 

2.9.9. System informacji pasażerskiej 
 

 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 

Tablice wewnętrzne 2 Sprawne, na 1 szt. przy WC brak bocznej 

osłony mocowania tablicy 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 
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Fot. 70 Brak bocznej osłony mocowania tablicy. 

 
2.9.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 14% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.10. Pojazd nr 214M-016 
2.10.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-016 
Numery EVN 95 51 2 810 044-8 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2006 
Przebieg [km] 1 598 556,3 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/19-KS ważne do 23.06.2025 r. 

 

 
Fot. 71 Widok czoła pojazdu 214M-016 
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2.10.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

Brak danych o wykonanych 

przeglądach  

Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

04.03.2022 / 1 594 485 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

24.06.2016 / 1 189 308 km  23.06.2025 / 2 389 308 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 29.01.2043 / 4 800 117 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.10.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 04.03.2022 r.-23.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Brak informacji o usterkach pojazdu 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne daty dotyczące daty miejsca i przebiegu pojazdu 
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2.10.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzenie powierzchni 
tocznej zestawów 

kołowych  
03.11.2021 04.11.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  

Wymiary zarysu powierzchni 
tocznej w tolerancji 

eksploatacyjnej 

 

2.10.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura 

Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej 

części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach elementów 

nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach 

przestrzeni pasażerskiej,  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, kompletne.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 72 Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu na łączeniach  

elementów nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej. 
 

2.10.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Silnik spalinowy czysty – brak wycieków   Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne czyste, umyte, brak 
wycieków 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

  
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak informacji - 
dokumentacja nie została 
udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.10.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  
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Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zaparowana szyba przedziału 
pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 2 szt. 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 08.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 73 zaparowana szyba przedziału pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 2 szt. 

 
KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 

 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2szt gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 
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Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji 

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 
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Fot. 74 Otarcia pulpitu sterowniczego (w wyniku eksploatacji). 

 

2.10.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 11.09.2019 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
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Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 06.2022 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 
szczelności 

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 
zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm; Wymiar kresowy: 780 mm; Wymiar eksploatacyjny: 841,8 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.10.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.10.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 66% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.11. Pojazd nr 214M-017  
2.11.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-017 
Numery EVN 95 51 2 810 045-5 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2007 
Przebieg [km] 1 549 151 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/20-KS ważne do 16.08.2025 r.  

 

 
Fot. 75 Widok czoła pojazdu 214M-017 
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2.11.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

23.03.2022 / 1 538 898 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

11.03.2019 / 1 341 494 km 24.06.2022 / 1 551 970 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

17.08.2016 / 1 131 970 km 16.08.2025 / 2 331 970 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym  

- 27.02.2043 / 4 800 460 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

2.11.3. Książka pokładowa pojazdu 
Okres analizy 01.03.2021 r.-19.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach W wielu przypadkach brak informacji o podjęciu działań serwisu jak i usuniętych usterkach.  

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, wielokrotnie rozmazany tusz z pieczątek P1-1. Nieczytelne 

informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca wykonania prac przeglądowych. Przeglądy poziomu P1-1 
wykonywane przez obsługę pojazdu. 
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2.11.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzony silnik 
spalinowy 01.09.2021 r. 02.12.2021 r. Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Silnik spalinowy sprawny  

Uszkodzona toaleta 22.12.2022 r. 22.12.2022 r. Sprawozdanie z 
wykorzystania taboru  Toaleta sprawna 

Uszkodzony włącznik 
zasilania 23.12.2022 r. 23.12.2022 r. Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Włącznik zasilania sprawny 

Uszkodzony układ 
wtryskowy paliwa silnika 

spalinowego 
27.12.2022 r. 31.12.2022 r. Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru 
Układ wtryskowy paliwa 

sprawny  

 

2.11.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B 

Malatura Głęboka rysa na nadwoziu kabina A lewa strona. 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy 
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 76 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego; głęboka rysa na nadwoziu kabina A lewa strona. 

 
2.11.6. Ocena stanu podwozia 

 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Wycieki oleju z turbosprężarek, zapocona 

przekładnia napędu – wyciek oleju z 

odpowietrzenia skrzyni korbowej, 

zapocony kurek spustu oleju z przekładni 

napędu,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie II przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków 

Nieprawidłowo zabezpieczona śruba czopa 

skrętu czop A,  

Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury. Zabrudzone w miejscach wycieku 

smaru przekładniowe na osiach 

napędowych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 

     
Fot. 77 Wycieki oleju z turbosprężarek, zapocona przekładnia napędu, 

 zapocony kurek spustu oleju z przekładni napędu. 
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Fot. 78 Nieprawidłowo zabezpieczona śruba czopa skrętu (czop A). 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  

Szczelny, brak śladów wycieku i 
uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak informacji - 
dokumentacja nie została 
udostępniona 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe  Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 
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2.11.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak wysuwanych stopni  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynisty 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 11.2022 r.). Brak mocowania gaśnicy 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 

 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. Uszkodzona roleta 

czołowa – wyrwany materiał z prowadnicy, 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. 

Ogrzewanie (nadmuch z nagrzewnicy 
wodnej) Nie dotyczy Nie dotyczy 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(ważność do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(ważność do 08.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 
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Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 

  
Fot. 79 Widoczne otarcia i zarysowania pulpitu maszynisty; uszkodzona roleta czołowa – wyrwany materiał z prowadnicy. 

 

2.11.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych - dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  
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ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 25.07.2019 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 07.2022 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 

zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 816,40 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.11.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 
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2.11.10. Rejestrator parametrów jazdy 
 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 38% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.12. Pojazd nr 214M-018 
2.12.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-018 
Numery EVN 95 51 2 810 046-3 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2007 
Przebieg [km] 1 623 413,4 km  
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/21-KS ważne do 28.09.2025 r. 

