
Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)

a dostępna informacja pasażerska
Warszawa, 18 marca 2021 r.

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

• rzeczywista, wiarygodna i spójna informacja
• dostępna, czytelna, zlokalizowana w ustandaryzowanych miejscach na dworcu, peronie, 

stronie www, aplikacji mobilnej
• docierająca do każdego podróżnego planującego lub już będącego w podróży 

za pośrednictwem  systemu informatycznego w najnowszej technologii informatycznej
o online, w architekturze wielowarstwowej, 
o gwarantującej jego dalszy rozwój zgodnie z najlepszymi metodykami jego wytworzenia.

• dostosowana do różnych potrzeb klientów kolei
• wygłaszana, wyświetlana, publikowana w zdefiniowanym i ujednoliconym standardzie
• w wyznaczonych i powszechnie stosowanych miejscach na peronach, dworcach, tunelach, 

serwisie www, aplikacji mobilnej
• spełniająca wymagania WCAG 2.1, otwarta na potrzeby PRM oraz pokolenia urodzonego 

przed i po 2000 roku

Kluczowe cechy nowoczesnej informacji pasażerskiej 
w polskiej infrastrukturze kolejowej i własnych urządzeniach podróżnego

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – zbiór dokumentów opublikowany przez Web Accessibility Initiative
(WAI) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych 
oraz o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z internetu.
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r w sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” 
transeuropejskiego systemu kolei”.

Standardy w europejskich aktach normatywnych (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności – TSI) 

Standardy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wytyczne w sprawie komunikatów głosowych wraz ze wzorami  tych komunikatów Ipi-9

Wytyczne w sprawie urządzeń SDIP i infrastruktury towarzyszącej Ipi-6 standaryzują wszystkie typy urządzeń 
wykonawczych dynamicznej informacji pasażerskiej w obszarach:

• technologii
• zakresu stosowania
• parametrów eksploatacyjnych

Dokumenty dostępne na stronie internetowej www.plk-sa.pl
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera 
Własne, autorskie rozwiązanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 
dostępne w języku polskim i angielskim:

https://portalpasazera.pl

darmowa aplikacja mobilna 
(Android, iOS)

Portal Pasażera
Dostępna w PL, EN 

oraz 

z wykorzystaniem Talkback i Voice Over

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera - dostępny w języku polskim i angielskim
Planowy i rzeczywisty rozkład jazdy pociągów, pierwotne i oryginalne źródło danych 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera (https://portalpasazera.pl)
• wyszukiwarka połączeń

• rozkład jazdy plakatowy, sieciowy, tablicowy

• znajdź pociąg

• utrudnienia na trasie

• udogodnienia na stacji

• zakup biletu: IC, PR, KW, ŁKA, KŚ, KM 

• szybkie połączenia

• udostępnianie linku

• własne ustawienia

• WCAG 2.1 – m.in. dostępny w NVDA
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CER Digital Fair - Bruksela 2018 – Portal Pasażera

TRAKO 2015 – Portal Pasażera

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera (PP) aplikacja mobilna Bezpłatna wyszukiwarka połączeń i rozkład 
jazdy wszystkich przewoźników kolejowych 
działających na terenie Polski w nowej 
odsłonie. 
Jedyna aplikacja, która prezentuje wszystkie 
oficjalne dane Zarządcy infrastruktury i dane 
przekazywane przez przewoźników.

• rozbudowana wyszukiwarka połączeń kolejowych

• aktualny rozkład jazdy pociągów dla danej stacji

• możliwość śledzenia pociągu na trasie

• aktualne komunikaty zarządcy infrastruktury i przewoźników

• opcja Szybkie połączenia z wybranymi relacjami

• ulubione relacje, rozkłady, stacje

• własne ustawienia różnych parametrów np. wyszukiwania 

połączeń

• zakup biletu: IC, PR, KW, ŁKA, KŚ, KM 

• dwie wersje językowe - polska i angielska

• TalkBack – WCAG wersja 2.1 poziom A i AA
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera dostępny i wygodny w planowaniu podróży oraz pomocny w podróżowaniu pociągiem

https://portalpasazera.pl darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS) Portal Pasażera

https://portalpasazera.pl

• infrastruktura strony,

• możliwość uzyskania informacji,

• dostępność pozostałych treści.

aplikacja mobilna:

• trzy proste gesty - przeciąganie z lewej na prawą oraz z prawej na lewą (przejście do kolejnego i 
poprzedniego elementu aplikacji), podwójne „tapnięcie” (kliknięcie w dany element),

• uzależnione od możliwości systemu operacyjnego zainstalowanego na telefonie/tablecie: VoiceOver, 
TalkBack.

Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna dostosowane do wymogów WCAG: 

https://portalpasazera.pl/
https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera dostępny i wygodny w planowaniu podróży oraz pomocny w podróżowaniu pociągiem

https://portalpasazera.pl darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS) Portal Pasażera

infrastruktura strony:
• ogólna struktura strony jest oparta o ten sam szablon strony,

• struktura strony jest hierarchicznie podzielona - zastosowanie nagłówków, list, tabel i elementów nawigacji,

• nagłówki zapewniają szybkie przejście do poszczególnych sekcji strony (klawiszy szybkiego dostępu w NVDA), gdzie nagłówki 
zagnieżdżane są wyłącznie zgodnie z hierarchią,

• znaczniki ARIA zapewnia lepsze dostosowanie strony do obsługi poprzez klawiaturę przez czytniki ekranu. Np. „tabIndex”, „aria 
hidden”, „aria popup”, itp. jednoznacznie określa rolę poszczególnych elementów strony, ich widoczność dla czytników ekranu oraz 
kolejność przechodzenia po elementach, itp.,

• dodatkowe menu - wyświetlane podczas poruszania się klawiszem „TAB”,

• jednoznaczna prezentacja miejsc nas stronie po użyciu przycisków: „TAB”, „Shift+TAB”, strzałki, itp., 

• responsywność strony poprzez wykorzystanie kombinacji „Ctrl+Scroll UP” lub „Ctrl+Scroll DOWN” .

Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl dostosowane do wymogów WCAG: 

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera dostępny i wygodny w planowaniu podróży oraz pomocny w podróżowaniu pociągiem

https://portalpasazera.pl darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS) Portal Pasażera

możliwość uzyskania informacji:
• informacja dostępna i „czytelna” na wiele sposobów, np. przez medium kolor,

• opis obrazów i ikon atrybutami „alt” lub „title”,

• opis hiperłączy oraz przycisków atrybutami „title”,

• opis kontrolek występujących na stronie wraz z opisem jak należy z nich korzystać,

• opis tekstów znacznikiem „lang” definiującym język,

• opis dynamicznych operacji oraz progresu ich wykonania na stronie np. „spinnera” – znacznik „role=alert”,

• opis danych prezentowanych np. wyłącznie kolorem – zastosowanie „aria-labelledby”,

• kontrast pomiędzy tekstem a tłem.

Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl dostosowane do wymogów WCAG: 

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera dostępny i wygodny w planowaniu podróży oraz pomocny w podróżowaniu pociągiem

https://portalpasazera.pl darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS) Portal Pasażera

dostępność pozostałych treści:
• przemodelowanie struktury PDFa, tak by jego treść odczytywała się w poprawnej kolejności,

• oznaczenie poszczególnych elementów treści PDFa znacznikami „Alt”,

• oznaczenie poszczególnych elementów znacznikiem „Lang”,

• opisów dla elementów takich jak Tabela, w których zawarta jest informacja o ich strukturze, ilości kolumn oraz wierszy

• uzupełnienie meta danych opisujących plik PDF, takich jak tytuł, autor, krótki opis, itp.,

• uzupełnienie oznaczeń między innymi zakładki, podział na sekcje (nagłówek, stopka, itp.),

• wyniki wyszukiwania połączeń w postaci plików pdf spełniają wymogi standardu PDF/UA wg wyników PAC3 oraz NVDA.

Dostosowanie Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl do wymogów WCAG:

https://portalpasazera.pl/
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Portal Pasażera dostępny i wygodny w planowaniu podróży oraz pomocny w podróżowaniu pociągiem

https://portalpasazera.pl darmowa aplikacja mobilna (Android, iOS) Portal Pasażera

Dostosowanie Portalu Pasażera w wersji aplikacji mobilnej do wymogów WCAG:

• poruszanie po aplikacji w sposób sensowny i hierarchiczny (od lewej do prawej, od góry do dołu),

• opis występujących elementów, przycisków, kontrolek, itp., 

• długie i szczegółowe opisy posiadają swój wariant  skrócony - wykorzystywany przez znających aplikację 
użytkowników,

• niestandardowe elementy np. „pływające przyciski”, wyświetlane zawsze w konkretnym miejscu ekranu. Aplikacja 
rozpoznaje wykorzystanie technologii VoiceOver/TalkBack, wówczas ekrany prezentowane są w zmienionej strukturze, 
gwarantując dostęp do wszystkich elementów,

• kontrast elementów aplikacji,

• w opcjach zapewniono możliwość sterowania wielkością czcionki - 3 różne rodzaje czcionek,

• motyw z wysokim kontrastem, prezentujący jej treść w barwach czarnej i żółtej.
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Portal Pasażera 
https://portalpasazera.pl oraz aplikacja mobilna iOS (App Store), Android (Google Play, AppGallery)
a dostępna informacja pasażerska (Talkback, Voice Over)

Dziękuję za uwagę



A R&G
'

Systemy informacji pasażerskiej
w transporcie miejskim

Rozwiązania zwiększające dostępność

Bogdan Dutkiewicz

Specjalista D/S wdrozeń systemów 

R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7 

39-300 Mielec

Mielec, 18 marca 2021r.



O nas
ul. TRAUGUTTA 7, 39-300 MIELEC tel.. (17) 788-44-44 , fax (17) 788-44-40 
http://www.rg.com.pl
Polska firma rodem z Podkarpacia z siedzibq w Mielcu (poczqtki firmy -1981 rok).
Prawie 30 lat doswiadczen w tworzeniu dedykowanych rozwiqzan dla komunikacji zbiorowej. Dziat
konstrukcyjny i firma informatyczna (blisko 70 konstruktorow i ponad 60 programistow. Kompleksowa
oferta (analiza wymagan, opracowania systemow, konstrukcja i produkcja urzqdzen, integracja, 
badanie wyrobow, wsparcie techniczne i serwis w jednych rekach).

