
przyjazdyGTFS
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Chcemy, aby informacja transportowa była dostępna dla wszystkich. To jest możliwe. 
Program służy do układania i eksportu rozkładu jazdy dla organizatorów transportu i przewoźników. 
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 1  Co musisz wiedzieć o GTFS?
Układ danych w programie odpowiada formatowi GTFS . Wykorzystywane są tylko te pola formatu 
GTFS, które są niezbędne do przeniesienia prawidłowego rozkładu jazdy. Nie ma żadnych nadmiarowych 
danych, w związku z tym możliwy jest pełny import i eksport do formatu GTFS.

GTFS  to plik ZIP  składający się standardowo z sześciu do dziewięciu plików tekstowych, 
zapisanych w formacie CSV . W jednym pliku GTFS  można zapisać dane w dowolnym zakresie - 
od jednej linii komunikacyjnej po komunikację całego kraju wielkości Szwajcarii.
Przykładowy plik GTFS.ZIP  zawierać będzie następujące informacje, w kolejności ich tworzenia:

 1.1 Definicja sieci transportowej

   STOPS.TXT    zawiera informację o przystankach w obrębie sieci, wraz z ich nazwą STOP_NAME , 
współrzędnymi GPS  STOP_LAT , STOP_LON  – identyfikowanych po STOPS_ID .
Program nie obsługuje grup przystankowych PARENT_STATION , czyli każdy przystanek/słupek/peron
posiadający odrębny identyfikator i odrębne współrzędne traktuje jako odrębną stację. Ponieważ obsługa 
grup jest opcjonalna, większość dostawców GTFS  nie oprogramowuje tej informacji prawidłowo, 
zatem programy docelowe często i tak nie korzystają z tych danych. 
   FEED_INFO.TXT    zawiera informację o programie wykonującym GTFS , tworzony jest 
automatycznie.

 1.2 Definicja linii komunikacyjnych

   AGENCY.TXT    zawiera informację o jednym lub kilku przewoźnikach, wraz z ich nazwą 
AGENCY_NAME  oraz stroną internetową AGENCY_URL  identyfikowanych po AGENCY_ID . 
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   ROUTES.TXT    zawiera informację o liniach komunikacyjnych, wraz z ich numerem handlowym 
ROUTE_SHORT_NAME , opisem rodzaju ROUTE_TYPE  identyfikowanych po ROUTE_ID , 

realizowanych przez przewoźników identyfikowanych po AGENCY_ID . Każda linia ma dokładnie 
jednego przewoźnika, ale różne linie mogą mieć ten sam numer handlowy.

W formacie GTFS nie ma ścisłej definicji trasy linii ani wariantów trasy. Każdy kurs może jechać po
innej trasie, realizując nawet te same przystanki w dowolnej kolejności albo pomijając dowolne z 
nich. Powtarzalność trasy uzyskuje się dopiero z wynikowego rozkładu jazdy. 

 1.3 Definicja rozkładu jazdy

   CALENDAR.TXT    zawiera kalendarz typów serwisowych SERVICE_ID , kursujących w okresie dat 
(start_date, end_date), w poszczególne dni tygodnia MONDAY - SUNDAY . Podstawowe typy 
serwisowe to Poniedziałek-Piątek, Soboty, Niedziele, Codziennie.
   CALENDAR_DATES.TXT    zawiera listę dat DATE  zawierające wyjątki EXCEPTION_TYPE  dla 
poszczególnych  typów serwisowych – identyfikowanych po SERVICE_ID . Dzięki wyjątkom można 
utworzyć takie typy serwisowe, jak Niedziele i Święta, Soboty Niedziele i Święta, Robocze, Szkolne, 
Wakacje, Wigilia, Sylwester, Duże Święta, Małe Święta, Niedziele Handlowe, Niedziele Niehandlowe etc.
   TRIPS.TXT    zawiera informację o poszczególnych kursach na liniach komunikacyjnych ROUTE_ID  
kursujących w konkretnym typie serwisowym SERVICE_ID  realizowanych przez konkretną brygadę 

BLOCK_ID   – identyfikowanych po TRIP_ID . Informacja o brygadzie jest czysto opcjonalna, nie 
jest konieczna do przenoszenia rozkładu jazdy, jest natomiast kluczowa przy jego układaniu.
   STOP_TIMES.TXT    zawiera o godzinach przyjazdu ARRIVAL_TIME  i odjazdu 

DEPARTURE_TIME  poszczególnych kursów TRIP_ID  z kolejnych przystanków STOP_ID  
realizowanych w kolejności STOP_SEQUENCE.