 

 
Fot. 80 Widok czoła pojazdu 214M-018 
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2.12.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

25.03.2022 / 1 621 602 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

12.10.2021 / 1 579 757 km 24.09.2024 / 1 789 757 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

29.09.2016 / 1 164 215 km 28.09.2025 / 2 364 215 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 28.03.2043 / 4 800 118 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.12.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 25.03.2021 r.-29.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Brak informacji o usterkach pojazdu. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów Wpisy czytelne, kompletne daty, przebiegi i podpisy. 
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2.12.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Brak napraw serwisowych  

 

2.12.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, widoczne 

uszkodzenia klap wlewu paliwa oraz klapy panelu sterowania 

Malatura 

Popękana warstwa lakieru na czole kabiny A, porysowane czoło 

kabiny B prawa strona, ogniska rdzy przy oknach przedziału 

pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu na 

łączeniach elementów nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej 

przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy odchodzące od powierzchni, wyblakłe  

Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 81 Widoczne uszkodzenia klap wlewu paliwa oraz paneli sterowania 
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Fot. 82 Popękana warstwa lakieru na czole kabiny A; porysowane czoło kabiny B prawa strona;  
ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego i w dolnej części nadwozia wzdłuż pojazdu  

na łączeniach elementów nadwozia, odpryski powłoki lakierniczej przy drzwiach przestrzeni pasażerskiej 
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2.12.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Czysty, bez wycieków Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Zespoły napędne bez wycieków, brak 
uszkodzeń zewnętrznych 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych – dokumentacja 
nie została udostępniona Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 
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Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

 

2.12.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów, 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 02.2023 r.). 
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Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 
 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 
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Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 

  
Fot. 83 Otarcia pulpitu sterowniczego 
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2.12.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Maksymalny moment Brak danych – dokumentacja nie została udostępniona 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 17.09.2019 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 09.2022 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna, próba 

szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 

zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 839,31 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
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2.12.9. System informacji pasażerskiej 

 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.12.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 31% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  

 
 
 
 
  



162 
 

 

2.13. Pojazd nr 214M-019 
2.13.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 214M-019 
Numery EVN 95 51 2 810 0047-1 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2007 
Przebieg [km] 1 457 030 km 
Oznaczenie DSU  DSU 214M opracował TechSolutions Group 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/22-KS ważne do 29.11.2025 r. 

 

 
Fot. 84 Widok czoła pojazdu 214M-019. 
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2.13.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

Brak danych w książce 

pojazdu 

Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

14.07.2021 / 1 399 066 km 15.02.2024 / 1 609 066 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

30.11.2016 / 985 340 km 29.11.2025 / 2 175 340 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 08.05.2043 / 4 800 121 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.13.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 26.10.2021 r.-23.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce pokładowej potwierdzające usunięcie usterek 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, pojedyncze nieuzupełnione pieczątki potwierdzające 

wykonanie P1-1. 
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2.13.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Nieszczelność w układzie 
paliwowym silnika 

spalinowego  
07.09.2021 07.09.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Nieszczelność usunięta 

Nieszczelność w układzie 
chłodzenia silnika 24.09.2021 27.09.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  Nieszczelność usunięta 

 

2.13.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne 
Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B, wgniecenie 

na czole A przy wieszaku sprzęgu śrubowego, wymieniona 
obudowa kamery prawa kabina A,  

Malatura Ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 85 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B; wgniecenie na czole A przy wieszaku sprzęgu śrubowego;  

ogniska rdzy przy oknach przedziału pasażerskiego 
 

2.13.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Zaolejona misa olejowa silnika – 

nieszczelność na korku spustu oleju, 

zaolejona przekładnia hydrokinetyczna, 

wyciek płynu chłodniczego ze złącza 

elastycznego, wyciek oleju z 

turbosprężarki, wyciek z bagnetu oraz 

korka spustowego oleju, niekompletna 

osłona termiczna wydechu,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie I przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 86 Zaolejona misa olejowa silnika; zaolejona przekładnia hydrokinetyczna; wyciek płynu chłodniczego ze złącza elastycznego; wyciek oleju 

z turbosprężarki; wyciek z bagnetu oraz korka spustowego oleju; niekompletna osłona termiczna wydechu 
 
 
. 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych – nie 
udostępniono dokumentacji Układ pneumatyczny szczelny  

Pokrzywione mocowanie 

zbiornika na podwoziu przy III 

zestawie kołowym. Pozostałe 
mocowanie widocznych zbiorników 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami. 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 
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Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta 

Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe, 
Wąż gumowy sprzęgu 
powietrznego z datą produkcji 
12.2014 r.  

Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

 
Fot. 87 Pokrzywione mocowanie zbiornika na podwoziu przy III zestawie kołowym 
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2.13.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak wysuwanych stopni  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zdeformowane laminaty przedziału 

pasażerskiego w okolicy okien 
WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 07.2022 r.).  

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery, nieszczelność dachu w przedziale pasażerskim przy kabinie A, 

pęknięte połączenie laminatów przy suficie, widoczne zacieki 
Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 88 Nieszczelność dachu w przedziale pasażerskim przy kabinie A, pęknięte połączenie laminatów przy suficie, widoczne zacieki; 

zdeformowane laminaty przedziału pasażerskiego w okolicy okien 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 
Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, wycięty laminat szafki elektrycznej  

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie. 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) Fotel maszynisty kompletny. Fotel maszynisty kompletny. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie, 
prawidłowo zamocowane i zabezpieczone. 

2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie, 
prawidłowo zamocowane i zabezpieczone. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

RADMOR 3006-160 (Brak GSMR) 
Poprawność działania, brak szumów. 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji  

Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Poprawne, sygnalizacja prawidłowa 
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Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Wszystkie punkty oświetlenia sprawne 

 

 

 

  
Fot. 89 Wycięty laminat szafki elektrycznej.  
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Fot. 90 Wytarcia pulpitu sterowniczego 

 

 

2.13.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Producent IVECO 
Moc ciągła  Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Maksymalny moment Brak danych – nie udostępniono dokumentacji 
Zgodność z DSU Nie udostępniono DSU pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 30.10.2019 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
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Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 10.2022 r. - rewizja wewnętrzna, rewizja wewnętrzna, próba 
szczelności  

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 
zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 838,51 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
2.13.9. System informacji pasażerskiej 

 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.13.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 70% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.14. Pojazd nr 401M-001 
2.14.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 401M-001 
Numery EVN 75 51 8 029 001-6 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2009 
Przebieg [km] 842 623 km 
Oznaczenie DSU  DSU 401M 0130-5 opracował PESA Bydgoszcz SA 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2018/06-KS ważne do 23.07.2027 r. 

