Sposoby na Poznań
Podpowiemy ci, jak w miejskiej dżungli odnaleźć najlepsze ścieżki i je dobrze rozpoznać.
Warto otworzyć się na nowe możliwości, do oszczędzenia masz sporo czasu, pieniędzy i nerwów.

Komunikacja miejska
Poznań ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci komunikacji miejskiej w Polsce, z nowoczesnym, niskopodłogowym
taborem. Zielono-żółte tramwaje i autobusy są charakterystycznym elementem krajobrazu, a wydzielona sieć
tramwajowa pozwala omijać korki i szybko dotrzeć do celu.

Pieszo po Poznaniu
Warto zamieszkać blisko uczelni: daje to szansę wygodnego dojścia na nią piechotą. To oznacza pełną niezależność,
oszczędność pieniędzy i czasu. Oszczędność czasu zaczyna się jednak dopiero wtedy, gdy opanujesz trudną sztukę
skutecznego naciskania przycisków dla pieszych na skrzyżowaniach.

Rower w miejskim stylu
Coraz więcej osób odkrywa, że rower znakomicie się sprawdza jako codzienny środek transportu w zatłoczonym
mieście. Wokół poznańskich uczelni istnieją komfortowe trasy rowerowe, którymi można bezpiecznie dojeżdżać
na zajęcia przez cały rok, omijając wszystkie korki oraz dbając o zdrowie i planetę.

Urządzenia transportu osobistego
W Poznaniu szybko się natkniesz na hulajnogę któregoś z prywatnych operatorów. Ten pojazd to ciekawa
propozycja dla osób szukających nowości, ale warto pamiętać, że hulajnogi elektryczne wg obecnej interpretacji
przepisów są motorowerami i należy jeździć nimi po jezdni. Pamiętaj, żeby na koniec odstawić ją gdzieś z boku.

Samochód
Miejska codzienność nie pasuje do wizji przestrzeni z reklam koncernów samochodowych. Jeśli masz taką
możliwość, auto wybieraj tylko w wyjątkowych okazjach. Powinno to być tym łatwiejsze, że w mieście funkcjonuje
kilka systemów wypożyczalni samochodowych z dobrymi stawkami. Jeśli jedziesz spoza Poznania do centrum
miasta, możesz spróbować zostawić pojazd na którymś z parkingów w rejonie pętli tramwajowych, a do
śródmieścia wjechać tramwajem. Przy przystanku PST Szymanowskiego jest zorganizowany parking Park & Ride.

Komunikacja zbiorowa w Poznaniu
Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, w którym powstała linia szybkiego tramwaju. Miasto
oferuje sprawną i czytelnie zorganizowaną siatkę połączeń transportem zbiorowym.

Jak to tutaj działa?
Podstawę organizacji transportu zbiorowego w Poznaniu stanowi w większości wydzielona sieć tramwajowa, która
pozwala na szybkie dojazdy bez opóźnień. Wiele autobusów spełnia jedynie zadanie dowożenia do tramwaju.
Przyzwyczaj się do przesiadek. Miasto postawiło na model mniejszej liczby linii, oferując w zamian wyższą
częstotliwość przejazdów i przejrzystą siatkę połączeń. Dodatkowo bardzo sprawnie działa komunikacja nocna.
Większość kursów nocnych rozpoczyna się na Kaponierze o pełnych godzinach.

Bilety
Jeśli spędzasz w Poznaniu więcej czasu, wyrób sobie kartę PEKA, niezależnie od tego, jak często korzystasz
z transportu publicznego. Na karcie zapisuje się bilet okresowy (w tym szczególnie korzystny dla studentów bilet
semestralny) i/lub zbiera środki na tPortmonetce, która jest kontem prepaidowym i pozwala tanio płacić
za pojedyncze przejazdy wg taryfy przystankowej. Alternatywą są natomiast znacznie droższe tradycyjne bilety
czasowe. W przeciwieństwie do wielu innych miast takie bilety jednorazowe pozwalają na przesiadki.

Nietypowe rozwiązania
•

Przystanki na żądanie – oznaczane są skrótem „NŻ”. Autobus nie zatrzyma się na takim przystanku,
jeśli nikt w środku nie naciśnie przycisku „Stop”, ani gdy nie widać nikogo czekającego na miejscu.

