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Z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone przez zarządcę infrastruktury w dniach 22–25 marca nastąpi
wstrzymanie ruchu pociągów pomiędzy stacjami Warszawa Praga i Warszawa Gdańska. W tym czasie
wszystkie pociągi rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie pojadą do st. Warszawa Wschodnia lub ze st.
Warszawa Wschodnia – informują Koleje Mazowieckie.

Oznacza to, że w tych dniach osoby udające się z Warszawy w kierunku Legionowa i Ciechanowa nie będą
mogły korzystać z dworca Warszawa Gdańska. Ich pociągi odjadą ze stacji Warszawa Wschodnia. Związane jest
to z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. (zwiększenie przepustowości linii nr 20
przed remontem średnicy). 

Na czas utrudnień zostanie wprowadzone wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo –
Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach). 

Bilety KM (do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) ważne będą: 

w pociągach SKM linii: S9 na odcinku Legionowo – Warszawa Wschodnia, S3 na odcinku Legionowo –
Warszawa Zachodnia, S1, S2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, S90 na odcinku
Warszawa Zachodnia peron 8 – Warszawa Gdańska; 
w liniach metra: M1 na odcinku Marymont – Centrum, M2 na odcinku Dw. Wileński – Rondo
Daszyńskiego;
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w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic: Toruńska (od przystanku Toruńska) – Most Grota-
Roweckiego – al. Armii Krajowej – al. Prymasa Tysiąclecia (do przystanku Rondo Zesłańców
Syberyjskich), – Rembielińska (od przystanku Toruńska) – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża –
Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego (do przystanku Dworzec Gdański), – Kijowska (od
przystanku Dworzec Wschodni (Kijowska) – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska (do przystanku Żerań
FSO), – 11 Listopada (od przystanku Rondo Żaba) – Targowa (do przystanku Dworzec Wileński), –
Kasprzaka pomiędzy przystankami PKP Wola – Rondo Daszyńskiego. 

Ponadto bilety KM wydane z/do stacji położonych na linii R9 do/z stacji położonych na odcinku Warszawa
Gdańska – Warszawa Zachodnia peron 8 będą honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa
Zachodnia. 

Bilety ZTM wszystkich rodzajów (z uwzględnieniem stref biletowych) honorowane będą w pociągach KM na
odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia (p. Warszawę Wschodnią). 

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich
skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-
godzinnym, czyli np. 22.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio
aktywować.

 
 

 
 
  
 
 
 

Europejskie Forum Taborowe jest największym i najbardziej pres�żowym wydarzeniem w Europie Środkowo-
Wschodniej poświęconym tematyce nowoczesnego taboru kolejowego. W 2019 roku omówione zostaną takie
zagadnienia, jak: kryteria przy zamówieniach na tabor, koszty utrzymania, przyszłość pojazdów do przewozów
towarowych, innowacje w taborze a plany przewoźników. W organizację wydarzenia zaangażowani są czołowi
polscy i europejscy eksperci związani z tematyką pojazdów szynowych.  
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