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Podwyżka cen biletów w Kolejach Mazowieckich wraz
z nowym rozkładem jazdy
Michał Szymajda  06.12.2021  

fot. M. Szymajda

Poza zmianą rozkładu jazdy, 12 grudnia na Mazowszu w pociągach regionalnych wejdą w życie także

podwyżki.

W swoim komunikacie prasowym Koleje Mazowieckie skupiają się głównie na zmianach w rozkładzie jazdy,

który zacznie obowiązywać od 12 grudnia. Ale najistotniejszą informacją jest jednak to, że wzrosną ceny biletów

tego operatora i tak już jedne z najwyższych, jeśli wziąć pod uwagę cenniki innych regionalnych kolejowych

przewoźników. 

 

 

 

– Informujemy, że wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów. Jest to spowodowane m.in.

rosnącą in�acją – prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8 proc. – drastyczną podwyżką cen

energii, podwyżką płacy minimalnej, a także wzrostem kosztów związanych z wymianą części, podzespołów,

elementów zamiennych do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje Mazowieckie została zmuszona

do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r. – napisała Donata Nowakowska,

rzeczniczka prasowa przewoźnika.  

 

 

 

Poniżej zasadnicze zmiany na liniach Kolei Mazowieckich, jeśli chodzi o jego rozkład jazdy. 

 

 

 

Linia R1 Warszawa – Skierniewice. Część pociągów będzie kursować do/ze stacji Warszawa Główna. Z uwagi na

kolejne fazy prac modernizacyjnych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia korekty w rozkładzie

jazdy dla tej linii pojawią się od 19 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Linia R2 Warszawa – Łuków. Wybrane pociągi przyspieszone nadal będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji

Warszawa Centralna. Niektóre z nich pojadą w relacji bezpośredniej do Radomia Głównego i Skarżyska-

Kamiennej.  

 

 

 

Linia R3 Warszawa – Łowicz Główny. Na linii nadal będą trwały prace modernizacyjne w stacji Łowicz Główny

oraz na odcinku Sochaczew – Bednary. W związku z tym na odcinku Sochaczew – Łowicz za wybrane pociągi KM

nadal będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa. Od 23 grudnia wejdzie w życie korekta rozkładu

jazdy dla tej linii, wraz z którą więcej pociągów KM dojedzie do Łowicza Głównego. 

 

 

 

R6/R61 Warszawa – Szulborze Wielkie/Ostrołęka. Z uwagi na budowę tunelu w Zielonce ruch pociągów na

odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka będzie się odbywał jednotorowo, przez co zmniejszy się liczba

kursujących pociągów KM. Pociągi do/z Szulborza Wielkiego będą jeździć w bezpośredniej relacji z Warszawy

Wileńskiej. Ogólna liczba połączeń do Szulborza Wielkiego zwiększy się względem obecnego rozkładu jazdy

pociągów o dwa kursy. Pojawią się także dwa nowe, bezpośrednie połączenia  

 

z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej w porannym i w popołudniowym szczycie przewozowym. 
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Wiesz na ten temat więcej? Napisz do nas

Linia R7 Warszawa – Dęblin. Na linii rozpocznie się modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa

Wawer. Wraz z kolejnymi etapami prac będą pojawiać się ograniczenia w kursowaniu pociągów KM. Wybrane

połączenia do/z Dęblina będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”. 

 

 

 

Linia R8 Warszawa – Radom Główny – Skarżysko-Kamienna. Na linii pojawią się dwie nowe pary połączeń

przyspieszonych łączących Radom Główny z Warszawą oraz dodatkowy poranny pociąg osobowy (po godz.

6.00) z Warszawy do Radomia Głównego. Ponadto zostanie wydłużona relacja dwóch pociągów

międzyszczytowych do/z Radomia Głównego. Obecnie rozpoczynają one i kończą bieg w Warce. Pociągi

przyspieszone zatrzymają się na dodatkowym przystanku – Radom Gołębiów. Pozostałe pociągi osobowe będą

obsługiwać nowy przystanek Warka Miasto. Wybrane połączenia do/z Radomia będą obsługiwane składami

45WE „Impuls”. 

 

 

 

Z uwagi na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia i nocną przerwę technologiczną, pociąg nr 21644 relacji

Radom (22.31) – Warszawa Wschodnia (1.00) będzie kursował przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem

stacji Warszawa Zachodnia oraz przystanków linii średnicowej. 

 

 

 

Linia R81 Dęblin – Radom. Na odcinku Dęblin – Pionki zostaną uruchomione dwa dodatkowe połączenia.

Dodatkowo, dla poprawy dojazdu do Radomia Głównego, w porannym szczycie komunikacyjnym, od 16 grudnia

zostanie uruchomiony nowy pociąg relacji Pionki (7:12) – Radom Główny (7:35). 

 

 

 

Linia R82 Radom – Drzewica. Na linii pojawią się dwa nowe połączenia z Radomia Głównego do Przysuchy,

które będą skomunikowane z popołudniowym pociągiem „Radomiak”. 

