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KOMUNIKAT PRASOWY      Szczecin, 7 lipca 2017 r. 

 

 
Wspólne połączenia POLREGIO i PKS w Zachodniopomorskiem  
 
POLREGIO wspólnie z PKS Kamień Pomorski stworzyło trzy nowe połączenia do nadmorskich 
miejscowości. Teraz ze Szczecina do Niechorza, Międzywodzia, Pobierowa czy Rewala będzie 
można dojechać, kupując jeden kolejowo-autobusowy bilet. Nowa oferta to także lepiej 
dopasowane godziny kursowania pociągów do PKS-ów. 
 
Wspólne przewozy realizowane przez POLREGIO i PKS Kamień Pomorski to połączenia na trasach do 
miejscowości położonych nad Bałtykiem oraz Zalewem Szczecińskim: 
 
* Szczecin – Kamień Pomorski – Pobierowo – Pustkowo – Trzęsacz – Rewal – Niechorze 
(pociąg na odcinku Szczecin – Kamień Pom. + autobus na odcinku Kamień Pom. – Niechorze), 
 
* Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie 
(pociąg na odcinku Szczecin – Kamień Pom. + autobus na odcinku Kamień Pom. – Międzywodzie), 
 
* Szczecin – Międzyzdroje – Wapnica – Lubin 
(pociąg na odcinku Szczecin – Międzyzdroje + autobus na odcinku Międzyzdroje – Lubin). 
 
Przykładowe ceny biletów normalnych: 
* Szczecin – Niechorze: 19,5 zł (12,5 zł za pociąg POLREGIO + 7 zł za autobus PKS Kamień Pom.), 
* Szczecin – Międzywodzie: 17,5 zł (12,5 zł za pociąg POLREGIO + 5 zł za autobus PKS Kamień Pom.), 
* Szczecin – Lubin: 21,5 zł (16,5 zł za pociąg POLREGIO + 5 zł za autobus PKS Kamień Pom.). 
 
Na części trasy obsługiwanej przez pociągi POLREGIO honorowane są ulgi ustawowe, co oznacza, że 
studenci płacą za bilet o 51% mniej, a uczniowie korzystają z 37-procentowej zniżki. Osoby powyżej 
60. roku życia mogą kupić bilety w ofercie REGIO Senior, dzięki której koszt podróży pociągiem będzie 
niższy o 25%. 
 
Umowa z PKS Kamień Pomorski to kolejny etap integracji regionalnych przewozów kolejowych  
z autobusowymi. W połowie stycznia br. zarząd POLREGIO oraz przedstawiciele PKS-ów z różnych 
regionów kraju podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie integracji transportu 
kolejowego i komunikacji autobusowej. Przewoźnicy zadeklarowali wówczas rozwój kooperacji  
w zakresie koordynacji oferty przewozowej oraz ułatwień w kupnie biletów. Podpisano już kilka 
umów, m.in. z: Polbusem PKS Wrocław czy PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. – PKS Kamień Pomorski 
to pierwszy przewoźnik spoza grupy sygnatariuszy styczniowego porozumienia, z którym 
nawiązaliśmy współpracę. Tym bardziej cieszymy się, że dołączył do nas teraz: to znak, że nasz projekt 
integrowania transportu kolejowego z autobusowym zyskuje uznanie – mówi Michał Stilger z biura 
prasowego POLREGIO. 

http://www.polregio.pl/
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Rozkłady jazdy dostępne są m.in. na portalu e-podróżnik.pl, na którym od razu można kupić bilety. 
Więcej informacji o wspólnej ofercie POLREGIO i PKS Kamień Pomorski można znaleźć na stronie: 
https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/pkskamienpomorski/ 
 
 

 

*** 

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). 

  
  
 
 Szczegółowe informacje: 
  
 Michał Stilger 
 główny specjalista ds. PR 
 POLREGIO 
 (Przewozy Regionalne sp. z o.o.) 
 tel. 783 824 574 
 e-mail: rzecznik@p-r.com.pl 
 
 Przemysław Tarasiewicz  
 rzecznik prasowy Oddziału 
 POLREGIO 
 (Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
 Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie) 
 tel. 695 323 508 
 e-mail: rzecznik.szczecin@p-r.com.pl 
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