
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Aplikacji mobilnej do usługi indywidualnego transportu door-to-door.

1. Aplikacja internetowa dostępna dla dyspozytora umożliwiająca:

• wprowadzenie danych kierowcy:

- imię i nazwisko, nr telefonu

- harmonogram pracy (dni i godziny pracy)

• wprowadzenie danych pasażera:

- imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres 
mailowy, stopień niepełnosprawności,  nr dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
rodzaj niepełnosprawności, data ważności orzeczenia, posiadane trudności w poruszaniu się

 - potrzeby specjalne: czy użytkownik/użytkowniczka porusza się na wózku, czy korzysta z 
pomocy opiekuna, czy wymaga korzystania z pomocy kierowcy lub asystenta kierowcy, czy 
korzysta z pomocy psa przewodnika

- wskazanie czy użytkownikiem/użytkowniczką jest: osoba starsza, osoba poniżej 75 roku 
życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba powyżej 18 roku życia posiadająca 
realne problemy w poruszaniu się

- oświadczenie o celu korzystania z usługi: aktywizacja społeczna, zawodowy, edukacyjny, 
zdrowotny 

- potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem usługi oraz z klauzulą dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych

- zakwalifikowanie do usługi

- nr wydanej karty i okres jej ważności

-  dostęp do aplikacji mobilnej

W przypadku zmian np. : adresu zamieszkania, kodu niepełnosprawności, pojawieniu się innych 
schorzeń czy wyrażenia chęci posiadania aplikacji mobilnej, powinna być możliwość modyfikacji 
danych użytkownika/użytkowniczki.

• wprowadzenie zamówienia usługi

- imię i nazwisko użytkownika/użytkowniczki

- aktualny numer telefonu

- nr karty

-  czy użytkownik/użytkowniczka porusza się na wózku, czy korzysta z pomocy opiekuna, czy 
wymaga korzystania z pomocy kierowcy lub asystenta/asystentki kierowcy, czy porusza się z 
psem przewodnikiem
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- adres odbioru użytkownika/użytkowniczki  i sugerowana godzina wyjazdu

- adres docelowy i godzinę, na którą trzeba dotrzeć na miejsce

(transport ma być realizowany w godzinach od 8-16, termin rozpoczęcia kursu nie może być 
wcześniejszy niż godzina 8.00 , termin zakończenia kursu nie może przekroczyć godziny 16-
tej)

- zamówienie transportu powrotnego lub rezygnacja (powrót we własnym zakresie)

(w przypadku zamówienia transportu powrotnego informacje o miejscu i przewidywanym 
czasie odbioru oraz miejscu docelowym podróży)

- cel podróży: aktywizacja społeczna, zawodowy, edukacyjny, zdrowotny  (do wyboru)

- akceptacja złożonego zamówienia

- możliwość rezygnacji z transportu  - do wyboru opcje czy rezygnacja uzasadniona czy 
nieuzasadniona

- możliwość zablokowania zamówień transportu od użytkownika/użytkowniczki ,na określony
czas, w związku z trzykrotną nieuzasadnioną rezygnacją z przejazdu lub nie przestrzeganiem 
regulaminu

- możliwość modyfikacji zamówienia na godzinę przed planowanym kursem

- możliwość łączenia kursów

- użytkownik/użytkowniczka może skorzystać z dwóch przejazdów  w miesiącu, przy czym 
każdy przejazd obejmuje drogę do miejsca docelowego i powrót. Pomimo rezygnacji z kursu 
powrotnego przejazd w jedną stronę również liczony jest jako jeden przejazd.

•  kontrola  realizacji zamówienia

- czy kierowca wyjechał po pasażera

- o której godzinie kierowca dotarł po pasażera

- jak długo kierowca oczekiwał na pasażera

- czy i o której godzinie pasażer został odebrany / nie stawił się 

- jak długo trwał kurs

- o której godzinie kurs został zakończony

• nadzór nad zamówieniami złożonymi za pośrednictwem aplikacji mobilnej:

- zamówienia widoczne w aplikacji internetowej

• nadzór nad pracą kierowcy i asystenta kierowcy

- dostęp do harmonogramu pracy kierowcy
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- dostęp do postępów realizacji zamówień usługi

- widoczna lokalizacja kierowcy 

• generowanie statystyk niezbędnych do oceny racjonalności i efektywności przejazdów 
(zawartych w regulaminie usługi):

- liczba użytkowników/użytkowniczek (rozróżnienie na kobiety i mężczyzn, rocznie i 
miesięcznie)

- liczba kursów (dziennie, miesięcznie)

- liczba zrealizowanych kursów

- czas przejazdu

- czas oczekiwania na użytkownika/użytkowniczkę (rozróżnienie na kobiety i mężczyzn)

- czas postoju bez realizacji usługi

- częstotliwość kursów w poszczególne dni tygodnia

- najbardziej popularne godziny przejazdów

- liczby i powody odmów wykonania usługi transportowej

- liczby odwołań usługi

- liczba rezygnacji z usługi

- określenie celu podróży

- określenie najbardziej popularnych miejsc docelowych przejazdów

2. Aplikacja mobilna, dostępna dla kierowcy umożliwiająca:

• monitorowanie złożonych zleceń usługi transportu

• bieżące informowanie dyspozytora o postępie realizacji zlecenia

• aplikacja powinna informować kierowcę o zmianach w zamówieniu usługi, w przypadku 
modyfikacji zamówienia w dniu kursu, najpóźniej na godzinę przed planowanym wyjazdem

3. Aplikacja mobilna, dostępna dla pasażera umożliwiająca:

• złożenie wniosku o zakwalifikowanie do usługi  - po zaakceptowaniu wniosku przez 
dyspozytora pasażer powinien otrzymać informację o konieczności odbioru karty 
upoważniającej do korzystania z usługi

• zamówienie usługi transportu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia lub odmowa przyjęcia
zlecenia np. ze względu na zarezerwowany wcześniej kurs w danym terminie przez innego 
pasażera (formularz zamówienia powinien zawierać dane takie jak przy wprowadzaniu 
zamówień w aplikacji dyspozytora)
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• informacja – przypomnienie dla pasażera, w dniu kursu, o godzinie wyjazdu.

Aplikacje powinny być między sobą połączone: pasażer-dyspozytor, dyspozytor-kierowca, kierowca - 
pasażer

Aplikacje muszą obejmować swoim zasięgiem teren gminy i zawierać mapę/plan gminy września, 
która będzie na bieżąco aktualizowana.

Aplikacja musi być dostępna na urządzenia z systemem android i iOS. Nie jest dopuszczalna instalacja 
aplikacji z pliku apk lub innych sposobów niż pobranie jej z oficjalnych sklepów Play lub App store.

Aplikacja musi spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych


