
Arriva w Polsce i Europie 



Grupa Arriva 

• Posiadamy doświadczenie w transporcie pasażerskim.• Jesteśmy wiodącym ogólnoeuropejskim operatorem na rynku usług 

14
krajów 

+2.2 mld
pasażerów 
rocznie

60,000
pracowników

• Posiadamy doświadczenie w transporcie pasażerskim.

• Dostarczamy rozwiązania transportowe dla lokalnych samorządów i 
krajowych władz państwowych, zarządów transportu miejskiego 

• Jesteśmy ekspertem w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań 
transportowych, które łączą ludzi, wspólnoty lokalne oraz gospodarki.

• Jesteśmy wiodącym ogólnoeuropejskim operatorem na rynku usług 
transportowych.

• Realizujemy ponad 2.2 mld  przewozów pasażerskich w 14 krajach 
Europy każdego roku.

• Jesteśmy częścią Grupy Deutsche Bahn (DB) odpowiedzialną za 
rozwój transportu pasażerskiego w innych krajach 



Grupa Arriva – gdzie jesteśmy? 

Chorwacja
270 pracowników, 125 autobusów.

Czechy
3,100 pracowników, 1,960 autobusów, 
5 pociągów

Dania
3,800 pracowników, 1,180 autobusów, 
43 pociągi, 400 aut car-sharing, 4 promów

Wegry
1,170 pracowników, 420 autobusów

Włochy

Portugalia
5,800 pracowników, 3,455 autobusów,
18 pociągów, 126 tramwajów

Serbia
770 pracowników, 295 autobusów 

Słowacja
2,390 pracowników, 1,335 autobusów 

Słowenia
980 pracowników, 550 autobusów 

Hiszpania 
900 pracowników, 455 autobusów Włochy

3,330 pracowników, 2,350 autobusów, 
6 tramwajów, 4 promy

Holandia
3,500 pracowników, 1,020 autobusów, 
101 pociągów, 13 promów

Polska
1,200 pracowników, 560 autobusów, 30 
pociągów

900 pracowników, 455 autobusów 

Szwecja
3,190 pracowników, 755 autobusów , 
161 pociągów, 51 tramwajów 

Wielka Brytania 
29,500 pracowników, 5,250 autobusów,
769 pociągów, 450 ambulansów 



Obszary działania 

Skala naszej działalności oraz zdobyte doświadczenie oznacza, że możemy świadczyć usługi wykorzystując różne środki transportu:

Autobusy Pociągi Tramwaje i Metro Samochody i 
Ambulanse

Promy wodne

• Przewozy lokalne
• Usługi komercyjne
• Usługi na podstawie umów
• Przewozy szkolne
• Usługi wykonywane na 

podstawie przetargów 
publicznych

• Przewozy 
międzymiastowe

• Linie podmiejskie
• Linie dalekobieżne
• Zarządzanie dworcami
• Linie naziemne i 

podziemne
• Utrzymanie taboru

• Promy portowe/rzeczne
• Usługi na podstawie 

umów

• Carsharing
• Transport sanitarny 

pacjentów
• Transport na specjalne 

potrzeby edukacyjne
• Transport na potrzeby 

opieki społecznej

• Spółki Joint venture
• Usługi na podstawie 

umów
• Zarządzanie stacjami
• Linia naziemne i 

podziemne
• Utrzymanie taboru

Autobusy Pociągi Tramwaje i Metro 
Ambulanse



Arriva w Polsce 

52 miliony euro przychodu
(Autobusy 70%, Kolej 30%)

40 milionów podróżnych 
rocznie 

8 województw w Polsce

10 millionów pasażerów 
w komunikacji miejskiej 

Jedyny autobusowo –
kolejowy operator w 
Polsce

Pierwszy i jedyny prywatny 

operator kolejowy w Polsce

1300 pracowników 

35 pociągów
531 autobusów 

36,2 mln kilometrów (Autobusy)
2,4 mln kilometrów (Kolej )

Usługi dodatkowe 
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