 

 

 

Linia R9 Warszawa – Działdowo Zwiększy się liczba połączeń na odcinku Nasielsk – Ciechanów - Mława o dwa

dodatkowe kursy. Z uwagi na prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia rozkład jazdy ulegnie

zmianie również od 19 grudnia 2021 r. Połączenia lotniskowe będą rozpoczynały i kończyły bieg na stacji

Warszawa Centralna i pojadą do/z Modlina, zatrzymując się na nowym przystanku Warszawa Targówek. 

 

 

 

Linie R91 Nasielsk – Sierpc, R21 Siedlce – Czeremcha, R31 Sierpc – Kutno 

 

 

 

Na wymienionych liniach rozkład pozostanie zbliżony do obecnego. Na stacjach węzłowych zostały nawiązane

skomunikowania zarówno z pociągami KM, jak też z pociągami innych przewoźników.  

 

Tabele z rozkładem jazdy pociągów Kolei Mazowieckich dla poszczególnych linii znajdują się tutaj.

 
 

 
 
 
 

Najnowszy raport RBF już dostępny!
 

Budownictwo infrastrukturalne w PL do 2030 Plany i potencjał wykonawczy 
 
 
 

Skala projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji do roku 2030 w ramach szeregu programów

uchwalonych na poziomie krajowym jest bez wątpienia bezprecedensowa i śmiało można powiedzieć, iż jesteśmy

u progu największego boomu inwestycyjnego w historii polskich dróg i kolei. Wykonanie tak ambitnego planu

stanowi ogromne wyzwanie i wymagać będzie szeregu działań analitycznych i przygotowawczych. Prezentowany

raport na temat perspektyw budownictwa infrastrukturalnego w Polsce ma w swoim zamyśle stanowić próbę

oszacowania skali inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku wraz z opisem

zidenty�kowanych szans i zagrożeń. W tymże celu dokonano analizy dostępnych danych oraz przede wszystkim

przeprowadzono ocenę przyszłych perspektyw z punktu widzenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Co

szczególnie cenne raport ma charakter przekrojowy, opisując zarówno rynek kolejowy, jak i drogowy.  
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Więcej wydarzeń

Śledź nasze wiadomości:

Przystanek Wierna Rzeka gotowy
[zdjęcia]

Pociąg Speno na linii PKP SKM
[�lm]

Więcej fotorelacji

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Zapisz się do newslettera:

Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na:

przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na
podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje
branżowe, marketingowe oraz handlowe.
przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa
(dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych
pochodzących od innych niż TOR podmiotów.

Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.
Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe
przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich
poprawiania.
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POLREGIO
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WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

Pasażer | 06.12.2021 13:23
Koleje Mazowieckie: Podwyżka cen biletów w
Kolejach Mazowieckich wraz z nowym
rozkładem jazdy
Zintegrowany transport | 06.12.2021 12:30
Tramwaje w Gorzowie Wielkopolskim: Gorzów
ze środkami na zakup dodatkowych tramwajów

Pasażer | 06.12.2021 11:52
Polregio: Lepsza i ciekawsza siatka połączeń
regionalnych na zachodnim Pomorzu

Infrastruktura | 06.12.2021 11:45
Elester-PKP: Elester-PKP: „Mega” kolejowa
rozdzielnica prądu stałego

Zintegrowany transport | 06.12.2021 11:30
Tramwaje Szczecińskie: Remonty w Szczecinie.
Tramwaje na Niebuszewie pojawią się później

Pasażer | 06.12.2021 11:00
Linia 216: Olsztyn – Działdowo: Trudno
pogodzić ruch regionalny i dalekobieżny 

Pasażer | 06.12.2021 10:30
Polskie Linie Lotnicze LOT: Fijoł (LOT): 4 mln
pasażerów w 2021. Czekamy na korporacje

Pasażer | 06.12.2021 09:51
Tyskie: Świąteczny pociąg Tyskiego w trasie po
Polsce [zdjęcia,�lm]

Pasażer | 06.12.2021 09:30
Linia 97: Rozkomunikowane pociągi Kolei
Śląskich i Polregio w Żywcu. „Będą zmiany” 

Zintegrowany transport | 06.12.2021 09:00
Tramwaj do Konstantynowa: Remont linii
tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa. Drugie
podejście
Infrastruktura | 06.12.2021 08:00
Kolej Plus: Kolej Plus w Opolskiem. Samorządy
liczą na pomoc ze środków centralnych

Zintegrowany transport | 06.12.2021 07:30
Tramwaj na Ratajczaka: Poznań: Tramwaj na
Ratajczaka z decyzją środowiskową

Tabor i technika | 05.12.2021 11:30
Wagon piętrowy: Transmaszholding z
piętrowym wagonem restauracyjnym dla Kolei
Rosyjskich
Zintegrowany transport | 05.12.2021 11:00
CAF: CAF dostarczy pojazdy do Kanady dla
lekkiej kolei w Calgary

Infrastruktura | 05.12.2021 10:00
Kolej gondolowa: Powstaje kolej gondolowa nad
Soliną

Pasażer | 05.12.2021 09:30
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