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W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2019 r. o numerze W0.033.85.2019 w sprawie jako ści 

świadczonych usług przewozowych Biuro Zarz ądu Centrali spółki PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. (dalej: „Spó łka") przekazuje informacje w przedmiotowej sprawie. 

Informujemy, że Spółka opracowuje rozk ład jazdy na podstawie wniosków składanych przez 

aplikantów/przewoźników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sieci (tekst dostępny 

jest na stronie internetowej Spó łki pod adresem „https://www.plk-sa.pl/dIa-klientow-i-

kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin -sieci/regulamin -sieci -

20182019/"). 

W przedmiotowych wnioskach aplikanci wskazuj ą  planowane relacje, tras ę  przejazdu, godziny 

odjazdu, miejsca i czas postoju poci ągu, zgodnie z którymi opracowywany jest rozk ład jazdy, 

podlegający następnie akceptacji przewo źnika. Spółka może wprowadzić  zmiany do rozk ładu 

jazdy tylko na wniosek aplikanta/przewo źnika, który zamówi ł  dany pociąg — w tym przypadku 

spółki Koleje Mazowieckie — KM sp. z o.o. 

Opracowa ł : 
Kamil Biegaj 
Tel. +48 22 473 34 22 

Spółka wpisana do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie 

XIII Wydzia ł  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 

REGON 017319027 Wysoko ść  kapitału zak ładowego w ca ł o ści wp łaconego: 20 424 936 000.00 zł . 
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„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 	Biuro Handlowe 
03-802 Warszawa 	 tel. (+48 22) 47 37 093 
ul. Lubelska 26 
	

fax (+48 22) 47 38 497 
www.mazowieckie.com.pl  
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Odpowiadaj ąc na pismo skierowane do radnych Powiatu Grodziskiego nr W0.033.85.2019 z dnia 
94.09.2019 r., dotyczące uwag do rozkładu jazdy pociągów uruchamianych przez naszą  Spółkę  w relacji 
Warszawa — Grodzisk Mazowiecki — Skierniewice, Biuro Handlowe Kolei Mazowieckich, odnosz ąc się  
do podniesionej w nim kwestii wprowadzenia zmian do rozk ładów jazdy pociągów przyśpieszonych, 

polegaj ących na wprowadzeniu dodatkowych zatrzymań, uprzejmie informuje, że nie ma możliwości 
uwzględnienia wniosku. 
Wyjaśniamy, że główną  rolą  pociągów przyśpieszonych jest dowóz podró żnych do/z dalej położonych od 
Stolicy rejonów województwa mazowieckiego w optymalnie krótkim czasie. Zatrzymanie na ka żdej stacji 
spowodowałoby wydłużenie czasu przejazdu i utrat ę  przyśpieszonego charakteru poci ągu. Zasada ta 
dotyczy wszystkich linii obs ługiwanych przez KM. 
Nie możemy również  przychylić  się  do wniosku o zamianę  miejsca zatrzymania ze stacji Warszawa 
Centralna na Śródmieście ze względu na wyczerpaną  przepustowo ść  linii średnicowej. 

Numer KRS: 0000222735, S ąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia ł  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego 
Kapitał  zakładowy: 481 909 000,00 zł  • NIP: 1132520369 • REGON: 015876404 
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