Ponad 150 klientow w Polsce i poza jej granicami.

ITS ZTM Poznan (z firmq Siemens), ZDZiT Olsztyn (z firmq Sprint), ZDiT todz (z firmq
Sprint), GM Rzeszow (z firmq Acisa), UM Legnica (z firmq Komanord i
Orange Polska), ZTM Lublin (z firmq Qumak-Sekom).

EBILET MZK Biata Podlaska, MPK Czestochowa, MKS Debica, ZKM Elblqg, KM Gtogow,
MPK Inowroctaw, ZKM Jarocin, PKM Jastrzebie, PKM Jaworzno (z firmq
Mennica), MZK Jelenia Gora, ZTM Kielce, KM Kotobrzeg, MPK Krakow (z
firmq Asec), PPKS Krosno, MZK Leszno, ZTM Lublin (z firmq Mennica), MKS
Mielec, ZDZiT Olsztyn (z firmq Sprint), MZK Ostroteka, MZK Ostrow Wlkp.,
MZK Piotrkow Trybunalski, KM Ptock, ZTM Poznan (z firmq BULL), MZK
Putawy, MZDiK Radom, MPK Radomsko, ZTZ Rybnik (z firmq BULL), GM
Rzeszow (z firmq Acisa), MPK Siedlce, MZK Starachowice, ZGK Swiebodzice
(z firmq MCX), MPK Tarnow (z firmq BULL), MZK Watbrzych, MZK Zielona
Gora.

EINFO MZK Biata Podlaska, MKS Debica, ZKM Elblqg, KM Gtogow, ZKM Gdansk, MPK
Inowroctaw, PKM Jastrzebie, MZK Jelenia, Gora, ZTM Kielce, KM Kotobrzeg,
UM Legnica (z firmq Komanord i Orange Polska), ZTM Lublin, ZDiT todz (z
firmq Sprint), MKS Mielec, ZDZiT Olsztyn (z firmq Sprint), MZK Ostroteka,
MZK Ostrow Wlkp., MZK Piotrkow Trybunalski, ZTM Poznan (z firmq
Siemens), MZK Putawy, MZDiK Radom, ZTZ Rybnik (z firmq BULL), GM
Rzeszow (z firmq Acisa), MPK Siedlce, SPGK Sanok, ZIM Stupsk, MPK
Tarnow.
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BIALORUS : IBA Minsk, MAZ
CZECHY : Tabor, Karlovy Vary,

IVECO, Czech Republik SOR 
Libchavy, Tedom Trebic

ESTONIA : Tallinn
GRECJA : IT Supplies, LINK Technologies
HISZPANIA : CAF
LITWA : Kaunas, Siauliai, Kautra Ltd
LOTWA : Jelgawa
RUMUNIA : Galati, Ploiesti, Craiova,

Cluj -Napoca
StOWACJA : Zilina, Presov, Nitra, Bratislava,

Trencin, ZOS Vrutky, Daimler
Chrysler Slovakia

SZWECJA : Trivector Systems AB Malmo
SZAJCARIA : RUF, Stadler
UKRAINA : Kiev
W^GRY : Budapest, Siofok, Kaposvar

Mielec, 18 marca 2021r.

http://www.rg.com.pl/


SIP - wiele kanałów informacji w oparciu o
różnorodne media elektroniczne
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SIP - System Informacji Pasazerskiej

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - składniki systemu informacji w 
komunikacji zbiorowej - uwarunkowania

• Producenci (podobnie jak i R&G PLUS) tworzą i rozwijają rozwiązania w oparciu o zdefiniowane w 
OPZ wymagania Zarządów Transportu zbiorowego/Przewoźników i wymagania TSI (kolej).

• Zasadniczo w systemach SIP spotykanych w Polsce nie jest zdefiniowany jednorodny system 
standaryzacji informacji (zarówno w zakresie wymagań sprzętowych jak i 
programowych/wizualizacyjnych) – stąd wielość rozwiązań („w każdym mieście jest inaczej”). 

• Standaryzacja na poziomie urządzeń pokładowych SIP (o ile byłaby zdefiniowana normami 
krajowymi - to jedynie połowa drogi. Niezbędnym jest standaryzacja z „otoczeniem”, czyli 
aplikacjami, programami i systemami komputerowymi współpracującymi z wymaganymi 
urządzeniami pokładowymi. 

• Należy dążyć do opracowywania/stworzenia spójnego Ekosystemu*, będącego otoczeniem dla 
nowoczesnych urządzeń w pojazdach. O ile istnieją w poszczególnych krajach i w UE wymogi w 
tym względzie, to w Polsce nie przyjął się żaden standard – nie jest ani wymagany ani też 
stosowany. 

*Ekosystem - rozumiany jako środowisko, w którym elementy uczestniczące czerpią korzyści przez 
pozytywne (symbiotyczne) relacje wszystkich elementów. 

Mielec, 18 marca 2021r.
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SIP - składniki systemu informacji w 
komunikacji zbiorowej - uwarunkowania

Stąd też w komunikacji zbiorowej, celem zapewnienia komplementarności rozwiązań dla 
Pasażerów: 

• dla tablic elektronicznych nie ma jednorodnych wymagań odnośnie minimalnej 
rozdzielczość matrycy LCD, minimalnego rastra diod LED i rozdzielczości tablic 
zewnętrznych, minimalnych kątów widzenia, minimalnej jasność świecenia, 
standardowego zestawu fontów, jednorodnego zestaw piktogramów oraz definicja 
protokołów i komend sterujących. 

