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System informacji dla Transportu Publicznego 
Miasta Poznania 
wybrane fragmenty projektu
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Wprowadzenie i cel opracowania.
 Celem opracowania graficznych wytycznych dla systemu informacji wizualnej jest uporządkowana identyfikacja oraz zaproponowanie precyzyjnych 
wytycznych odpowiadających spójnej komunikacji wizualnej. Głównym założeniem projektowym jest wprowadzenie nowego wizerunku Ronda  
w kontekście przebudowy, wprowadzenie jednolitego standardu i określenie dozwolonych sposobów oznakowania przystanków autobusowych, 
tramwajowych i PST. Konsekwentne stosowanie wytycznych przedstawionych w opracowaniu przyczyni się do wzbogacenia i ujednolicenia wizerunku 
miasta Poznania. 

Nawiązanie do historii 

  Historyczne spojrzenie na Rondo Kaponiera pozwoliło zauważyć, że oznakowanie dla tak ważnego węzła komunikacyjnego powinno być uniwersalne 
i praktyczne. Jak również zasugerowało konieczność opracowania systemu nastawionego na aktualność długotrwałą. Do oznakowania przystanków należało 
zaprojektować niepowtarzalny znak przeznaczony dla pasażerów i pieszychm (w odróżnieniu od znaków D-15 i D-17 przeznaczonych dla kierowców). Znak 
nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w latach 20-tych w Polsce, gdy poraz pierwszy zastosowano oznakowanie przystanków w formie okrągłych znaków 
z literą A oraz T. Jest to również odniesienie do tradycyjnych okrągłych numerów, występujących na poznańskich tramwajach.

?
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Logotyp daje prestiż środkom komunikacji zbiorowej

Berlin

Moskwa

Bilbao

Istambuł

Wiedeń

Kijów

Nagoya

Budapeszt

Londyn

Kijów 

(nowe)

Sztokholm

Warszawa

Mexico City

Sofia

Delhi

Wilno

Ateny

Rzym
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PST nie doczekało się w Poznaniu logotypu przez 15 lat!
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 Zaprojektowane znaki oparte są o kolorystykę i liternictwo omówione szczegółowo w projekcie. Litery wykonano w oparciu o czcionkę Magistral 
Bold. Pierwszy znak przeznaczony jest do oznakowania przystanków autobusowych, drugi tramwajowych. Trzeci znak, oparty o podwojenie litery „S”, jest 
znakiem zaprojektowanym dla Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i jest rozwinięciem logotypu PST. Znak ten pokazuje poprzez dynamiczną modyfikację 
podstawowej (zielonej) litery „S” szybkość - litera S przywodzi na myśl słowo szybki.  

 Należy nadmienić, że sam logotyp PST pokazuje nie tylko szybkość ale i bezkolizyjność. Poznań (litera „P”) porusza się trasą symbolizowaną przez literę 
„S” i wjeżdża na estakadę (litera „T”) - jako symbol bezkolizyjności. Szczegóły logotypu PST znajdą się w osobnym opracowaniu. Sugerujemy podświetlenie 
znaków przystankowych wbudowanymi lampami solarnymi, opartymi na technologii LED.
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Totemy przystankowe

 Totemy przystankowe stanowią coraz częściej na świecie element niezbędny do przekazania niezbędnych pasażerowi informacji. Stanowią dodatkowy 
element, zachęcający do korzystania z komunikacji publicznej. 



© Krzysztof Gąszewski  8





© Krzysztof Gąszewski  10

Kaponiera
Dworzec Zachodni, Górczyn Rataje, Dębiec Ogrody

Kaponiera
Dworzec Zachodni, Górczyn

Rataje, Dębiec

Ogrody

1

14

Przystanek podwójny

8 12 75 88

2 N31

N36 N38

Skala projektowanych elementów oznakowania względem istniejącego biletomatu

totem - przystanek na wolnym powietrzu

naścienna tablica stacyjna
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Oznakowanie przystanków poziom -2 dla PST

 Tablice przystankowe, występujące na poziomie -02 są zamiennikiem totemów informacyjnych, które występują na poziomie 00. Odnośnie całego 
systemu komunikacji, powinna obowiązywać zasada: totem na przystankach odkrytych, tablica stacyjna, na przystankach zamkniętych. Poniżej przykładowa 
wizualizacja tablicy stacyjnej. 
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Na stacje podziemne i zadaszone powinny kierować znaki z logo PST w okręgu, bądź totemy PST.

