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Katarzyna STAŃKO 

OCENA PROCESU INTEGRACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

 

Jednym z elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju miejskiego systemu transportowego jest integracja publicz-

nego transportu zbiorowego. Często na terenie miast czy aglomeracji miejskich pasażerskie usługi transportowe świadczy 

kilka przedsiębiorstw transportowych, w których obowiązuje zróżnicowana polityka biletowo-cenowa. Głównym celem inte-

gracji publicznego transportu zbiorowego jest ujednolicenie polityki obowiązującej na danym obszarze terytorialnym. Dzięki 

temu możliwe jest ułatwienie pasażerom korzystania z komunikacji miejskiej. Może przekładać się również na wzrost liczby 

pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego.  

W artykule przedstawiono oraz omówiono wyniki badań dotyczących procesu integracji oraz funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego na terenie wybranych gmin aglomeracji poznańskiej, które zostały przeprowadzone wśród mieszkań-

ców tego terenu. 

 

WSTĘP 

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępne regular-
ne przewozy osób, które wykonywane są w określonych odstępach 
czasu po określonych liniach komunikacyjnych [5]. Na początku jako 
środki transportowe wykorzystywane były powozy oraz tramwaje 
konne. Wraz z rozwojem motoryzacji oraz innych technologii zaczę-
to stosować nowoczesne rozwiązania – powstało pierwsze metro, 
wykorzystywano autobusy oraz tramwaje elektryczne. Od samego 
początku do dnia dzisiejszego transport publiczny jest stale rozwija-
ny oraz dopasowywany do aktualnych potrzeb pasażerów. 

1. INTEGRACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU  
ZBIOROWEGO NA TERENIE AGLOMERACJI  
POZNAŃSKIEJ  

Od momentu utworzenia w 2008 roku Zarząd Transportu Miej-
skiego (ZTM) w Poznaniu skupia się na tym, aby transport publiczny 
na terenie aglomeracji poznańskiej był zintegrowany. Opiera się to 
na stworzeniu jednego wielkiego systemu transportowego, który 
zarządzany jest przez jedną jednostkę (ZTM) w porozumieniu 
z władzami gmin (na podstawie porozumień międzygminnych), 
dzięki czemu możliwe jest stworzenie nowych połączeń komunika-
cyjnych na terenie aglomeracji z jedną taryfą biletową obowiązującą 
na całym terenie [1]. 

Pierwsze porozumienia międzygminne zostały zawarte w 2010 
roku z gminami: Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Luboń oraz Komor-
niki. Dzięki temu możliwe było stworzenie taryfy aglomeracyjnej, 
składającej się z trzech stref [1]: 
– strefa A – miasto Poznań, 
– strefa B – obszary bezpośrednio graniczące z Poznaniem, 
– strefa C – pozostałe gminy powiatu poznańskiego. 

Na terenie gmin przewozy wykonywane były przez operatorów: 
MPK Poznań, Kombus oraz Translub, a strefa biletowa po pierw-
szych podpisanych umowach została zaprezentowana na rys. 1A. 

 
Rys. 1. A) Strefy taryfy biletowej obowiązującej od 19.04. 2010 r. 
[1], B) Strefy taryfy biletowej obowiązującej od 1.01.2016 r. [1] 

A) 

B) 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

690 AUTOBUSY 6/2016 
 

Obecnie na terenie całej aglomeracji poznańskiej funkcjonuje 
19 linii tramwajowych, 112 linii autobusowych – w tym 70 miejskich 
(48 linii dziennych i 20 linii nocnych) oraz 44 linii podmiejskich – 
aglomeracyjnych [1]. Strefy taryfy biletowej obowiązującej od 
1.01.2016 roku zostały pokazane na rys. 1B. 

Integracja transportu publicznego dla ZTM w Poznaniu to nie 
tylko porozumienia międzygminne i komunikacja autobusowa oraz 
tramwajowa. W grudniu 2012 roku został wprowadzony wspólny 
bilet na przejazdy pociągami i komunikacją miejską pod nazwą Bus-
Tramwaj-Kolej. Jest to bilet miesięczny sprzedawany przez prze-
woźników kolejowych (Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopol-
skie). Dzięki takiemu biletowi osoby mieszkające na krańcach po-
wiatu poznańskiego, a pracujące na terenie miasta Poznania mają 
możliwość tańszych dojazdów o 15-40%,w porównaniu z kupowa-
nymi osobno biletami. Schemat taryfy biletowej Bus-Tramwaj-Kolej 
został pokazany na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Schemat taryfy biletowej Bus-Tramwaj-Kolej [1]. 

2. AKTUALNA POLITYKA BILETOWA NA TERENIE 
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

1 lipca 2014 roku wprowadzono Poznańską Elektroniczną Kar-
tę Aglomeracyjną (PEKA). Wydanie karty jest bezpłatne – należy 
wypełnić wniosek dołączając swoje zdjęcie, a następnie po określo-
nym terminie odebrać ją z wybranego Punktu Obsługi Klienta. 

Karta umożliwia ujednolicenie systemu płatności za przejazd 
świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działają-
cych na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego [1]. PEKA 
posiada wiele funkcji: 
– bilet komunikacyjny: 

– bilet trasowany (na 6, 18 i 24 przystanki), 
– bilet sieciowy okresowy – długość trwania pasażer sam mo-

że ustalić (nawet na 3 dni), 
– bilety semestralne na 120 i 150 dni dla uczniów oraz stu-

dentów, 
– bilet seniora – dla osób od 65 roku życia (wprowadzono 

1.11.2015 r.), 
– bilet metropolitalny – tańsze bilety okresowe dla mieszkań-

ców Poznania oraz powiatu poznańskiego, które rozliczają 
swoje dochody w powiecie lub mieście, 

– tPortmonetka – po uprzednim doładowaniu karty można 
płacić za przejechaną liczbę przystanków, niezależnie od 
czasu w jakim dana trasa została pokonana. 

– karta parkingowa na terenie miasta Poznania, 
– karta biblioteczna, 
– ePortmonetka – funkcja karty płatniczej. 

Obecnie pasażerowie mają możliwość zakupu następujących 
papierowych biletów czasowych [1]: 
– do 10 minut, 
– do 40 minut lub na jeden przejazd 
– 24-godzinny 
– 48-godzinny 
– 72-godzinny 
– 7-dobowy (wprowadzono 1 stycznia 2016 r.) 

Najważniejszym przedsięwzięciem związanym z polityką bile-
tową było wcześniej opisane wprowadzenie jednolitej taryfy opłat za 
przejazdy. Równie ważne są też inne udogodnienia stworzone dla 
pasażerów związane z zakupem biletów. Od 2008 roku pasażero-
wie mogą kupić bilety na komunikację miejską w biletomatach. Na 
terenie aglomeracji jest ich obecnie łącznie 70 sztuk. W biletoma-
tach możliwe jest doładowanie kart PEKA, a także zakup biletów 
papierowych – jednorazowych oraz czasowych [1]. Dodatkowo 
istnieje możliwość zakupu biletów czasowych we wszystkich auto-
busach kursujących na liniach aglomeracyjnych, ponieważ mają one 
na wyposażeniu czynne biletomaty [1]. 

3. PLANY ROZWOJU W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  
NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

ZTM w Poznaniu planuje dalszą integrację transportu publicz-
nego na terenie aglomeracji poznańskiej. Obecnie prowadzone są 
rozmowy z następnymi gminami (Swarzędz oraz Tarnowo Podgór-
ne) w sprawie porozumień międzygminnych. Wdrożenie w gminie 
Swarzędz planowane jest od 1 lipca 2016 roku, a w gminie Tarnowo 
Podgórne – od 1 października 2016 roku [2]. Docelowo transport 
publiczny w mieście Poznaniu oraz w powiecie poznańskim ma być 
zintegrowany, a jego organizacją ma zajmować się właśnie ZTM. 