Kilometraż obliczany jest przez program na podstawie GPS , co zależnie od ułożenia kolejnych 
przystanków daje wynik bardzo dokładny, zaniżony tylko o krzywiznę Ziemi - albo zaniżony o 
krzywiznę linii komunikacyjnej. Jeśli dwa przystanki położone są na prostej, błąd wyniku pochodzi
z uproszczenia algorytmu ( <2% ), jeśli przejazd między tymi przystankami zawiera skręt o kącie 
prostym, błąd wyniesie aż 41%, jeśli przejazd realizowany jest zygzakiem, błąd może wymieść 
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nawet więcej. W ramach całej trasy przejazdu błąd obliczenia się rozkłada, a wynik będzie 
zaniżony średnio o 5-7% , zatem wynikowe prędkości handlowe będą zawyżone o podobną 
wartość. Należy mieć tego świadomość analizując podsumowania prezentowane z programu.
Jest też możliwe podanie realnego narastającego kilometrażu w polu 

SHAPE_DISTANCE_TRAVELED , co ma sens najbardziej przy połączeniach kolejowych, gdzie 
pikietaż jest określony co do metra, zaś drobna nawet zmiana trasy nie jest możliwa. Jeśli pikietaż 
w oryginalnym rozkładzie jazdy jest zaokrąglony, lepiej pozostawić jego obliczenie programowi. 

 1.4 Opcje GTFS, których nie oprogramowano

Nie oprogramowano krzywej detalicznej SHAPES.TXT , w której każde zakrzywienie należy opisać 
odrębną współrzędną GPS . W teorii mechanizm SHAPES.TXT  umożliwia generowanie ładnej 
mapki z poszczególnych punktów, co jest szczególnie niedokładne w przypadku jazdy po łuku (casus kolei), 
w praktyce zatem realizuje się to innymi metodami w programie korzystającym z rozkładu jazdy, zaś dane 
te są ignorowane.
Nie oprogramowano rozkładów cyklicznych opartych o wzorce FREQUENCIES.TXT , ponieważ po 
pierwsze do wykorzystania w programie docelowym cykle i tak wymagają one zdekodowania do kursów 
rzeczywistych, a po drugie, taki układ danych nie uwzględnia różnych czasów przejazdu w różnych 
częściach doby oraz drobnych korekt rozkładu jazdy – w efekcie niepotrzebnie komplikuje pracę.
Nie oprogramowano także przesiadek TRANSFERS.TXT  z uwagi na rzadkie wykorzystywanie tych 
danych w rzeczywistości – przesiadki w programach docelowych muszą uwzględniać nie tylko przejście 
piesze, ale także przesiadkę między kursami przekazywanymi przez różnych dostawców, zatem 
oprogramowuje się to raczej na podstawie współrzędnych GPS .
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 2  Jak zacząć?
Pobierz wersję instalacyjną programu przyjazdyGTFS ze strony WWW.JZK.PL/PRZYJAZDYGTFS  
i zainstaluj ją. 