• Dla kasowników elektronicznych nie ma jednorodnych wymagań odnośnie minimalnej 
przekątnej ekranu LCD, zestawu i wielkości fontów interfejs pasażera, wymogu 
stosowania komunikatów głosowych.

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - składniki systemu informacji w 
komunikacji zbiorowej - uwarunkowania

• Dla urządzeń do zapowiedzi głosowych nie ma jednorodnych wymagań odnośnie formatu plików 
zapowiedzi (MP3, synteza mowy, inne), parametryzacji zapowiedzi (tryb dzień/noc), wymogu 
zapowiedzi zewnętrzne i wewnętrzne z rozkładu jazdy i/lub pilota, wymogu instalowania 
mikrofon dla kierującego, wymogu wygłaszania zapowiedzi dyspozytorskich w przestrzeni 
pasażerskiej. 

• Dla urządzeń podsystemu dla osób niedowidzących brak standaryzacji systemu wywołania 
zapowiedzi głosowych (pilot radiowy, dostępne pasmo częstotliwości, wywołanie z przycisku 
aktywowanego przez kierującego lub pasażera), wymogu prezentacji trasy wewnątrz pojazdu, 
wymogu prezentacji linii i nazwy kierunku na zewnątrz pojazdu, wymogu prezentacji treści 
informacji o odjazdach i aktywacji przyciskiem lub pilotem radiowym.

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja wewnątrz i na zewnątrz
pojazdu (autobusy, trolejbusy, tramwaje)

Tablica numerowa Tablica boczna Tablica czotowa

Tablice LCD 22" Tablica LCD 38"

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja wewnątrz i na zewnątrz
pojazdu (tramwaje)

Tablica numerowa Tablica boczna Tablica czotowa

Tablice LCD 22" Tablica LCD 38"

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja wewnątrz i na zewnątrz
pojazdu (pociągi osobowe)

Wyświetlacz czołowy
Wyświetlacz systemu rezerwacji

Wyswietlacz boczny Tablica wewnętrzna

Tablice LCD 22" Tablica relacji

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja wewnątrz pojazdu
różne realizacje (np. ZTM Rzeszów)

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja wewnątrz pojazdu -
różne realizacje

Rzeszów

Warszawa

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja głosowa wewnątrz i na
zewnątrz pojazdu - różne realizacje

Wzmacniacz mocy

WRG-5000

Zapowiedzi wewngtrz pojazdu - komunikaty MP-3 wywotywane z rozktadu jazdy

Zapowiedzi na zewngtrz pojazdu - komunikaty MP-3 wywotywane z rozktadu jazdy

•*
Mikrofon kierowcy

Zapowiedzi na zewngtrz pojazdu - komunikaty na zgdanie z pilota 433 MHz)

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja na zewnątrz pojazdu -
różne realizacje (np. ZDZiT Olsztyn)

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja na tablicach
zewnętrznych i na LCD kasownika

Tablica czotowa

ETLZ-U224200-01
24x200 punktow Tablica boczna

24x160 punktow

Tablica wewnętrzna LED

ETL-16120

16x120punktow Tablica numerowa

ETLZ-U224040-03
24x40 punktow

Tablica
brygadowa

ETLB-112016-03

Mielec, 18 marca 2021r.



POWROT

>R™ 08:58:08| 14-11-2016

bilet okresowy:

Bilet zarejestrowany Wazny 
do: 2020-05-02

elektroniczna portmonetka:

Niewazna
elektroniczna
portmonetka

>R™ 09:01:13| 14-11-2016

bilet okresowy:

Niewazny bilet 
okresowy

elektroniczna portmonetka:

Skasowany NORMALNY: 1 
U. USTAWOWY: 0 U. 
SAMORZ4DOWY: 0

Stan:281,40

SIP - informacja na ekranie kasownika

Rzeszowska Karta Miejska R™

ZTM w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszow
tel.: 17 866 03 33, dyspozytor: 17 866 03 23, www.rtm.erzeszow.pl

R™ 08:57:09|14-11-2016

podsumowame

Pobrano:2,80
Stan:22,71

Mielec, 18 marca 2021r.

http://www.rtm.erzeszow.pl


SIP - informacja na ekranie kasownika
>R™ 0*54:14114-11-2016 R™ 0*5806114-11-201$

bilet Okresowy:

WtOZ KARTE DO
CZYTNIKA

Bilet zarejestrowany 
Wazny do: 2020-05-02

elektroniczna portmonetka

S3 Niewazna
elektroniczna
portmonetka

RTM
06 57:09114-11-2016

poasumowame.

