
Załącznik nr 3 do OPZ ………………………… 

 

Zasady identyfikacji wizualnej, oznakowania oraz zasady i ograniczenia dotyczące ekspozycji reklam dla 

autobusów komunikacji gminnej 

 

I. Zasady identyfikacji wizualnej pojazdów 

1. Schemat malowania pojazdów 

 



2. Autobusy komunikacji gminnej powinny być pomalowane i oznaczone zgodnie z następującymi wytycznymi: 

2.1. Autobusy pomalowane lub oklejone w barwy białe, z jasnożółtym pasem w górnej części autobusu, 

zajmującym dolną połowę obszaru powyżej górnej linii okien, jasnożółtym pasem na ścianie przedniej 

powiązanym z logotypem „Komunikacja gminna – bezpłatna” oraz jasnoniebieskim pasem w dolnej 

części pojazdu zajmującym dolną połowę obszaru poniżej nadkoli. 

2.2. Drzwi autobusów jasnożółte. 

2.3. Logotyp Zamawiającego „Olsztyn – słońce Jury” umieszczony na powierzchni bocznej, przed pierwszymi 

drzwiami. 

2.4. Logotyp „komunikacja gminna – bezpłatna” w górnej części autobusu oraz na ścianie przedniej pod szybą, 

przy czym dolna część napisu zawierająca słowo „bezpłatna” na tle jasnożółtego pasa. 

2.5. Piktogramy „klimatyzacja”, „niepełnosprawny” i „wózek dziecięcy” umieszczone w szybie pierwszych 

drzwi, a w razie braku możliwości w szybie lub na burcie pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie 

pierwszych drzwi, o ile nie zasłaniają informacji liniowej. 

2.6. Numer taborowy nadany przez Wykonawcę umieszczony nad przednim kołem. 

2.7. Logotyp Wykonawcę oraz reklama dopuszczalne są w polach oznaczonych na schemacie kolorem 

różowym. 

2.8. W dniach stanowiących święta państwowe ekspozycja chorągiewek w barwach narodowych 

umieszczonych w uchwytach przymocowanych w przedniej części autobusu. 

3. Schemat prezentowany w punkcie 1 został opracowany dla przykładowego typu autobusu i nie oznacza 

wymogu świadczenia przewozów autobusami identycznymi ze względu na markę i typ. W przypadku użycia 

autobusów różniących się od autobusu przedstawionego na schemacie, w sposób który uniemożliwiałby 

spełnienie wytycznych z punktu 2, lub inne rozmieszczenie poszczególnych elementów mogłoby stworzyć 

lepszy efekt wizualny, Strony uzgodnią ostateczny schemat malowania przed wprowadzeniem autobusów 

do ruchu. 

4. Logotypy Zamawiającego 

4.1. Wzór logotypu „Olsztyn – słońce Jury” 

 

4.2. Wzór logotypu „komunikacja gminna – bezpłatna” 

 

 

 

 



4.3. Wzory piktogramów „klimatyzacja”, „niepełnosprawny” i „wózek dziecięcy” 

   

 

II. Zasady oznakowania liniowego 

1. Oznakowanie liniowe autobusów może być realizowane za pomocą tradycyjnych tablic lub wyświetlaczy 

diodowych. Wybór rodzaju oznakowania liniowego pozostaje w gestii przewoźnika i może być ono różne 

w poszczególnych autobusach. Z uwagi na wynikającą z rozkładów jazdy konieczność obsługi tym samym 

autobusem różnych linii zalecane jest wykorzystanie wyświetlaczy umożliwiających szybką zmianę 

wyświetlanej informacji liniowej. 

1.1. W przypadku użycia tradycyjnych tablic Zamawiający dopuszcza wyłącznie tablice wykonane z dykty lub 

tworzyw sztucznych, z nadrukiem bądź naklejkami, zgodnymi z wzorami przedstawionymi w punkcie x.x, 

o wymiarach co najmniej 70 cm x15 cm (tablica przednia i boczna) i 20 cm x 15 (tablica tylna). Zalecane 

jest, by tablice były równomiernie oświetlone światłem białym, włączanym w warunkach zmniejszonej 

przejrzystości powietrza. 