 

 
Fot. 91 Widok czoła pojazdu 401M-001 
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2.14.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

22.11.2021 / 823 278 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

15.10.2020 / 750 359 km 05.10.2023 / 960 606 km  

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

24.07.2018 / 540 606 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 23.07.2027 / 2 401 237 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.14.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 19.08.2021 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce potwierdzające usunięcie usterek. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania. Nieczytelne informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca 

wykonania prac przeglądowych. 
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2.14.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Brak usterek powodujących wyłączenie pojazdu z eksploatacji  

 

2.14.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu 

śrubowego. 

Malatura Pojedyncze odpryski warstwy lakieru na dolnej części nadwozia.  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, wyblakłe.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 92 Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu śrubowego;  

pojedyncze odpryski warstwy lakieru na dolnej części nadwozia 
 

2.14.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Brak wycieków  Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
  Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 
2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu o 
łącznej pojemności 1230dm3  

Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. - 500l  Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak danych – nie 
udostępniono dokumentacji 
pojazdu 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.14.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, pojedyncze przetarcia i wykruszenia na podłokietnikach, podłokietniki 
ruchome, brak luźnych elementów. 



179 
 

 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. Brak bolca górnego zawiasu drzwi WC. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 02.2023 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych 

Odstająca osłona przy drzwiach przedziału pasażerskiego lewa strona, odstający laminat z 

podłogi w przedziale pasażerskim. 

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 93 Pojedyncze przetarcia i wykruszenia na podłokietnikach fotela maszynisty; brak bolca górnego zawiasu drzwi WC;  

odstająca osłona przy drzwiach przedziału pasażerskiego; odstający laminat z podłogi w przedziale pasażerskim 
 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kabina VIP – zamknięta dla pasażerów  

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

2 szt. siedzisk bez regulacji 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

1 szt. gaśnicy proszkowej w kabinie 
(legalizacja do 02.2023 r.) prawidłowo 
zamocowana i zabezpieczona. 
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Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

Koliber  
Poprawność działania, brak szumów. Nie dotyczy 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Nie dotyczy 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Nie dotyczy 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Nie dotyczy 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane Nie dotyczy 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Nie dotyczy 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Nie dotyczy 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne Brak kamer  

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Nie dotyczy 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Nie dotyczy  
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Fot. 94 Otarcia pulpitu maszynisty; miejscami nieczytelne opisy przycisków  

 

2.14.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Rzędowy 4 cylindrowy  
Producent Perkins  
Moc ciągła  89kW 
Maksymalny moment Brak informacji  
Zgodność z DSU Zgodność z DTR pojazdu 

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 11.07.2018 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 07.2021 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania zbiorników 
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ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 840,08 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania 

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.14.9. System informacji pasażerskiej 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.14.10. Rejestrator parametrów jazdy 

Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 28% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.15. Pojazd nr 401M-002 
2.15.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 401M-002 
Numery EVN 75 51 8 029 002-4 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2009 
Przebieg [km] 892 750 km 
Oznaczenie DSU  DSU 401M 0130-5 opracował PESA Bydgoszcz SA 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2018/05-KS ważne do 18.06.2027 r. 

 

 
Fot. 95 Widok czoła pojazdu 401M-002 
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2.15.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

19.12.2021 / 886 700 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

15.09.2020 / 805 898 km 10.03.2024 / 1 017 713 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

19.06.2018 / 597 713 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 18.06.2027 / 2 400 215 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.15.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 28.11.2021 r.-02.04.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce potwierdzające usunięcie usterek. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania. Nieczytelne informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca 

wykonania prac przeglądowych. 



186 
 

 

2.15.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzony generator 
prądu 12.12.2021 16.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Generator sprawny 

Niesprawny układ 
chłodzenia silnika 

spalinowego 
24.10.2021 25.102.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Układ chłodzenia sprawny 

Niesprawny układ 
chłodzenia silnika 

spalinowego 
31.10.2021 31.10.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Układ chłodzenia sprawny 

 

2.15.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu 

śrubowego, odstający laminat kabiny B lewa strona.  

Malatura Odpryski lakieru w dolnej części nadwozia wzdłuż całego 

pojazdu,  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, wyblakłe.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 96 Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu śrubowego;  

odstający laminat kabiny B; odpryski lakieru w dolnej części nadwozia wzdłuż całego pojazdu. 
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2.15.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  
Lekkie zapocenie łapy zawieszenia silnika i 

czoła silnika – nieszczelność na 

uszczelniaczu wału korbowego 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja 

Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki, 
uszkodzona kratka nawiewu kabina A, 

brak obudowy czujnika temperatury,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 97 Lekkie zapocenie łapy zawieszenia silnika i czoła silnika – nieszczelność na uszczelniaczu wału korbowego;  

uszkodzona kratka nawiewu kabina A; brak obudowy czujnika temperatury 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 
2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu  
o łącznej pojemności 1230dm3 

Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. - 500l Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza 
Brak danych – nie 
udostępniono dokumentacji 
pojazdu 

Układ pneumatyczny szczelny  
Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 



190 
 

 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.15.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, pojedyncze przetarcia na podłokietnikach, podłokietniki ruchome, brak 
luźnych elementów, odklejający się laminat w środkowej części przedziału pasażerskiego – 

laminat zachodzący z podłogi na ściany.  
Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 04.2022 r.). 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaków na rowery.  
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Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 
 

  
Fot. 98 Pojedyncze przetarcia na podłokietnikach, odklejający się laminat w środkowej części przedziału pasażerskiego  

 
 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kabina VIP – zamknięta dla pasażerów  

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

2 szt. siedzisk bez regulacji 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 04.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

1 szt. gaśnicy proszkowej w kabinie 
(legalizacja do 04.2022 r.) prawidłowo 
zamocowana i zabezpieczona. 
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Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