   

Dworzec 
Zachodni

os. Sobieskiego
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Przystanki powinny:

•  stanowić wizytówkę miasta i być elementem 
jego promocji

•  stanowić rozwiązanie oryginalne, wno-
sić nową jakość i rozwiązania rozróżniające 
go od systemów funkcjonujcacych w innych 
miastach dorównując technicznym rozwią-
zniom.

•  wydzielać strefę znaków drogowych od stre-
fy informacji miejskiej i reklamy

•  byc systemem otwartym, rozwojowym, da-
jącym możliwości rozwoju technologiczne-
go, oraz  dodawania zadań funkcjonalnych 
(projekt totem) 

•  byc pomyslany w sposób umożliwiajcy jego 
rozszerzenie na obszar całego miasta 

•  posiadać modułową konstrukcję, umożliwia-
jącą umieszczanie informacji o rozkładach 
jazdy, numerach linii tramwajowych i auto-
busowych, kierunkach do stacji docelowej

•  zawierać piktogramy opisujące otoczenie 
przystanku, niezbędne dla podróżnych

Kaponiera
Dworzec Zachodni, Górczyn Rataje, Dębiec Ogrody

Kaponiera
Dworzec Zachodni, Górczyn

Rataje, Dębiec

Ogrody

1

14

Przystanek podwójny

8 12 75 88

2 N31

N36 N38

Kaponiera
Dworzec Zachodni, Górczyn

Rataje, Dębiec

Ogrody

1

14

Przystanek podwójny

8 12 75 88

2 N31

N36 N38

D
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Kaponiera
ul. Zwierzyniecka

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

ul. Roosevelta

Winogrady, Piątkowo

Dworzec PKS
Long distance bus station

ul. Zwierzyniecka ul. Roosevelta ul. Dąbrowskiego

D A

F J

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

Targi
Poznań International Fair

Hotel Sheraton
Sheraton Hotel

ul. Zwierzyniecka
Teatr Nowy
Nowy Theathre

os. Sobieskiego

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

Targi
Poznań International Fair

Hotel Sheraton
Sheraton Hotel

Teatr Nowy
Nowy Theathre

Winogrady, Piątkowo

ul. Zwierzyniecka

Górczyn, Wilda, Dębiec, Rataje

Tablica stacyjna

 Tablice stacyjne mają konstrukcję modułową. Moduł główny zawiera nazwę stacji. Moduły uzupełniające mogą występować w ilości niezbędnej do 
przekazania informacji dla pasażerów i pieszych przechodzących przez peron.
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Cechy projektu tablic.

Kaponiera
ul. Zwierzyniecka

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

ul. Roosevelta

Winogrady, Piątkowo

Dworzec PKS
Long distance bus station

ul. Zwierzyniecka ul. Roosevelta ul. Dąbrowskiego

D A

F J

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

Targi
Poznań International Fair

Hotel Sheraton
Sheraton Hotel

ul. Zwierzyniecka
Teatr Nowy
Nowy Theathre

os. Sobieskiego

Dworzec PKP
Train station

Port Lotniczy „Ławica”
Airport „Ławica”

Targi
Poznań International Fair

Hotel Sheraton
Sheraton Hotel

Teatr Nowy
Nowy Theathre

Winogrady, Piątkowo

ul. Zwierzyniecka

Górczyn, Wilda, Dębiec, Rataje

•   nowoczesne piktogramy nawiązujące do kodu UIC, zastosowanego na Dworcu PKP w Poznaniu (podobne piktogramy uchronią 
podróżnego przed dezinformacją - zbliżona forma graficzna piktogramu = jedno znaczenie)   

      
•   czcionki użyte do zaprojektowania tablic są stosowane przez Miasto Poznań we wszystkich oficjalnych materiałach (czcionka pod-

stawowa - Magistral, czcionka uzupełniająca - Myriad)  

•  kolorystyka nawiązująca do barw stosowanych w Poznaniu w środkach komunikacji publicznej        

•  budowa modułowa/panelowa         

•  zastosowanie jednego lub kilku paneli w zależności od lokalizacji i ilości informacji

•  projekt zakłada przedstawianie informacji w innych grupach (brak rozdziału na tablice kierunkowe i informacyjne)

•   forma graficzna odnosi się do istniejących standardów SIM podkreślając nowoczesność i szybkość poznańskich środków komuni-
kacji zbiorowej (np. dynamiczna forma logotypu PST)
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ITS w totemie

przykłady istniejących systemów z innych miast

projektowany Inteligentny System Transportowy w Poznaniu
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