1.2. W przypadku użycia wyświetlaczy Zamawiający dopuszcza wyłącznie tablice diodowe barwy 

bursztynowej, pomarańczowej lub białej o następujących parametrach: 

 dla wyświetlaczy przednich i bocznych - minimalna liczba punktów świetlnych 16 x 84, z 

możliwością wyświetlenia numeru linii i informacji tekstowej, przy czym numer linii musi być 

wyświetlany czcionką wyższą i szerszą niż informacja tekstowa, a informacja tekstowa może być 

wyświetlana 

w jednym lub dwóch wierszach; dopuszcza się inną barwę wyświetlanego numeru linii i informacji 

tekstowej; w przypadku tablic tradycyjnych ostatnia cyfra numeru linii powinna być eksponowana 

czcionką większą od pierwszych dwóch cyfr, 

 dla wyświetlaczy tylnych – minimalna liczba punktów świetlnych 12 x 21, z możliwością 

wyświetlenia numeru linii; w przypadku tablic tradycyjnych ostatnia cyfra numeru linii powinna być 

eksponowana czcionką większą od pierwszych dwóch cyfr, 

 informacja tekstowa może zawierać nazwę przystanku docelowego lub innej informacje (np. 

„awaria”, „przejazd techniczny”, „zmiana trasy”). 

1.3. Oznakowanie liniowe wewnętrzne powinno być realizowane przez prezentację na wewnętrznej części 

tablicy bocznej wykazu przystanków danej linii lub informacji o nazwach kolejnych przystanków 

na wyświetlaczu wewnętrznym. Wymóg ten uważa się za spełniony, jeśli wewnątrz każdego autobusu 

Operator umieści w widocznym miejscu naklejkę o wymiarach co najmniej 42 cm x 59 cm, zawierającą 

schemat wszystkich linii komunikacji gminnej z naniesionymi przystankami i ich nazwami. 

2. Podczas realizacji kursów z pasażerami tablice bądź wyświetlacze powinny eksponować numer linii 

oraz nazwę przystanku docelowego w danym kursie. 

2.1. Numer linii powinien być naniesiony na tablice białą czcionką na czarnym tle, natomiast nazwa 

przystanku docelowego czarną czcionką na białym tle. 

2.2. Treść wyświetlaczy bądź tablic tradycyjnych czołowych powinna być zmieniana po każdym kursie, aby 

eksponować nazwę przystanku docelowego zgodną z kierunkiem danego kursu. W przypadku tablic 

tradycyjnych bocznych dopuszcza się prezentację nazw obu krańców. 

2.3. W przypadku linii 581 i 582 oprócz nazwy krańca docelowego w informacji tekstowej w każdym kursie 

powinna znajdować się nazwa „KUSIĘTA” lub „SKRAJNICA”. 

2.4. W przypadku linii 585 w kursach realizowanych w kierunku z Olsztyna do Biskupic wystarczającą treścią 

tablic i wyświetlaczy jest nazwa „BISKUPICE”, traktowana jako kierunek docelowy. W okresie letnim, 

w czasie gdy dwa autobusy tej samej linii odjeżdżają w krótkich odstępach czasowych, wymagane jest 



rozróżnienie na tablicy przedniej tych kursów przez prezentację treści „BISKUPICE NOWE” 

lub „BISKUPICE ZRĘBSKA”. 

3. Podczas realizacji przejazdów technicznych bądź w przypadku awarii autobusu niedopuszczalny jest przejazd 

autobusu z umieszczonymi na tablicach bądź wyświetlaczach numerami linii i nazwami przystanków 

docelowych. Na wyświetlaczach należy eksponować napis „PRZEJAZD TECHNICZNY” bądź „AWARIA”. 

4. W przypadku czasowych zmian tras, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, rozdz. I pkt 10 i 11, 

należy w dolnym wierszu wyświetlacza eksponować napis „ZMIANA TRASY”, lub umieścić w przedniej 

szybie dodatkową tabliczkę „ZMIANA TRASY”. 

