
Nowoczesna   kolej   regionalna,   która zapewnia  bezpieczne  podróżowanie, docierając do  dużych i małych miejscowości 
we wszystkich regionach kraju. 
Istniejemy  po  to,  aby nasi pasażerowie każdego dnia mogli wygodnie i sprawnie przemieszczać się bez względu na to, gdzie mieszkają.

Nasza historia Strategia

Wizja
Największy przewoźnik regionalny, który wyznacza standardy i cieszy się doskonałą reputacją wśród klientów 
i partnerów biznesowych. 

Modernizujemy się, ponieważ chcemy świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie oraz wyznaczać kierunki rozwoju pasażerskiego 
transportu  kolejowego. Chcemy być postrzegani jako bezpieczny, komfortowy przewoźnik pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich 
starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch 
w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. Wierzymy,  że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, 
z której Wy, nasi klienci, i my, kolejarze, będziemy dumni. 

Dla skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznaczamy następujące cele:
świadczenie usług transportowych z zachowaniem standardów zgodnych z normami europejskimi,
zwiększenie zaufania pasażerów do świadczonych przez spółkę usług,
podnoszenie bezpieczeństwa podróży w uruchamianych przez spółkę pociągach, zgodnie z przyjętą Polityką bezpieczeństwa,
zapewnienie  pasażerom  informacji o dostępności, funkcjonalności i zasadach korzystania z oferowanych przez spółkę usług,
zwiększanie dostępności przewozów dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej.

01.10.2001
Utworzenie na bazie Sektora PKP Przewozów Pasażerskich 

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. świadczą usługi w całym 
kraju w oparciu o 16 zakładów.

22.12.2008
Przeniesienie udziałów  Spółki z PKP S.A. na samorządy wszystkich 

województw, tym samym opuszczenie Grupy PKP S.A.

01.12.2008
Przekazanie całego segmentu międzywojewódzkich połączeń 
pospiesznych do PKP Intercity S.A.

08.12.2009
Formalna zmiana nazwy na Przewozy Regionalne spółka z. o.o. poprzez 
usunięcie skrótu PKP. Zmianie tej towarzyszył rozpoczęty w połowie 
listopada 2009 r. rebranding: nowe logo, nowe barwy korporacyjne 
(błękit, granat, zieleń).01.01.2014

W miejsce dotychczasowej struktury zakładów - utworzenie 
14 oddziałów i Zakładu  Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu.

04.11.2015
Przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. większości udziałów 
w spółce (50% i jeden udział) i pozostawienie pozostałych udziałów 
samorządom wszystkich województw. Rozpoczęcie procesu kompleksowej 
restrukturyzacji Spółki.

10.11.2016
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników decyzji o wprowadzeniu na rynek 

nowej marki konsumenckiej POLREGIO. 8 grudnia 2016 r. 
Przewozy Regionalne sp. z o.o. oficjalnie zaprezentowały elementy nowej 

identyfikacji wizualnej, m.in. logotyp i barwy firmowe.
31.12.2016
odnotowanie po raz pierwszy w 15-letniej historii przez Przewozy 
Regionalne sp. z o.o. dodatniego wyniku finansowego na wszystkich 
poziomach, generującego zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł.11.09.2018

Inauguracja przez nową markę POLREGIO ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej REGIObohater pod hasłem „Polska jest silna siłą regionów”, 

która została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

31.12.2018 
Zakończenie z sukcesem procesu restrukturyzacji Spółki.

03.09.2020 
Wyjście z definicji Spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej.

20.04.2021  
Wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania 
Przewozy Regionalne sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 
770 303 500 PLN, do którego doszło w 2015 roku  przyznając, że jest ono zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

23.01.2020
Zmiana nazwy z Przewozy Regionalne sp. z o. o. na POLREGIO sp. z o. o. w celu 

ujednolicenia nazwy Spółki z dotychczasową identyfikacją wizualną opartą o 
markę POLREGIO.

12.12.2020 
Zakończenie procesu zawierania umów PSC z 15 Województwami, z których 

większość, po raz pierwszy w historii Spółki została podpisana na 10 lat.
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POLREGIO siłą regionów
#ekologicznie 
#ekonomicznie 
#nowocześnie
POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. 
Od 20 lat istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia 
wygodnie i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować swoje 
plany. Bez względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście 
– chcemy im ułatwić dojazd do ważnych miejsc, takich jak: praca, szkoła, 
urzędy, sklepy i oczywiście dom. Dzięki najszerszej siatce połączeń, 
którą od lat tworzymy z myślą o naszym kliencie do wielu miejsc 
docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez 
wyjątku mógł korzystać z kolei w swoim regionie. Modernizujemy się, 
ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa 
dla Klientów, a dla regionów będziemy atrakcyjnym partnerem 
pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi
i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia 
i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. 
Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą 
budować przyjazną kolej, z której Wy, nasi Klienci, i my, 
kolejarze, będziemy dumni.



Sieć połączeń marki POLREGIO
Udział przewoźników w rynku wg liczby pasażerów w 2021 r.*

Struktura właścicielska

POJAZDY NOWE
ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE
  

EN96A ELF 2
  

AUTOBUSY SZYNOWE
  
  
  

SA139 LINK
    
  
  

POJAZDY ZMODERNIZOWANE

EN57ALC/EN57ALD
  

EN57FPS
  

ED72AC  
  
  

Nasze dane Nasze inwestycje 
nowy i modernizowany tabor

ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE
  

* dane za I kwartał 2021 r. na podstawie danych UTK

ED78 IMPULS
  

POLREGIO 25,46%

Koleje Mazowieckie 21,17%

Pozostali 0,01%

Arriva RP 0,78%

Koleje Małopolskie 1,92%

ŁKA 2,74%

WKD 2,01%

Koleje Wielkopolskie 3,67%

Koleje Dolnośląskie 4,56%

Koleje Śląskie 6,10%

SKM Warszawa 6,70%PKP Intercity 11,98%

PKP SKM 12,91%

Woj. Mazowieckie 6,75%

Woj. Wielkopolskie 4,85%

Woj. Śląskie 4,60%

Woj. Dolnośląskie 3,65%

Woj. Pomorskie 3,55%

Woj. Małopolskie 3,20%

Woj. Kujawsko-Pomorskie 2,90%

Woj. Zachodniopomorsike 2,90%

Woj. Łódzkie 2,85%

Woj. Lubelskie 2,75%

Woj. Warmińsko-Mazurskie 2,65%

Woj. Podkarpackie 2,45%

Woj. Podlaskie 1,90%

Woj. Lubuskie 1,80%

Woj. Opolskie 1,70%

Woj. Świętokrzyskie 1,50%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

50% +1 udział       

1  500 

Zatrzymujemy się na 
ponad 1900 stacjach w 

miastach i miasteczkach

Każdego dnia na trasy 
wyrusza średnio 

1500 pociągów

Najszersza sieć 
dystrybucji biletów

1,5 mld

Nowoczesne terminale 
i możliwość płatności kartą 

na pokładzie każdego 
pociągu

1  900 

1,5 mld kilometrów przejechały 
nasze pociągi w ciągu 20 lat

2,5 mld

72 mln KASA

2,5 mld pasażerów 
przewieźliśmy przez 20 lat

Każdego roku z naszych 
usług korzysta blisko 72 mln 

podróżnych

Od 20 lat istniejemy 
na rynku polskim

Innowacyjny portal dla osób 
z niepełnosprawnościami

"Podróż bez barier"

20 lat
największy przewoźnik 

pasażerski w Polsce
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