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Radwan: Ponad milion pasażerów więcej w 2011 roku 

W 2011 roku z usług Kolei Mazowieckich skorzystało prawie 54,5 mln pasażerów. Dla porównania 
w roku 2010 spółka przewiozła 53,2 mln osób -poinformował "Rynek Kolejowy" prezes spółki Koleje 
Mazowieckie Artur Radwan.

Wykonana w 2011  roku praca  przewozowa wyn iosła  1  8 7 7  9 2 8  6 4 6  
pasażerokilometrów, a w 2010 roku 1 818 107 072 pasażerokilometrów. Liczba 
przewożonych  p r zez  Ko le je  Mazow ieck i e  pasaże r ó w   r ośnie sukcesywnie 
od momentu rozpoczęcia działalności. W 2005 roku z usług przewoźnika skorzystało 
ponad 40 milionów pasażerów. W porównaniu do roku 2011 jest to wzrost o 14,4 
miliona osób, co świadczy o stale rosnącej atrakcyjności usług realizowanych przez 
spółkę.

- Na wzrost zainteresowania pasażerskim transportem kolejowym na Mazowszu 
wpływa wiele czynników, m.in.: realizowane przez Koleje Mazowieckie inwestycje 
taborowe, czy elastyczne kształtowanie oferty przewozowej - zaznaczył  prezes 
Radwan.

- Spółka inwestuje w zakup nowoczesnych pojazdów szynowych, dzięki którym 
codzienna podróż  do pracy, czy szkoły staje się  coraz krótsza, a także bardziej 
komfortowa. Rok 2011 był szczególnie ważny pod tym względem. Spółka wdrożyła 
do eksploatacji 11 nowoczesnych lokomotyw Traxx, 16 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych „Elf”, a także dwa, zakupione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, autobusy szynowe SA135. 
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost zainteresowania pasażerskim transportem kolejowym są  także 
realizowane przez spółkę  modernizacje taboru. W 2011 roku na tory Mazowsza wyjechało 49 pojazdów 
po modernizacji w ramach napraw 4 i 5 poziomu utrzymania - zaznacza prezes spółki Koleje Mazowieckie.

- Ponadto są  wdrażane nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi podróżnych. Drużyny konduktorskie zostały 
wyposażone w jedne z najnowocześniejszych terminali mobilnych Pidion BIP, które umożliwiają  sprawną  obsługę 
w zakresie m.in. kontroli, czy zakupu biletów, a także udzielania kompleksowej informacji na temat rozkładu jazdy 
pociągów. W III kwartale 2011 roku spółka uruchomiła także nowy kanał  sprzedaży bi letów - przez telefon 
komórkowy - dodał orezes spółki Koleje Mazowieckie