Pobrano:2,80
Stan:22.71

X DTM 1* taryfa nocna
0*46:12114-11-2016 R™ 0*52:23114-11-2016

J O. Knkowika gran lea 18
aMuatna taryfa[]• O. Krakowaka granlca IS

Bilet domyslny■ktualna taryfa

Bilet domyslny

Inny bilet

Sprawdz konto

Zapisanie biletu

/mien taryfc

2.80 NORMALNY

1.68 O. USTAWOWY

1.40 U. SAMOR2ADOWY

POWROT

RTM
0*53:00114-11-2016 RTM

0001:13114-11-2016
■ktuaino taryfa

bilet okresowy

tmie<S taryf* Niewazny bilet 
okresowy

1.68 u. USTAWOWY

elektroniczna portmonetka
1 .40 U. SAMORZADOWY

Skasowany NORMALNY: 1 
U. USTAWOWY: 0 U. 
SAMORZADOWY: 0

PRZYtOZ KART*
Stan:281.40

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja na ekranie kasownika

NORMALNY

ULGA 50%

OLGA 40%

RODZINNY

Wyblerz bllet 

02-08-2016

Kasownik dwufunkcyjny
z czytnikiem kart platniczych

Normalny 

Ulgowy 50% 

Ulgowy 70%

Wybierz bilet

06-11-2015 9:17

Normalny 

Ulgowy 50% 

Ulgowy 70%

1 x Normalny ,
2    x Ulgowy 50% , 1 
x Ulgowy 70% Suma: 
8,10

ZATWIERDZ

ANULUJ

666/vOOlmc

Ekran podstawowy
kasownika z obslugą bankowych
zbliżeniowych kart płatniczych w 

autobusie Evobus dla ZGK 
Świebodzice

Ekran wyboru kasownika z 
obslugą bankowych

zbliżeniowych kart płatniczych w 
autobusie Evobus dla ZGK 

Świebodzice

Mielec, 18 marca 2021r.



Tablice TIP na przystankach

SIP - informacja na tablicach
przystankowych i zapowiedzi z pilota

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja
przystankowych

na tablicach
i zapowiedzi

Tablica TIP - ZTZ Rybnik

Mielec, 18 marca 2021r.

Kolorowa tablica TIP dla ZIM Stupsk

Tablica TIP dla ZTM Kielce

z pilota

Pilot radiowy 433MHZ



SIP - informacja na tablicach
przystankowych (ZTM Rzeszow)

kamera monitoringu moduł łącznosci

Odjazd

GODZINfi 14:32

nazwa kierunku

numer linii

rzeczywisty czas
do odjazdu
czas rozkładowy

bieżący czas

pojazd z biletomatem

Rejtana
Uniwersytet

Link. Drzystanek docelovky
44 Dworzec G+rtwny
PKP i7.Uita Stwosza
-IQ
OH ULwrzee Gtdwny
PKP 19 ybr. Poczty
Gdariskte.i m, :Bf.
fUroliny

B lrnin B 
lrnin lrnin 0 

lOmin 
14:49 
14:51

Tablica TIP-10172192

W ostatnim wierszu może być wyświetlana informacja dyspozytorska

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - informacja na tablicach
przystankowych (ZDZiT Olsztyn)

pojazd z klimatyzacją
numer linii nazwa kierunku

bieżący czas

symbol „pojazd
na przystanku"

rzeczywisty czas
do odjazdu

czas rozkładowy

w ostatnim wierszu może być wyświetlana informacja dyspozytorska

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - Oprogramowanie aplikacyjne
system MUNICOM Premium

Nowoczesna baza
danych jako

repozytorium

CNR, E-Info, E-Bilet, Moduł windykacji, integracja z opr. BusMan, 
integracja z opr. Asseco

\
I

Dostęp przez usfugi terminalowe lub WPF 
Strony WWW

Smartfony: Android, Windows Phone, iOS

Rozwiązanie autorskie, 
kompletne, 

serwisowalne, 
modyfikowalne

Mielec, 18 marca 2021r.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPtJSW FUNDUSZ 

ROZWOJU 
REGIONALNEOO

Jasna

SIP - aplikacja WWW - Portal E-Info -
odjazdy z przystanku

>R™ Rzeszowski Transport 
Miejski

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NAROOOWA STtATf CIA 
$»OjNOSO

AKTUALNOSCI TRAFFIC E-BILET E-INFO O PROJEKCIE KONTAKT ZTM MZD

ODJAZDY Z PRZYSTANKU ROZKtAD LINII

B # □ ★ Dodai do ulubionvch

Pitsudskiego U. Wojewodzki 03

PLANOWANIE TRASY

Mapa Satelita -Ji_
! td I Punkty

%
% o Pi^kna 5

Linie na tym przystanku O08 09 KosyP'®

OB 1 4 6 10 1 1 13 14 15 17

za T za4' 9:09 zaS1 zaW za O’ za1' 15:41 za 17* 8:21

19 20 22 25 27 31 35 37 38
41 |

za4' za IT1 8:48 za9' 8:24 8:52 8:51 8:18 8:34 8:52

42 51 52 53 54 59 N1 N2 N3

za 10' za 19' 8:30 11:09 za 1Z 8:35 0:54 0:54 22:59

Kierunek: Wszystkie -

DNI POWSZEDNIE A

5:34
6:1
4 6:36 6:57 7:14 7:44 8:38

9:28 10:01 11:43 12:33 13:28 14:17 15:39 16:42
17:26 18:21 18:56 20:48 22:15 23:28

POWSZEDNIE WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

tAar/,

%■«% X V 'OFvskxeOr

Wlad“kt ^sklO

Galeria Rzeszdw.

