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Szanowny Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

ZAPYTANIE 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r.    

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) składam zapytanie w sprawie rezygnacji z kart 

uprawniających do zniżek na przejazdy pociągami regionalnymi w Wielkopolsce. 

 

 

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 

2022 roku w imieniu Pana Radego Marka Sowy i własnym złożyłem ustne zapytanie             

w sprawie rezygnacji z kart uprawniających do zniżek na przejazdy pociągami 

regionalnymi w Wielkopolsce. 

Od mieszkańców naszego województwa wpłynęła do mnie informacja, że 

Wielkopolska z końcem września 2022 roku wycofała swój projekt Karta Wielkopolska, która 

uprawniała do przejazdów ze zniżką w pociągach Kolei Wielkopolskich i POLREGIO. 

Zrezygnowała również jako jedno z dwóch województw ze zniżkowej REGIOKarty, która 

uprawniała do 30-procentowej zniżki na bilety jednorazowe i 15-procentowej zniżki na bilety 

okresowe i sieciowe w pociągach REGIO, przewoźnika, który realizuje dużo połączeń na 

terenie Wielkopolski vide: korzysta z niego bardzo wielu pasażerów. Z REGIOkarty 

zrezygnowało także Województwo Pomorskie, ale które posiada jednak swoją ofertę dla 

pasażerów. Niewykluczone zresztą, że REGIOKarta tam wróci, gdyż od 11 grudnia 2022 r. 

jedynym przewoźnikiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest POLREGIO. Wielkopolska 

natomiast zabrała pasażerom karty zniżkowe i nie zaproponowała w nic zamian.  
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Jak to ma się do kampanii billboardowej w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski 

zachęcającej do jazdy pociągami, czy chwalenia się liczbą pasażerów, którzy skorzystali z 

oferty Kolei Wielkopolskiej? Gdzie w tym wszystkim jest dbanie o pasażera? 

Wnoszę, aby podjąć działania, które wprowadzą na nowo system zniżkowy dla 

podróżujących kolejami, w których udział we własności ma Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

 

               Z poważaniem 

Adam Bogrycewicz 
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