Na terenie aglomeracji poznańskiej opracowano i przyjęto dwa 
plany transportowe – jeden dla miasta Poznania [4] oraz drugi dla 
powiatu poznańskiego [2]. Dokumenty te są efektem prac realizo-
wanych w ramach projektu „Badania i opracowane planu transpor-
towego Aglomeracji Poznańskiej”. Opracowane dokumenty są ze 
sobą spójne i zaproponowano w nich szereg inwestycji, które po-
winny być zrealizowane w poszczególnych latach  

Do roku 2020 planowane jest stworzenie nowego połączenia 
komunikacyjnego do Naramowic. Dla tej inwestycji zostało zapropo-
nowanych kilka wariantów, m.in. stworzenie systemu BRT na całym 
odcinku trasy do ul. Królowej Jadwigi, wydłużenie trasy tramwajowej 
z pętli Wilczak do wybudowanej na potrzeby inwestycji pętli Nara-
mowice lub bezpośrednia trasa tramwajowa z pętli Wilczak do ul. 
Królowej Jadwigi [4]. Zrealizowanie tej inwestycji powinno nastąpić 
w jak najszybszym czasie, ponieważ obecnie nie istnieją bezpo-
średnie połączenia komunikacji miejskiej łączące ten rejon z cen-
trum. Jest to również miejsce, gdzie tworzą się kongestie drogowe 
ze względu na dużą liczbę mieszkańców zamieszkujących Nara-
mowice, a budowane są tam stale nowe budynki mieszkalne. 

Ponadto planowanych jest kilka inwestycji związanych z budo-
wą nowych odcinków tras tramwajowych w centrum miasta, aby 
zwiększyć liczbę bezpośrednich połączeń. Dzięki temu możliwe 
będzie pokonanie danej trasy w szybszym czasie, niż jest to obec-
nie, ponieważ pasażerowie nie będą podróżowali trasą dookoła, 
przez co zaoszczędzą czas i chętniej będą korzystać z transportu 
publicznego. Budowa takich tras tramwajowych planowana jest 
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m.in. na ulicach: Niezłomnych i Ratajczaka, 3 maja oraz na Młyń-
skiej i Solnej [4]. Dodatkowo władze chciałyby zrealizować projekt 
wydłużenia trasy  tramwajowej na Ogrody do tzw. Bramy Zachod-
niej. Byłby tam również wybudowany nowoczesny dworzec autobu-
sowo-tramwajowy, który pełniłby rolę zintegrowanego węzła prze-
siadkowego [4]. 

Oprócz budowy nowych tras tramwajowych planowany jest 
także rozwój i zwiększenie tras autobusowych na całym terenie 
aglomeracji poznańskiej [3, 4]. Jest to rozwiązanie prostsze i mniej 
kosztochłonne, ponieważ autobusy poruszają się po wybudowanych 
już drogach, a problematyczne jest tylko odpowiednie wytyczenie 
miejsc na przystanki oraz ich budowa. Władze miasta chciałyby 
również rozpocząć budowę parkingów Park&Ride (P&R) oraz Bi-
ke&Ride (B&R). Pierwsze parkingi P&R miałyby powstać do 2020 
roku przy ulicy Szymanowskiego, a także przy dworach autobuso-
wo-tramwajowych na Sobieskiego oraz na Junikowie [4]. Dodatko-
wo planuje się także budowę nowych ścieżek rowerowych, a także 
dalszy rozwój Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) [4]. 

