Katowice, 03.01.2017 r.

2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich
Szanowni Państwo,
Z uwagą obserwujemy przekrój wiekowy i zawodowy pasażerów Kolei Śląskich. Jedną z największych
i najważniejszych grup naszych klientów są studenci – zarówno dojeżdżający codziennie z domu na uczelnie,
jak również odbywający cotygodniowe podróże do akademików czy na stancje.
Ponieważ w naszym regionie jest szczególnie dużo uczelni wyższych oraz różnego typu filii i wydziałów
zamiejscowych – zarówno w dużych ośrodkach miejskich jak i w mniejszych miejscowościach – podróże
studenckie w różnych kierunkach stanowią spory odsetek naszej pracy przewozowej. Nie zapominamy też
o wszelkiego typu dodatkowych wyjazdach związanych z turystyką, spędzaniem wolnego czasu, różnego
rodzaju juwenaliami czy innymi imprezami.
W związku z powyższym Koleje Śląskie – w ramach swojej misji – podjęły inicjatywę zwrócenia w roku 2017
szczególnej uwagi na studentów i ich potrzeby. Chcemy, by odbywało się to w sposób wielotorowy, m.in. poprzez:
•

Nawiązanie stałej współpracy z uczelniami i samorządami studenckimi w zakresie kreatywnego
wsłuchiwania się w potrzeby środowiska, jak również rozwijania relacji partnerskich
poprzez wspieranie procesu kształcenia praktycznego w różnych dziedzinach.

•

Zachęcanie do korzystania z transportu publicznego przez coraz większą liczbę studentów,
promowanie kolei jako wygodnego, taniego i bezpiecznego środka komunikacji zbiorowej, a zarazem
rzeczywistego integratora środowiskowego przy współudziale social media.

•

Reagowanie na informacje dotyczące ew. modyfikacji rozkładów jazdy pod potrzeby studentów
poszczególnych uczelni – tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym – zaocznym.

•

Rozwijanie oferty przewozowej o dowóz zsynchronizowaną komunikacją autobusową ze stacji
kolejowej do uczelni tam, gdzie nie są one położone w bezpośredniej bliskości lub obecna oferta
komunikacji publicznej (drogowej) nie jest wystarczająca.

W tym celu już teraz informujemy o zamiarze podjęcia dwóch działań, które mają zachęcić do korzystania
z transportu publicznego, a w szczególności kolejowego:
1.

Uruchomienie dodatkowych nocnych pociągów pomiędzy stacjami Katowice – Tychy Lodowisko –
Gliwice – Dąbrowa Górnicza od 1 maja do 31 października 2017 r. w piątki i soboty. Analiza
frekwencji da nam asumpt do decyzji o utrzymaniu tych połączeń w przyszłości, być może
we wszystkie dni tygodnia lub również w innych miejscowościach.

2.

Bilet miesięczny za symboliczną złotówkę dla wszystkich studentów 1. roku studiów 1. stopnia lub
szkoły pomaturalnej obowiązujący w październiku 2017 r. na przejazdy pomiędzy miejscem
zamieszkania a uczelnią. Bilet ten będzie można otrzymać w Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich
na dworcu w Katowicach po okazaniu dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie studiów na uczelni
wyższej lub w szkole pomaturalnej oraz dokumentu tożsamości.

Zachęcamy środowisko akademickie do współpracy we wszystkich obszarach. Miejcie wpływ!
Zachęcamy do kontaktu pod adresem: student@kolejeslaskie.com
Zapraszamy przedstawicieli uczelni oraz organizacji i samorządów studenckich na konsultacje naszego projektu.
Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 w sali 110 o godz. 10:00.
Z poważaniem
Wojciech Dinges
Prezes Zarządu
Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

tel.: +48 32 494 06 63
fax: +48 32 494 06 62
sekretariat@kolejeslaskie.com
www.kolejeslaskie.com

NIP: 9542699716
REGON: 241592956
KRS: 0000357114, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 103.605.000,00 zł
Rachunki bankowe:
Bank PEKAO S.A. 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200
BGK 56 1130 1091 0003 9091 1720 0001