Koliber  
Poprawność działania, brak szumów. Nie dotyczy 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Nie dotyczy 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Nie dotyczy 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Nie dotyczy 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane Nie dotyczy 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Nie dotyczy 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Nie dotyczy 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne Brak kamer  

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Nie dotyczy 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Nie dotyczy  
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Fot. 99 Otarcia pulpitu sterowniczego 

 

2.15.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Rzędowy 4 cylindrowy  
Producent Perkins 
Moc ciągła  89kW 
Maksymalny moment Brak danych  

Zgodność z DSU Zgodne z DTR pojazdu  
 

ZBIORNIKI POWIETRZA 
Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 23.05.2018 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 05.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 
zbiorników 
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ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 818,09 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.15.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.15.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 23% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.16. Pojazd nr 401M-003 
2.16.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 401M-003 
Numery EVN 75 51 8 029 003-2 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2009 
Przebieg [km] 840 510,8 km 
Oznaczenie DSU  DSU 401M 0130-5 opracował PESA Bydgoszcz SA 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2018/08-KS ważne do 28.07.2027 r. 

 

 
Fot. 100 Widok czoła pojazdu 401M-003 
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2.16.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

08.03.2022 / 835 515 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

27.05.2021 / 793 549 km 14.01.2025 / 1 007 605 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

12.09.2018 / 587 605 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 28.07.2027 / 2 400 218 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.16.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 22.06.2021 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach  Wpisy w książce potwierdzające usunięcie usterek. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania. Nieczytelne informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca 

wykonania prac przeglądowych. 
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2.16.4. Naprawy serwisowe 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Niesprawny układ 
sterowania wielokrotnego 14.10.2021 19.10.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Układ sprawny 

Uszkodzony czujnik 
ciśnienia oleju  06.11.2021 15.11.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru Czujnik sprawny 

 

2.16.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu 

śrubowego, 

Malatura Odpryski lakieru w dolnej części wzdłuż nadwozia i na czołach 

pojazdu.  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czytelne.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 101 Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu śrubowego;  
odpryski lakieru w dolnej części wzdłuż nadwozia i na czołach pojazdu. 

2.16.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Brak wycieków Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 
2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu o 
łącznej pojemności 1230dm3 

Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. - 500l  Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych – nie 
udostępniono dokumentacji   Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.16.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie 

Siedzenia kompletne, pojedyncze przetarcia na podłokietnikach, podłokietniki ruchome, brak 
luźnych elementów, odklejający się laminat w środkowej części przedziału pasażerskiego – 

laminat zachodzący z podłogi na ściany.  
Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
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Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  

Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów, zaparowana szyba przedziału 
pasażerskiego (rozklejenie warstw) - 1 szt. 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 10.2023 r.), uszkodzone uchwyty gaśnic, gaśnice leżące luzem na podłodze 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 102 Pojedyncze przetarcia na podłokietnikach; odklejający się laminat w środkowej części przedziału pasażerskiego. 

 

  
Fot. 103 Uszkodzone uchwyty gaśnic, gaśnice leżące luzem na podłodze. 
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KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kabina VIP – zamknięta dla pasażerów  

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni.  

2szt siedzisk bez regulacji 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 10.2023 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

1 szt. gaśnicy proszkowej w kabinie 
(legalizacja do 04.2022 r.) prawidłowo 
zamocowana i zabezpieczona. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

Koliber  
Poprawność działania, brak szumów. Nie dotyczy 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Nie dotyczy 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Nie dotyczy 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Nie dotyczy 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane Nie dotyczy 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Nie dotyczy 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Nie dotyczy 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne Brak kamer  

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Nie dotyczy 
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Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Nie dotyczy  

 

   
Fot. 104 Widoczne przetarcia na pulpicie wynikające z eksploatacji, nieczytelne oznaczenie przycisków 

 

2.16.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Rzędowy 4 cylindrowy 
Producent Perkins 
Moc ciągła  89kW 
Maksymalny moment Brak danych 
Zgodność z DSU Zgodny z DTR pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
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Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 07.09.2018 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 09.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  

Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 
zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 841,6 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 

2.16.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.16.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 51% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.17. Pojazd nr 401M-004 
2.17.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 401M-004 
Numery EVN 75 51 8 029 004-0 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2009 
Przebieg [km] 773 098 km 
Oznaczenie DSU  DSU 401M 0130-5 opracował PESA Bydgoszcz SA 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2019/16-KS ważne do 17.04.2024 r.  

 

 
Fot. 105 Widok czoła pojazdu 401M-004 
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2.17.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

11.09.2021 / 758 054 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

10.12.2021 / 767 691 km 30.04.2025 / 982 861 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

05.12.2018 / 562 861 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 29.07.2027 / 2 400 217 km 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.17.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 30.03.2021 r.-19.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce pokładowej potwierdzające usunięcie usterek 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania, pojedyncze nieuzupełnione pieczątki potwierdzające 

wykonanie P1-1 
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2.17.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzony elektrozawór 
pompy wtryskowej 16.12.2021 19.12.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  
Sprawny, układ paliwowy bez 

zastrzeżeń 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Uszkodzenie powierzchni 
tocznej zestawów 

kołowych  
03.11.2021 04.11.2021 Sprawozdanie z 

wykorzystania taboru  

Wymiary zarysu powierzchni 
tocznej w tolerancji 

eksploatacyjnej 

 

2.17.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 
Poszycie zewnętrzne Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B. 

Malatura 

Pęknięta powłoka przy lewym oknie kabiny A, odpryski pasa pod 

reflektorami czoła A, ubytki malatury w dolnej części klap 

rewizyjnych wzdłuż pojazdu, ogniska rdzy przy oknach bocznych 

kabin, 

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy czyste, czytelne, kompletne. 
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy 
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 106 Uszkodzony odbój sprzęgu śrubowego kabina A i B. 