 2.1 Podstawowe wymagania programu

Program musi zostać zainstalowany w folderze, do którego są pełne uprawnienia – zalecamy 
pozostawienie standardowego C:\JZK . Nigdy NIE instaluj programu w ścieżce Program Files ani w 
innej ścieżce systemowej Windows, do której są ograniczenia. Wymagany jest pełny dostęp do odczytu, 
zapisu i tworzenia plików w folderze programu, podfolderach i folderach wskazanych do przechowywania 
danych,
Program korzysta ze standardowych komponentów DAO , ADO  oraz Internet Explorer. Upewnij 
się, że Twoja instalacja Windows jest pełna. Standardowe instalacje Windows od WINDOWS 7  po 

WINDOWS 10  spełniają ten warunek. Program może dać się uruchomić także w wersji XP z pełnymi 
Service Packami, ale tego nie obiecujemy i nie zalecamy,
Obsługa niektórych funkcji, w szczególności edycja przystanków w trybie graficznym, wymaga 
swobodnego dostępu do internetu. Poza tym nie ma żadnych szczególnych wymagań. Uprawnienia 
administracyjne nie są potrzebne.
W podstawowej, nieodpłatnej wersji program pozwala na pracę wyłącznie na jednym stanowisku. W wersji 

PRO  jest możliwa PRACA W SIECI.

 2.2 Układ programu

Po uruchomieniu widzisz główne okno, którego wygląd może się zmieniać między wersjami. Na ekranie 
widać tabele przedstawiające poszczególne zestawy danych i mapę, a w górnej części pojawi się także 
rozwijane menu.
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Podstawowe zasady nawigacji są następujące:
– większość pól możesz edytować wprost w tabeli, klikając myszką. Możesz też nacisnąć F2  albo 
przycisk nawigatora STRZAŁKA W GÓRĘ . Edycję akceptujesz przechodząc do innego pola albo 
naciskając przycisk nawigatora ( CHECK ). Jeśli naciśniesz x, zmiana nie będzie zapisana,
– niektóre tabele mają rozwijane menu pod prawym klawiszem myszy, dostępne także po rozwinięciu 
paska tytułowego tabeli (widoczna strzałka w dół),
– niektóre pola w tabelach są tylko do odczytu, staraliśmy się je oznaczać innym kolorem. Dane w tych 
polach powstają z podsumowania innych danych, na przykład pole KURSÓW w tabeli LINIE. Jeśli pole w 
tabeli nie jest w trybie edycji, możesz włączyć ten tryb naciskając F2.
– mapa pozwala na normalne operacje myszą, to jest przeciąganie elementów. Aby powiększyć lub oddalić 
mapę, użyj kółka myszy albo przycisków + lub -. Jeśli chcesz dodać nowy przystanek, kliknij dwukrotnie we 
właściwym miejscu. Pamiętaj, że mapa wymaga do działania swobodnego połączenia z internetem,

Aby dodać nowy wiersz do tabeli, naciśnij klawisz Insert. 
Aby usunąć wiersz, naciśnij Ctrl+Delete.
Aby posortować wiersze według konkretnego pola (na przykład stacje według nazwy), kliknij na 
nagłówku kolumny.
Pamiętaj, że większość tabel ma podręczne menu, dostępne pod prawym klawiszem myszy. 
Znajdziesz tam więcej opcji.

 2.3 Import gotowych danych

Aby nauczyć się pracy na GTFS , pobierz jeden z plików dostępnych w serwisie WWW.GTFS.PL  
i otwórz go w programie za pomocą menu GTFS - IMPORT PLIKU GTFS DO NOWEJ BAZY . Domyślnie 
program szuka danych GTFS na pulpicie bieżącego użytkownika Windows.
Różne pliki wykonywane są w różny sposób, weź na to poprawkę. Jeśli rozkład GTFS ma być tworzony od 
zera, gorąco zalecamy skontaktowanie się z opiekunami serwisu PRZYJAZDY.PL  pod adresem 

ROZKLADY@PRZYJAZDY.PL  i ustalenie, jaki układ danych będzie najlepszy dla wybranej sieci 
transportowej.
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 3  Tworzenie danych
Jeśli chcesz zacząć od zera, wybierz opcję PLIK - NOWA BAZA . 
Tak jak opisano wcześniej w dziale dotyczącym GTFS, musisz kolejno stworzyć:
– listę przystanków, 
– listę linii komunikacyjnych, 
– kalendarz transportowy, 
– powiązać przystanki i linie w poszczególne kursy w oparciu o podany kalendarz.
Wynikowy rozkład jazdy dla konkretnego dnia i konkretnego przystanku sprawdzisz na zakładce 

ROZKŁAD JAZDY . Możesz robić to wielokrotnie, na bieżąco weryfikując, czy wszystko jest OK.

