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Agenda

Kilka słów o FALI:
• Dlaczego FALA?
• Gdzie?
• Dla kogo?
• Z kim i z czym?
• Fala jako element szerszej strategii

Jak podróżować z FALĄ?
• Planowanie podróży
• Realizacja podróży
• Dynamiczna zmiana w podróży
• Udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami

 



Rozwinięty i efektywny system publicznego

transportu zbiorowego dla województwa

pomorskiego w zakresie ujednoliconego

systemu płatności oraz wspólnej informacji

pasażerskiej.

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

WSIADAM I JADĘ

http://www.lagazzettadimassaecarrara.it/l-evento/2015/02/la-ciliegina-sulla-torta/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


UJEDNOLICONY SYSTEM

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE

JEDNOLITY, 
ZINTEGROWANY

SYSTEM SPRZEDAŻY

Ponad 100 przewoźników

Ponad 100 systemów taryfowych

96 ulg lokalnych i ustawowych

Ok. 80 czynnych organizatorów transportu publicznego



PASAŻER:

• Uproszczona metoda
dokonywania
płatności

• Jasny system 
informacji

• Skrócenie czasu
przejazdu

• Obniżenie kosztów
podróży

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA

• Efektywne
wykorzystanie dopłat

• Zautomatyzowanie
systemu rozliczania

• Dostosowanie
częstotliwości
komunikacji
do rzeczywistych
potrzeb

SAMORZĄDY 
LOKALNE

• Przejrzyste
rozliczanie wpływów
z tytułu opłat

• Zminimalizowanie
liczby osób
korzystających
z komunikacji
bez biletu

OPERATORZY 
PRZEWOZÓW

• Analiza obciążenia
wszystkich linii

• Dostosowanie
rozkładów
do rzeczywistego
obciążenia

• Niskokosztowe
kanały dystrybucji

• Obniżenie kosztów
kontroli biletowych

KORZYŚCI
Z WDROŻENIA
SYSTEMU

WSIADAM I JADĘ



2,5 mln kont Pasażerów

2 PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

ORGANIZATORZY TRANSPORTU:
• 7 miast
• Województwo Pomorskie

OPERATORZY TRANSPORTU:
• Gdańsk: 2 operatorów
• Gdynia: 6 operatorów
• Słupsk: 1 operator
• Tczew: 1 operator
• Malbork: 1 operator
• Lębork: 1 operator
• Chojnice 1 operator

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
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ZAKRES PROJEKTU FALA

URZĄDZENIA
WALIDUJĄCE

DLA KOLEI

KOMUNIKACJA
DOJAZDOWA

(miejska, gminna, powiatowa).

• Pięciu zarządców infrastruktury kolejowej

oraz jednostki samorządu terytorialnego.

• Ponad 200 przystanków i stacji kolejowych

• ponad 350 peronów.

• z 800 urządzeń walidujących.

• Około 1000 pojazdów, gdzie znajdzie się

• ponad 5000 urządzeń walidujących



ZNIESIENIE BARIER

MISJA ZNIESIENIA BARIER W PODRÓŻOWANIU NA POMORZU REALIZOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wprowadzenie informacji 
pasażerskiej uwzględniającej 

potrzeby osób starszych 
i z niepełnosprawnościami 

na węzłach
komunikacyjnych,  

przystankach, w autobusach, 
tramwajach, trolejbusach

oraz pociągach SKM

Zwiększanie taboru pojazdów
niskopodłogowych

dostosowanych
do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami, 

Organizacja dedykowanej
komunikacji mikrobusowej

opartej na usługach
przewozowych

świadczonych przez
uprawnionych przewoźników

Dostosowanie punktów
sprzedaży biletów, 

peronów, przystanków
oraz infrastruktury

przystankowej do potrzeb
osób

z niepełnosprawnościami

FALA TO ZWIEŃCZENIE DZIAŁAŃ POPRZEZ USPRAWNIENIE ZAKUPU BILETÓW I INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 



WSIADAM I JADĘ

Cel pasażera:
1. Uproszczenie
sposobów płacenia
za przejazdy
komunikacją
zbiorową.
2. Optymalizacja
kosztów przejazdu.
3. Gwarancja/pewność
przejazdu
- multimodalność.
4 Łatwość
przemieszczania się
(planer - przesiadki).

