
Poznański transport publiczny 
przyjazny seniorom

„O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce” - Spotkanie 10: 
Osoby starsze też podróżują w transporcie publicznym

Webinarium CUPT 10 grudnia 2020 r. 
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Plan prezentacji



Potrzeby seniorów związane z transportem

Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021 Poznań 
 dokument strategiczny przyjęty uchwałą RMP w październiku 2017 r.
 realizowana poprzez wdrożenie działań, w ramach 8 strategicznych obszarów 

funkcjonowania miasta
 Kierunek 2: rozwój transportu przyjaznego starzeniu się
 W ramach tego kierunku wyróżniono 3 obszary działań:

• Działanie 1: Uwzględnianie potrzeb i interesów osób starszych w projektowanych 
i realizowanych politykach dotyczących transportu

• Działanie 2: Uwzględnianie potrzeb i interesów osób starszych w projektach 
transportowych, w tym ułatwiających osobom starszym korzystanie z komunikacji 
miejskiej oraz infrastruktury

• Działanie 3: Projektowanie, realizacja i koordynacja usług rozszerzających ofertę 
transportu publicznego przyjaznego starzeniu się 

 Rada Programowa ds. realizacji polityki senioralnej 



Potrzeby seniorów związane z transportem

Identyfikacja potrzeb seniorów w zakresie transportu publicznego:
1. Udogodnienia w dojściach na przystanki i oczekiwania na przystankach
2. Dostosowanie informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach
3. Ułatwienie zajmowania miejsc w pojazdach
4. Oferta przewozowa spełniająca potrzeby seniorów:

1) dojazdy do szpitali i ośrodków zdrowia
2) dojazdy do sklepów
3) dojazdy do klubów seniora

5. Oferta taryfowa skierowana do seniorów
1) przejazdy ulgowe
2) bilet seniora
3) przejazdy bezpłatne

6. Kampanie informacyjne i społeczne



Infrastruktura przystankowa – wytyczne

Na stronie ZTM i Miasta dostępny jest dokument pn. „Podstawowe wytyczne dla projektowanej 
infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”, powstały na podstawie m.in. wytycznych 
katalogu „Uniwersalny system komunikacji w Poznaniu – Manual (basic)” oraz wytycznych z 
zakresu ochrony interesu osób niepełnosprawnych. Wytyczne zawierają m.in.:
 minimalną długość i szerokość przystanków autobusowych i tramwajowych
 wysokość nawierzchni peronu powinna wynosić dla przystanków T i wspólnych A/T 22 cm 

od główki szyny, a dla przystanków A – 18 cm od poziomu jezdni
 reliefowe powierzchnie prowadzące na dojściach 

oraz faktura ostrzegawcza przy krawędzi peronu
 oznakowanie przystanków
 konstrukcja i wygląd wiat
 zawartość gablot przystankowych
 rozmieszczenie i wygląd poszczególnych elementów

infrastruktury przystankowej (ławki, kosze, TIP, znaki)
 dostosowanie wysokości ławek oraz wyposażenie ich 

w podłokietniki, co pomaga osobom starszym



Infrastruktura przystankowa

Przystanki tramwajowe:
 co roku na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej Miasto 

przeznacza 20-25 mln zł – w ramach tego zadania 
modernizowane są m.in. trasy i przystanki tramwajowe

 dla wybranych lokalizacji budowane są tzw. przystanki 
wiedeńskie

 przy modernizacjach i inwestycjach – dojścia do przystanków 
tramwajowych z obu stron platformy

Przystanki autobusowe:
 środki na remonty infrastruktury przystankowej pozwalają na 

modernizację/budowę 5-10 platform przystanków autobusowych
 budowa platformy przystankowej to koszt ok. 50-300 tys. zł
Odległości międzyprzystankowe max ok. 500m
Wiaty przystankowe:
 powierzenie zadania Międzynarodowym Targom Poznańskim
 wymiana: 2019 r. – 158, w 2020 – 150, plan na 2021: 75
 nowe wiaty wyposażone są w podświetlane gabloty



Wymiana taboru

Tramwaje MPK Poznań Sp. z o.o.: 
 w latach 2015 – 2019 widać wyraźny wzrost procentowy udziału pojazdów tramwajowych z niską

podłogą - w latach 2016 – 2017 dostawy 30 szt. wagonów tramwajowych częściowo
niskopodłogowych typu Moderus Beta, w latach 2018 – 2019 dostawy 50 szt. wagonów
tramwajowych niskopodłogowych typu Moderus Gamma

