Komunikacja miejska w Poznaniu

Komunikacja miejska w Poznaniu obsługiwana jest przez tramwaje i autobusy. Kursują one od 4.30
do 23 co 12-20 minut (linie dzienne) oraz od 23.00 do 4.30 co pół godziny (linie nocne).
Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w
Poznaniu i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, można je również przeglądać w telefonie
za pomocą takich aplikacji jak myMPK, Mobile MPK lub Jakdojade.

W sprzedaży dostępne są bilety jednorazowe czasowe do 15, 45 i 90 minut, 24-godzinne oraz bilet
7-dobowy. Takie bilety są sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy. Bilety
papierowe dostępne są w:
1. Punktach Obsługi Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży Biletów (
www.ztm.poznan.pl/bilety/sprzedaz-biletow);
2. Biletomatach stacjonarnych w formie tradycyjnych biletów papierowych, do skasowania w
kasownikach biletów papierowych;
3. U kierowcy na liniach podmiejskich.

Można również opłacić przejazd za pomocą telefonu komórkowego korzystając z aplikacji jakdojadę,
Call Pay, MoBilet, mPay, SkyCash i GoPay.
Pasażera obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu, a nie zamieszczony na rozkładzie jazdy.

Przy częstych przyjazdach do Poznania warto rozważyć kupno karty PEKA - imiennej lub na
okaziciela (szczegóły). Mając kartę PEKA, za przejazdy jednorazowe można płacić z konta
tPortmonetki na karcie, po uprzednim jej załadowaniu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM, Punkcie
Sprzedaży Biletów, biletomacie stacjonarnym oraz przez Internet. Opłata, którą będziemy ponosić,
zależna będzie od liczby przejechanych przystanków. Można również zakupić bilet okresowy,
najkrótszy okres jego obowiązywania to dwa tygodnie.

Na dłuższą jazdę po mieście lub kilkudniowy pobyt najlepszy jest bilet całodniowy lub kilkudniowy.
Warto przy tym wiedzieć, że jednorazowy bilet czasowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w
piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę, zaś dwa normalne
jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci
w wieku do 15 lat.
Alternatywą dla tradycyjnego biletu jest zakup Poznańskiej Karty Turystycznej.

Dzieci do 7 roku życia (do dnia 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia), osoby
niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację i osoby które
ukończyły 70 lat mogą korzystać z przejazdów bezpłatnie.

Aglomeracja poznańska została podzielona na cztery strefy taryfowe. Pasażerom poruszającym się
wyłącznie na terenie Poznania wystarczy bilet na strefę A, poza miastem, na liniach
obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, obowiązują bilety na strefy B,C i D.