•

Drzwi otwierane przez pasażerów – w pojazdach trzeba nacisnąć zwykle przyciski przy drzwiach, żeby
wejść lub wyjść. Dzięki temu drzwi nie są otwierane niepotrzebnie i w środku autobusu jest cieplej zimą,
a chłodniej latem.

•

Przystanki podwójne – na oznaczonych przystankach równocześnie mogą podjechać dwa tramwaje
i w obu odbywa się wymiana pasażerów. Na takim przystanku tramwaj nie otworzy drzwi powtórnie.

Kolej aglomeracyjna
Od kilku lat powoli rozwija się sieć Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ułatwiającej szybki dojazd do centrum
aglomeracji z okolicznych miejscowości. Warto wiedzieć, że na terenie miasta Poznania osoby z biletem sieciowym
na transport publiczny mogą się nią poruszać bez dodatkowych opłat.

Rowerem po Poznaniu
Zdrowo, darmowo, niezawodnie! Rower świetnie się sprawdzi w codziennych dojazdach - i to przez
cały rok, dzięki rozbudowującej się sieci wygodnych dróg rowerowych w pobliżu uczelni. W Poznaniu
możesz go odkryć na nowo, bo na wielu trasach jest bezkonkurencyjny, dzięki szybkości podróży
i przewidywalności.

Miejska infrastruktura
Podstawowa siatka tras rowerowych składa się z bezpiecznych, wydzielonych dróg dla rowerów. Przyjazna
infrastruktura ma jednak również inne formy, np.:
• strefy Tempo 30 – obszary o spowolnionym ruchu samochodowym i z dominacją skrzyżowań
równorzędnych;
• buspasy z dopuszczonym ruchem rowerowym;
• kontraruch rowerowy dopuszczony na jednokierunkowych, spokojnych uliczkach – sposób na szybki
dojazd do celu bez objazdów niebezpiecznymi arteriami;
• kontrapasy rowerowe – jednokierunkowe pasy do jazdy w przeciwnym kierunku niż pasy do jazdy ogólnej.

Planowanie jazdy rowerem
Najlepsze trasy rowerem prowadzą czasem zupełnie innymi ciągami niż szerokie arterie. W pierwszej kolejności
szukaj dróg rowerowych na swojej trasie, a jeśli ich nie ma, to sprawdź, czy nie da się komfortowo dojechać
do celu równoległymi uspokojonymi uliczkami. Miasto na swoich stronach udostępnia interaktywną mapę
ze wszystkimi rodzajami bezpiecznej infrastruktury drogowej, o poradę możesz też zapytać na forum miejskim
Rowerowego Poznania na Facebooku.

Komfortowy rower w mieście
Nawet nie uwierzysz, jak na komfort podróży wpływa odpowiednie napompowanie kół i dobrze naoliwiony
łańcuch. Nie zaniedbuj tego!
Do codziennych dojazdów najlepiej sprawdzą się rowery holenderskie. Siedzi się na nich pionowo, jest się dobrze
widocznym, łatwo się rozejrzeć dookoła. Gdy masz do przewiezienia bagaż, twój komfort podróży ogromnie
poprawi koszyk lub bagażnik. Obecność zaledwie kilku przerzutek utrudnia podjazdy pod górkę, ale oznacza też
zwykle mniejszą liczbę napraw. Podobnie hamulec typu torpedo nie wymaga dodatkowego serwisowania.

Bezpieczny rower
Rower jest pojazdem i jego miejsce jest przede wszystkim na jezdni. Dzięki dobrej wiedzy i wprawie
unikniesz jednak wielu niekomfortowych sytuacji i dotrzesz do celu sprawnie i bezpiecznie.

Przepisy o ruchu drogowym
Zgodnie z przepisami rower jest pojazdem i na co dzień należy poruszać się jezdnią, chyba że jest dostępna
infrastruktura dedykowana rowerzystom. Na jezdni jest się lepiej widocznym i jeździ się bardziej płynnie. Jazda
po chodniku możliwa jest wyłącznie, gdy jedzie się w towarzystwie dziecka do lat 10, podczas bardzo złej pogody,
lub równocześnie: ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością powyżej 50 km/h, chodnik ma co najmniej 2 metry
i brak jest dedykowanej infrastruktury rowerowej.