Transport bez barier:

• Multimodalny
• Aktywnie

wspierający strategię
komunikacyjną

• Przyjazny
i zrozumiały dla
pasażera

A B



WSIADAM I JADĘ



WSIADAM I JADĘ

WOLNE RECĘ!
MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIE CHECK IN CHECK OUT 
ZGODĄ NA GEOLOKALIZACJĘ



WSIADAM I JADĘ
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Uruchomiono geolokalizację

ZAMKNIJ

Automatyczne dokonanie check in/check out na 
podstawie  geolokalizacji
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Zakończono podróż – 
geolokalizacja została wyłączona
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PLANUJĘ ,WSIADAM,  JADĘ, AUTOMATYCZNE ROZLICZENIE



Check-in

Check-in, check-out

Check-in, check-out

Check-in, check-out

WSIADAM I JADĘ - CO JEST BILETEM



NOŚNIKI IDENTYFIKACJI PASAŻERA

URZĄDZENIA KOŃCOWE

PO K

OPROGRAMOWANIE

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY

PO
R

TA
L



CO DLA PASAŻERA JEST ISTOTNE:
• Pasażer musi mieć pewność dotarcia na miejsce w zakładanym czasie!

• Dostępność wielu środków transportu (intermodalność)

• Informacja w czasie rzeczywistym

• Bezpieczeństwo oraz łatwość dokonania zapłaty za usługę transportową

• Wykorzystanie własnych urządzeń - tego co pasażer posiada

• Unifikacja - te same walidatory we wszystkich miejscach działania systemu (stacje i perony, pojazdy)

• Integracja z rozwiązaniami z innych systemów transportowych

• Komfort podróży

• Informacja o dostępności miejsc

• Dostosowanie wielkości pojazdów do potoków pasażerskich

PLANER PODRÓŻY



PLANER PODRÓZY UWZGLEDNIAJĄCY POTRZEBY OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W TYM PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH: 
Planer podróży, po wybraniu opcji dobierze sposób dotarcia do celu, w taki sposób aby:

• wyeliminować przeszkody trudne lub nie do pokonania (np. dobierze kursy obsługiwane pojazdami

niskopodłogowymi lub ze specjalnymi platformami, miejsca przesiadkowe – przystanki i stacje

wyposażone w windy i inne udogodnienia, w celu przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi

poziomami),

• umożliwiać ustawienie indywidualnego czasu potrzebnego na przesiadki,

• powiadomić kierowcę o konieczności opuszczenia klapy w przypadku osób z niepełnosprawnością

ruchową,

• umożliwić wskazanie miejsca opuszczenia pojazdu poprzez budzik geolokalizacyjny,

• umożliwić wysłanie informacji zwrotnej o przeszkodach do Organizatora Transportu (Ankieta).

PLANER PODRÓŻY



JAK TO WIDZĄ DZIECI



SYSTEM FALA - WSPARCIE DLA PODRÓŻNYCH

URZĄDZENIA WALIDUJĄCE W ZAKRESIE ERGONOMII I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Urządzenia walidujące zaprojektowane są zgodnie z normą i podstawowymi zasadami projektowania uniwersalnego.