- Dzięki nowoczesnemu i profesjonalnemu zarządzaniu, Koleje Mazowieckie wychodzą  naprzeciw oczekiwaniom 
swoich klientów stale podnosząc komfort, bezpieczeństwo oraz punktualność podróży. Dlatego mieszkańcy Mazowsza 
wybierają podróż pociągiem, szczególnie w porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu, kiedy to właśnie kolej 
okazuje się najszybszym środkiem komunikacji - podsumował prezes Radwan. 
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Podobne wskaźniki powinny mieć Koleje Śląskie + tamtejsze PRy (bo są to województwa z podobną ilością 
mieszkańców, co więcej na Śląsku sieć kolejowa jest gęstsza a koncentracja ludności mniejsza, co 
dodatkowo powinno napędzać pasażerów). Tymczasem jak jest, każdy wie. Oferta dla podróżnych na 
Śląsku i w Zagłębiu jest ledwie ułamkiem tej z Mazowsza.
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W najnowszym numerze
W nowej odsłonie ukazał się najnowszy numer "Rynku 
Kolejowego". Serdecznie zapraszamy do sklepów Empik i do 
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Tyle, że na śląsku są dwie spółeczki w obu na zmianę nazwiska te same. Tam potrzebne jest kadrowe trzęsienie ziemi także w 
UM. Inna sprawa to to, ile samorząd dopłaca na mazowszu a ile na ślasku. Warunki obu przewoźników też się znacznie różnia, 
jadąc do warszawy w porannym szczycie stoisz w korkach przez większość drogi i to najbardziej przyciąga ludzi do kolei, na 
śląsku aż takich problemów na szczęście niema. 
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Propaganda sukcesu kręci się na dobre- wielkie inwestycyjjje łolaboga... wzrost pasażerów, bo atrakcyjna usługa... 
hahahahaahhahah 
korki na wylotówkach z warszawy są coraz bardziej nieznośne, podobnie jak ceny paliw... bo wzrosty paliw cen to chyba jedyne 
bardziej dynamiczne wzrosty cen, niż podwyżki w KM- rymując radośnie przez łzy. 
tfu!
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Pracuję w ścisłym centrum W-wy. Mam prawo do parkingu. Ale wolę KolMaz przy wszystkich ich wadach. Sorry, ale w 12 minut 
jestem w domu. Samochodem nawet w nocy nieosiągalne.
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tyPOwa dla platfusów propaganda sukcesu
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Cóż KM mogą pozwolić sobie na takie zachowania, gdyż są monopolistą. Gdyby PR Lublin czy PR Olsztyn 
wjeżdżało do Warszawy ze swoimi REGIO, na pewno zeszliby z ceny. Poza tym pudrowanie EN57 to nie są 
ważne inwestycje a Bohuny i Traxxy to produkt nietrafiony (powód znamy).
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Niby wszystko pięknie, ale np. pociągi osobowe ze Skierniewic powinny mieć po 3 EZT, a nie 2. One są z zasady pełne już od 
Żyrardowa, a gdzie tam dalej? I to nawet w porach "przeciw" głównym potokom, bo tylko tak miałem okazję jeździć na tej 
trasie (tzn. ok. południa ze Skierniewic do Wawy, bo tak wypadało w squadankach z wyjazdem z Katowic po 6 rano). Zresztą 
pewnie i w innych relacjach jest podobnie.
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zaprenumerowania miesięcznika. Tematem przewodnim jest 
polskie cargo w Unii Europejskiej. W numerze znajdziecie też 
wiele cennych informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy, 
inwestycji kolejowych prowadzonych wPolsce, a także 
konsekwencji zamrożenia budowy KDP w Polsce.

Towarowi mają pod górkę

Metro: wyjście w Sezamie

DB Schenker inwestuje w szczeciński port
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Kolejowa Polska bez granic
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© ZDG TOR Sp. z o.o. Wykonanie i administracja: Agencja Interaktywna Lemon IT 

http://www.rynek-kolejowy.pl/biznes
http://www.rynek-kolejowy.pl/infrastruktura
http://www.rynek-kolejowy.pl/prawo
http://www.rynek-kolejowy.pl/przetargi
http://www.rynek-kolejowy.pl/technika
http://www.rynek-kolejowy.pl/pasazer
http://www.rynek-kolejowy.pl/zintegrowanytransport
http://www.rynek-kolejowy.pl/kdp
http://www.rynek-kolejowy.pl/swiat
http://www.rynek-kolejowy.pl/aktualnosci
http://www.rynek-kolejowy.pl/kadry
http://www.rynek-kolejowy.pl/rynekkolejowytv
http://www.rynek-kolejowy.pl/kolejna2012
http://www.rynek-kolejowy.pl/metro
http://www.rynek-kolejowy.pl/praca
http://www.firmy-kolejowe.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_www
http://www.rynek-kolejowy.pl/miesiecznik
http://www.rynek-kolejowy.pl/sub_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/empik
http://www.rynek-kolejowy.pl/reklama_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/dla_autorow
http://www.rynek-kolejowy.pl/felietonisci
http://www.rynek-kolejowy.pl/patronaty
http://www.rynek-kolejowy.pl/redakcja
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/41/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/42/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/37/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/30/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/31/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/32/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/47/
http://www.rynekinfrastruktury.pl/kategoria/index/id/38/
http://www.railwaymarketforum.pl/
http://www.railwaymarketforum.pl/
http://www.railwaymarketforum.pl/
http://www.railwaymarketforum.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/30246/Najnowszy_Rynek_Kolejowy_juz_w_Empikach.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/sub_rk
http://www.rynek-kolejowy.pl/miesiecznik
http://www.rynek-kolejowy.pl/empik
http://www.rynek-kolejowy.pl/30246/Najnowszy_Rynek_Kolejowy_juz_w_Empikach.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30357/Towarowi_maja_pod_gorke.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30332/Metro_wyjscie_w_Sezamie.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30303/DB_Schenker_inwestuje_w_szczecinski_port.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30302/Polski_transport_kolejowy_przewozow_towarowych__na_tle_Europy_w_okresie_20012010.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30301/Kolejowa_Polska_bez_granic.htm
http://www.rynek-kolejowy.pl/30294/Projekty_taborowe_wojewodztw_przyspieszaja.htm
http://www.lemonit.pl/