Na rozwój transportu należy również patrzeć na większym ob-
szarze niż aglomeracja poznańska. Władze miasta zastanawiają się 
także nad stworzeniem kolei metropolitalnej [3]. Inwestycja ta jest 
obecnie na początkowym etapie i nie wiadomo czy w przyszłości 
będzie zrealizowana. Ze względu na rozwój Poznania byłoby to 
dobre posunięcie, gdyż dzięki temu osoby mieszkające poza aglo-
meracją poznańską mogłyby w szybki sposób dojeżdżać do pracy 
lub szkoły do stolicy Wielkopolski. 

4. OCENA PROCESU INTEGRACJI ORAZ  
FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO NA TERENIE WYBRANYCH GMIN 
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

Ocena procesu integracji oraz funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego na terenie wybranych gmin aglomeracji 
poznańskiej została przeprowadzona w dniach od 5 do 30 paź-
dziernika 2015 roku poprzez wykorzystanie ankiety internetowej w 
serwisie Google. W celu dotarcia do jak największej liczby miesz-
kańców całej aglomeracji poznańskiej link do ankiety został udo-
stępniony na portalach społecznościowych oraz forach interneto-
wych, na których najczęściej wypowiadają się mieszkańcy poszcze-
gólnych gmin. W zależności od odpowiedzi na poszczególne pyta-
nia ankietowani mieli możliwość odpowiedzi na różną liczbę pytań – 

minimalna liczba pytań wynosiła 12, a maksymalna – 16.  

4.1. Dane ogólne respondentów 

W badaniu wzięło udział łącznie 236 ankietowanych z wszyst-
kich gmin aglomeracji poznańskiej, które mają obecnie podpisane 
umowy międzygminne na realizowanie publicznego transportu 
zbiorowego. Są to mieszkańcy miasta Poznań oraz gmin: Czerwo-
nak, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Gośli-
na, Puszczykowo, Rokietnica oraz Suchy Las. Liczba mieszkańców 
biorących udział w badaniu z poszczególnych gmin została zapre-
zentowana na rysunku 3.  

Zauważalne jest, że najwięcej wypełnionych ankiet uzyskano 
od mieszkańców: Poznania (56 osób), gminy Komorniki (47 osób) 
oraz gminy Czerwonak (46 osób). Najmniejszy udział w badaniach 
zanotowano wśród mieszkańców gminy Suchy Las (3 osoby), gminy 
Mosina i Murowana Goślina (po 4 osoby).  

Do badań zdefiniowano dziewięć grup wiekowych, które zostały 
podzielone ze względu na poszczególne etapy edukacji oraz próg 
darmowego korzystania z publicznego transportu zbiorowego na 
terenie aglomeracji poznańskiej. Poszczególne grupy wiekowe to: 
12 lat i mniej (szkoła podstawowa), 13-16 lat (gimnazjum), 17-19 lat 
(szkoła średnia), 20-24 lata, 25-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat, 51-69 lat, 
70 i więcej lat (darmowe korzystanie z publicznego transportu zbio-
rowego. Najwięcej badanych odnotowano w poszczególnych gru-
pach wiekowych: 20-24 lata (60 osób) oraz 31-40 lat (51 osób). 
Najmniej liczbę ankietowanych odnotowano z grupy wiekowej 70 i 
więcej lat (0), a także 12 lat i mniej (1 osoba). 

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że najwięcej 
ankiet uzyskano w grupie 20-24 lat ze względu na to, iż najczęściej 
badanymi mogli być studenci, którzy codziennie korzystają z pu-
blicznego transportu zbiorowego, a jednocześnie są aktywni w 
internecie. Wśród najstarszych grup wiekowych (powyżej 51 roku 
życia) zanotowano najmniejszą liczbę ankietowanych zapewne ze 
względu na małą aktywność w internecie i obcowanie ze współcze-
snymi technologiami. Natomiast w grupie wiekowej 12 lat i mniej 
uzyskano mało ankiet ze względu na dość niski poziom zaintereso-
wania tematem publicznego transportu zbiorowego wśród uczniów 
szkół podstawowych.  

