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Strona internetowa 

1. Pasażer otwiera dedykowaną stronę internetową www.nowasol.kiedyprzyjedzie.pl 

2. Widoczna mapa zawiera pogrupowane przystanki i w momencie powiększenia skali mapy 

(przybliżenia) przystanki rozsuwają się na ich właściwe lokalizacje. 

3. Tabela po lewej stronie zawiera listę wszystkich przystanków w danej sieci komunikacyjnej. 

4. Należy dokonać wyboru przystanku na kilka dostępnych sposobów: 

a) mapa, 

b) lista wszystkich przystanków, 

c) lista przystanków ulubionych (edycja listy opisana w pkt. 6), 

d) wpisanie w miejscu „Znajdź przystanek” fragmentu nazwy przystanku lub numeru słupka 

przystankowego. 

5. Po kliknięciu w nazwę przystanku pojawia się podpowiedź informująca o liniach 

przejeżdżających przez ten przystanek i ich kierunku, a w przypadku mapy informująca 

również o nazwie przystanku i numerze słupka przystankowego w systemie. 

6. W celu dodania lub usunięcia przystanku z listy ulubionych należy kliknąć w znajdującą się 

przy nazwie przystanku gwiazdkę (kolor szary – przystanek usunięty, kolor żółty – przystanek 

dodany). Dodane przystanki pojawiają się na samej górze listy przystanków, a przy 

następnym wejściu na stronę od razu widzimy prognozowane odjazdy dla tych przystanków. 

7. Po dokonaniu wyboru przystanku następuje wskazanie jego lokalizacji na mapie. Tabela po 

lewej stronie w zakładce „Odjazdy” informuje o czasie najbliższych odjazdów ze wskazanego 

przystanku w czasie rzeczywistym, z zastrzeżeniem pkt. 10, natomiast zakładka „Rozkłady” 

umożliwia sprawdzenie statycznego rozkładu jazdy autobusów dowolnej linii przejeżdżającej 

przez wskazany przystanek, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

8. Odjazdy w czasie rzeczywistym prezentowane są w sposób umożliwiający sprawdzenie 

jakiego typu autobus (w niektórych sieciach występuje rozróżnienie na różne typy taboru), 

jakiej linii autobus i w jakim kierunku jadący przyjedzie za ile minut (lub o której godzinie, 

jeżeli czas do przyjazdu przekracza 60 minut). Odjazdy prezentowane są w porządku 

chronologicznym. 

9. W zakładce „Rozkłady” należy najpierw wskazać linię, a następnie można zmienić dzień 

ikonami </> obok daty lub bezpośrednio wybierając dzień z kalendarza, który pokazuje się 

po kliknięciu w datę. Po kliknięciu w konkretny kurs pojawia się jego przebieg w postaci 

„koralików” wraz z zaplanowanym czasem przejazdu oraz wizualizacja przebiegu kursu na 

mapie. 

10. Ikonka przy godzinie oznacza, że prezentowana informacja podawana jest w czasie 

rzeczywistym, czyli uwzględnia aktualne opóźnienie autobusu, natomiast jej brak oznacza, że 

prezentowana informacja pochodzi wyłącznie z rozkładu jazdy, ponieważ nie ma łączności z 

pojazdem. 

11. Rozkłady jazdy prezentowane są do dnia, do którego istnieją w systemie, nie dłużej jednak 

niż na okres do 14 najbliższych dni. Mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie zgodnie 

z dyspozycją przewoźnika. 

http://www.nowasol.kiedyprzyjedzie.pl/

