
 
 

Załącznik nr 3 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS e-usługi ePodróż 

 
 
Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści są jednymi z niezbędnych 
elementów, aby móc wziąć udział w procedurze konkursowej w ramach Działania  
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Projekt ePodróż ma na celu stworzenie aplikacji jako e-usługi, z której korzystanie 
powinno być możliwe niezależnie od miejsca przebywania użytkownika i rodzaju 
technologii stosowanej przez odbiorcę (sprzęt, oprogramowania). Urząd Transportu 
Kolejowego (UTK) poprzez stworzenie i rozwój e-usługi chce spełnić określone typy 
projektów informatycznych – w szczególności interakcji A2C. 

E-usługa w formie aplikacji powinna składać się z opisanych poniżej 8 modułów (zgodnie  
z punktem 2.2. zapytania ofertowego). Całość projektu będzie stanowiła aplikacja dostępna dla 
wszystkich pasażerów, skupiająca w jednym miejscu możliwość zaplanowania podróży i zakup 
biletów on-line poprzez integrację systemów sprzedaży poszczególnych przewoźników wraz  
z możliwością zgłoszenia chęci uzyskania pomocy w trakcie podróży przez osoby  
o ograniczonej możliwości poruszania się. 

 
Projekt ePodróż polega na opracowaniu aplikacji obejmującej 8 modułów:  

A. Informacje  
1. Aplikacja powinna umożliwiać zbieranie i udostępnianie informacji użytkownikom 

dotyczące podróży koleją, w szczególności:  

• aktualności – aktualne informacje dot. pasażerskich przewozów kolejowych, 

• oferty specjalne – oferty promocyjne, sezonowe itp. 

• rozkład jazdy – aktualne rozkłady jazdy pociągów, 

• pasażerscy przewoźnicy kolejowi – opis pasażerskich przewoźników, 

• dworce i stacje kolejowe – mapa, na której podróżni będą mogli wybrać interesującą 
ich stację i sprawdzić usługi na niej oferowane, m.in. w jakich godzinach czynny jest 
dworzec, dostępność kas biletowych, toalet, gastronomii, parkingu etc. Mapa zawiera 
dokumentację fotograficzną dworców i stacji. Mapa powinna zawierać również dane 
kontaktowe dworców, na których dostępny jest personel,   

• ulgi/udogodnienia/uprawnienia – opis i wymiar obecnie obowiązujących ulg, opis 
stosowanych uprawnień w pociągach i dworcach, uprawnienia osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, 

• prawa i obowiązki – prawa i obowiązki pasażerów ze szczególnym uwzględnieniem 
osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

2. Aplikacja powinna posiadać interfejs: 

• administratora z dostosowaniem dla wybranych pracowników Urzędu oraz 



 
 

przedstawicieli podmiotów kolejowych  (administrator główny, użytkownik  
o ograniczonych możliwościach korzystania ze wszystkich funkcjonalności), 

• użytkownika z możliwością logowania się na swoje konto (login/hasło). 
 

B. Wyszukiwarka połączeń 
1. Aplikacja powinna umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie najdogodniejszego 

połączenia z uwzględnieniem opcji skomunikowania z innymi środkami transportu.  

2. Wyszukiwanie powinno odbywać się poprzez wybór dowolnych kryteriów użytkownika 
(np. podróż z do, czas przejazdu, opcje skomunikowania, cena, data, uprawnienia, ulgi, 
itp.) 

3. Wyszukiwarka powinna uwzględniać najniższą cenę biletu.  

 

C. Kupno biletu 
1. Aplikacja powinna umożliwiać zakup biletu po wyszukaniu połączenia, jak również  

w przypadku, gdy podróżny posiada dane niezbędne do zakupu interesującego go biletu bez 
konieczności wykorzystywania wyszukiwarki połączeń.  

2. Aplikacja umożliwi osobom o ograniczonej możliwości poruszania wybór opcji rezerwacji 
miejsca w specjalnie dedykowanym dla nich przedziale (pod warunkiem, że dany 
przewoźnik prowadzi rezerwację takich miejsc). 

