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Jeden bilet, wiele podróży 
 
Jeśli planujesz podróże koleją nad morze, w góry czy na Mazury, to od 1 czerwca br. na  
e-podróżnik.pl możesz wyszukać połączenia i kupić bilet online na przewozy realizowane przez 
POLREGIO. Dostępna w serwisie oferta POLREGIO to efekt umowy o współpracy podpisanej między 
spółką Teroplan – właścicielem ogólnopolskiej wyszukiwarki e-podróżnik.pl i Przewozami 
Regionalnymi, największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce oraz właścicielem 
marki POLREGIO.  
 
Serwis e-podróżnik.pl to największa i najpopularniejsza wyszukiwarką połączeń, która przeszukuje 
rozkłady jazdy ponad 1000 polskich i zagranicznych firm przewozowych. Swoim użytkownikom 
udostępnia także bilety blisko 300 przewoźników autobusowych i kolejowych, w tym także na 
podróże na trasach międzynarodowych.  
 
Teraz osoby korzystające z portalu będą mogły kupować bilety online na połączenia kolejowe 
realizowane przez POLREGIO. Pasażerowie, którzy zechcą podróżować z POLREGIO, mają do 
dyspozycji tysiące połączeń. Każdego dnia w całym kraju podróżni mogą skorzystać z ponad 1800 
stacji, na których zatrzymują się pociągi największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego. 
 
– Możliwość zakupu biletu na portalu e-podróżnik.pl to kolejne udogodnienie dla naszych pasażerów. 
Chcemy integrować publiczny transport pasażerski, stąd współpracujemy z coraz większą liczbą 
przewoźników – nie tylko kolejowych, ale też autobusowych i miejskich. Rozpoczęcie sprzedaży 
naszych biletów na kolejnej platformie doskonale wpisuje się w nasz nowy model funkcjonowania. 
Chcemy, aby jak najwięcej Polaków, także tych, którzy mieszkają nieco dalej od tras kolejowych, 
mogło korzystać z naszej rozbudowanej siatki połączeń – powiedział Krzysztof Zgorzelski, Prezes 
POLREGIO. 
 
– Współpraca z POLREGIO to prawdziwy krok milowy w zakresie poszerzenia oferty kolejowej 
dostępnej na e-podróżnik.pl. To przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy  
w łatwy sposób będą mogli zaplanować swoją podróż, także tę z przesiadkami na inne środki 
transportu. Dzięki szerokiej ofercie połączeń kolejowych i autobusowych portal umożliwi im wybranie 
optymalnego połączenia oraz zakup biletów online w atrakcyjnych cenach – mówi Andrzej 
Soroczyński, prezes firmy Teroplan.  
 
e-podróżnik.pl jako jedyna wyszukiwarka w Polsce pokazuje połączenia z dowolną liczbą przesiadek, 
między różnego typu środkami transportu. Oferuje także pasażerom możliwość zakupu biletów 
zintegrowanych – jednego biletu na połączenia kolejowo-autobusowe oraz na połączenia 
skomunikowane i jednego biletu na połączenia autobusowe z przesiadką. 

 

http://www.polregio.pl/


KRS: 0000031521 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego 

NIP: 526 25 57 278, REGON 017319719 

Kapitał Zakładowy: 1 540 606 000,00 zł 

www.polregio.pl 

 

*** 
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). 31 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne, po raz pierwszy w swojej 15-letniej, odnotowały dodatni wynik finansowy na 
wszystkich poziomach, osiągając zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł. Już w 2017 roku na tory wyjadą nowe i w pełni zmodernizowane 
pociągi. 
 

 

*** 
e-podróżnik.pl to największa na polskim rynku wyszukiwarka krajowych i międzynarodowych rozkładów jazdy: autobusowych, kolejowych  
i komunikacji miejskiej – ponad 1000 firm przewozowych. Pasażerowie mogą  w serwisie kupować także bilety online blisko 300 krajowych 
i międzynarodowych przewoźników, również realizujących przejazdy w systemie door to door. Jako jedyna wyszukiwarka w Polsce pokazuje 
połączenia z dowolną liczbą przesiadek, między różnego typu środkami transportu. Serwis pozwala zaplanować podróż „od adresu do 
adresu” zarówno publicznym transportem międzymiastowym (drogowym i kolejowym), jak i miejskim. e-podróżnik.pl znajduje się  
w pierwszej piątce największych turystycznych portali internetowych w Polsce. Miesięcznie korzysta z niego ponad 5 milionów 
użytkowników. Strona dostępna jest w wielu wersjach językowych m.in. angielskiej, niemieckiej, czeskiej, ukraińskiej, rosyjskiej.  

 
  
 
 Szczegółowe informacje: 
 Michał Stilger 
 główny specjalista ds. PR 
 POLREGIO 
 (Przewozy Regionalne sp. z o.o.) 
 tel. kom. +48 783 824 574 
 e-mail: rzecznik@p-r.com.pl  
  
 Aleksandra Markowska 
 www.e-podróżnik.pl 
 aleksandra.markowska@e-podroznik.pl  
 tel. kom.: +48 694 429 960 
 fax: (12) 399 44 10 
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