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62 mln pasażerów Kolei Mazowieckich 
- Koleje Mazowieckie jako jedyna spośród czterech największych spółek kolejowych zanotowała 
w 2013 roku wzrost liczby pasażerów - mówi rzeczniczka KM Donata Nowakowska. Rekordowy 
wynik na poziomie 62 mln pasażerów podsumowuje dobry rok dla samorządowego przewoźnika.

- Rok 2013 dla Kolei Mazowieckich był  zdecydowanie dobrym rokiem. Spółka 
wzmocniła swoją pozycję  drugiego przewoźnika pasażerskiego w kraju i lidera tych 
przewozów na Mazowszu, ponieważ,  posiadających blisko 4/5 rynku przewozów 
pasażerskich w kraju, w stosunku do roku poprzedniego. Do końca listopada 2013 
roku przewieźliśmy 57,5 mln pasażerów, zaś  cały poprzedni rok zamkniemy 
rekordowym wynikiem ponad 62 mln podróżnych - mówi Donata Nowakowska.

Będą kolejne "piętrusy"

Według rzeczniczki wzrost l iczby pasażerów Kole i  Mazowieckich jest ściśle 
powiązany ze zrealizowanymi przez spółkę  inwestycjami. W ubiegłym roku park 

taborowy firmy powiększył się  o nowy pociąg spalinowy, a 53 elektryczne zespoły trakcyjne przeszły modernizację. 
W 34 ezt wykonano naprawy piątego poziomu utrzymania pojazdu, w 19 - na czwartego.

Również w minionym roku pociągi Kolei Mazowieckich zestawione z wagonów piętrowych i nowoczesnych lokomotyw 
TRAXX zaczęły  j eździć  podmiejskim tunelem średnicowym w Warszawie. - Dzięki temu zestawienie niektórych 
połączeń obsługiwanych do tej pory elektrycznymi zespołami trakcyjnymi zostało zmienione na pociągi "push-pull" - 
podkreśla Nowakowska. Zamówienie na kolejne 22 nowe wagony  tego typu jest w trakcie procedury przetargowej.

Nowy parking i 84 biletomaty

Poza inwestycjami taborowymi w 2013 roku spółka rozbudowała infrastrukturę  towarzyszącą:  w Błoniu otwarto 
kolejny parking w systemie "Parkuj i Jedź", mieszczący 154 samochody, w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu znajduje się  również  wiata, pod którą  można pozostawić  rower czy motocykl. Obiekt jest oświetlony, 
dozorowany i monitorowany.

- Poza wymienionymi inwestycjami Koleje Mazowieckie w zeszłym roku wdrożyły również  nowe usługi w zakresie 
obsługi podróżnych. Wprowadzony został nowy kanał  dystrybucji biletów przez telefon komórkowy, a na wybranych 
stacjach i przystankach zamontowano 84 biletomaty stacjonarne. Dla pasażerów ponownie uruchomionego lotniska 
w Modlinie, Koleje Mazowieckie wznowiły komunikację  autobusową na odcinku PKP Modlin - Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa - Modlin - przypomina rzeczniczka.

Zmiany w przedsiębiorstwie

Jak dodaje Nowakowska, w 2013 roku spółka wprowadziła  t akże nowe rozwiązania w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Od lipca funkcjonuje w spółce system elektronicznej rejestracj i  czasu pracy drużyn 
konduktorskich. - Jest to pierwszy tego rodzaju system w kraju wprowadzony przez spółkę  kolejową.  Ponadto 
wdrożony został  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom 

Korupcyjnym - mówi rzeczniczka.

- Ponadto w minionym roku Koleje Mazowieckie wyraźnie zaznaczyły swoją  obecność w obszarze CSR (społecznej 
odpowiedzialności biznesu). Spółk a  b yła partnerem m.in. kampanii informacyjnej "Bezpieczne ferie", akcji 

społecznych "Czytam w podróży…  Herberta",  "Więc e j  życzliwości dla kobiet w ciąży" czy "Nie daj s ię  złowić 
na wnuczka", a także w licznych konferencjach i seminariach. Dodatkowo wdrożony został  system stypendialny, 
skierowany do uczniów techników kolejowych oraz szkół   średnich z obszaru województwa mazowieckiego, 
prowadzących klasy w specjalnościach kolejowych, mechanicznych lub elektrycznych - opisuje.

- Zarówno Koleje Mazowieckie, jak i jej przedstawiciele i pracownicy w zeszłym roku byli wielokrotnie nagradzani 
i doceniani: spółka otrzymała tytuł  "Inwestor w Kapitał  Ludzki", została laureatem konkursu "Lider Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi" i otrzymała certyfikat "Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi". Artur Radwan, prezes 
zarządu spółki został  powołany do Rady Pracodawców RP, gdzie pełni funkcję  Przewodniczącego Platformy Koleje 
Polskie. Stanisław Siwek oraz Wiesław Młodzianowski, maszyniści pracujący w spółce "Koleje Mazowieckie - KM" 

zostali uhonorowani tytułem "Kolejarz Roku" w konkursie "Człowiek Roku - Przyjaciel Kolei". Te wyróżnienia świadczą 
o tym, że działania spółki zostały docenione przez branżę kolejową - podsumowuje Nowakowska.
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