3. Aplikacja po wyborze przez użytkownika opcji “kup bilet” przeniesie użytkownika do 
systemu sprzedaży danego przewoźnika bez konieczności uzupełniania wcześniej 
wybranych kryteriów (data, relacja, dane użytkownika, wybrany bilet itp.)  

 

D. Zgłoszenie przejazdu 
1. Aplikacja powinna zawierać opcję chęci zgłoszenia pomocy w podróży osobom  

o ograniczonej możliwości poruszania się. 

2. Aplikacja powinna zawierać informacje dotyczące minimalnego czasu niezbędnego do 
organizacji pomocy w podróży. 

3. Zgłoszenia można dokonać niezależnie od zakupu biletu za pośrednictwem aplikacji. 

4. Zgłoszenia można dokonać na każdym etapie podróży (planowanie, zakup biletu, 
późniejszy termin). 

5. Aplikacja powinna umożliwić zgłoszenie użytkownikowi chęć uzyskania pomocy 
niezależnie od jego wiedzy dot. nazwy przewoźnika lub zarządcy dworca realizującego 
przewóz. 

6. Aplikacja umożliwi dokonanie pojedynczego zgłoszenia na podstawie wskazanej przez 
podróżnego relacji niezależnie od tego z usług ilu przewoźników na dane trasie podróżny 
skorzysta.  

7. Po wysłaniu danych, podróżny otrzyma potwierdzenie zgłoszenia przejazdu wraz  
z nadanym numerem zgłoszenia.  

8. Aplikacja powinna umożliwić skopiowanie lub wydrukowanie treści zgłoszenia.  

 



 
 

 

E. Ocena warunków podróży 
Aplikacja powinna umożliwiać dokonanie oceny podróży przez użytkownika oraz poziomu 
udzielonej pomocy w trakcie podróży, jak również udogodnień i usług oferowanych  
na pokładzie pociągu lub dworca. 

 

F. Formularz reklamacyjny 
Aplikacja umożliwi podróżnemu wysłane bezpośrednio do odpowiedniego przewoźnika 
reklamacji/skargi/zapytania za pomocą elektronicznego formularza. 

 

G. Formularz skargowy 
Aplikacja umożliwi podróżnemu wysłane bezpośrednio do UTK skargi/zapytania za pomocą 
elektronicznego formularza. 

 

H. Panel logowania 
1. Aplikacja powinna umożliwiać założenie konta użytkownika, za pomocą którego 

użytkownik będzie mógł dokonywać wszystkich operacji bez konieczności każdorazowego 
wpisywania niezbędnych danych. 

2. W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na założenie konta – aplikacja powinna 
umożliwiać dokonywanie wszelkich operacji bez konieczności zakładania konta.  

3. Opcja logowania ma na celu ułatwienie korzystania, jednak nie jest obowiązkiem 
użytkownika, a jedynie opcją do wyboru.  

 

Ponadto aplikacja powinna zostać stworzona zgodnie ze standardami W3C oraz 
WCAG2.0  w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do 
publikowanych treści. 

Zgodność ze standardami 
1. Aplikacja powinna być zgodna ze standardami W3C: 

• HTML5 

• WCAG 2.0 (Podwójne A) 

• oraz Section 508 

Kompatybilność 
1. Aplikacja powinna być w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób 

niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.  

2. Obsługa aplikacji powinna być możliwa niezależnie od wykorzystywanego przez 
użytkownika urządzenia oraz zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. 

Wygląd 
1. Aplikacja powinna być wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez 

osoby niedowidzące: 

• zmiana wielkości czcionki, 



 
 

• zmiana kontrastu.  
2. Całość aplikacji powinna być oparta na stylach CSS. 

Skróty klawiaturowe 
1. Aplikacja nie powinna być wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić  

w konflikt: 

• z technologiami asystującymi (np. programy czytające),  

• systemem lub aplikacjami użytkowników. 
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