
Hackathon City Coders Płock



O Hackathonie
Hackathon City Coders Płock to wyjątkowe, bezpłatne 

wydarzenie dla wszystkich pasjonatów 

programowania, organizowane już po raz czwarty 

przez Urząd Miasta Płocka. Hackathon to szansa dla 

młodych programistów na wprowadzenie w życie 

swoich pomysłów i próbę  zmierzenia się z realnymi 

problemami pod opieką mentorów.

Wykorzystując otwarte bazy danych, które udostępnia 

UM Płock uczestnicy mają unikalną okazję stworzenia 

aplikacji, która podniesie komfort życia mieszkańców, 

a także usprawni komunikację z Urzędem.



O Organizatorze

Płock to miasto innowacyjne, otwarte na współpracę z 

mieszkańcami, inwestujące w ich potencjał. Miasto, które 

myśli strategicznie o swoim rozwoju i jest gotowe na 

wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

Świeże podejście, nieszablonowe myślenie 

i rozwiązywanie realnych problemów – te idee 

przyświecają Organizatorowi Hackathonu – Urzędowi 

Miasta Płocka, który już po raz czwarty zdecydował się 

na to przedsięwzięcie. 

City Coders Hackathon Płock to doskonały pomysł na 

znalezienie i wdrożenie nowych rozwiązań, które 

podniosą poziom życia mieszkańców.



I i II edycja 

Hackathonu
W I edycji, w roku 2017 udział wzięło 30 osób, 

które pracowały nad aplikacjami mającymi na celu 

popularyzację aktywnego trybu życia i 

wykorzystanie kulturalnych atutów miasta. 

Zwycięski zespół stworzył aplikację Laba, 

umożliwiającą zebranie grupy osób uprawiających 

tę samą dziedzinę sportu, aby móc wspólnie 

trenować.

II edycja to z kolei wyzwanie, które podjęło 60 

osób mierząc się z zagadnieniami: mobilność,

przedsiębiorczość, bezpieczeństwo. Zwycięskie 

zespoły zaprojektowały m.in. aplikację która 

wykonuje bieżący monitoring zanieczyszczeń 

powietrza oraz aplikację, która pomaga w adopcji 

zwierząt domowych. 



III edycja 2019 
Do III edycji zgłosiło się

ponad 100 uczestników, 50 mentorów i

kilkudziesięciu partnerów prywatnych.

Hasło przewodnie nawiązywało do myśli 

przewodniej Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości - Zaprogramuj Płock Bez 

Barier!

Zagadnienia z jakimi mierzyli się uczestnicy to:

e-Płock (inteligentne rozwiązania

wspierające miejskie

usługi publiczne); Szybko do celu (pomysły

na usprawnienie mobilności w mieście) oraz 

Junior&Senior (promocja ekologii

i bezpieczeństwa dla wszystkich pokoleń)

Wyróżnionych zostało 7 zespołów.

W ramach wsparcia ze strony 

miasta każdy zespół zyskał 

opiekuna merytorycznego i 

wsparcie techniczne, w celu 

doprowadzenia projektu do

końca, czyli stworzenia gotowej 

aplikacji dla mieszkańców Płocka i 

nie tylko!

https://youtu.be/uOLlNFm9Az4


IV edycja 2021 
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, IV edycja 

płockiego hackathonu odbyła się w październiku 2021. Do 

udziału zgłosiło się rekordowe 35 drużyn, które tworzyły 

projekty związane z Nową Normalnością, 

Bezpieczeństwem oraz Ekologią. 

Wyróżnione zostały 4 zespoły, a każdy z 

nich otrzymał możliwość wzięcia udziału w 

programie akceleracyjnym Płockiego Parku 

Przemysłowo Technologicznego. 

Dodatkowe wsparcie dla rozwoju swoich 

projektów młodzi programiści otrzymali 

od Youth Business Poland oraz funduszu 

inwestycyjnego Assay Group. Tak 

kompleksowe wsparcie zapewni im wiedzę 

z zakresu prowadzenia własnego biznesu 

oraz efektywnej prezentacji i sprzedaży 

produktu końcowego.



Sukcesy płockich programistów

WePłock to projekt trzech absolwentów 

Małachowianki- Daniela, Miłosza i Maćka mający 

na celu integrację wśród mieszkańców płockich 

osiedli. Aplikacja pozawala na wzajemną 

komunikację mieszkańców w obrębie danego 

osiedla ze sobą, jak również z Radą Osiedla. Dzięki 

aplikacji każdy użytkownik może zgłosić pomysł 

na usprawnienie życia lokalnej społeczności oraz 

zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi 

swojego osiedla. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.weplock.dart_demo&gl=PL

SenYours to aplikacja stworzona przez zwyciężczynie 

płockiego hackathonu- zespół DevGirls.  Jej głównym 

założeniem jest ułatwienie seniorom codziennego życia, 

tworzenie i rozbudowywanie społeczności, 

usprawnienie poruszania się po mieście, szerzenie 

świadomości o dostępnych środkach kultury. Aplikacja 

jest bardzo intuicyjna oraz wizualnie dostosowana do 

odbiorców, poprzez dużą, czytelną czcionkę i 

kontrastowe kolory.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.senyo

urs&gl=PL

Na platformę Gogle Play Store trafiły dwie aplikacje: SenYours oraz WePłock, których wstępny zarys stworzony został podczas 3 

edycji City Coders Hackathon Płock.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weplock.dart_demo&gl=PL
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.senyours&gl=PL