Wśród badanych najwięcej osób posiadało wykształcenie wyż-
sze (116 osób), a najmniej – wykształcenie zawodowe (6 osób) i 
podstawowe (7 osób). W badaniu wzięli również uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum – w sumie 19 osób.  

 
Rys. 3. Liczba mieszkańców biorących udział w badaniu z poszczególnych gmin [opracowanie własne]. 
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4.2. Korzystanie z publicznego transportu zbiorowego wśród 
badanej grupy ankietowanych 

Grupę pytań dotyczących stopnia wykorzystywania publiczne-
go transportu zbiorowego rozpoczęto w badaniu od zapytania an-
kietowanych na jakim obszarze korzystają z transportu publicznego 
(wykres został przedstawiony na rysunku 4). 

 73% respondentów korzysta z komunikacji publicznej na tere-
nie swojej gminy oraz miasta Poznania, a 23% ankietowanych tylko 
na terenie swojej gminy (mieszkańcy miasta Poznania również 
zaznaczali tę opcję). Wśród badanych 4% wskazało, że oprócz 
korzystania z publicznego transportu zbiorowego na terenie swojej 
gminy korzysta również na terenie innych gmin aglomeracji poznań-
skiej. Ankietowani wskazywali najczęściej podróże do gmin: Swa-
rzędz, Września, Luboń, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne, Muro-
wana Goślina oraz Czerwonak. 

Następnie ankietowani odpowiadali na pytanie dotyczące czę-
stotliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Wśród 
grupy respondentów, którzy podróżują komunikacją miejską tylko na 
terenie swojej gminy (było to ogółem 23% ankietowanych) aż 59% 
wykorzystuje ją bardzo często (kilka razy dziennie). Wykres ze 
szczegółowymi danymi został przedstawiony na rysunku 5.  

Respondenci, którzy korzystają z publicznego transportu zbio-

rowego na terenie swojej gminy oraz miasta Poznania (73% ogółu 
ankietowanych) również najczęściej zaznaczali odpowiedź, że 
korzystają z niej bardzo często (kilka razy dziennie) – zarówno dla 
podróży na terenie swojej gminy (59 osób) jak i na terenie samego 
miasta Poznania (64 osoby). Szczegółowe dane zostały zaprezen-
towane na rysunku 6. Różnica pomiędzy liczbą podróży wykonywa-
nych na terenie swojej gminy a na terenie miasta Poznania może 
wynikać z dwóch przyczyn: respondenci dojeżdżają samochodem 
do konkretnego miejsca w Poznaniu, a następnie po jego terenie 
wykorzystują komunikację miejską (w przypadku większej liczby 
podróży na terenie miasta Poznania) lub ankietowani z terenu swo-
jej gminy dojeżdżają komunikacją publiczną w bliskie okolice swoich 
miejsc docelowych i z komunikacji miejskiej na terenie Poznania nie 
korzystają już tak często. 

Ostatnia grupa ankietowanych (podróże wykonywane na terenie 
swojej gminy i wybranych gmin w aglomeracji – ogół 4% badanych) 
na pytanie dotyczące częstotliwości korzystania z publicznego 
transportu zbiorowego odpowiadała bardzo zróżnicowanie – po 3 
respondentów korzysta bardzo często, często i rzadko z komunika-
cji miejskiej na terenie swojej gminy. Najwięcej odpowiedzi uzyskała 
opcja częstotliwości: rzadko dla podróży wykonywanych na terenie 
wybranych gmin w aglomeracji.  

 
Rys. 5. Częstotliwość korzystania z publicznego transportu zbiorowego wśród ankietowanych podróżujących tylko na terenie swojej gminy 
[opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 4. Częstotliwość korzystania z publicznego transportu zbiorowego wśród ankietowanych podróżujących tylko na terenie swojej gminy 
[opracowanie własne]. 
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4.3. Ocena procesu integracji oraz funkcjonowania  
publicznego transportu zbiorowego na terenie  
wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. 

