
Numeracja relacji pociągów KM:

R1 - pociąg z/w kierunku Żyrardów/Skierniewice jadący z/do/przez Warszawę Centrum (Warszawa Centrum                                    

oznacza obszar ograniczony stacjami Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia);

R2 - pociąg z/w kierunku Siedlce/Łuków jadący z/do/przez Warszawę Centrum;

R3 - pociąg z/w kierunku Sochaczew/Łowicz/Płock jadący z/do/przez Warszawę Centrum;

R6 - pociąg z/w kierunku Małkinia/Czyżew jadący z/do/przez Warszawę Centrum;

R7 - pociąg z/w kierunku Pilawa/Dęblin jadący z/do/przez Warszawę Centrum;

R8 - pociąg z/w kierunku Radom/Skarżysko Kamienna jadący z/do/przez Warszawę Centrum;

R9 - pociąg z/w kierunku Ciechanów/Działdowo jadący z/do/przez Warszawę Centrum;     

R30- pociąg z/w kierunku Łowicz/Sochaczew jadący z/do Warszawa Gdańska;

R60 - pociąg z/w kierunku Małkinia/Czyżew jadący z/do Warszawa Wileńska;

R90 - pociąg z/w kierunku Ciechanów/Działdowo jadący z/do/przez Warszawę Gdańską;

R21 - pociąg kursujący z/do Siedlec kierunek z/do Czeremchy;

R31 - pociąg kursujący z/do Kutna kierunek z/do Sierpca;

R61- pociąg kursujący z/do Ostrołęki kierunek z/do Tłuszcza;

R81- pociąg kursujący z/do Radomia kierunek z/do Dęblina;

R82- pociąg kursujący z/do Radomia kierunek z/do Drzewicy;

R91- pociąg kursujący z/do Sierpca kierunek z/do Nasielska;

R92- pociąg kursujący z/do Legionowa kierunek z/do Tłuszcza;

RL - pociągi lotniskowe kursujące w relacji Modlin - Warszawa Lotnisko Chopina - Modlin;

RE(x) - pociągi przyspieszone, zatrzymujące się na wybranych stacjach i przystankach osobowych (x - oznaczenie obszaru 

komunikacyjnego (relacji) do którego jedzie pociąg);

RP(x) - pociągi osobowe, które z przyczyn technicznych nie zatrzymują się na wszystkich przystankach osobowych                                             

(x - oznaczenie obszaru komunikacyjnego (relacji) do którego jedzie pociąg);

Zx - zastępcza komunikacja autobusowa (x - oznaczenie obszaru komunikacyjnego (relacji), do którego jedzie autobus).

(1), (2), …, (7) - dni tygodnia

| - pociąg kursuje bez zatrzymania

< - pociąg kursuje inną drogą

Roczny Rozkład Jazdy Pociągów KM
ważny od 15 grudnia 2019r. do 12 grudnia 2020r.

Obejmuje wszystkie pociągi na terenie działalności Spółki Koleje Mazowieckie

(A) - kursuje od poniedziałku do piątku

(B) - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele

(C) - kursuje w soboty, niedziele i święta

E - pociąg zestawiony z Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

S - kurs obsługiwany autobusem szynowym

[1] - [30] - uwagi odnośnie kursowania pociągów

2 - pociąg zestawiony z wagonów 2 klasy

Objaśnienia:

(D) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

(E) - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

(+) - kursuje w niedziele i święta 


