
Rok szkolny 2019/2020 

Uprawnienia dzieci i uczniów do zwolnień oraz ulg w opłatach 

za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym 

przez Poznań (od 1 sierpnia 2019r.) 

Przejazdy bezpłatne 

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia  

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia korzystają z przejazdów na 

liniach ZTM bezpłatnie. Dotyczy to także uczniów klas 1. szkół podstawowych w 

pierwszym miesiącu nauki. Podstawą uprawnienia jest oświadczenie rodzica lub 

opiekuna. 

Uczniowie szkół podstawowych 

Od 1 sierpnia 2019r. bezpłatnie mogą podróżować liniami organizowanymi przez ZTM 

uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w 

innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, 

Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, 

Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, 

Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz 

Zaniemyślu. 

Uprawnienie obowiązuje we wszystkich strefach taryfowych ZTM (A+B+C+D) - 

na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem. 

 

Warunkiem korzystania z bezpłatnej komunikacji jest ważna legitymacja szkolna z 

wpisanym miejscem zamieszkania w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem 

międzygminnym. Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do 

bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej 

możliwości skorzystać. Karta PEKA jest w takim przypadku – niezależnie od legitymacji 

szkolnej –  dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów. 

 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia  

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia może korzystać z 

bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM. Warunkiem jest zapisanie informacji o 

przysługującym uprawnieniu na imiennej karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi 

Klienta ZTM lub posiadanie podczas podróży na liniach ZTM jednego z niżej 

wymienionych dokumentów: 



- ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo 

uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

- ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne, 

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, 

stwierdzające lekki lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z 

ważną legitymacją szkolną albo studencką 

Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 26. roku życia są także uprawnieni 

do bezpłatnych przejazdów - w czasie podróży z tymi osobami. 

Ponadto do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni opiekunowie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej do 26. roku życia posiadających legitymację według wzoru MEN – 

I/51/2, MEN – I/52/2 lub ART – II/293/3, MEN-I/50a-N/2 na podstawie ważnej 

legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka 

na trasie  miejsce zamieszkania-szkoła  (inna placówka specjalna) znajdująca się na 

terenie Poznania  lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami 

międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - miejsce zamieszkania, 

wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku 

innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna. 

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania mogą korzystać z 

bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM nie dłużej niż do 30 września roku 

kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia.  

Warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów jest imienna karta PEKA z zapisaną 

informacją o uprawnieniu. Informacja można zapisać z jednym z Punktów Obsługi 

Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

Przejazdy ulgowe (ulga 50 proc.) 

Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 23. roku życia  

Dzieci i młodzież ucząca się, od 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do 

ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania 

i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi – 

może korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Ulga 

dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, m.in. liceów, techników, zawodówek.  



Warunkiem korzystania z ulgi jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o 

przysługującym uprawnieniu lub ważna legitymacja szkolna. Informacja o uprawnieniu 

jest zapisywana na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klientów ZTM po 

okazaniu wyżej wymienionej legitymacji. 

Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia  

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do 

ukończenia 18. roku życia może korzystać z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych 

przez ZTM Poznań. 

Warunkiem korzystania z ulgi jest ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek 

dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica 

lub opiekuna. 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych spoza Poznania  

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nie będący mieszkańcami Poznania ani 

jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi do 30 

września  roku, w którym ukończyli 20. rok życia mogą korzystać z 50-proc. ulgi na 

liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Uprawnienie daje możliwość przejazdów 

ulgowych osobom, które uczyły się poza Poznaniem lub w jednej z 19 gmin objętych 

porozumieniem międzygminnym, ale np. zamierzają podjąć naukę na uczelni wyższej 

w Poznaniu. 

Warunkiem korzystania z ulgi jest ważna legitymacja szkolna. 

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku 

życia  

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia mogą korzystać 

z 50-proc. ulgi na liniach organizowanych przez ZTM Poznań na podstawie imiennej 

International Student Identity Card (ISIC). 