W tej grupie pytań badani udzielili odpowiedzi na dwa pytania, 
a każde z nich podzielone było na konkretne kryteria. Zastosowaną 
skalą ocen była skala pięciostopniowa, w której 5 oznaczało bardzo 
dobrze, 4 – dobrze, 3 – przeciętnie, 2 – źle, 1 – bardzo źle.  

Pierwsze pytanie dotyczyło oceny procesu integracji publiczne-
go transportu zbiorowego. Szczegółowe wyniki oceny zostały za-
prezentowane w tabeli 1. Podczas integracji komunikacji zbiorowej 
miasta Poznania z poszczególnymi gminami powiatu poznańskiego 
następowały zmiany w jej funkcjonowaniu. Najczęściej zmiany 
dotyczyły zmiany przebiegu tras komunikacyjnych, zmiany liczby 
linii komunikacyjnych (zwiększenie bądź ich zmniejszenie – w za-
leżności od określonej sytuacji), a przede wszystkim polityki bileto-
wej dla pasażerów – wcześniej podróżni musieli zakupić bilety u 
dwóch lub więcej przewoźników, aby pokonać daną trasę, a po 
integracji mogą korzystać z jednego systemu biletowego na więk-
szym obszarze. Najniższą ocenę (2,98) według ankietowanych 
uzyskało kryterium: częstotliwość kursowania środków transportu – 
respondenci uważają, że na terenie gmin aglomeracyjnych autobu-
sy powinny kursować częściej. Natomiast najwyższą ocenę (3,61) 
uzyskało kryterium: przebieg tras komunikacyjnych. Respondenci 
mieli możliwość odpowiedzi na pytanie, co chcieliby zmienić w 
publicznym transporcie zbiorowym – była to następna część ankie-
ty. 
 

Tab. 1. Ocena procesu integracji publicznego transportu zbiorowe-
go na terenie aglomeracji poznańskiej [opracowanie własne]  

Kryterium Ocena uśredniona 

Liczba linii komunikacyjnych 3,49 

Przebieg tras komunikacyjnych 3,61 

Częstotliwość kursowania środków transportu 2,98 

Liczba połączeń bezpośrednich (bez przesiadek) 3,24 

Liczba połączeń pośrednich (z przesiadkami) 3,58 

Synchronizacja połączeń komunikacyjnych 3,12 

Polityka biletowa 3,08 

Informacja pasażerska 3,30 

 
Drugie pytanie dotyczyło funkcjonowania publicznego transpor-

tu zbiorowego na terenie całej aglomeracji poznańskiej – szczegó-
łowe uśrednione oceny zostały zaprezentowane w tabeli 2. Na 
dobrym poziomie zostało ocenione przez respondentów bezpie-
czeństwo podróży (ocena 3,77), odległość od/do przystanku (ocena 
3,71) oraz liczba linii komunikacyjnych (ocena 3,70). Według ankie-

towanych najniższa ocena należy się polityce biletowej (ocena 
3,03), poziomowi wykorzystania ITS (ocena 3,24) oraz punktualno-
ści środków transportu (ocena 3,25).  

 
Tab. 2. Ocena funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 

na terenie aglomeracji poznańskiej [opracowanie własne]  
Kryterium Ocena uśredniona 