Rzeszbw Staroniwa 0

Rzesz '
Bazylika 00.
Bernardynd
w

t Marcel-bus
■

M

Rzeszow Glowny 0

o
0

SRODMIESCIE

^otaja Kopernika 

Studnia Rzeszbw a

5:34 6:14 6:36 6:57 7:14 7:44 8:17 8:38
9:28 10:01 11:43 12:33 13:28 14:17 15:39 16:42

17:26 18:21 18:56 20:48 22:15 23:28

O 12\° _ %Galeria Graffica = Vf \

\>v \

o>

<& „

sO
■5?
£

Cmentarz Stary

Lwovvsk,b <|

\

%
+

Go gle
Dane do K/apy 82016 Google Warunki korzyatania z proqramu

Mielec, 18 marca 2021r.



V n t AESn

SIP - aplikacja WWW - Portal E-Info -
pojazdy na trasie

UNIA EUROPEJSKA
EURCX’EJSW FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

"'»duk,S|wt. vDie9°

R6DMIE$CIE

''Oivska
^-^ovvskaStJbnia Rzeszbw *

Utcwaka

Pigonta

-ja Koplsio

Kierunek: Dworzec Gfowny PKP

/ NOWE MIASTO
Wszystkie przystanki na tym kierunku

Dworzec downy PKP 03

Lisa-Kuli galena 01

Dqbrowskiego park 02

nahrnwQlfionn UfW Pnlirii OA

TRAFFIC E-BILET KONTAKT

Rzeszowski>R™ ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOtVAWATfGlA 
SPOlNOtfi

Transport Miejski

AK UALNUiC U FRuJEKUE I IM MZu

ODIAZDY Z PRZYSTANKU ROZKLAD L N PLANO WAN E TRASY

Cmentarz komunalnyWszystkie lime Mapa sateirta Wilkowyja
Q Autobusy na trasie

'onej Karoliny

Strzelnica

Generala Mariana LanQ

Staron^*®

Millenium Hall

\RONIWA

Politechmka
Rzei&owska
im. Ignacego

Lukasiewicza
Dane do Mapy 62016 Google Warurki korzystama z programu

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - aplikacja WWW - Portal E-Info
planer podróży

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - aplikacja WWW - Portal E-Info -
wirtualna tablica przystankowa

PItSUDSKIEGO WOJEWODZKI 03 08:13
Linia Przystanek docelowy Odjazd

19 tukasiewicza <1 min

1 Cieptownicza Elektrocieptownia 1 min

OB Dworzec Glowny PKP Q 3 min

6 Malawa OSP 4 min
25 Cienista cmentarz Q 4 min

42 BJ. Karoliny 7 min
37 Hermanowa Przylasek Q 7 min

54 Bardowskiego Q 7 min

17 Lwowska szpital 08:21

19 tukasiewicza 8 min

W zwiqzku z cafkowitym zamkniqciem ul. Jana Pawta ]
>R™

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - WWW - rozwiązania poszerzające dostęp 
do informacji dla niepełnosprawnych,
starszych, obcokrajowcow.

ODJAZDY Z PRZYSTANKU

PrzystankiNazwa przystanku, numer przystanku

| A | Podstawowy kontrast

I: I Zwiększony kontrast

| A | Podstawowy rozmiar czcionki I

A Zwiększony rozmiar czcionki

CENA BILET6WROZKtAD LI N11 PLANOWANIETRASY

Wszystkie przystanki itOstatnio wybrane

iastrz^bie-Zdrd)

Czerwionka-Leszczyny
Marklowice

Mszana

Omontowice

Orzesze

Pawtowice

Pszczyna

Radlin ★ Ulubione

Ikony do zmiany kontrastu, zmiany wielkości czcionki oraz zmiany języka znajdują się w prawym
górnym rogu strony.

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - aplikacja mobilna myBus

AndlMf

mobilny system
informacji 

pasazerskiej i aktualny stan 
komunikacji

• STRONA GtOWNA • CONOWFGO • INSTRUKCJA • FAQ • POBIERZ • UCENCJA • ONAS •KONTAKT •

Pobierz myBus...

Aplikacja myBus online jest juz dost^pna na Google Play I App Store

Kiknij poncsry obrazek. lub zeskanuj swoim teiefonem odpowiedni OR kod. aby przejsc do strony 
pobierania:

Najbliższy przystanek

Odjazdy z przystanku

Warianty tras

QR Cody

Położenie pojazdów on-line

Widżet

Planer podróży

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - myBus - rozwiązania poszerzające dostęp 
do informacji dla niepełnosprawnych, 
starszych, obcokrajowców.

Mielec, 18 marca 2021r.



SIP - myBus - rozwiązania poszerzające dostęp 
do informacji dla niepełnosprawnych, 
starszych, obcokrajowców.

Mielec, 18 marca 2021r.



Dziękujemy za uwagę

Mielec, 18 marca 2021r.



Dostępna 
informacja 

pasażerska –
Dobre praktyki na 

świecie



Berlin



Zapowiedzi głosowe

• Berlin - S-Bahn

• koleje austriackie OBB

• Metro w Warszawie – tylko pojazdy Siemens

• Koleje Śląskie 



Prawidłowa numeracja 
peronów

Włochy

• Tam każda krawędź peronowa to tak zwany oddzielny 

peron.

