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INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 15 czerwca 2018 r. 
 
 
BILETY POLREGIO DOSTĘPNE POPRZEZ PLATFORMĘ KOLEO  

 

15 czerwca w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorstwa i Technologii, z udziałem minister 

Jadwigi Emilewicz, nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy spółkami Przewozy Regionalne  

i Astarium, właścicielem technologii KOLEO. Od lipca br. pasażerowie będą mogli 

ponownie kupić bilety na pociągi POLREGIO poprzez platformę i aplikacje mobilne KOLEO.  

 

– Każda forma współpracy małych firm z dużymi przynosi obopólne korzyści. Podpisana dziś 

umowa wpisuje się w nasz cel jakim jest wzmacnianie tej symbiozy. Administracja publiczna 

również zmienia swoje podejście do mniejszych graczy na rynku. Temu służy zaproponowana 

przez nas koncepcja nowego prawa zamówień publicznych – powiedziała minister 

przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

 

 – Naszym priorytetem jest powszechność oferty i osiągamy ten cel dzięki wprowadzaniu 

szerokiej gamy kanałów sprzedaży biletów na pociągi POLREGIO. Obecnie są one dostępne 

nie tylko w tradycyjnym okienku kasowym czy u konduktora, ale również w Internecie m.in. 

poprzez innowacyjne platformy i aplikacje jak KOLEO. Jesteśmy otwarci na nowe 

rozwiązania, bowiem opieranie naszej strategii sprzedaży na wysokiej dostępności oferty 

przynosi zadowolenie pasażerów i pozytywne efekty biznesowe – powiedział Krzysztof 

Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych.  

 

Bilety jednorazowe oraz okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) zakupione poprzez 

KOLEO będzie można okazać na ekranie urządzenia mobilnego lub w formie wydruku. 

 

– Umowa na sprzedaż biletów Przewozów Regionalnych poprzez platformę i aplikacje 

mobilne KOLEO to dowód uznania dla projektu i technologii, którą stworzyliśmy. Jestem 

przekonany, że wysokie oceny pasażerów oraz niezawodność KOLEO pozytywnie wpłyną na 

postrzeganie marki POLREGIO. Z KOLEO korzysta ponad pół miliona użytkowników 

miesięcznie i jest najwyżej ocenianą aplikacją kolejową w Polsce, czyli 4,6/5 w Google Play. 

Platforma KOLEO jest oparta o unikalną na rynku technologię dostępną na systemy Android, 

iOS oraz poprzez koleo.pl – powiedział dr Michał Wolański, Prezes Zarządu Spółki Astarium. 
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*** 

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). 

 

Astarium, właściciel KOLEO jest innowacyjnym polskim start-upem, który efektywnie wpływa na rozwój przewozów pasażerskich w Polsce 

dzięki w 100% polskiej – nie opartej na żadnej zagranicznej licencji – własnej nowoczesnej technologii. W skali miesiąca z usług KOLEO 

korzysta ponad 0,5 mln pasażerów. Innowacyjność i szansę na rozwój KOLEO docenił i wsparł  m. in. PARP poprzez współfinansowanie  

ze środków programu Innowacyjna Gospodarka, ARP w konkursie InnovationTech czy też Orange – w programie Orange Fab Poland.  

Astarium jest firmą ze 100% polskim kapitałem.  

 

 

Kontakt: 

 

Dominik Lebda 

Rzecznik Prasowy 

Przewozy Regionalne sp. z o.o. 

tel. +48 690 193 530 

e-mail: rzecznik@p-r.com.pl 

 

Katarzyna Banasik 

Dyrektor ds. Klienta 

Astarium sp. z o.o. 

Tel. +48 536 316 023 

e-mail: kasia@astarium.pl 
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