Komfort podróży 3,64 

Punktualność 3,25 

Bezpieczeństwo 3,77 

Czystość pojazdów 3,53 

Częstotliwość kursowania środków transportu 3,39 

Liczba linii komunikacyjnych 3,70 

Liczba połączeń bezpośrednich (bez przesiadek) 3,38 

Liczba połączeń pośrednich (z przesiadkami) 3,69 

Synchronizacja połączeń komunikacyjnych 3,35 

Odległość od/do przystanku 3,71 

Wykorzystanie Inteligentnych Systemów Transportowych 3,24 

Polityka biletowa 3,03 

Informacja pasażerska 3,39 

 
Niska ocena polityki biletowej związana jest przede wszystkim 

z systemem PEKA – pasażerowie skarżą się na złe naliczanie opłat 
podczas korzystania z funkcji tPortmonetki oraz na wysokie ceny 
przejazdu (zmniejszenie kosztów podróży w systemie PEKA nastą-
piło 1 listopada 2015 roku, po zakończeniu niniejszych badań). Na 
terenie aglomeracji poznańskiej stosunkowo niedawno rozpoczęło 
się wdrażanie ITS w komunikacji publicznej. Do tej pory zamonto-
wano elektroniczne tablice w pojazdach MPK (podróżujących tylko 
na terenie miasta Poznania), na których pokazany jest aktualny 
przebieg trasy. Dodatkowo na przystankach na terenie miasta Po-
znania w trakcie montażu są tablice elektroniczne, na których poka-
zywany jest czas odjazdu konkretnej linii komunikacyjnej – docelo-
wo mają one wskazywać rzeczywisty czas odjazdu pojazdu z przy-
stanku. Niska punktualność środków transportu związana jest z 
licznymi remontami, które obecnie mają miejsce w Poznaniu i zda-
rza się, że pojazdy komunikacji publicznej stoją w korkach z powodu 
kongestii, a ze względu na stale wytyczony przebieg trasy nie mogą 
jej zmienić. 

W trzecim pytaniu respondenci zostali zapytani czy uważają, że 
powinny nastąpić zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu 
zbiorowego na terenie aglomeracji poznańskiej. Aż 71% badanych 
odpowiedziało twierdząco. Do najczęściej wymienionych przez 
ankietowanych zmian zakwalifikować można: 
– zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w weekendy – 

zwłaszcza na terenie gmin powiatu poznańskiego, 

 
Rys. 6. Częstotliwość korzystania z publicznego transportu zbiorowego wśród ankietowanych podróżujących na terenie swojej gminy oraz 
miasta Poznania [opracowanie własne]. 
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– nowe połączenia i zwiększenie częstotliwości komunikacji noc-
nej – w niektórych gminach powiatu poznańskiego nie istnieją w 
ogóle tego typu połączenia, 

– inwestycje w kolej aglomeracyjną, 
– biletomaty na terenie gmin powiatu poznańskiego – obecnie 

umiejscowione są one tylko na terenie miasta Poznania, 
– biletomaty w każdym pojeździe, 
– budowa nowych połączeń tramwajowych, 
– wykorzystanie istniejących tablic elektronicznych na przystan-

kach (lub budowa nowych) w celu informacji pasażerów o ewen-
tualnych opóźnieniach, 

– budowa parkingów Park&Ride na obrzeżach Poznania, 
– poprawa synchronizacji połączeń komunikacyjnych – zwłaszcza 

w weekendy na terenie gmin powiatu poznańskiego (obecnie - 
odjazd kilku linii autobusowych o zbliżonym czasie i oczekiwa-
nie na następne połączenie komunikacyjne ponad 45 minut).  

4.4. Systemy biletowe 

W ostatniej grupie pytań respondenci zostali zapytani o najczę-
ściej wybierany przez nich system biletowy. Najbardziej popularnym 
rozwiązaniem wśród ankietowanych jest system PEKA (64% bada-
nych). Bilety BUS-TRAMWAJ-KOLEJ stosowane są najczęściej 
przez pasażerów zamieszkujących najbardziej odległe krańce gmin 
aglomeracji poznańskiej, gdzie dojazd transportem prywatnym jest 
utrudniony ze względu na remonty, a jednocześnie istnieje dobra 

regionalna kolejowa oferta przewozowa (np. gmina Murowana 
Goślina). Szczegółowe wyniki odpowiedzi zostały przedstawione na 
rysunku 7. 