 3.1 Pierwszy przystanek

Pierwszy przystanek musisz wpisać z ręki, aby program wiedział, gdzie zacząć wyświetlanie mapy. Na 
zakładce PRZYSTANKI  naciśnij PLUSIK , a następnie wpisz kod stacji, jej NAZWĘ  oraz obie 
współrzędne LAT  i LON . 
Nazwa przystanku powinna być zgodna z tym, co pasażer widzi na rozkładzie jazdy. Numer przystanku 
(kod stacji) nie musi być numerem w sensie liczbowym, ale musi to być oznaczenie unikalne. Możesz dodać
też opis przystanku i wskazać, czy jest dostępny dla niepełnosprawnych. 

Jeśli przystanek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku, oznacz go w odpowiednim 
polu tabeli: 0 brak informacji, 1 dostęp dla niepełnosprawnych, 2 brak dostępu.

 3.2 Skąd wziąć współrzędne przystanków?

Współrzędne przystanków określone są w standardzie WGS 84, używanym we wszystkich popularnych 
serwisach GPS, w tym GOOGLE MAPS  albo OPENSTREETMAP . W obu tych serwisach można 
znaleźć miejsce na mapie, a następnie odczytać współrzędne. 
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Dla każdego przystanku należy podać parametry LAT  i LON .  LAT  to szerokość geograficzna,
dla Polski wynosząca mniej więcej od 49 do 54, rosnąc w kierunku północnym. 

Stacja kolejowa Zagórz ma szerokość geograficzną LAT=49.51357 , stacja Świnoujście ma 
szerokość LAT=53.90471 . LON  to długość geograficzna, dla Polski mniej więcej od 14 
do 22, rosnąc w kierunku wschodnim. Stacja Świnoujście ma długość LON=14.26659 , stacja 
Zagórz ma długość LON=22.26439 .

 3.3 Edycja współrzędnych w programie

Gdy masz już pierwszy przystanek, naciśnij przycisk MAPA , który po wyświetleniu się mapy zniknie. 
Każdą kolejną stację utworzysz przesuwając się po mapie. Aby wstawić NOWY PRZYSTANEK , kliknij 
dwukrotnie we właściwym miejscu. Podaj najpierw NAZWĘ  przystanku, potem jego NUMER .

Znacznik przystanku możesz przeciągnąć myszką, w ten sam sposób możesz potem poprawiać dane – 
program zaktualizuje dane automatycznie. 
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Aktualizacja następuje z drobnym opóźnieniem, zatem po każdej zmianie poczekaj około sekundy
lub dwóch, aż zniknie napis "aktualizuję...".

 3.4 Zaprogramuj przewoźników oraz linie komunikacyjne

Wprowadź poszczególnych przewoźników lub organizatorów transportu. Najczęściej w tej tabeli będzie 
tylko jedna lub kilka pozycji. 
Wprowadź poszczególne LINIE KOMUNIKACYJNE . ID linii musi być unikalny, natomiast NUMER
powinien odpowiadać temu, co pasażer widzi w rozkładzie. Jeśli poszczególne brygady obsługiwane są 
przez różnych przewoźników lub organizatorów transportu, możesz wprowadzić kilka linii z tym samym 
numerem. 

Dla każdej linii określ jej typ. Podstawowe typy są następujące: 0 tramwaj, 1 metro, 2 pociąg, 
3 autobus.

 3.5 Zaprogramuj kalendarz typów serwisowych

Wprowadź po kolei TYPY SERWISOWE  z granicznymi datami ich obowiązywania. Jeśli rozkład nie ma 
daty obowiązywania, wprowadź daty odpowiednio odległe, na przykład drugą niedzielę grudnia kolejnego 
roku (zmiana rozkładów jazdy na kolei) lub inną datę, kiedy na pewno rozkłady się zmienią, na przykład 
pierwszy dzień wakacji, pierwszy dzień roku szkolnego itp. Wprowadź WYJĄTKI . 

