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Zaplanuj podróż z POLREGIO na Mapach Google’a  
 
Od kilku dni rozkład jazdy pociągów POLREGIO można sprawdzić także na Mapach Google’a. Dzięki 
temu rozwiązaniu pasażerowie największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego w Polsce  
w prosty sposób mogą zaplanować podróż. 

Aby skorzystać z tego nowego narzędzia, należy wejść na stronę www.google.pl/maps lub 
zainstalować aplikację Mapy Google. Następnie trzeba kliknąć ikonę „Wyznacz trasę” oraz wybrać 
opcję „Transport publiczny”. Ostatnim krokiem jest wpisanie skąd i dokąd zamierzamy się udać. –  
Warto zwrócić uwagę, że nowa funkcjonalność pozwala na planowanie podróży z punktu A do punktu 
B z uwzględnieniem połączeń komunikacji miejskiej, pociągów oraz dojścia do przystanków – mówi 
Michał Stilger z biura prasowego POLREGIO. Z planowania trasy za pomocą Map Google’a można 
korzystać również poprzez smartfony oraz tablety.  

Połączenia POLREGIO można też sprawdzić za pośrednictwem: Portalu Pasażera PKP PLK, na stronie 
rozkład-pkp.pl, w aplikacji Bilkom oraz w takich wyszukiwarkach jak e-podróżnik.pl, Jakdojade czy 
KOLEO.  
 
POLREGIO oferuje swoim pasażerom unikatową siatkę połączeń. Pociągi Przewozów Regionalnych 
kursują w większości regionów kraju, docierając także do miejscowości nieobsługiwanych przez 
innych przewoźników. Kilka lat temu spółka postawiła na zintegrowany transport. Honoruje  
i sprzedaje bilety większości operatorów kolejowych, a z połączeń POLREGIO korzystają także 
pasażerowie komunikacji miejskiej z wielu polskich aglomeracji. W tym roku POLREGIO rozpoczęło 
współpracę z przewoźnikami autobusowymi. 
  

 

*** 

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 

Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu 

roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku 

kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% 

i jeden udział). 
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