• Przykład zły - Dworzec Centralny w Warszawie, gdzie tor 2 

jest na peronie 3, a tor 3, na peronie 2, tor 7 jest na peronie 

1, a tor 8 na peronie 4. W tym momencie mamy tory 

rozrzucone po całym dworcu, a pierwszy przykład torów nr 2 

i 3 pokazuje, że jeśli ktoś źle zrozumie komunikat, to po 

prostu pojedzie w zupełnie innym kierunku. Brak tolerancji 



System wypukłych oznaczeń na 
poręczach 



System wypukłych oznaczeń na 
poręczach 

Koleje Holenderskie
dla osób niewidomych i słabowidzących system wypukłych 
oznaczeń na poręczach przy schodach na peron. Wypukłe litery 
i cyfry informują o tym, po której stronie znajdują się krawędzie 
peronowe. 



Spójna informacja - SIP



Oznaczenia na rozkładach jazdy

Spójna informacja na wyświetlaczach i w megafonach 

pozwala łatwiej zorientować się pasażerom na dworcach.

• wysoki kontrast (pociągi są wyświetlane na czarnym tle)

• różne kategorie pociągów mają zarezerwowany kolor

• gdy zostaje niewielki czas do odjazdu pociągu, godzina 

odjazdu zaczyna mrugać. 



Oznaczenia na rozkładach jazdy -
Madryt



Metro w Tokio

• biletomaty umieszczone na niskiej wysokości;

• tablice informacyjne z całą trasą przejazdu pociągu, z 

czasami przejazdu pomiędzy stacjami i z możliwymi 

przesiadkami na inne linie;

• tablice ze schematem, która w prosty sposób opisuje 

wszystkie możliwości przesiadkowe, włączając w to 

przejścia;

• dojeżdżając do stacji odtwarza się melodia, dla każdej stacji 

jest inna;



Podział linii komunikacyjnych –
Budapeszt 



Budapeszt

• Każdy ze środków transportu posiada swoją numerację, a 

głównym wyznacznikiem rozróżniającym je od siebie są 

kolory.

• Malowanie pojazdów jest zgodne z tym co możemy dostrzec 

na rozkładach i w aplikacjach wspierających poruszanie się 

po mieście.

• Tramwaje są żółte, autobusy niebieskie, a trolejbusy 

czerwone. Linie metra mają swoje kolory niezależnie od 

pozostałych pojazdów komunikacji.



System oznaczania numerów miejsc –
Łódzka Kolej Aglomeracyjna



Łódź – Łódzka Kolej Aglomeracyjna 
(ŁKA)

• wypukłe, czarne cyfry,

• oznaczenia w Alfabecie Brajla,

• kod QR

• znacznik NFC



Metro w Londynie 



Beacony

• system informacyjny dla osób niewidomych (oparty na 

beaconach)

• użytkownik może otrzymać informację wprost do swojego 

telefonu

• mieszkańcy Londynu mogą dzięki temu zdecydować, czy 

wykorzystają systemy wypukłe, beacony, czy połączą je ze 

sobą

    



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 



ŹRÓDŁ
A

slajd 2   - fot.  Grafiki Google
slajd 5   - fot.  Grafiki Google
slajd 7   - fot. Archiwum prywatne
slajd 9   - fot. Archiwum prywatne
slajd 11 - fot. Archiwum prywatne
slajd 13 - fot. Archiwum prywatne
slajd 15 - fot.  Grafiki Google



Tworzenie dostępnej

informacji pasażerskiej -

zalecenia
Dr inż. Sylwia Bęczkowska
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu



PLAN PREZENTACJI

•    Wprowadzenie

•    Zasady projektowania uniwersalnego

•    (Nie)dostępność transportu zbiorowego

•    Podsumowanie



WPROWADZENIE

• Publiczny transport zbiorowy to 
„powszechnie dostępny" regularny przewóz 
osób wykonywany w określonych odstępach
czasu i po określonej linii komunikacyjnej, 
liniach komunikacyjnych lub sieci
komunikacyjnej".
/Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym/



WSPÓŁCZEŚNIE DO PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO NALEŻĄ:

• w transporcie lądowym szynowym: kolej, metro, tramwaj

• w transporcie lądowym kołowym: autobus, trolejbus

• w transporcie na wodach śródlądowych i morskich: statek pasażerski

• w transporcie powietrznym: samolot pasażerski.



DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowei, svstemów 
informacvino-komunikacvinych, produktów, usług, w tym transportowych), która pozwala
osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na
zasadzie równości z innymi.

• Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu
społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

• Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez
osoby o szczególnych potrzebach, wynikających z braku pełnej sprawności.

/Konwencja Praw Osob Niepetnosprawnych, A/RES/61/106; 13 December 2006, Uchwały EU, 
Konstytucja RP, ustawy...o prawach osób z niepełnosprawnościami, oraz o dostępności...)



PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

Definicja twórcy filozofii projektowania uniwersalnego - Rona 'Mace'a, 

rozwinięta przez Centrum Universal Design przy North Carolina State 

University, mówi że jest:

•    to projektowanie produktów: w tym produkty i oprogramowanie nowych

technologii informatycznych i komunikacvinych oraz otoczenia tak, aby były 

one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

•    Strategię projektowania uniwersalnego można zastosować przy tworzeniu

produktów i otoczenia we wszystkich sektorach i dziedzinach.