Sprawdź dostępne pod prawym klawiszem myszy opcje automatycznego przygotowania listy 
typowych wyjątków typów serwisowych. Szczególnie wygodne jest to dla świąt ruchomych.
Każdy kurs musi mieć jakiś typ serwisowy. Jeśli nie masz jeszcze pasującego typu serwisowego, 
a chcesz wprowadzić kurs, wpisz nazwę typu w tabeli kursu, a później uzupełnisz kalendarz. 
Typ serwisowy każdego kursu możesz zmienić w dowolnym momencie, tak samo zresztą jak 
identyfikator linii i wiele innych informacji. 
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 3.6 Zaprogramuj pierwsze kursy

Teraz trzeba wprowadzić poszczególne KURSY  poszczególnych linii. Zalecamy dla każdej linii 
wprowadzić po jednym kursie w każdą stronę, niech to będzie kurs najbardziej reprezentatywny - na 
podstawowej trasie, w dzień powszedni. 

Pamiętaj o oznaczeniu dostępu dla ROWERÓW  i wózków dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH :
0 oznacza brak informacji 
1 oznacza dostęp dla niepełnosprawnych
2 oznacza brak dostępu

Dla każdego z kursów wprowadź całą TRASĘ , wybierając kolejne przystanki z bazy przystanków,  
wprowadzając godzinę odjazdu. 

Aby wprowadzić nowy przystanek na trasie, w dowolnym miejscu tabeli odjazdów naciśnij Insert. 
Musisz wybrać przystanek z już istniejących w programie.
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Gdy wprowadzisz pierwszy kurs na danej linii, kolejne kursy używając funkcji KLONUJ KURS NIECO 
PÓŹNIEJ . Wystarczy podać nową godzinę odjazdu z przystanku początkowego, reszta zrobi się sama. 

Klony będą na TEJ SAMEJ TRASIE i W TYM SAMYM typie serwisowym. 
Jeśli linia jest wariantowa, kursy na innej trasie możesz przygotować albo edytując trasę podstawową dla 
konkretnych kursów, albo tworząc nową trasę.

Kolejność przejazdu określana jest na podstawie godziny odjazdu. Sortowanie jest zawsze 
automatyczne po godzinie odjazdu, potem przyjazdu. Jeśli chcesz wprowadzić kurs w odwrotnym 
kierunku, sklonuj kurs oryginalny i popraw godziny odjazdów, przystanki ustawią się 
automatycznie we właściwej kolejności. Jeśli w jednej minucie mają być obsłużone dwa różne 
przystanki, muszą różnić się sekundami. 
Kursy po północy mają ciągły czas, np. 25:35:00  to 3:35 w nocy.

 3.7 Sprawdzaj dane na bieżąco

Korzystaj z możliwości prezentacji danych, oferowanych przez program. Korzystaj w szczególności z mapy, 
która prezentuje on-line kolejne etapy rozkładu jazdy. 
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Aby wyświetlić mapę, wybierz z menu opcję  MAPĘ KAŻDEGO KURSU . Zawartość mapy 
zmienia się w zależności od wybranej zakładki i zakresu danych. 
Wyświetlana mapa jest mapą prywatną dla Twojego stanowiska i jest aktywna przez ograniczony 
czas po jej uruchomieniu. Jeśli mapa zniknie, użyj opcji jej ponownego wyświetlenia.

Program na bieżąco przelicza statystyki kursu. Zwróć uwagę, jeśli podawana przez program prędkość 
handlowa jest dziwnie wysoka lub dziwnie niska. Upewnij się, że dane są prawidłowe i czy nie ma 
oczywistych błędów. Przeliczenie statystyk kursów działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy kurs jest kompletny, 
czyli dla każdej stacji podano godzinę przyjazdu i odjazdu.

