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Koleje Mazowieckie: Nowy tabor jest niezbędny 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ma pomysł, aby pieniądze, które nie zostaną 
wydane na budowę połączenia kolejowego do portu lotniczego w Modlinie, przeznaczyć na zakup 
nowych po-ciągów dla spółki Koleje Mazowieckie. "Rynek Kolejowy" spytał dyrektora ds. eksploatacji 
w spółce Czesława Sulimę o zapotrzebowanie na tabor dla przewoźnika.

- Inwestowanie w nowoczesny tabor, a także modernizacja dotąd  użytkowanych 
pojazdów szynowych, to ważne cele strategiczne realizowane przez spółkę. W ciągu 

ośmioletniej działalności zakupil iśmy wspóln ie z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego 78 zupełnie nowych pojazdów szynowych, a eksploatowane 
zmodernizowaliśmy w różnym zakresie. Jednak potrzeby taborowe wciąż są duże  - 

tłumaczy członek zarządu i dyrektor eksploatacyjny spółki Koleje Mazowieckie 
Czesław Sulima. -   Wynika to m.in. ze wzrostu liczby podróżnych korzystających 
z usług przewozowych realizowanych przez spół-kę,  czy oczekiwań  pasażerów 
na podróżowanie nowoczesnymi i wygodnymi pociągami. Nie bez znaczenia dla 
przewoźnika kolejowego jest  też  kwestia posiadania odpowiedniej rezerwy 
taborowej czy sprawa utrzymywania gotowośc i  po jazdów do  wykonywania 

określonej pracy przewozowej.  To można  o s iągną ć  ty lko  właściwą  liczbą  w pełni sprawnych technicznie 
i nowoczesnych pojazdów.

Jak mówi Czesław Sulima, najbliższe inwestycje związane z pozyskaniem nowoczesnych pojazdów szynowych to 
zakup kolejnych 22 wagonów piętrowych (w tym 2 sterowniczych) oraz 2 lokomotyw do składów pociągów "push-
pull", w celu uzupełnienia oferty pociągów przyspieszonych. - Planujemy także na-być 12 szt. elektrycznych zespołów 
trakcyjnych pięcioczłonowych oraz 10 szt. dwuczłonowych - dodaje.

Jednak nie mniej ważne dla przewoźnika jest realizowanie modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. - 
Zespoły EN57AKM po naprawach piątego poziomu wyglądają  bardzo nowocześnie. Zastosowano w nich szereg 
urządzeń renomowanych firm, wcześniej stosowanych tylko w nowo produkowanym taborze, jak Elf czy Flirt. Patrząc 

od strony pasażera, najistotniejszymi zmianami są klimatyzowane przedziały oraz drzwi odskokowo-przesuwne. Te 
dwa elementy znacząco poprawiają  komfort i bezpieczeństwo podróży. Do końca tego roku na mazowieckie tory 
wyjadą 34 takie składy - zaznacza dyrektor eksploatacyjny w Kolejach Mazowieckich.

Ale to nie wszystko. Koleje Mazowieckie mają  także szereg planów związanych z poprawą  stanu zaplecza 
przewoźnika. - Aby kompleksowo realizować usługę  pasażerskich przewozów kolejowych i zapewnić  podróżnym nie 
tylko nowoczesny i wygodny tabor, ale także  j ego  obsługę  techniczną  na najwyższym po-ziomie, chcemy 

rozbudowywać  użytkowane sekcje eksploatacji taboru. Jesteśmy w fazie starań  o pozwolenie na budowę 
profesjonalnej, całorocznej myjni taboru. W najbliższych planach firmy jest także rozpoczęcie budowy nowoczesnej, 
głównej bazy utrzymania taboru KM.

- Koleje Mazowieckie zostały powołane z myślą  o polepszeniu oferty przewozowej na Mazowszu. Kompleksowe 
podejście do realizacji tego zadania pozwoliło nam stać  się  najnowocześniejszym regionalnym przewoźnikiem 
pasażerskim w kraju, a także spółką  z ponad 23% udziałem w rynku przewozów pasażerskich. Liczba pasażerów 
rośnie bardzo dynamicznie. W tej perspektywie brak kolejnych inwestycji taborowych oznaczałby regres, a na to 
Koleje Mazowieckie nie mogą sobie pozwolić - zaznacza członek za-rządu i dyrektor ds. eksploatacji w spółce. 
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W najnowszym numerze
Najnowszy "Rynek Kolejowy" już w sprzedaży! Zapraszamy do 
prenumeraty i do Salonów Empik. W nowym wydaniu przeczytać 
można m.in. o propozycjach legislacyjnych w ramach IV pakietu 
kolejowego, o zapotrzebowaniu polskiego rynku na lokomotywy, 
cięciach w warszawskim ZTM-ie i liberalizacji sektora kolejowego. 
W numerze także rozmowa z Łukaszem Boroniem, Sławomirem 
Nowickim oraz Nikolasem Halamkiem.
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