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Bezpłatna komunikacja miejska dla 
dzieci i młodzieży

Drodzy Uczniowie, 
w  dniu 10 listopada 2017 r. Rada Miasta Lublin poparła projekt Prezydenta 

Miasta Lublin, abyście mogli podróżować bezpłatnie środkami komunikacji 

miejskiej w Lublinie do ukończenia szkoły podstawowej, a także do 

wygaśnięcia gimnazjum.



Bezpłatna komunikacja miejska dla 
dzieci i młodzieży

Drodzy Uczniowie, 
od 1 stycznia 2018 roku wszyscy 

uczniowie lubelskich szkół 

podstawowych i gimnazjów mogą 

jeździć bezpłatnie komunikacją miejską.  

Aby poruszać się autobusami 

i trolejbusami, wystarczy mieć przy 

sobie ważną (podbitą) legitymację 

szkolną. 



Bezpłatna komunikacja miejska dla 
dzieci i młodzieży

Jeżeli, ktoś z Was ma 

wykupioną ważną 

„przejazdówkę” tzn. bilet 

okresowy ważny jeszcze 

w 2018 roku, powinien 

powiedzieć rodzicom, by 

zgłosili się do Punktu 

Sprzedaży Biletów:

- ul. Nałęczowska 14,

- ul. Zielonej 5

w celu zwrotu kosztu za 

niewykorzystaną część biletu.  



Co warto wiedzieć 
o komunikacji miejskiej



Co to jest ZTM i MPK
ZTM, czyli Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie jest organizatorem 

komunikacji miejskiej w naszym mieście. To on ustala, którędy jeżdżą autobusy 

i trolejbusy, o których godzinach i jak często. Dodatkowo ZTM zajmuje się 

sprzedażą biletów i ich kontrolą. Dba także o to, aby w mieście były coraz 

nowocześniejsze pojazdy i ładne przystanki. 

MPK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin to firma, która 

zatrudnia kierowców, posiada autobusy i trolejbusy oraz wozi pasażerów 

zgodnie z rozkładem jazdy. 

ZTM planuje, organizuje i kontroluje, a MPK i inni przewoźnicy przewożą 

pasażerów



Kto jeszcze przewozi pasażerów

Nie ważne, czy jedziesz z następującymi przewoźnikami:

- MPK Lublin

- WARBUS 

- IREX - 1

-TRAF-Line, Lubelskie Linie Autobusowe (LLA),

wszędzie obowiązują te same zasady, ponieważ 

wszyscy przewoźnicy funkcjonują 

„pod banderą ZTM”.



Co to jest trolejbus i jak działa?

Widzieliście, na pewno trolejbusy, które jeżdżą po ulicach Lublina. 

Pojazdy te napędzane są energią elektryczną. Trolejbus ma zamontowane 

na dachu odbieraki prądu potocznie nazywane „szelkami”. „Szelki” 

podłączone są do przewodów, którymi płynie prąd. Przewody takie 

nazywamy trakcją trolejbusową. 

W naszym mieście można spotkać dwa 

rodzaje trolejbusów. Pierwsze z nich jeżdżą 

tylko podłączone do prądu za pomocą 

„szelek”, a drugie dodatkowo mogą 

poruszać się po ulicach, gdzie nie ma trakcji, 

ponieważ posiadają baterie lub agregat i 

mogą jeździć jak autobusy. Wtedy ich szelki 

leżą na dachu pojazdu. Takie trolejbusy 

nazywamy hybrydami.



Rodzaje taboru
W Lublinie  obok trolejbusów, które poznaliśmy na poprzednim slajdzie, 

jeżdżą jeszcze autobusy. Jeden z nich to wyjątkowy pojazd – autobus 

elektryczny. Zarówno trolejbusy, jak i autobusy mogą mieć różną 

długość. Najdłuższe pojazdy to tzw. przegubowce. Wyglądają one jak 

dwa pojazdy połączone pośrodku „harmonijką”. Ich długość wynosi aż 18 

metrów. Z kolei najkrótsze autobusy, jakie jeżdżą po naszym mieście 

mają długość 9 metrów. Autobusy i trolejbusy różnią się wielkością po to, 

żeby mogły wozić mniej lub więcej pasażerów. Duże pojazdy kieruje się 

na trasy, przy których mieszka i pracuje najwięcej ludzi. Odjeżdżają one w 

godzinach, w których dzieci dojeżdżają do szkół, a rodzice do pracy i z 

powrotem. 



Dlaczego warto podróżować 
komunikacją miejską? 