Prędkości liczone są na podstawie odległości międzyprzystankowej w linii prostej, nie 
uwzględniając krzywizny ulic i ruchu drogowego, więc będą zawyżone - ale nie powinny 
przekraczać znacznie prędkości technicznej kursu.

 3.8 Eksportuj do GTFS i użyj walidatora

Dowolnie często możesz użyć opcji eksportu GTFS - WYGENERUJ GTFS . Powstały plik jest 
walidowany automatycznie. Raport z walidatora zawiera informację o przejazdach nonsensownych (źle 
podane godziny), podróżach w czasie (źle wybrane przystanki) etc.

 3.9 Pamiętaj o kopii zapasowej!

Dane zapisują się automatycznie, a użyty system baz danych jest wyjątkowo stabilny. Może jednak zdarzyć 
się wiele różnych rzeczy, a przede wszystkim możesz chcieć cofnąć wprowadzane zmiany. Dlatego na 
koniec dnia zawsze użyj opcji PLIK - KOPIA ZAPASOWA . 

Kopia zostanie zapisana w podfolderze C:\JZK\BACKUP . 
Pamiętaj, żeby zawartość folderu kopii zapasowych skopiować co jakiś czas do innej fizycznej 
lokalizacji, a najlepiej nagrać na CD-ROM.
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 4  Licencja
Program służy do układania i eksportu rozkładu jazdy dla organizatorów transportu, przewoźników oraz 
innych osób związanych z transportem. 
Rozkłady jazdy transportu publicznego stanowić mogą informację publiczną o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób 
przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie1, w sposób użyteczny 
i efektywny.
Podstawowa wersja programu udostępniana jest  nieodpłatnie w okresie trwałości projektu 

PRZYJAZDY.PL , to jest do 11 listopada 2020 – w tym czasie i zakresie Studio JZK sp. z o.o. udziela 
każdorazowemu użytkownikowi licencji2 niewyłącznej i ograniczonej w opisanym dalej zakresie.
W pozostałym zakresie obowiązują standardowe warunki licencji JZK , które prezentowane są 
każdorazowo podczas instalacji programu. Aktualna treść takiej licencji dostępna jest zawsze na 

WWW.JZK.PL/LICENCJA .

1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(Dz. U. poz. 352, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 1000)

2 zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zgodnie z zasadami 
standardowej licencji JZK WWW.JZK.PL/LICENCJA  oraz licencji JZK24 
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 4.1 Podstawowe zasady programu przyjazdyGTFS

Należy pamiętać, że:
– program objęty jest ze swojej natury prawem autorskim, 
– baza danych objęta jest ochroną baz danych3, 
– wytworzenie i utrzymywanie programu to znaczny wysiłek pracy programisty,
– projekt PRZYJAZDY.PL to efekt długotrwałej pracy wielu osób,
– zastosowane usługi on-line wymagają utrzymywania wydajnej infrastruktury serwerowej,
– wykorzystywanie map i usług on-line wiąże się z kosztami, ponoszonymi przez organizatora projektu,
– celem programu jest tworzenie danych udostępnianych na zasadach otwartości.

 4.2 Zasady otwartości

Przez ZASADY OTWARTOŚCI  powoływane dalej rozumiemy stan, w którym spełnione są 
jednocześnie następujące warunki:
– dane udostępniane są jako otwarte dane, bez obejmowania ich jakimikolwiek ograniczeniami innymi, niż
wskazanie autorstwa, wskazanie daty pobrania i daty przetworzenia, oraz
– dane udostępniane są do swobodnego wykorzystywania w serwisie PRZYJAZDY.PL  oraz serwisach 
pochodnych GTFS.PL , MOJAKOLEJ.PL  etc., oraz
– dane umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej albo w centralnym repozytorium4 albo udziela 
się zgody na umieszczenie ich w serwisie GTFS.PL  przynajmniej do wykorzystywania 
niekomercyjnego, oraz
– nie są wprowadzane żadne dodatkowe ograniczenia co do danych i ich wykorzystywania, 
w szczególności odnośnie zachowania poufności, ochrony praw autorskich, ochrony baz danych, 
wnoszenia opłat z jakiegokolwiek tytułu, przenoszenia lub przyjęcia odpowiedzialności, zobowiązania do 
określonych zachowań lub powstrzymywania się od określonych zachowań, promocji lub zakazu promocji 
jakichkolwiek treści etc.

