
Rok szkolny 2019/2020 

oferta ZTM Pozna�  

kierowana do uczniów i szkół ze wszystkich stref taryfowych   

 

Komunikacja miejska w strefach  A, B, C i D  bezpłatna dla 

uczniów szkół podstawowych mieszkaj�cych w Poznaniu  

i gminach, do których docieraj� autobusy ZTM  

(od 1 sierpnia 2019r.) 

 

Od 1 sierpnia br. bez konieczno�ci zakupu biletu mog� podró�ować liniami 

organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale 

równie� mieszkaj�cy w innych gminach obj�tych porozumieniami 

mi�dzygminnymi: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, 

Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Go�linie, Pobiedziskach, Puszczykowie, 

Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarz�dzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, 

Dusznikach, Ka�mierzu oraz Zaniemy�lu. 

Uprawnienie obowi�zuje we wszystkich strefach taryfowych ZTM - na podstawie 

legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem. 

 

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji jest okazanie wa�nej legitymacji 

szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu lub miejscowo�ci z gminy 

obj�tej porozumieniem mi�dzygminnym. Nie ma konieczno�ci zapisywania informacji 

o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale ka�dy ucze� 

mo�e z takiej mo�liwo�ci skorzystać. Karta PEKA jest w takim przypadku – niezale�nie 

od legitymacji szkolnej – dokumentem potwierdzaj�cym prawo do darmowych 

przejazdów. 

 

Bilet semestralny 

To oferta dla dzieci i młodzie�y ucz�cej si�, do uko�czenia 23. roku �ycia. Warunkiem 

jest ucz�szczanie do szkół znajduj�cych si� na terenie Poznania i miejscowo�ci 

obj�tych porozumieniami mi�dzygminnymi.  

Podstaw� do korzystania z tego typu biletu jest wa�na legitymacja szkolna lub imienna 

karta PEKA z zapisan� informacj� o przysługuj�cym uprawnieniu (informacja o 

uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wy�ej 



wymienionej legitymacji). Bilety semestralne wyst�puj� w wersji na 120 lub 150 dni, 

mo�na je kupić na strefy: A, A+B, A+B+C, A+B+C+D.  

 

 

Bilet grupowy dla uczniów szkół podstawowych 

Od 1 lipca 2017r. w ofercie znajduje si� bilet grupowy w formie papierowej. Koszt 10-

godzinnego biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C+D mo�e podró�ować 

do 30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów.  

Bilet grupowy mo�na kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach 

stacjonarnych.  

 

Bilet na rok szkolny 

Jest skierowany do dzieci i młodzie�y ucz�cej si�, od dnia 1 pa�dziernika roku, w 

którym ko�cz� 7. rok �ycia, do uko�czenia 23. roku �ycia ucz�szczaj�cej do szkół 

znajduj�cych si� na terenie Poznania i jednostek samorz�du terytorialnego obj�tych 

porozumieniami mi�dzygminnymi.  

Podstaw� do korzystania z tego typu biletu jest wa�na legitymacja szkolna lub imienna 

karta PEKA z zapisan� informacj� o przysługuj�cym uprawnieniu. Informacja jest 

zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu wa�nej legitymacji szkolnej.  

Bilet na rok szkolny jest wa�ny przez 10 miesi�cy od 1 wrze�nia do 30 czerwca, mo�na 

go wykupić na strefy: A, B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D, A+B+C+D. 



 

Karta PEKA 

Bilety okresowe i specjalne zapisywane s� na imiennej karcie PEKA. Pierwsz� imienn� 

kart� PEKA mo�na uzyskać bezpłatnie, po zło�eniu wniosku o jej wydanie (w imieniu 

dzieci wniosek składaj� rodzice lub opiekunowie prawni). Najprostszym i 

najwygodniejszym sposobem jest zło�enie takiego wniosku przez Internet - wystarczy 

wypełnić wniosek dost�pny na stronie internetowej www.peka.poznan.pl, doł�czyć 

zdj�cie w formacie jpg lub png, a pó�niej odebrać kart� w wybranym przez siebie 

Punkcie Obsługi Klienta ZTM.  

Wniosek mo�na wypełnić i zło�yć tak�e w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. 

Karta wydawana jest za okazaniem dokumentu potwierdzaj�cego jego to�samo�ć lub 

innej osobie - na podstawie pisemnego upowa�nienia z podaniem imienia i nazwiska 

oraz numeru dowodu osobistego osoby odbieraj�cej). Przy odbiorze karty mo�na 

wgrać przysługuj�c� u�ytkownikowi ulg�. Szczegółowe informacje dost�pne s� na 

stronie internetowej: www.peka.poznan.pl. Lista adresowa Punktów Obsługi Klienta 

ZTM i informacje o taryfie znajduj� si� równie� na stronach internetowych 

www.ztm.poznan.pl i www.peka.poznan.pl 

Przejazdy zorganizowane 

To specjalna oferta dla uczestników imprez i wydarze� trwaj�cych do 14 dni. Obejmuje 

ona uczestników imprez i wydarze� kulturalnych, religijnych, naukowych, 

gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych 

grupach licz�cych nie mniej ni� 10 osób.  



Postaw� skorzystania z oferty jest podpisanie z ZTM umowy, która okre�li warunki 

przejazdów: dokumenty przewozu, termin, opłat�. Szczegółowe informacje, w tym 

cennik i dane kontaktowe zamieszczone zostały w zakładce Komunikacja/Przejazdy 

zorganizowane na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl.  

W sprawach zwi�zanych z biletem grupowym oraz przejazdami zorganizowanymi 

prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8346 107. 


