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 Wyzwanie 

• Kolej dla pasażera – rozwiązania techniczne, elektroniczne i 
funkcjonalne poprawiające komfort, bezpieczeństwo pasażera kolei.

• Mój Pociąg poprawia komfort i bezpieczeństwo podróży dzięki pełnej 
informacji w czasie rzeczywistym, narzędziom do zgłaszania 
przejazdu osób z grupy PRM. Jest nieocenioną pomocą osobom 
niewidzącym i niedowidzącym dzięki kompleksowej obsłudze czytnika 
ekranu. 



Pomysł, 1/3

• Opis rozwiązania – mobilna 
aplikacja dla pasażerów kolei. 
Wszystkie kluczowe informacje w 
jednym miejscu.

• Poziom TRL: 9 Aplikacja była 
dostępna w sklepie Google Play przez 
wiele miesięcy. Zdobyła najwyższe 
oceny w swojej kategorii.

 



Zrzuty ekranu
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Pomysł, 2/3

• Doświadczenie: Aplikacja była wdrożona produkcyjnie na urządzenia z 
systemem Android. Posiadała ok. 50 tysięcy aktywnych instalacji. Średnia ocen 
około 4.8 na 5.

• Zabezpieczenie praw: - Rozwiązanie jest chronione prawami autorskimi.



Pomysł, 3/3

• Korzyści
a) Zadowolenie pasażera - dzięki intuicyjnej prezentacji wszystkich informacji 
(rozkład i jego wykonanie, graficzne zestawienie składu, prognozowana 
frekwencja), pasażer ma pełną wiedzę nt. swojego pociągu.
b) Osoby PRM mogą kompleksowo zorganizować swoją podróż z poziomu 
jednego okna.
c) Większa niezależność osób niewidomych i niedowidzących.

• Koszty - podstawowe koszty związane ze środowiskiem serwerowym (Linux; 
MySQL)

• Wycena pomysłu – Licencja dożywotnia na wykorzystanie produktu w Polsce - 
200 tysięcy złotych netto. Włącznie z kodami źródłowymi z udzieleniem praw 
autorskich.



Firma / Zespół

• Przedstaw zespół – Adrian Łubik - pasjonat podróży. Główny 
podwykonawca projektu Teczka Konduktora w PKP Intercity w pierwszych 
latach projektu. Na kolei znam się od strony pasażera jak również od strony 
zaplecza. Walczę z niedasizmem. Udowadniam, że chcieć, to móc.



Rozwiązanie

• Konkurencyjność rozwiązania:
• KOLEO - Brak zgłaszania potrzeb PRM; brak wykonania rozkładu jazdy.
• BILKOM - Brak wykonania rozkładu jazdy lub nierzetelne. Brak informacji o 

odwołaniach pociągów. Brak zgłaszania potrzeb PRM;
• Rozkład Kolejowy (PLK) - Nieintuicyjny interfejs użytkownika. Kompletny 

brak wsparcia dla czytników ekranu (osoby niewidome). Trudność dotarcia 
do kluczowych informacji. Brak możliwości odświeżania i bieżącego 
monitorowania.

Mój Pociąg - Kluczowe informacje w jednym miejscu. Graficzne zestawienia 
składów PKP IC oraz prognozowana frekwencja. Możliwość integracji z e-IC 
oraz innymi systemami sprzedaży przewoźnika (w tym graficzny wybór miejsca). 
Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem.



Obecny etap i przyszłość rozwiązania

• Ramy czasowe - rozwiązanie jest praktycznie gotowe. Wymagane ewentualne 
dostosowanie do interfejsu zasilającego aplikację danymi (wyszukiwarka, tablice 
stacyjne, komunikaty etc) - [2-12 tygodni - w zależności od stopnia 
skomplikowania integracji]. Obecnie system może działać w oparciu o interfejs 
API Portalu Pasażera PLK.



Dziękuję za uwagę!

Adrian Łubik

e-mail: adrian5632@gmail.com; tel. 532-848-546


