
Treść interpelacji nr 51/20 radnego Bartosza Wiśniakowskiego w sprawie  
rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich 

 
działając na podstawie § 22 pkt. 1, 2 Regulaminu Obrad Sejmiku, składam na ręce Pana 
Przewodniczącego interpelację do Marszałka Województwa Mazowieckiego, o następującej 
treści: 
dnia 13 grudnia 2020 r. Koleje Mazowieckie zmieniają rozkład jazdy. Pierwsza korekta 
rozkładu będzie obowiązywać do dnia 13 marca 2021 r. Na trasie Szulborze Wielkie - 
Małkinia - Warszawa dla większości kursów (8 z 12) przewoźnik założył konieczność 
przesiadki na stacji Małkinia. Tzw. rozkład zamknięciowy odbiega znacznie od zgłoszonego 
rocznego rozkładu, gdzie założono przesiadkę dla 4 z 12 połączeń. 
Przewoźnik przyjął długi czas oczekiwania na stacji Małkinia. Dla przesiadki z poc. 10931 na 
poc. 10981 to aż 40 minut. Dla przesiadki z poc. 11984 na poc. 11952 to 24 minuty, z poc. 
10935 na poc. 10983 to 17 minut. 
Zmuszanie podróżnych do przesiadki na stacji Małkinia w celu kontynuacji przejazdu o trzy 
przystanki dalej, jest w mojej ocenie skrajnie nieefektywnym modelem planowania oferty 
przewozowej. Organizator transportu - Marszałek i operator - Koleje Mazowieckie wspólnie 
wprowadzą rozwiązanie, niespotykane nigdzie indziej w Polsce. Przyjęty wariant obsługi 
koleją gmin Zaręby Kościelne i Szulborze Wielkie zniechęci mieszkańców tych miejscowości 
do korzystania z usług mazowieckich pociągów. Wygodniej będzie bowiem dojechać 
samochodem do Małkini niż czekać 40 minut na przesiadkę. 
\N związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy Zarząd Mazowsza jest zdania, że konieczność przesiadek na stacji Małkinia to 
korzystne dla podróżnych rozwiązanie, które zachęci do przejazdów koleją mieszkańców 
gmin Zaręby Kościelne i Szulborze Wielkie? 
2. Czy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego utożsamia się z podjętą przez 
przewoźnika decyzją o zastąpieniu bezpośrednich połączeń, kursami z przesiadką na stacji 
Małkinia? 
3. Kto jest osobą odpowiedzialną w imieniu Kolei Mazowieckich oraz mazowieckiego 
organizatora transportu za przygotowanie oraz zatwierdzenie rozkładu jazdy pociągów relacji 
Szulborze Wielkie - Warszawa? 
4. Jakie działania podejmie mazowiecki organizator transportu w przypadku gdy 
pasażerowie nie będą chcieli korzystać z pociągów wahadłowych Szulborze Wielkie - 
Małkinia? 
Ponadto chciałbym szczegółowo przeanalizować skonstruowany przez Koleje Mazowieckie 
rozkład jazdy pociągów na linii Szulborze Wielkie - Warszawa na okres 13.12.2020 - 
13.03.2021, w związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie: 
a) planu/harmonogramu obiegów pociągów, 
b) wykazu zestawień pociągów, 
c) wykazu pociągów służbowych - dojazdy i zjazdy. 
 