Autobusy MPK Poznań Sp. z o.o.:
 sukcesywna wymiana taboru autobusowego, m.in. na przełomie 2019/2020 21 autobusów

elektrycznych Solaris Urbino
Autobusy Operatorów Gminnych:
 sukcesywna wymiana taboru przyspieszona w ostatnich latach dzięki środkom unijnym
Nowe pojazdy powinny być wyposażone w rampę, standardy dot. informacji pasażerskiej, oraz
możliwie jak największą liczbę miejsc siedzących dostępnych z niskiej podłogi

Udział pojazdów z niską podłogą w latach 2013 - 2020 [%]
T/A 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
T 38,94% 40,43% 41,41% 47,32% 57,40% 57,85% 77,39% 77,39%

A MPK 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%
A Gminni 94,87% 94,87% 97,46% 98,31% 98,14% 98,17% 96,86% 98,44%
A Ogółem 97,07% 98,62% 99,31% 99,54% 99,38% 99,37% 98,85% 99,42%



Oferta przewozowa

Oferta przewozowa spełniająca potrzeby seniorów:
 kursy taborem niskopodłogowym w rejonie szpitali 

i przychodni;
 kierowanie linii przez wspólne przystanki 

autobusowo-tramwajowe ułatwiające przesiadki 
w ramach jednej platformy przystankowej

 kursy do klubu Seniora (linia 690)
 kierowanie na większość kursów na każdej linii 

tramwajowej pojazdów z przynajmniej częścią niskiej 
podłogi



Oferta taryfowa dedykowana seniorom:
 dla osób 60+ - pod warunkiem pobierania 

emerytury/renty - bilety z ulgą 50% oraz, dla 
rozliczających podatki w Poznaniu i aglomeracji, tańszy 
Bilet Metropolitalny z Ulgą (okres od 14 do 366 dni);

 dla osób 65+ - Bilet Seniora dla rozliczających podatki 
w Poznaniu i aglomeracji, na 90 dni za 30,00 zł oraz na 
366 dni za 90,00 zł;

 dla osób 70+ - uprawnienie do przejazdów bezpłatnych 
na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

Oferta taryfowa



Rozkłady jazdy
 w 2019 r. wprowadzony został nowy wygląd 

tabliczki przystankowej ze zwiększoną 
czcionką i lepszą czytelnością

 rozkłady jazdy wywieszane są w gablotach 
jak najbliżej dolnej krawędzi

 Informacje o pojazdach niskopodłogowych 
i częściowo niskopodłogowych oraz 
wyposażonych w rampę w Wirtualnym 
Monitorze

 rozkłady jazdy statyczne i dynamiczne 
wystawiane są do pobrania przez 
deweloperów w celu tworzenia aplikacji 
skierowanych do różnych grup osób

Informacja pasażerska



Tablice Informacji Pasażerskiej:
 zainstalowane na ponad 150 przystankach
 komunikaty głosowe o najbliższych 

odjazdach po naciśnięciu przycisku
 Informacja o kursach pojazdów 

niskopodłogowych i częściowo 
niskopodłogowych

Wyposażenie pojazdów:
 Poznański Standard: wyświetlacze 

zewnętrzne LED: czołowe, boczne, 
dodatkowe z numerem linii, wyświetlacze 
wewnętrzne LED i LCD, zapowiedzi 
głosowe (głos lektora), komunikat dla osób 
niewidomych

Informacja pasażerska



1. Poznański Przewodnik Seniora i Seniorki: 
 wydany w 2016 r.
 jeden z rozdziałów dotyczy Transportu – m.in. jak poruszać się po 

mieście, co to są przystanki wiedeńskie, informacja pasażerska, 
korzystanie z PEKA, ulgi

Kampanie informacyjne i społeczne



2. Kampanie ZTM w Poznaniu:
 „Warto jeździć z kulturą” – zwrócenie uwagi na 

ustępowanie miejsca osobom potrzebującym, 
zdejmowanie plecaka, przesunięcie się od drzwi, 
bezpieczne przewożenie bagażu, trzymanie się 
poręczy

 „Bilet seniora” – promocja korzystnej oferty dla 
osób w wieku 65+

 „Przystanek typu wiedeńskiego” – w jaki sposób 
bezpiecznie korzystać z przystanku typu 
wiedeńskiego (jako pasażer i kierowca)

 „Zintegrowany transport jest super – aglomeracja” -
wspólny bilet, duża sieć sprzedaży, przesiadanie się

 W 2014 r. spotkania z seniorami przed wdrożeniem 
PEKA

Kampanie informacyjne i społeczne



Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
60-770 Poznań, ul. Matejki 59
tel. +48 61 834 61 53
www.ztm.poznan.pl
sekretariat@ztm.poznan.pl
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