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ARRIVA ROZPOCZYNA PRZEWOZY NA NOWYCH LINIACH W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM

W dniu dzisiejszym spółka Arriva RP, jedyny prywatny pasażerski przewoźnik w Polsce, rozpoczęła
realizację nowych zadań przewozowych na liniach zelektryfikowanych w województwie kujawskopomorskim. Przewoźnik został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego we
wrześniu 2012 r.
Na oficjalne rozpoczęcie zadań na nowych liniach Arriva zaprosiła gości na przejazdy pociągami w relacji
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przedpołudniowym. Po przyjeździe pociągu na stację Toruń Główny, odbyło się uroczyste spotkanie w
którym udział wzięli licznie przybyli goście, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Miasta
Torunia, firm współpracujących.

Przetarg w ramach którego realizowana będzie obsługa tych połączeń, ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na konkurencyjnych zasadach z odpowiednim
wyprzedzeniem, wyznacza kierunek nadchodzących zmian. Liberalizacja przewozów kolejowych, jest
właściwą drogą do podniesienia jakości usług przewozowych, przy jednoczesnej oszczędności środków
publicznych. - powiedział Damian Grabowski, Prezes Zarządu spółki.
Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 6 lat i w ostatnich, prowadzonych przez Instytut Sobieskiego,
badaniach podróżnych, 79% respondentów oceniło jakość świadczonych przez Arriva usług jako dobrą
lub bardzo dobrą.

Dzięki efektywnym metodom zarządzania jesteśmy w stanie zagwarantować organizatorom korzystne i
realne warunki realizacji kontraktów, a równocześnie osiągać jedne z najwyższych w branży wskaźników
jakościowych. Obecny kontrakt to 6 mln oszczędności dla budżetu województwa i gwarancja wysokiej
jakości usług, na którą pracują wszyscy pracownicy naszej firmy.
Rozszerzenie działalności na nowe linie jest dla spółki ważnym etapem rozwoju, ale przede wszystkim
oznacza nową jakość kolei regionalnej. Chcemy zmieniać postrzeganie kolei poprzez bycie pewnym i
solidnym partnerem przewozowym. Naszym celem jest zachęcanie nowych osób do korzystania z kolei
i zwiększanie liczby podróżnych. – kontynuował Damian Grabowski.
Marcin Polewicz, Dyrektor Wykonawczy spółki dodał: Kilkumiesięczny okres przygotowywań do nowego

kontraktu był czasem pełnym wyzwań, trudnych decyzji, nieprzewidzianych wydarzeń, ale dzięki w pełni
zmobilizowanemu i wykwalifikowanemu zespołowi jesteśmy gotowi.

Zabezpieczyliśmy odpowiednią ilość taboru wraz ze sprawdzonym zapleczem utrzymaniowym,
zrekrutowaliśmy i wyszkoliliśmy pracowników, we współpracy z naszymi partnerami przygotowaliśmy
ofertę rozkładową obejmującą połączenia międzywojewódzkie oraz zorganizowaliśmy nowoczesną sieć
sprzedaży biletów. Naszą mocną stroną jest lokalne doświadczenie wsparte know–how z wiodącej grupy
transportowej na świecie, której jesteśmy częścią.
W trosce o pełną informację dla podróżnych, spółka od początku listopada prowadziła szeroko zakrojoną
kampanię informacyjną. W dniach poprzedzających wejście w życie nowego rozkładu jazdy oraz przez
najbliższych kilka dni informatorzy Arriva RP są do dyspozycji naszych pasażerów na największych
stacjach regionu, witając podróżnych, przekazując rozkłady jazdy, służąc pomocą. W okolicach dworca
autobusowego we Włocławku przedstawiciele dystrybuują gazetki informacyjne zawierające kupony na
promocyjne przejazdy pociągami spółki. Wzmocnione zostało również dedykowane dla podróżnych
całodobowe stanowisko infolinii.

Dane dotyczące kontraktu
Arriva będzie realizować ponad 70 % regionalnych przewozów kolejowych w województwie kujawsko –
pomorskim. W ramach nowego kontraktu zapewni obsługę w relacjach z Torunia do Jabłonowa
Pomorskiego i Włocławka oraz z Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich i Piły.
W ramach całości swojej działalności, do obsługi zadań wykonywanych dotychczas na liniach
spalinowych oraz przejętych w dniu dzisiejszym na liniach zelektryfikowanych, spółka wykorzystywać
będzie 35 pojazdów, obsługiwać ponad 150 przystanków i stacji oraz wykonywać 3,8 miliona
kilometropociągów rocznie, zatrudniając przy tym 250 osób.

Dane kontaktowe: Biuro Prasowe Spółki Arriva RP -667 651 900 e-mail: joanna.parzniewska@arriva.pl