Następnie ankietowani, którzy najczęściej korzystają z formy 
biletów papierowych i elektronicznych (35% badanych) odpowie-
dzieli na pytanie z jakich konkretnie biletów korzystają najczęściej. 
Aż 62% respondentów korzysta z biletów 40-minutowych lub na 
jeden przejazd, ponieważ (jak sami badani wskazywali) w ciągu 
tego czasu mają możliwość dotarcia do miejsca docelowego. 25% 
ankietowanych korzysta z biletów 10-minutowych, a 13% z biletów 
24-godzinnych. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie wska-
zała, że korzysta z biletów 48- lub 72 godzinnych. 

Ankietowani, którzy najczęściej korzystają z systemu biletowe-
go PEKA (150 osób) na początku odpowiedzieli na pytanie dotyczą-
ce ich karty – tylko 7% ankietowanych wykorzystuje kartę PEKA na 
okaziciela (z tego typu karty może korzystać wiele osób). Następnie 
respondenci zostali zapytani z jakich funkcji systemu PEKA korzy-
stają najczęściej. Najczęściej wykorzystywana jest funkcja tPortmo-
netki, która została wskazana przez ponad połowę badanych. 65 
badanych korzysta również z funkcji biletu sieciowego. Najmniej 
osób wykorzystuje kartę PEKA jako kartę biblioteczną (0 osób) oraz 
jako bilet okresowy (w sumie 7 osób) i bilet na rok szkolny (również 
7 osób). Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na rysunku 8.  

 
Rys. 8. Najczęściej wykorzystywane przez ankietowanych funkcje systemu PEKA [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 7. System biletowy najczęściej wybierany przez ankietowanych [opracowanie własne]. 
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PODSUMOWANIE 

Transport publiczny na terenie aglomeracji poznańskiej rozwija 
się w sposób sprawny. Planowane są liczne inwestycje, które mają 
poprawić jego funkcjonowanie, a także zachęcić większą liczbę 
mieszkańców do wykorzystywania tych środków transportu. Plano-
wane jest również rozszerzenie oferty przewozowej dla kolejnych 
gmin powiatu poznańskiej w ramach jednego systemu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż ogólnie ankietowani 
chwalą sobie integrację publicznego transportu zbiorowego, ale 
uważają, że niektóre zmiany powinny przebiegać o wiele szybciej i 
być bardziej dostosowane do ich potrzeb przewozowych. Pasaże-
rom brakuje kolei aglomeracyjnej oraz nocnych autobusowych 
połączeń aglomeracyjnych – w niektórych gminach (np. Komorniki) 
nie ma obecnie komunikacji nocnej, co jest przeszkodą dla miesz-
kańców. Ponadto mieszkańcy gmin powiatu poznańskiego skarżą 
się, że weekendowe połączenia kilku linii komunikacyjnych pokry-
wają się godzinowo, przez co wydłuża się czas oczekiwania na 
kolejne pojazdy. Sami pasażerowie wskazywali, żeby częstotliwość 
kursowania na wspólnych trasach kilku linii komunikacyjnych oscy-
lowała co 15-20 minut w soboty, niedziele i święta, dzięki czemu 
będą chętniej i częściej korzystali z publicznego transportu zbioro-
wego. 
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Evaluation of integration of public transport  
in the Poznań agglomeration 

One of the elements of creating sustainable urban 

transport system is integration of public transport. Very often 

in cities or agglomerations public transport is provided by 

several transport companies with different ticket policy. The 

most important aim of integration of public transport is to 

unify the ticket-pricing policy on defined territorial area. 

This makes it possible to facilitate for passengers the use of 

public transport. This also into an increased number of pas-

sengers using public transport. 

The article presents and discusses the results of research 

on the integration process and the functioning of public 

transport in selected municipalities of the Poznań agglom-

eration, which was conducted among residents of the area. 
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