 

   
Fot. 107 Pęknięta powłoka przy lewym oknie kabiny A, odpryski pasa pod reflektorami czoła A, ubytki malatury w dolnej części klap 

rewizyjnych wzdłuż pojazdu, ogniska rdzy przy oknach bocznych kabin, 
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2.17.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  

Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni 

korbowej, zabrudzona przekładnia 

napędu, wyciek chłodziwa ze złącza 

elastycznego nad silnikiem spalinowym,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Widoczne zapocenie I przekładni napędu 
Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Brak widocznych pęknięć i odprysków 
malatury.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy 

Brak luźnych śrub, śruby zabezpieczone 
plombą w postaci farby, krzyżaki napędowe 
przesmarowane i bez widocznych 
nadmiernych luzów.  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach,  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 108 Wyciek oleju z odpowietrzenia skrzyni korbowej;  

zabrudzona przekładnia napędu, wyciek chłodziwa ze złącza elastycznego nad silnikiem spalinowym. 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 
2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu o 
łącznej pojemności 1230dm3 

Szczelny, brak śladów wycieku i 
uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. - 500l  Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak informacji – nie 
udostępniono dokumentacji Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe, Oryginalne mocowanie producenta 
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Wąż gumowy sprzęgu 

powietrznego z datą produkcji 

12.2014 r.   

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 

 

2.17.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak wysuwanych stopni  
Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, brak uszkodzeń 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, brak przetarć i plam tapicerki, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów  

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, obudowy porysowane i z ubytkami malatury 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 10.2022 r.). Brak mocowania gaśnicy 

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  
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Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 

 
 

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kabina VIP – zamknięta dla pasażerów 

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) Fotel maszynisty kompletny, bez przetarć. 2 szt. siedzisk bez regulacji 

Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

1 szt. gaśnicy proszkowej w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowana i zabezpieczona. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

Koliber 
Poprawność działania, brak szumów. Nie dotyczy 

Pulpit sterowniczy – stan elementów Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji  
Nie dotyczy 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Nie dotyczy 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Nie dotyczy 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane Nie dotyczy 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Nie dotyczy 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Nie dotyczy 
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Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne Brak kamer 

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Nie dotyczy 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Nie dotyczy 

 

 

   
Fot. 109 Otarcia pulpitu sterowniczego 
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2.17.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Rzędowy 4 cylindrowy 
Producent Perkins 
Moc ciągła  89kW 
Maksymalny moment Brak danych 
Zgodność z DSU Zgodne z DTR pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 28.03.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 03.2026 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  
Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 

zbiorników 
 

ZESTAWY KOŁOWE 
Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego 
Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 844,41 
mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
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2.17.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.17.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 41% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  
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2.18. Pojazd nr 401M-005 
2.18.1. Dane podstawowe 

 
Nr fabryczny pojazdu 401M-005 
Numery EVN 75 51 8 029 005-7 
Producent Pesa Bydgoszcz 
Rok budowy 2009 
Przebieg [km] 891 877,6 km 
Oznaczenie DSU  DSU 401M 0130-5 opracował PESA Bydgoszcz SA 
Świadectwo sprawności technicznej (nr i termin ważności) ARP-2018/09-KS ważne do 29.07.2027 r. 

 

 
Fot. 110 Widok czoła pojazdu 401M-005 
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2.18.2. Cykle przeglądowo-naprawcze 

 Długość cyklu (czas; km) Data zrealizowanego 
przeglądu/naprawy 

Data planowanego 
przeglądu/naprawy 

Zgodność zrealizowanego 
przeglądu/naprawy z DSU 

P2 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu  

P3 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

19.02.2022 / 810 037 km Brak danych o okresie 

przeglądowo-naprawczym 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P4 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

29.11.2018 / 602 274 km - 

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

P5 
Brak danych o okresie 

przeglądowo-

naprawczym 

- 29.07.2027 / 2 400 218 km  

Brak możliwości 

potwierdzenia – nie 
przedstawiono kart z 

wykonanego przeglądu oraz nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
2.18.3. Książka pokładowa pojazdu 

Okres analizy 03.09.2021 r.-31.03.2022 r. 
Zgodność cykli P1 i P2 z 
DSU  

Brak możliwości potwierdzenia zgodności cykli przeglądowo-naprawczych (dysponent nie udostępnił DSU 
pojazdu)  

Informacja o usuwanych 
usterkach Wpisy w książce potwierdzające usunięcie usterek. 

Czytelność, kompletność 
dat, podpisów 

Nieczytelne wpisy dotyczące tankowania. Nieczytelne informacje dotyczące przebiegu, dat i miejsca 

wykonania prac przeglądowych. 
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2.18.4. Naprawy serwisowe 
 

Opis usterki Data wystąpienia Termin usunięcia Dokument 
potwierdzający Aktualny stan  

Brak usterek wyłączających pojazd z eksploatacji w okresie 03.09.2021 r. - 31.03.2022 r.  

 

2.18.5. Ocena stanu nadwozia 
 Oględziny zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu 

śrubowego,  

Malatura Odpryski lakieru w dolnej części wzdłuż nadwozia i na czołach 

pojazdu.  

Oznaczenia (czołowe i boczne) Opisy kompletne, czytelne.  
Geometria pudła Bez zastrzeżeń, brak widocznych zwichrowań i załamań poszycia 
Charakterystyka amortyzatora zderzaka Zderzak elastomerowy  
Wymiary geometryczne podzespołów zderzaka Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
Wymiary geometryczne haka i sprzęgu śrubowego Nie przedstawiono kart z wykonanego przeglądu oraz nie 

udostępniono DSU pojazdu 
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Fot. 111 Uszkodzony laminat zgarniacza torowego od uderzeń sprzęgu śrubowego;  

odpryski lakieru w dolnej części wzdłuż nadwozia i na czołach pojazdu. 
 