Tak zadbasz o swoje bezpieczeństwo
• Każdy nietypowy manewr najpierw sprawdź, potem zasygnalizuj, a dopiero później go wykonuj!
• Kiedy jeździsz po jezdni, nie przysuwaj się do samego krawężnika. Jest tam znacznie więcej nierówności,
a w razie potrzeby nie zostawiasz sobie marginesu na korektę toru jazdy. Optymalna odległość
od krawężnika to zwykle ok. 70 cm.

• Nie bądź rowerowym ninja i daj się innym widzieć! Już gdy robi się szaro wieczorem, włączaj oświetlenie
roweru. Podobnie w jakichkolwiek sytuacjach, gdy widoczność jest ograniczona.

Pilnuj swojego roweru
• Odpuść stosowanie tanich linek do przypinania roweru. Złodzieje błyskawicznie je utną. Postaw na solidny
łańcuch do roweru lub u-lock.
• Szukaj stojaków w kształcie odwróconej litery „U” i przypinaj do nich przede wszystkim ramę roweru.

• Oznakuj swój rower na policji podczas akcji znakowania.

Bądź na bieżąco
Lokalne stowarzyszenie Rowerowy Poznań regularnie udostępnia informacje o różnych rozwiązaniach
w przestrzeni miasta. Można odkrywać dzięki temu nowe, komfortowe możliwości poruszania się po mieście
i dbania o bezpieczeństwo. Organizacja prowadzi również działania edukacyjne, w tym związane z praktyczną jazdą
po ulicach. Warto je śledzić w mediach społecznościowych!
Więcej informacji o ruchu rowerowym dostępnych jest ponadto na stronie internetowej: poznan.pl/rowery.

Poznański Rower Miejski
Poznański Rower Miejski to jeden z największych systemów rowerów publicznych w Polsce.
To propozycja dla tych, którzy nie mają możliwości trzymania roweru w domu albo na swojej trasie
mają uciążliwe przesiadki. Dla pozostałych to zabezpieczenie na wypadek, gdy ich codzienne środki
transportu zawiodą.

Jakich rowerów się spodziewać?
Większość rowerów rozmieszczona jest na stacjach zlokalizowanych w najważniejszych punktach miasta. To zwykłe
miejskie rowery z koszykiem z przodu, wyposażone w automatycznie zapalające się oświetlenie podczas jazdy
wieczorem i w nocy. Niektóre rowery są dodatkowo wyposażone w dziecięcy fotelik z tyłu. Ponadto, na specjalnych
stacjach nad jeziorem Malta można wypożyczyć również rowerki dziecięce.
W 2019 roku oferta Poznańskiego Roweru Miejskiego się rozszerzyła o rowery tzw. 4 generacji. To rowery, których
nie trzeba fizycznie wpinać w stacje. Można je bezpłatnie odstawić bez przypinania w licznych strefach rozsianych
po całym mieście. Można je też zostawić w dowolnym innym miejscu publicznym, ale za dopłatą 5 zł. Część z tych
rowerów jest elektrycznych, co oznacza, że podczas pedałowania wspomaga cię silnik.

Obsługa systemu
W systemie najlepiej zarejestrować się online na stronie internetowej poznanskirower.pl lub przez aplikację
mobilną Poznańskiego Roweru Miejskiego. Na start wymagana jest wpłata co najmniej 20 zł na wirtualne konto.
Wypożyczanie roweru najprostsze jest z aplikacją mobilną, wystarczy włączyć w niej skaner kodu QR i podejść
do wybranego roweru, a następnie zatwierdzić wypożyczenie. Jedną z alternatyw jest skorzystanie z terminala przy
stacji rowerów miejskich. Na ekranie wpisuje się swój numer telefonu, kod PIN, a później wybiera rower. Rowery
4G mają takie terminale nad tylnym kołem.

Praktyczne porady
•

Jeśli zobaczysz rower z przekręconym siodełkiem, nie wypożyczaj go! Ktoś w ten sposób dał znać, że coś
w rowerze jest popsute.

•

Po oddaniu roweru sprawdź w historii wypożyczeń w aplikacji PRM, czy zwrot został potwierdzony.
Zdarzają się kosztowne pomyłki!

•

W przypadku trudności z wypożyczeniem lub oddaniem roweru miejskiego najlepiej zadzwoń na infolinię
operatora systemu PRM. To zwykle pozwala rozwiązać problem.
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