5. Wzory treści tablic tradycyjnych i wyświetlaczy: 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

 

6. W każdym autobusie powinny być eksponowane następujące informacje: 

a) informację o nazwie i danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy, w tym także informację 

 o miejscu, gdzie pasażerowie mogą składać skargi i wnioski, 

b) schemat przebiegu linii komunikacji gminnej wraz z przystankami i ich nazwami, 

c) treść Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji gminnej Gminy 

Olsztyn oraz Przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji gminnej organizowanej przez 

Gminę Olsztyn, 

d) komunikaty dla pasażerów montowane w górnej części szyb za pomocą uchwytów typu klips, 

e) ulotki informacyjne bądź ankiety umieszczane w pudełku zamocowanym w łatwo dostępnym miejscu w 

przedniej części autobusu. 

III. Ograniczenia dotyczące ekspozycji reklam 

1. Zasady i warunki umieszczania reklam w i na taborze  

1.1. Operator bierze pełną odpowiedzialność za treści oraz kreację każdej eksponowanej w i na taborze 

reklamy. Rozpatrzenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń prawnych wynikających z powyższego leży 

po stronie Wykonawcy.  

1.2. Z uwagi na społeczną rolę pojazdów realizujących przewóz osób w komunikacji gminnej Operator jest 

obowiązany dbać o ich właściwą estetykę i zachowanie ładu przestrzennego przy wykorzystywaniu 

pojazdów jako nośnika reklamy.  

1.3. Żadna z dopuszczonych ani proponowanych w przyszłości form reklamy nie może przysłaniać elementów 

informacji pasażerskiej. Nie może również zakłócać bezpieczeństwa ani powodować utrudnień 

dla pasażerów, ani poprzez formę graficzną nawiązywać do znaków ostrzegawczych, mających na celu 

poinformowanie pasażerów o sposobie postępowania w sytuacjach kryzysowych. 



1.4. Dopuszczalne są wyłącznie reklamy oparte na przekazie wizualnym (plansze, plakaty, filmy, animacje 

itd.). Reklama oparta na przekazie głosowym jest niedopuszczalna.  

1.5. Nie dopuszcza się ekspozycji reklam wymienionych w „Katalogu reklam niepożądanych w i na środkach 

komunikacji miejskiej” określonym w punkcie 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakazania 

usunięcia ekspozycji reklam sprzecznych z Katalogiem.  

1.6. Niezależnie od punktu 1.5 w przypadku reklamy w lub na pojazdach Wykonawcy budzącej uzasadniony 

sprzeciw pasażerów lub podmiotów instytucjonalnych, reklama ta zostanie usunięta przez Wykonawcę 

w terminie 24 godzin, licząc od momentu otrzymania takiego żądania od Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z usunięciem / zaprzestaniem ekspozycji danej reklamy oraz zaspokojenie ewentualnych 

roszczeń reklamodawców leżą po stronie Wykonawcy.  

1.7. Reklamy o których mowa w punktach 1.5 i 1.6 zostaną usunięte przez Wykonawcę na wyraźne polecenie 

Zamawiającego. 

1.8. Reklama zewnętrzna dopuszczalna jest w polach oznaczonych na schemacie w rozdz. I pkt 1.  

2. Katalog reklam niepożądanych w i na środkach komunikacji gminnej 

2.1. Nie dopuszcza się ekspozycji reklam w i na środkach komunikacji miejskiej, które:  

a) są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne; 

b) nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób; 

c) zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, 

preferencje seksualne czy narodowość; 

d) deprecjonują komunikację publiczną; 

e) promują produkty alkoholowe, w tym piwo lub promują marki producentów alkoholu za pośrednictwem 

produktów bezalkoholowych np. piwa bezalkoholowego; 

f) zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczają jego 

godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy); 

g) naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje; 

h) propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt 

(z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych); 

i) zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz 

jego otoczenia; 

j) zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu; 

k) zachęcają do używania produktów tytoniowych; 

l) są sprzeczne z przepisami prawa; 

m) są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam. 

2.2. Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na ewentualne wystąpienie nowych, 

niepożądanych tendencji na rynku reklam oraz potrzebę uwzględnienia opinii Pasażerów komunikacji 

gminnej. 

2.3. Zmiany przedmiotowego katalogu będą przekazane Operatorowi w sposób pisemny. Termin 

obowiązywania nowego katalogu liczony będzie po upływie 24 godzin liczonych od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę informacji pisemnej w tym zakresie. 


