
Rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 13 grudnia 2021 r. 

Szczegóły zmian: 

Trasa Szczecin – Stargard – Łobez – Świdwin – Białogard – Koszalin 

1. Pociąg nr 88228 Szczecin Gł. 18:16 – Koszalin 21:00 będzie kursował od poniedziałku do 

piątku i w niedziele, a w wakacje codziennie (dotychczas pociąg odjeżdżał ze Szczecina 

o godz. 18:50 i kursował wyłącznie w dni robocze, a w wakacje nie kursował w ogóle); 

2. Pociąg nr 80230 Szczecin 19:55 – Koszalin 22:17 – przyspieszenie godzin kursowania o 60 

minut (dotychczasowy odjazd ze Szczecina godz. 20:55); 

3. Pociąg nr 80322 Szczecin Gł. 21:50 – Łobez 23:30 – nowy pociąg (na odcinku Szczecin – 

Stargard będzie kursował w połączeniu z pociągiem do Choszczna – w Stargardzie nastąpi 

rozłączenie obu składów pociągu, pociąg umożliwi powroty z pracy osobom pracującym 

w Stargardzie na „drugą zmianę”, tj. do 22:00); 

4. Pociąg nr 80255 Słupsk 6:20 – Koszalin 7:20 – Szczecin Gł. 9:55 będzie kursował przez cały 

rok w terminie od poniedziałku do soboty (dotychczas kursował tylko w dni robocze, 

a w wakacje nie kursował w ogóle); 

5. Pociąg nr 80253 „Sztorm” Słupsk 17:50 – Koszalin 18:45 – Szczecin Gł. 21:05 – przyspieszenie 

godzin kursowania o 60 minut, dzięki czemu pociąg ułatwi dojazdy do Szczecina pracującym 

na „trzecią zmianę”, tj. od 22:00; 

Trasa Szczecin – Goleniów – Nowogard – Gryfice – Kołobrzeg – Koszalin 

6. Pociąg nr 88620 Gryfice 5:20 – Kołobrzeg 6:05 – Koszalin 6:45 – wydłużenie relacji do 

Koszalina (dotychczas pociąg kursował w relacji Gryfice - Kołobrzeg); 

7. Pociąg nr 88624 Szczecin Gł. 8:12 – Kołobrzeg 10:45 – Koszalin 11:35 – rozszerzenie terminu 

kursowania do codziennego oraz wydłużenie relacji do Koszalina (dotychczas pociąg kursował 

wyłącznie w weekendy i święta w relacji Szczecin - Kołobrzeg); 

8. Pociąg nr 88630 Szczecin Gł. 16:20 – Kołobrzeg 18:40 – Koszalin 19:30 – wydłużenie relacji 

do Koszalina, w początkowym okresie pociąg będzie kursował z pominięciem lotniska (dotych-

czas pociąg kursował w relacji Szczecin - Kołobrzeg); 

9. Pociąg nr 88636 Szczecin Gł. 22:15 – Nowogard 23:12 – Kołobrzeg 0:30 – opóźnienie godzin 

kursowania o około 50 minut oraz skrócenie relacji do Nowogardu w dniach od poniedziałku 

do czwartku i w niedziele; w piątki tak jak dotychczas pociąg będzie kursował w relacji 

Szczecin – Kołobrzeg; 

10. Pociąg nr 80641 Nowogard 4:46 – Szczecin Gł. 5:50 – skrócenie relacji pociągu (dotychczas 

kursował w relacji Kołobrzeg – Szczecin – na odcinku Kołobrzeg – Nowogard obserwowano 

znikome zainteresowanie podróżnych tym połączeniem);   



11. Pociąg nr 88689 Koszalin 7:37 - Kołobrzeg 8:26 - relacja pociągu zostanie wydłużona do 

Szczecina  (przyjazd godz. 11:30); 

12. Pociąg nr 88687 Koszalin 16:40 – Kołobrzeg 17:20 – Szczecin Główny (przyjazd. 20:25) – 

wydłużenie relacji do Szczecina (dotychczas kursował pociąg relacji Kołobrzeg – Szczecin);  

 

Trasa Szczecin – Wałcz – Piła 

 

13. Pociąg nr 88320 Stargard 4:32 – Piła Gł. 7:00 – zmiana terminu kursowania na: kursuje od 

poniedziałku do soboty (dotychczas codziennie) – zmiana jest wynikiem obserwacji, podczas 

których stwierdzono znikome zainteresowanie podróżami tym pociągiem w niedziele; 

14. Pociąg nr 88311 Piła 7:35 – Szczecin Gł. 11:30 – zmiana terminu kursowania na: kursuje od 

poniedziałku do soboty (dotychczas codziennie);  

15. Pociąg nr 88322 Szczecin Gł. 7:50 – Piła Gł. 10:50 – zmiana terminu kursowania na: w okresie 

do 27 marca i od 26 września kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele, a w okresie od 

28 marca do 25 września codziennie (dotychczas codziennie); 

16. Pociąg nr 88313 Piła 11:40 – Szczecin Gł. 14:40 – zmiana terminu kursowania na: w okresie 

do 27 marca i od 26 września kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele, a w okresie od 

28 marca do 25 września codziennie (dotychczas codziennie). 

 

Trasa Darłowo – Sławno – Słupsk – uruchomienie trzeciej pary bezpośrednich pociągów relacji 

Darłowo – Słupsk – Darłowo  

 

17. Pociąg nr 80994 Darłowo 14:42 – Sławno 15:04 będzie kursował w bezpośredniej relacji do 

Słupska (przyjazd godz. 15:35) w terminie od poniedziałku do piątku i w niedziele; 

18. Pociąg nr 80999 będzie kursował w relacji Słupsk 15:41 – Darłowo 16:40 (dotychczas 

kursował w relacji Sławno – Darłowo)  od poniedziałku do piątku i w niedziele. 

 

Trasa Kołobrzeg - Białogard 

19. Pociąg nr 88983 Białogard 6:55 – Kołobrzeg – rozszerzenie terminu kursowania - będzie 

kursował codziennie oprócz wielkich świąt (dotychczas od poniedziałku do soboty opr. świąt); 

20. Pociąg nr 88966 Kołobrzeg 19:32 – Białogard będzie kursował codziennie oprócz świąt 

(dotychczas od poniedziałku do piątku i w niedziele oprócz świąt). 

Trasa Szczecin – Świnoujście (sezon letni i wrzesień 2022): 

W sezonie letnim oraz we wrześniu 2022 roku na trasie Szczecin – Świnoujście uruchomionych 

zostanie pięć par dodatkowych pociągów kursujących w weekendy. Szczegóły opublikowane 

zostaną w maju 2022 roku. 