2.18.6. Ocena stanu podwozia 
 Oględziny wzrokowe Zgodność z DSU 

Silnik spalinowy  Brak wycieków Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Zespół napędny – power pack Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Rama wózków Ramy czyste, brak widocznych pęknięć i 
nieprawidłowości  

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Sprężyny pneumatyczne Brak uszkodzeń, brak nieszczelności Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Wał napędowy Nie dotyczy – pojazd niewyposażony w układ 
napędowy 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 
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Akumulatory Kompletne, brak widocznych oznak 
nieprawidłowej pracy akumulatorów 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Klimatyzacja Sprawna, brak wycieków środka 
chłodzącego, cicha praca sprężarki. 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Ogrzewanie 
Działanie poprawne, brak niepokojących 
dźwięków, cicha praca grzejników w 
przedziałach 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

Stan osłon kablowych Osłony kompletne, brak widocznych 
uszkodzeń i przegrzań 

Brak możliwości potwierdzenia – nie 
udostępniono DSU pojazdu 

 
 

 Liczba i umiejscowienie Szczelność Mocowanie 

Zbiornik paliwa 
2 szt. połączone – na 
podwoziu na środku pojazdu o 
łącznej pojemności 1230dm3 

Szczelny, brak śladów wycieku. Prawidłowe, brak luźnych śrub  

Zbiornik fekaliów 1 szt. - 500l  Szczelne, brak uszkodzeń zbiornika Prawidłowe, brak luźnych śrub 

Zbiornik sprzężnego powietrza Brak danych – nie 
udostępniono dokumentacji Układ pneumatyczny szczelny  

Widoczne zbiorniki: mocowanie 
prawidłowe, zbiorniki 
zabezpieczone przed przetarciami 

Skrzynie akumulatorowe 1 szt. pod ostoją pojazdu Szczelne Prawidłowe, oznaczone 
ostrzegawczą naklejką 

Rury instalacji pneumatycznej Wg. dokumentacji producenta Układ pneumatyczny szczelny, 
działanie hamulca prawidłowe. Oryginalne mocowanie producenta 

Instalacja elektryczna Wg. dokumentacji producenta Nie dotyczy  
Prawidłowe mocowanie, brak 
luźnych przewodów – instalacja 
kompletna 
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2.18.7. Oględziny i ocena wnętrza pojazdu 
PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

Stopnie wejściowe Brak stopni wysuwanych  

Poręcze Kompletne, mocowanie prawidłowe, kompletna malatura, pęknięty laminat przy mocowaniu 

poręczy pionowej – 1 szt. 
Urządzenia ułatwiające dostępność 
osób niepełnosprawnych Podesty w ilości 2 szt. – rozkładane ręcznie  

Stan siedzeń (w tym tapicerka, 
elementy ruchome) i mocowanie Siedzenia kompletne, pojedyncze przetarcia, podłokietniki ruchome, brak luźnych elementów 

Drzwi zewnętrzne (stan, działanie) Działanie prawidłowe, zabezpieczenia sprawne, podświetlenie przycisków i działanie prawidłowe 
Drzwi wewnętrzne (stan, działanie) Drzwi dzielące kabinę maszynisty z przedziałem pasażerskim – brak uszkodzeń, działanie prawidłowe  
Okna (szczelność, możliwość 
otwierania) 

Szczelne, możliwość otwierana górnej części okien w przedziale pasażerskim – ilość otwieranych 
okien w pojeździe 5 szt. + 4 okna w kabinach maszynistów 

WC (działanie, szczelność instalacji 
sanitarnej oraz wodnej, 
prawidłowość działania toalety 
próżniowej) 

Dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Działanie prawidłowe, instalacja sanitarna oraz wodna 
szczelna. 

Ogrzewanie przestrzeń pasażerska 
(grzejnik wzdłuż ścian) Grzejniki sprawne, uszkodzona obudowa czujnika temperatury. 

Ogrzewanie drzwi wejściowych 
(nadmuch z nagrzewnicy wodnej) Nie występują 

Podręczny sprzęt gaśniczy 4 gaśnice w przedziałach maszynistów, 2 gaśnice w przedziale pasażerskim, gaśnice z ważną 
legalizacją (do 10.2022 r.), przypadki uszkodzonych uchwytów, gaśnice luźno leżące na podłodze.  

Stan i przyleganie do podłogi klap 
inspekcyjnych Bez zastrzeżeń, brak odstających elementów wpływających na bezpieczeństwo  

Półki bagażowe, wieszaki, uchwyty, 
poszycie ścian (stan i wyposażenie) 

Kompletne, poprawnie zamocowane, poszycie ścian bez widocznych przetarć czy uszkodzeń, malatura 
kompletna, 3 wieszaki na rowery.  

Wyposażenie dodatkowe 
(defibrylatory, kosze na śmieci) Kosze na śmieci. 
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Fot. 112 Pęknięty laminat przy mocowaniu poręczy pionowej; pojedyncze przetarcia oparć foteli; uszkodzona obudowa czujnika temperatury. 

 
  

KABINA MASZYNISTY, W TYM STEROWANIE 
 KABINA A KABINA B 

Ogólna ocena 

Dobra 
Kompletność tabliczek znamionowych w 
kabinie, widoczne otarcia i zarysowania 

pulpitu maszynisty. 

Dobra 
Kabina VIP – zamknięta dla pasażerów  

Funkcjonowanie fotela (w tym sprawność 
regulacji położenia) 

Fotel maszynisty kompletny, sprawna 
regulacja położenia – możliwość obrócenia 
fotela o 360 stopni. Wykruszony materiał 

na podłokietnikach fotela.  

2 szt. siedzisk bez regulacji 
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Podręczny sprzęt gaśniczy 
2 szt. gaśnic proszkowych w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowane i zabezpieczone. 

1 szt. gaśnicy proszkowej w kabinie 
(legalizacja do 10.2022 r.) prawidłowo 
zamocowana i zabezpieczona. 