Jak w każdym dużym mieście, także 

i w Lublinie występują korki. Najgorzej jest 

rano i po południu, gdy ludzie jadą do pracy 

lub z niej wracają. Samochody, stojąc 

w korkach wypuszczają z silników kłęby 

dymu, który zanieczyszcza powietrze 

i szkodzi naszemu zdrowiu. Z kolei 

trolejbusy są ciche i nie zanieczyszczają 

powietrza. Poziom hałasu w trolejbusie jest 

wyjątkowo niski, jazda nim jest komfortowa, 

płynna i wolna od wibracji. Dlatego ZTM 

zachęca wszystkich mieszkańców naszego 

miasta, by zamiast samochodami, jeździli 

do pracy autobusami i trolejbusami. 



Jak bezpiecznie korzystać 
z autobusów i trolejbusów, 

czyli podróż bez przygód

Każdy, kto jeździ środkami transportu publicznego, musi stosować się 

do określonych reguł, dzięki którym będzie podróżował bezpiecznie. Czy 

wiecie, co to za zasady? Pierwsza z nich dotyczy stania na przystanku. 

Gdy czekacie na autobus lub trolejbus, nie wychylajcie się na jezdnię, by 

sprawdzić czy nadjeżdża pojazd. Stanie blisko krawężnika jest 

niebezpieczne! Możecie niechcący zejść na ulicę, po której pędzą 

samochody. Gdy autobus już podjedzie, zaczekajcie aż się zatrzyma. 

Jeśli otworzą się drzwi, poczekajcie aż ludzie wysiądą i dopiero wtedy 

wejdźcie do środka.



Jak bezpiecznie korzystać 
z autobusów i trolejbusów, 

czyli podróż bez przygód
Gdy pojazd ruszy, pamiętajcie, by mocno trzymać się uchwytów lub 

poręczy. Autobus lub trolejbus może gwałtownie zahamować – gdy 

złapiecie się poręczy, nie przewrócicie się. Jeśli w pojeździe jest wolne 

miejsce, usiądźcie na nim – wtedy będziecie bezpieczniejsi. Latem w 

autobusach często są otwarte okna. Pamiętajcie, by nie wychylać się 

przez nie i nie wystawiać rąk – to niebezpieczne i może skończyć się 

poważnym wypadkiem. Na pokład autobusu lub trolejbusy nie możecie 

też wjeżdżać na rolkach. Pamiętajcie również, aby podczas jazdy nie 

opierać się o drzwi. Zabrania się również wsiadania do pojazdu i 

wysiadania z niego po sygnale dźwiękowym. Przed każdym zamknięciem 

drzwi można usłyszeć dzwonek, który informuje o zakazie wsiadania i 

wysiadania.



Komunikacyjny savoir-vivre

Wiecie, co znaczy te obce słowo? Oznacza ono zasady dobrego wychowania, czyli co 

wolno, a czego nie wolno. W komunikacji miejskiej również obowiązują zasady 

savoir-vivre’u. Należy do nich ustępowanie miejsca ludziom, którym ono przysługuje, 

np. osobom starszym, niepełnosprawnym, paniom w ciąży, rodzicom z małymi dziećmi. 

W autobusie lub trolejbusie są miejsca zarezerwowane dla osób starszych, chorych i dla 

inwalidów, np. poruszających się o kulach, którzy nie mogą lub nie mają siły stać. Takie 

fotele oznaczane są specjalnymi naklejkami, które nazywamy piktogramami. Takie 

naklejki znajdują się również w określonych miejscach w pojeździ, przeznaczonych dla 

wózków dziecięcych i inwalidzkich. Jeśli stoicie w takim miejscu, a na przystanku 

wsiada do autobusu osoba na wózku, musicie zwolnić tę przestrzeń i przesunąć się 

gdzie indziej. Na pewno nie chcielibyście się znaleźć na jej miejscu.



Komunikacyjny savoir-vivre

W pojazdach komunikacji miejskiej nie jesteście sami, dlatego musicie myśleć też o 

innych pasażerach i o ich wyglądzie. W autobusie i trolejbusie nie wolno głośno 

krzyczeć lub śpiewać, bo to przeszkadza innym pasażerom. Nie wolno też słuchać 

głośno muzyki, np. z telefonu lub radia! Jeśli chcecie to robić, powinniście korzystać ze 

słuchawek. W pojazdach transportu miejskiego nie wolno też jeść ani pić, by np. nie 

pochlapać ubrań osób, które z Wami jadą i zabrudzić pojazdu, który ktoś będzie musiał 

potem posprzątać. Z tego samego powodu nie powinniście rzucać na podłogę, ani przez 

okna śmieci, papierków od cukierków czy gum do żucia. Dbajcie o czystość 

w każdym miejscu, również w pojazdach komunikacji miejskiej. 



