
USTĄP MIEJSCA OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ
Jesteś jeszcze młody i masz dużo energii. Jeżeli widzisz, że do tramwaju wchodzi osoba niepełnosprawna, starsza, lub kobieta w ciąży – zwolnij jej miejsce siedzące. 
Nic Cię to nie kosztuje, a taki drobny gest znacząco wpływa na komfort podróżowania tej osoby. Pamiętaj, że w przyszłości to Ty możesz być na miejscu osoby 
potrzebującej.

nAJPIERw wySIAdAMy, POTEM wSIAdAMy
Pozwól innym opuścić autobus lub tramwaj, spokojnie zdążysz wsiąść. Sprawna wymiana pasażerska wpływa na punktualność w komunikacji zbiorowej.

nIE STóJ PRZy dRZwIACh – InnI TEż ChCĄ POJEChAć lUB wySIĄść
Jeśli masz możliwość, po wejściu do pojazdu przesuń się do jego wnętrza. Stojąc przy drzwiach, blokujesz innym możliwość wyjścia oraz wejścia.

MASZ BAgAż? MIEJ gO nA OkU
Odpowiadasz za przewożone ze sobą rzeczy. Pamiętaj, że nie mogą one stwarzać zagrożenia dla innych pasażerów, przeszkadzać im, narażać na niewygody. 
Ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przewożenia swojego bagażu, dlatego zawsze miej go na oku.

PRZEwOżĄC ROwER, PAMIęTAJ O ZASAdACh BEZPIECZEńSTwA
Przewóz rowerów jest możliwy tylko w wyznaczonym miejscu i w pojazdach oznakowanych piktogramem przy drzwiach wejściowych. 
Zabezpiecz rower za pomocą specjalnych mocowań. Pamiętaj, że jeśli podczas Twojej podróży z rowerem pojawi się pasażer na wózku inwalidzkim lub osoba 
z wózkiem dziecięcym, masz obowiązek ustąpienia im miejsca.

dAJ SZAnSę PASAżEROM UPRAwnIOnyM ZAJĄć wyZnACZOnE dlA nICh MIEJSCE
Jeśli stoisz w miejscu przeznaczonym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z wózkiem dziecięcym i zauważysz, że tacy pasażerowie 
są w pojeździe – przesuń się. Daj szansę osobom uprawnionym zajęcia miejsca dla nich wyznaczonego.

MIEJ nA UwAdZE InnyCh PASAżERów, nIE UPRZykRZAJ IM POdRóży
Jeśli  rozmawiasz przez telefon lub słuchasz muzyki, pamiętaj że nie wszyscy chcą tego słuchać. Tak ustaw głośność, żeby nie przeszkadzać innym. 
Nie jedz i nie pij w autobusie lub tramwaju – podczas hamowania łatwo możesz stracić kontrolę nad jedzeniem i poplamić ubranie. Swoje lub innych pasażerów. 
Nie sadzaj pieska, torebki, plecaka na miejscu siedzącym – jest ono przeznaczone dla pasażerów.

dlA włASnEgO BEZPIECZEńSTwA ZAwSZE SIę TRZyMAJ
Nagłego hamowania nie może przewidzieć motorniczy, kierowca ani Ty sam. Nie ryzykuj i dla własnego bezpieczeństwa zawsze się trzymaj.

UśMIEChnIJ SIę I BĄdź żyCZlIwy
W transporcie publicznym nigdy nie jesteś sam. Uśmiechnij się, bądź uprzejmy i życzliwy. Podróżowanie będzie przyjemniejsze. Dla wszystkich.
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