3 art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128, poz. 1402 ze zm)
4 art. 9b ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764 ze zm.)
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 4.3 Ograniczenia użytkowania

Podstawowa wersja programu może być używana nieodpłatnie tylko wtedy, gdy wykorzystywana jest 
w pełni zgodnie z celami i zasadami projektu PRZYJAZDY.PL, w szczególności dane udostępniane są 

NA ZASADACH OTWARTOŚCI  opisanymi wyżej, z następującym i ograniczeniami:
– jeśli program jest używany w PODMIOCIE ZOBOWIĄZANYM  określonym w art. 3 ustawy 
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego5, nie udostępniającym danych na zasadach 
otwartości oraz nie umieszczającym powstałych danych w centralnym repozytorium6 – wymagana jest 
licencja komercyjna,
– jeśli program jest używany w ramach PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ 7, która nie udostępnia 
danych na zasadach otwartości oraz nie umieszcza powstałych danych w centralnym repozytorium – 
wymagana jest licencja komercyjna,

5 Podmiotem zobowiązanym są w szczególności osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o 
charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli jednostki sektora finansów 
publicznych pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub 
posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do 
powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego (art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2017 o 
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Dz.U. z 2016 poz. 352), nawet jeśli osoba prawna działa w
zwykłych warunkach rynkowych, jej celem jest wypracowanie zysku lub ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności. (por. art. 3 ust. 1 pkt 3 tiret ostatnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

6 art. 9b ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764 ze zm.)
7 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. wszystkie, art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 poz. 1182). Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie 
przestaje być państwową osobą prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 
prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługiwać będzie 
wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż 
tworzący osobę prawną, sprawuje nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. Państwową osobą
prawną jest także spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.
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– jeśli program jest używany DLA CELÓW KOMERCYJNYCH , na przykład związanym z organizacją 
lub wykonywaniem przewozów, jeśli nie są to przewozy publiczne objęte umową PSC 8, a powstały 
rozkład jazdy nie jest udostępniany na zasadach otwartości – wymagana jest licencja komercyjna,
– jeśli dane wytwarzane w programie objęte są ograniczeniami innymi, niż licencja CC lub CC-BY , to jest 
z powołaniem źródła lub uznania autorstwa – wymagana jest licencja komercyjna,
– jeśli w związku z użytkowaniem, tworzeniem, wykorzystywaniem lub przetwarzaniem danych 
powstałych w programie pobierane są jakiekolwiek opłaty lub uzyskiwana jest korzyść finansowa, w tym 
ograniczenie kosztów, które musiałyby być ponoszone w innym wypadku, zaś dane te nie są udostępniane 
na zasadach otwartości – wymagana jest licencja komercyjna,
W przypadku innych danych wymagana jest licencja komercyjna. 

8 umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 4 ust. 1 pkt 24 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 
8 i 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 poz. 2016 ze zm.)
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STUDIO JZK SP. Z O.O.
 Dział Realizacji Systemów Transportowych PRZYJAZDY.PL 

ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780 

VII Wydział Gosp. KRS SR Gdańsk-Północ · kapitał zakł. 505344 zł wpłacony w całości

BIURO@PRZYJAZDY.PL
telefon 58 782 33 66 · 58 782 36 00

Program przyjazdyGTFS został wytworzony dla projektu PRZYJAZDY.PL

PRZYJAZDY.PL © Studio JZK sp. z o.o., Gdańsk 2017-2019. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. Dokument nie jest ofertą.
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ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, POLSKA

NIP 5842771700 · REGON 380071994 · KRS 0000729513
VII Wydział Gosp. KRS SR Gdańsk-Północ · kapitał zakł. 16761 zł wpłacony w całości
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