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Prace zarządcy infrastruktury nad przebudową stacji Warszawa Zachodnia nabierają tempa. W związku z tym

już od 1 stycznia 2021 r. podróżnych czeka sporo zmian w rozkładzie jazdy pociągów - informują Koleje

Mazowieckie. Dla ułatwienia podróży zostanie wprowadzone wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Na realizowanej przez Budimex modernizacji stacji Warszawa Zachodnia rozpoczęła się faza prac

zasadniczych. Najbliższe zmiany i utrudnienia w kursowaniu pociągów zostaną wprowadzone od 1 stycznia i

będą obowiązywać do 14 lutego 2021 r. Większość połączeń Kolei Mazowieckich (jadących w kierunku

zachodnim), kończących dotychczas bieg na stacji Warszawa Zachodnia dowiezie pasażerów tylko do stacji

Warszawa Ochota. Pociągi kursujące w kierunku wschodnim nadal będą rozpoczynały bieg na stacji Warszawa

Zachodnia. 

Z uwagi na powyższe utrudnienia we wspomnianym okresie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa

Zachodnia (w obu kierunkach) będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM: 

• bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane w

pociągach SKM linii S1, S2 oraz S3/S30 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;

• bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane we wszystkich
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Orlen KolTrans poszukuje kandydatów na
stanowisko: Maszynista Pojazdów Trakcyjnych

MASZYNSITA
Captrain Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatów
na stanowisko: MASZYNISTA

Wiecej na temat:
Utrudnienia (328) 
 

SKM Warszawa (395) 
 

Rozkład jazdy (668) 
 

Warszawa Zachodnia (95) 
 

Koleje Mazowieckie (1425) 
 

(572)

Wiecej z regionu:
Warszawa (4861) 
 

Warszawa Zachodnia (3)

 
 

Podziel się ze znajomymi:

     

Reklama Redakcja Prenumerata Praca Katalog kolejowy

 
PARTNERZY SERWISU:

Temat numeru:

POBIERZ TUTAJ!

NUMER 12/2020
DOSTĘPNY ZA DARMO!

Kolej walczy z
pandemią

⚫ ⚫

0

P
ryw

atność

https://www.rynek-kolejowy.pl/biznes.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/infrastruktura.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/pasazer.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/prawo.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/tabor.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/zintegrowany-transport.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/innowacje.html
http://tor-praca.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/-watki.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html
https://www.facebook.com/RynekKolejowy
https://twitter.com/RynekKolejowy
https://www.linkedin.com/company/zesp%C3%B3%C5%82-doradc%C3%B3w-gospodarczych-tor-sp-z-o-o-
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rss/rss.xml
https://www.rynek-kolejowy.pl/watki/koronawirus-a-transport.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/raport-zdg-tor-wplyw-lot-na-gospodarke-100260.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-km-z-linii-srednicowej-dojada-tylko-do-ochoty-100264.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rusza-drazenie-tuneli-w-lodzi-tunele-wykonaja-katarzyna-i-faustyna-100262.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/plk-przygotowala-projekt-nowego-cennika-wzrosnie-stawka-dostepu-do-torow-100263.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-ogrodowa-i-polnocna-z-petla-tramwajowa-do-przebudowy-jest-przetarg-100259.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-zachodnia-zmienia-sie-dojscie-do-peronu-8-66959.html
https://tor-praca.pl/
https://tor-praca.pl/#offer-id=6380
https://tor-praca.pl/#offer-id=6382
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Utrudnienia
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20SKM%20Warszawa
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Rozk%C5%82ad%20jazdy
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Warszawa%20Zachodnia
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Koleje%20Mazowieckie
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=geotag:%20Warszawa
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=geotag:%20Warszawa%20Zachodnia
https://www.rynek-kolejowy.pl/Reklama.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/Redakcja.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/Prenumerata.html
https://tor-praca.pl/
http://www.katalogkolejowy.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/
http://www.stadlerrail.com/pl/
http://kzn.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociagi-km-z-linii-srednicowej-dojada-tylko-do-ochoty-100264.html
http://www.harting.pl/strona-glowna/
http://www.tens.pl/
https://www.skoda.cz/en/
https://www.rynek-kolejowy.pl/rynek-kolejowy-za-darmo-grudzien2020.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/rynek-kolejowy-za-darmo-grudzien2020.html


Wiesz na ten temat więcej? Napisz do nas

Więcej na temat:
Utrudnienia (328) 

SKM Warszawa (395) 

Więcej z regionu:
Warszawa (4861) 

Warszawa Zachodnia (3)

pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. 

Mniej zmiany odczują pasażerowie SKM Warszawa. Na linii S1 zmiany będą niewielkie i ograniczą się do

kilkuminutowych przesunięć odjazdów pociągów z poszczególnych stacji. Ponadto, jeden poranny pociąg w

kierunku Otwocka pojedzie w skróconej relacji, ze stacji Warszawa Zachodnia (odjazd o godz.

8:59). Najistotniejszą zmianą w rozkładzie dla pociągów SKM linii S2 będzie skierowanie kilku wybranych

kursów w obu kierunkach, do Sulejówka Miłosny i Lotniska Chopina, przez dalekobieżną linię średnicową i stację

Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa

Powiśle i Warszawa Stadion. 

Rozkłady jazdy w Warszawie w wyniku realizowanych inwestycji zmienią się jeszcze nieraz. Prowadzone są już prace
nad marcową korektą rozkładu jazdy. Ważną kwestią jest ewentualne uruchomienie od marcowej korekty przewozów
na odbudowywanej stacji Warszawa Główna. 

 
 

 
 
 
 

„Rynek Kolejowy” 12/2020 jest już dostępny online!  
 

Za darmo! 
 
 
 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, za to końca pandemii na razie nie widać. Mierzą się z nią również
wszyscy przewoźnicy kolejowi. Temu tematowi był poświęcony również ostatni Kongres Kolejowy. W bieżącym
raporcie zebraliśmy teksty, które pokazują, jak kolejarze radzą sobie z pandemią, w jaki sposób wpływa ona na
przewozy pasażerskie i towarowe i jakie będą jej konsekwencje dla kolei w przyszłości. . 

Zachęcamy do lektury naszego bezpłatnego wydania!  

.

PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI:

     

Więcej ogłoszeń

KATALOG KOLEJOWY

+ Dodaj �rmę Zobacz katalog

KOMENTARZE WSZYSTKIE

WYDARZENIA

ONLINE, 13.01.2021 - Zadania i obowiązki Komisji
kolejowych z elementami technik i metod audytu w
pracach Komisji >

Więcej wydarzeń

Śledź nasze wiadomości:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Wojciech Dinges - Wiceprezes

stowarzyszenia Kolej na Śląsk
Dinges: Mądry Polak po…

>

Ignacy Góra - Prezes Urzędu

Transportu Kolejowego
Jak planować ofertę przewozową w
regionach?

>

Ignacy Góra - Prezes Urzędu

Transportu Kolejowego
Co może się zmienić w
dopuszczeniu do eksploatacji…
wyrobów kolejowych>

Paweł Rydzyński - ekspert
Fatalne skutki ustawy o czasie pracy
maszynistów – cz. 2

>
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