ZASADY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

• Użyteczność dla osób o różnej sprawności 

• Elastyczność w użytkowaniu 

• Proste i intuicyjne użytkowanie 

• Czytelna informacja

• Tolerancja na błędy 

• Wygodne użytkowanie bez wysiłku 

• Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i 

użytkowania 

• Percepcja równości



INFORMACJA

• Rozkłady jazdy i mapy sieci,
•    Informacje bieżące dotyczące poszczególnych środków transportu, tzn. 

czasy przyjazdów i odjazdów, zmiany rozkładów oraz objazdy i trasy
alternatywne (w razie potrzeby).

•    Informacje wewnątrz pojazdów: numer trasy, kierunek, następne
przystanki i możliwość przesiadki na inne linie komunikacji publicznej i
środki transportu (komunikaty głosowe i na wyświetlaczach
elektronicznych).

•    Informacje o możliwosciach korzystania z różnych środków transportu, 
takich jak wspólne użytkowanie samochodów (car-sharing), rowery
publiczne, czy obiektów typu „park & ride" (np. informacje o miejscach
parkingowych dostępnych w takich obiektach).



CZYTELNA INFORMACJA- ZASADY 
PROJEKTOWANIA

• Przedstawienie niezbędnych informacji za pomocą różnych środków 
komunikacji (graficznie, słownie), 

• Zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podstawowymi 
informacjami a otoczeniem, 

• Maksymalizacja czytelności istotnych informacji, 

• Rozróżnienie elementów w taki sposób, by możliwe było ich 
odczytanie (np. ułatwienie poprzez podanie instrukcji dojścia do 
danego miejsca lub wskazanie kierunku), 

• Zapewnienie kompatybilności różnych technik i urządzeń 
stosowanych przez osoby z ograniczeniami sensorycznymi.



hala gtowna 
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OZNAKOWANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 
WARSZAWA CENTRALNA, METRO



Przykłady



PRZYKŁADY - mapa dotykowa

• Mapa dotykowa powinna być 
uproszczona, przy jednoczesnym 
zachowaniu wszystkich istotnych 
informacji. 

• Jeżeli ilość dostępnego miejsca na to 
pozwala, należy zastosować 
równolegle wypukłe napisy w 
tradycyjnym alfabecie oraz alfabecie 
Braille’a. 

• Wszystkie oznaczenia zastosowane na 
mapie powinny być czytelne zarówno 
wzrokowo, jak i dotykowo.
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INFORMACJA ŚWIETLNA
NA DWORCACH



INFORMACJA DŹWIĘKOWA PKP BIAŁYSTOK

Informacja akustyczna pełni 

funkcję uzupełniającą 

względem informacji 

wizualnej i jest przeznaczona 

dla wszystkich pasażerów 

posiadających sprawny 

narząd słuchu, w tym 

zwłaszcza osób niewidomych 

i słabowidzących.



DWORZEC W
KIELCACH

Schemat działania Systemu Komunikacji Niewerbalnej w kasie biletowej:



NIEDOSTĘPNOŚĆ A JEDNAK...



PODSUMOWANIE
• Informacja wizualna obejmuje przede wszystkim wszelkiego typu piktogramy oraz systemy 

wizualnej informacji dynamicznej, informacje statyczne drukowane np. na planszach czy 

tablicach. 

• Wymagania w stosunku do informacji dynamicznej zakładają prezentowanie komunikatów przez 

minimum 2 sekundy, a średnią prędkość przesuwania w poziomie na 6 znaków na sekundę 

• Wysokości liter na zewnętrznych tablicach informacyjnych powinny wynosić – 70 mm, a w 

przypadku tablic bocznych – 35 mm. 

• Wyświetlacze wewnętrzne powinny zaś uwzględniać zakładaną odległość od wyświetlacza, która 

wyznacza wielkość liter w zależności od przyjętej wartości. 

• Matryce prezentujące informację o numerze linii i trasie przejazdu powinny być w kolorze 

Amber (pomarańczowy), który jest lepiej odbierany przez pasażerów niedowidzących niż kolor 

czerwony.



• Informacja akustyczna pełni funkcję uzupełniającą względem informacji wizualnej i jest 

przeznaczona dla wszystkich pasażerów posiadających sprawny narząd słuchu, w tym zwłaszcza 

osób niewidomych i słabowidzących. 

• System informacji dźwiękowej w pojeździe powinien przekazywać komunikaty stałe jak i 

specjalne. Informacje powinny dotyczyć przystanków na trasie przejazdu: obecnych i następnych. 

• Komunikaty głosowe powinny dublować ważne komunikaty wizualne. Głośność komunikatów 

powinna zapewniać ich odbiór w każdym miejscu do siedzenia oraz w każdym miejscu na wózek. 

• Innym sposobem przekazywania informacji jest dotyk. Tego rodzaju informacja wykorzystywana 

jest przede wszystkim przez osoby z dysfunkcją wzroku, jednak w pewnych przypadkach może 

być źródłem informacji także dla osób dobrze widzących 

• Dodatkowo, informacje powinny być przedstawiane przy pomocy alfabetu Braille’a.
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