Przewóz rzeczy i zwierząt
Przewóz rzeczy i zwierząt w komunikacji miejskiej jest bezpłatny. Oznacza to, że Wasz 

pupil lub plecak nie musi mieć biletu. Jednak przewożąc zwierzęta i rzeczy musicie ich 

pilnować. Obowiązują bowiem pewne zasady:

• Najczęstszy przypadek to przewożenie psów. W przypadku, kiedy jest to mały piesek 

można go trzymać na rękach lub kolanach. Nie sadzajcie psa na siedzeniu. Większy 

czworonóg powinien stać przy Waszych nogach. Taki pies musi mieć założony kaganiec 

i być trzymany na krótkiej smyczy. Drobne zwierzęta, np. chomik lub kot powinny być 

przewożone w odpowiednich pojemnikach.

• Możecie przewozić także rower pod warunkiem, że nie zrobi on nikomu krzywdy i nie 

uszkodzi pojazdu. 

• Na pewno nie lubicie, gdy w zatłoczonym autobusie ktoś co chwilę 

szturcha Cię swoim bagażem. Niestety, często zapominamy, że 

plecak znajdujący się na plecach przeszkadza innym. Dlatego po 

wejściu do pojazdu należy zdjąć plecak i trzymać go w ręku lub 

położyć na podłodze. To kwestia wygody innych i Waszego 

bezpieczeństwa: mając na oku swój plecak, nie boicie się, że ktoś 

Wam z niego coś wyjmie. Pamiętajcie również, by plecaka czy 

innych toreb nie kłaść nigdy na siedzeniu obok. To miejsce jest 

przeznaczone dla innego pasażera. 



Co to jest „ciepły guzik”

Na pewno widzieliście kiedyś przyciski znajdujące się przy 

drzwiach autobusów i trolejbusów. To tzw. „ciepły guzik”, który 

umożliwia pasażerowi samodzielne otwieranie drzwi. Takie 

przyciski znajdują się przy drzwiach zarówno w środku, jak i na 

zewnątrz pojazdu. Po co je zamontowano? Po to, aby na 

przystanku otwierać tylko te drzwi, którymi akurat ktoś chce 

wejść lub wyjść. Dzięki temu zimą nie wpada do środka 

autobusu lub trolejbusu chłód, a latem – gorące powietrze. 

Specjalna blokada bezpieczeństwa sprawia, że guzik działa tylko 

wtedy, gdy pojazd stoi na przystanku. Wiecie już, że nie wolno 

wysiadać z pojazdu ani do niego wsiadać po sygnale 

dźwiękowym. Gdy chcecie to zrobić, naciśnijcie jeszcze raz 

„ciepły guzik” na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Jeśli nie uda 

Wam się, poczekajcie na następny pojazd lub wysiądźcie na 

następnym przystanku. Tak jest bezpieczniej!



Jak korzystać z rozkładu jazdy?
Na każdym przystanku jest tabliczka, na której wypisane są 

godziny, o których odjeżdża autobus lub trolejbus określonej 

linii. To tzw. rozkład jazdy. Jeśli znacie się na zegarku, możecie 

sprawdzić ile minut musicie jeszcze czekać na swój pojazd. Ale 

możecie też obejrzeć rozkład jazdy w domu w Internecie i dzięki 

temu zaplanować swoją podróż. To proste: wystarczy wejść na 

stronę www.ztm.lublin.eu, sprawdzić, o której godzinie odjeżdża 

Wasz autobus i odpowiednio wcześnie wyjść z domu, by dotrzeć 

o czasie na przystanek. 

Na niektórych przystankach w mieście, poza 

zwykłą tabliczką z rozkładem jazdy, spotykacie 

tablice przypominające monitor komputera, na 

których wyświetlają się godziny odjazdu 

konkretnej linii. Taka informacja pokazuje 

dokładnie, za ile minut na przystanek, na którym 

czekacie, podjedzie Twój autobus lub trolejbus.  



Aplikacje mobilne z rozkładami 
jazdy

W Lublinie w ofercie 

aplikacji mobilnych 

z rozkładami jazdy 

mamy do dyspozycji 

cztery bezpłatne 

aplikacje: myBus, 

smartLublin, 

mobileMPK oraz 

Jakdojade.


