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 Warszawa, 25 stycznia 2018 r.   

 
OŚWIADCZENIE 
 
 
Zakończenie sprzedaży biletów POLREGIO w systemie KOLEO – Oświadczenie Spółki 
Przewozy Regionalne. 
 
Od dnia 26 stycznia 2018 roku Spółka Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, 
kończy sprzedaż biletów za pośrednictwem portalu internetowego koleo.pl oraz aplikacji 
mobilnej KOLEO. Pragniemy zaznaczyć, że informacje przekazywane przez Astarium  
sp. z o. o., właściciela wspomnianej platformy, wprowadzają Pasażerów i opinię publiczną  
w błąd.  
 
Pragniemy zaznaczyć, że umowa zawarta 26 stycznia 2016 roku obowiązywała do 25 stycznia 
2018 r. Warunkiem dalszej współpracy Spółki Przewozy Regionalne z Astarium sp. z o. o. jest 
spłata całego zobowiązania dotyczącego kar umownych naliczonych zgodnie z wyżej 
wymienioną umową za nieterminowe przekazywanie należności Spółce Przewozy Regionalne 
z tytułu sprzedaży biletów przewoźnika przez system KOLEO. Warunek ten nadal nie został 
spełniony.  
 
Przewozy Regionalne funkcjonują na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, 
zgodnie z zapisami umowy podpisanej przez przewoźnika i Astarium oraz w oparciu o 
podstawowe standardy prowadzenia działalności biznesowej. Informowanie o rzekomym 
„zmuszeniu do zawieszenia sprzedaży biletów” jest nieprawdziwe. W obliczu 
nieuregulowania zobowiązania Astarium względem Przewozów Regionalnych za 
nieterminowe przekazanie należności przewoźnika z okresu sierpień – październik 2017 roku, 
nie ma podstaw do negocjacji warunków nowej umowy. Pragniemy dodać, że do dnia  
25 stycznia 2018 roku Przewozy Regionalne nie otrzymały żadnej propozycji w zakresie 
dalszej współpracy od dnia 26 stycznia 2018 r.  
 
Rozmowy, które Przewozy Regionalne prowadziły ze spółką Astarium odbywały się w IV 
kwartale 2017 roku i dotyczyły kwestii uregulowania kar umownych. Propozycje przekazane 
przez właściciela platformy KOLEO były nie do przyjęcia i odbiegały od rynkowych. Stąd 
jedynym warunkiem dalszej współpracy nadal pozostaje spłata zobowiązań spółki Astarium 
względem Przewozów Regionalnych, czyli spłata pełnej kwoty kar umownych. Po spełnieniu 
tego warunku Spółka Przewozy Regionalne jest otwarta na dalszą współpracę. 
 
 

*** 

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 27%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden 

udział).  
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