Urządzenia radiołączności (typ + poprawność 
działania) 

Koliber  
Poprawność działania, brak szumów. Nie dotyczy 

Pulpit sterowniczy – stan elementów 
Widoczne przetarcia na pulpicie 

wynikające z eksploatacji, nieczytelne 

oznaczenie przycisków  

Nie dotyczy 

Sygnały zadawania kierunku jazdy Poprawne, sygnalizacja prawidłowa Nie dotyczy 

Sterowanie drzwiami 
Prawidłowe działanie z przycisków 
przedziału pasażerskiego oraz z pulpitu 
maszynisty 

Nie dotyczy 

Działanie wszystkich funkcji pulpitu Wszystkie funkcje pulpitu sprawne, 
wyświetlacze czytelne, nieporysowane Nie dotyczy 

Syreny pneumatyczne Sprawne, brak przerw i zacięć sygnałów  Nie dotyczy 

Wycieraczki szyb, układ spryskiwania szyb 
Sprawne wycieraczki (wyłącznik zwłoczny 
sprawny 3-pozycyjny + spryskiwacz), 
spryskiwacze sprawne 

Nie dotyczy 

Kamery (umiejscowienie, działanie) 1 szt. skierowana na tor jazdy, działanie oraz 
rejestrowanie obrazu poprawne Brak kamer  

Oświetlenie podstawowe (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne  Nie dotyczy 

Oświetlenie bezpieczeństwa (sprawdzenie z 
aktywnego pulpitu) Wszystkie punkty oświetlenia sprawne Nie dotyczy  
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Fot. 113 Otarcia pulpitu sterowniczego i wykruszenia podłokietników fotela maszynisty 

 

2.18.8. Inwentaryzacja elementów pojazdów 
SILNIK SPALINOWY 

Umiejscowienie Na podwoziu pojazdu 
Rodzaj silnika Silnik wysokoprężny turbodoładowany  
Typ silnika Rzędowy 4 cylindrowy 
Producent Perkins 
Moc ciągła  89kW 
Maksymalny moment Brak danych 
Zgodność z DSU Zgodne z DTR pojazdu  

 
ZBIORNIKI POWIETRZA 

Umiejscowienie Na pojeździe  
Rodzaj zbiornika Zbiornik sprężonego powietrza 
Data i rodzaj ostatniego przeglądu TDT 30.03.2022 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności 
Data i rodzaj planowanego przeglądu TDT 03.2026 r. - rewizja zewnętrzna, próba szczelności  
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Szczelność i mocowanie Układ pneumatyczny szczelny, brak uwag mocowania widocznych 
zbiorników 

 
ZESTAWY KOŁOWE 

Umiejscowienie W wózku napędowym i tocznym  
Typ Monoblok  

Średnica okręgu tocznego Wymiar konstrukcyjny: 840 mm (+4 mm) Wymiar naprawczy: 796 
mm ; Wymiar kresowy: 780 mm ; Wymiar eksploatacyjny: 844,1 mm 

Pęknięcia, zużycia na powierzchni tocznej, wytarcia, płaskie miejsca Brak pęknięć powierzchni tocznej, brak wytarć i płaskich miejsc 
Stan osi Osie czyste, brak oznak przegrzania  

Stan tarczy hamulcowych, szerokość/głębokość rowka kontrolnego Brak pęknięć, gładka powierzchnia styku tarczy z klockiem 
hamulcowym  

Zgodność z DSU Brak możliwości potwierdzenia – nie udostępniono DSU pojazdu 
 
 

2.18.9. System informacji pasażerskiej 
 
 Liczba Poprawność działania 
Tablice zewnętrzne  4 Sprawne 
Tablice wewnętrzne 2 Sprawne 
Głośniki i mikrofony 16 szt. głośników + 2 mikrofony Sprawne 
Komunikaty nadawane z systemu  Sprawne 

 
2.18.10. Rejestrator parametrów jazdy 

 
Typ ATM-RP3B 
Stan zajętości pamięci systemu rejestrującego 61% 

Stan pracy rejestratora Sprawna rejestracja, po zajęciu pamięci flash do 100% konieczna 
wymiana kości pamięci.  

 
 



 

  

3. Wnioski  

Analiza stanu technicznego pojazdów pozwala na oszacowanie ich przydatności 
eksploatacyjnej. Na podstawie przeprowadzonego audytu dokonano eksperckiej oceny stanu 
technicznego poszczególnych pojazdów będących jego przedmiotem, oceniając procentowo 
ich zdatność techniczną. Pojazdem referencyjnym był w tym przypadku pojazd utrzymywany 
zgodnie z cyklem przeglądowo-naprawczym opisanym w Dokumentacji Systemu Utrzymania,  
z elementami eksploatacyjnymi w stanie niewymagającym czynności naprawczych  
i pozwalającym na dalszą eksploatację aż do osiągnięcia kolejnego przewidywanego poziomu 
utrzymania, bez nieszczelności, wycieków i potrzeb nieplanowanych inwestycji. Oszacowany 
wskaźnik oceny zdatności eksploatacyjnej obniża się wraz z pogarszającym się stanem pojazdu 
względem pojazdu referencyjnego. Podsumowanie w tym zakresie zawarte zostało w Tabeli 2 
poniżej.  
 
Tabela 2 Ocena zdatności technicznej audytowanych pojazdów 

Typ Numer 
Wskaźnik oceny 

zdatności 
technicznej 

Uwagi 

SA106 001 40% Pojazd z przekroczonym 
terminem naprawy P4 

SA106 002 55% Pojazd z przekroczonym 
terminem naprawy P4 

SA106 004 45%  
SA106 005 30%  
SA106 006 30%  
SA106 010 35%  
SA106 012 50%  
SA106 013 50%  
SA106 014 45%  
SA106 016 60%  
SA106 017 50%  
SA106 018 55%  
SA106 019 55%  
SA123 001 80%  
SA123 002 80%  
SA123 003 80%  
SA123 004 85%  
SA123 005 80%  

 
Przedstawione w Tabeli 2 powyżej dane zestawiono również na Wykresie 1 poniżej.  
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Wykres 1 Wskaźnik oceny zdatności technicznej pojazdów eksploatowanych przez ARRIVA 

 
Wskaźnik ten opiera się na szczegółowych ocenach stanu technicznego poszczególnych 

pojazdów, opisanych w rozdziale 3.  
W wyniku oceny stanu technicznego w zakresie przeprowadzonego audytu można 

stwierdzić, że najlepszą kondycją techniczną, a zatem zdatnością eksploatacyjną charakteryzuje 
się pojazd SA123-004. Najmniejsza zdatność techniczna została zdefiniowana w odniesieniu do 
pojazdów SA-106-005 oraz SA106-006. 
 