„Projektowanie uniwersalne” wskazuje na siedem zasad, według których należy postępować przy projektowaniu środowiska
zabudowanego, produktów i usług ogólnodostępnych:

• SPRAWIEDLIWE WYKORZYSTANIE – walidator jest atrakcyjny dla ludzi o różnych umiejętnościach,

• ELASTYCZNOŚĆ UŻYTKOWANIA – walidator uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności odbiorców,

• PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA – walidator jest łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, 

wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika,

• ZAUWAŻALNA INFORMACJA – walidator łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika,  niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności 

sensorycznych użytkownika,

• TOLERANCJA BŁĘDU – walidator minimalizuje zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania,

• NIEWIELKI WYSIŁEK FIZYCZNY – check in/check out  ma być  efektywny, wygodny  i wymaga minimalnego wysiłku użytkownika,

Wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne - odpowiednia wielkość i przestrzeń przewidziana do podejścia, działania i wykorzystania produktu, niezależnie od wielkości,
postawy lub mobilności użytkownika – podstawowe zasady „Konwecji o prawach osób z niepełnosprawnościami” –Dz.U 2012r. Poz. 11169



SYSTEM FALA - WSPARCIE DLA PODRÓŻNYCH

WALIDATORY BĘDĄ DOSTOSOWANE DO KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI
W ZAKRESIE:
• niepełnosprawności ruchowej (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z dysfunkcjami narządów ruchu),

• niepełnosprawności wzrokowej (osoby niewidzące i niedowidzące),

żółty kolor ułatwiający odnalezienie walidatora,

sygnały dźwiękowe przy dokonywaniu CICO

• niepełnosprawności słuchowej (osoby niesłyszące i niedosłyszące),

informacje na wyświetlaczu,

diody terminala płatniczego zgodne z VISA

• niepełnosprawności intelektualnej (osoby o ograniczonych możliwościach intelektualnych),

prosty interfejs

• ograniczonej możliwości poruszania się (kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby ze szczególnie ciężkim lub nieporęcznym bagażem itp.).

dostępne przy każdych drzwiach.

dostępne w przestrzeni dedykowanej osobom na wózkach i matkom z wózkami.



SYSTEM FALA - WSPARCIE DLA PODRÓŻNYCH

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W POJAZDACH:



SYSTEM FALA WSPARCIE DLA PODRÓŻNYCH 

PRZYKŁAD INSTALACJI WALIDATORÓW KOLEJOWYCH:

• walidatory bardzo łatwo znaleźć na peronach/w tunelach,

• są w widocznym, żółtym kolorze,

• zainstalowane w miejscach powiązanych ze ścieżkami dotykowymi. 



INTERFEJS APLIKACJI FALA

INTERFEJS UPROSZCZONEJ APLIKACJI MOBILNEJ POWINIEN SPEŁNIAĆ

NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

Interfejs aplikacji uproszczonej powinien być jak najbardziej zrozumiały pod względem graficznym
oraz ograniczony w zakresie liczby elementów na poszczególnych widokach ekranu aplikacji mobilnej
i liczby funkcjonalności dostępnych na poszczególnych widokach aplikacji. Aplikacja powinna umożliwiać
użytkownikowi dostęp do jej najważniejszych funkcji, które zostaną określone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

• duże i czytelne ikony,

• uproszczony interfejs,

• możliwość głosowego wprowadzania trasy,

• możliwość zamiany tekstu na mowę,

• komunikaty głosowe,

• tryb nocny,

• możliwość zwiększania czcionki według potrzeb użytkownika,

• dodatkowe sygnały dźwiękowe.



INTERFEJS APLIKACJI FALA



WYZWANIA

✓ Interoperacyjność rozwiązania: jaki standard dla Polski?

✓ Jakie nośniki identyfikacji Pasażerowie będą preferować?

✓ Jak zapewnić dostępność FALI, w kontekście zakładania konta, płatności, akceptacji  regulaminów

✓ Jak zagwarantować dostępność tysięcy pojazdów i przyłączy w ograniczonym czasie;

✓ Konieczność uwzględnienia technologii, które dopiero się pojawią, otwartość rozwiązania:

✓ Liczba komunikatów: Czy budując system obsługujący miliony pasażerów

w czasie rzeczywistym, nie napotkamy bariery w wybranym rozwiązaniu?

✓ Jak zapewnić prywatność pasażerów?

✓ Jak przejść przez okres przejściowy?



Dziękuję 
za uwagę
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