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KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 21 czerwca 2017 r. 
 
 
 

 
Zarząd POLREGIO w komplecie 
 
21 czerwca br. Rada Nadzorcza Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO, powołała 
Annę Lenarczyk na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego. Od dziś Spółką kieruje 
trzyosobowy Zarząd. 
 
Anna Lenarczyk jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończyła także studia 
podyplomowe, m.in. na Politechnice Warszawskiej (Integracja z Unią Europejską w transporcie) oraz 
w Szkole Głównej Handlowej (Marketing i Programowanie Produkcji Usług Kolejowych). Z sektorem 
kolejowych przewozów pasażerskich związana od kilkudziesięciu lat. Doświadczenie zdobywała na 
stanowiskach bezpośrednio związanych z tworzeniem regulacji prawnych dotyczących odprawy 
podróżnych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, analizą efektywności ofert, organizowaniem 
sprzedaży usług oraz wdrażaniem nowych kanałów dystrybucji. Od kilkunastu lat odpowiada za 
współpracę z organizatorami przewozów, tworzenie oferty przewozowej oraz kreowanie polityki 
cenowej i taryfowej największych ogólnopolskich oraz regionalnych przewoźników kolejowych: 
Przewozów Regionalnych, PKP Intercity i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W Przewozach Regionalnych 
– na różnych stanowiskach menedżerskich – w latach 2001-2012 oraz od czerwca 2016 roku. Od 29 
marca do 20 czerwca 2017 r. pełniła funkcję Prokurenta. 21 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza 
powołała Annę Lenarczyk na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego. 
 
Więcej informacji o Zarządzie i Radzie Nadzorczej Przewozów Regionalnych można znaleźć na stronie 
internetowej: polregio.pl/pl/o-firmie/zarzad-i-rada-nadzorcza/ 
  

 

 

 

 

*** 

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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