Na podstawie danych uzyskanych podczas audytu dokonano dodatkowo analizy ich 
przebiegu. Zestawienie obejmujące dane w tym zakresie przedstawione zostało na Wykresie 2 
poniżej.  
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Wykres 2 Przebieg pojazdów eksploatowanych przez ARRIVA 

 
Po analizie danych na temat przebiegu poszczególnych pojazdów oraz zapisów 

aktualnych świadectw sprawności technicznej możliwe stało się określenie ważności 
świadectwa sprawności w odniesieniu do pozostałego możliwego do wykorzystania przebiegu 
pojazdów (do osiągnięcia wartości kresowej, powodującej konieczność wyłączenia  
z eksploatacji). Dane te pozwalają na oszacowanie terminów (w odniesieniu do przebiegów), 
których osiągniecie powodować będzie konieczność przeprowadzenia czynności 
utrzymaniowych i czasowe wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Informacje w tym zakresie 
przedstawione zostały na Wykresie 3 poniżej.  
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Wykres 3 Liczba kilometrów pozostałych do utraty ważności świadectwa sprawności 

technicznej pojazdów eksploatowanych przez ARRIVA 
 

Biorąc pod uwagę aktualne przebiegi (odnosząc się jedynie do przebiegu, nie do czasu 
eksploatacji z uwagi na brak danych dotyczących obiegów), największym zapasem dostępnego 
przebiegu do czasu utraty ważności świadectwa sprawności technicznej charakteryzuje się 
pojazd SA106-019. Dla porównania, pojazd o najmniejszym zapasie dostępnego przebiegu – nie 
licząc pojazdów, które oczekują na naprawę P4 - (SA123-002) może być eksploatowany na 
dystansie ponad trzykrotnie mniejszym.  
 

W analogicznym zakresie analizie poddano czasookres pozostały do wygaśnięcia 
ważności świadectwa sprawności technicznej poszczególnych pojazdów kolejowych. Analiza 
taka umożliwia ocenę stanu technicznego pojazdów, pod kątem ich zdatności eksploatacyjnej 
– tj. określenie czasu, w którym pojazdy będą mogły być eksploatowane bez konieczności 
przeprowadzania planowych napraw wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania 
(zakładając, że nie osiągną limitu związanego z przebiegiem). Dane w tym zakresie 
przedstawione zostały na Wykresie 4 poniżej.  
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Wykres 4 Czas pozostały do utraty ważności świadectwa sprawności technicznej pojazdów 

eksploatowanych przez ARRIVA 
 

Z powyższego wykresu wynika, że przy założeniu nie osiągnięcia limitu kilometrów 
określonych w świadectwie sprawności technicznej, najdłużej w eksploatacji mogą pozostać 
pojazdy SA123-004, SA123-005 oraz SA123-003 (ponad 5 lat), a najkrócej pojazd SA106-004 
(niespełna pół roku).  

 
Dane z wykresu 3 i 4 mogą stanowić uzupełniającą informację w stosunku do szacowania 

wielkości kosztów (jak i terminu ich ponoszenia) związanych z planowym utrzymaniem 
pojazdów kolejowych.  
 

Zakres audytu obejmował również weryfikację elementów krytycznych dla 
bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu kolejowego jakim są m.in. zestawy kołowe. Dokonana 
analiza pozwoliła na weryfikację stanu technicznego kół kolejowych w tym jednego z ich 
najważniejszych parametrów – średnic okręgu tocznego. Parametr ten jest szczególnie istotny 
w aspekcie oceny stanu technicznego pojazdu oraz jego przydatności eksploatacyjnej, ponieważ 
po osiągnięciu wartości kresowej wskazanej w Dokumentacji Systemu Utrzymania, konieczne 
staje się przetoczenie kół (w przypadku nierównomiernego zużycia) lub ich wymiana, co wiąże 
się zarówno ze znacznymi kosztami jak i koniecznością odstawienia pojazdu w związku  
z czasochłonnością przedmiotowego procesu. W związku z powyższym na podstawie 
uzyskanych podczas audytu danych dokonano zestawienia wartości eksploatacyjnych średnic 
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okręgów tocznych kół, z wartościami kresowymi. Dane w tym zakresie przedstawiono na 
Wykresie 5 poniżej.  
 

 
Wykres 5 Różnica średnic okręgów tocznych pomiędzy wartością eksploatacyjną, a wartością 

kresową pojazdów eksploatowanych przez ARRIVA 
 

Zgodnie z powyższym wykresem, pojazdami co do których w pierwszej kolejności należy 
zabezpieczyć dostępność kół kolejowych oraz zaplanować czynności serwisowe są pojazdy 
SA106-013 (9,73 mm do osiągnięcia wartości kresowej) oraz SA106-004 (13,22 mm do 
osiągnięcia wartości kresowej). Niewłaściwe zaplanowanie ww. procesu spowoduje 
konieczność wyłączenia ww. pojazdów z eksploatacji i brakiem możliwości wykonywania 
przewozów pasażerskich przy ich użyciu.  
 

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania audytowego należy stwierdzić, że 
ogólny stan techniczny pojazdów jest dobry lub dostateczny, pomijając fakt osiągnięcia przez 
dwa z badanych pojazdów terminów kresowych do następnej naprawy P4 (SA106-001 – termin 
planowanej naprawy poziomu P4 w dniu 26.06.2021 r. oraz SA106-002 – termin planowanej 
naprawy poziomu P4 w dniu 30.01.2022 r.). 

Stwierdzone podczas audytu niezgodności nie stanowią wyjątkowo znaczących 
przeszkód w użytkowaniu pojazdów i wynikają z normalnych procesów zużycia 
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eksploatacyjnego i w większości przypadków mogą zostać usunięte podczas okresowych 
czynności utrzymaniowych wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania.  
 
Szczegóły związane ze stanem technicznym poszczególnych pojazdów, które wpływają na 
oszacowaną wartość wskaźnika oceny zdatności technicznej, przedstawione zostały w rozdziale 
3, stanowiącym szczegółowe raporty częściowe przeprowadzonego audytu.  

4. Załączniki  

Załącznik nr 1 – Płyta DVD zawierająca dokumentację zdjęciową audytowanych pojazdów 
kolejowych  
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