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organizacja i dost~pnosc nocnego lokalnego 
transportu publicznego w Poznaniu 

Ewolucja komunikacji nocnej 
w Poznaniu 

Cech(\ konkurencyjnych system6w 
transportu publicznego jest mozliwosc za
pewnienia mobilnosci przez cal(\ dob~. 
W godzinach nocnych pojawia si~ problem 
zwi(\zany z rentownosci(\ przewoz6w. Roz
wi(\Zaniem jest zapewnienie innego ukladu 
linii komunikacji nocnej, niz rna to miejsce 
w ci(\gu dnia. Priorytetem staje si~ w6wczas 
zapewnienie pol(\czenia mozliwie jak naj
wi~kszemu gronu mieszkanc6w, jednak nie
koniecznie prowadz(\C linie najkr6tszymi tra
sami. Pokrycie odgrywa wi~c wi~kszC\ rol~ 
niz szybkosc czy bezposredniosc po/(\czen. 

Zarz(\d Transportu Miejskiego w Pozna
niu (ZTM) zleca przewozy nocne Miejskie
mu Przedsi~biorstwu Komunikacyjnemu 
w Poznaniu sp. z o.o. , zapewniaj(\C miesz
kancom Poznania obslug~ liniami nocnymi 
na obszarze praktycznie calego miasta, 
z gl6wnym w~zlem przesiadkowym tej ko
munikacji zlokalizowanym na rondzie Ka
poniera i Dworcu Poznan Gl6wny (rys. 1). 
Gl6wnym ograniczeniem rozwoju transpor
tu publicznego w godzinach nocnych jest 
cz~sty brak ekonomicznego uzasadnienia 
w realizowaniu przewoz6w. Generalnym ce
lem ksztaltowania sieci po/(\czen autobu
s6w nocnych, bylo zapewnienie dojazdu do 
wszystkich wi~kszych zespo/6w mieszka
niowych, przy takcie p61godzinnym oraz 
zapewnienie dojazdu do osiedli peryferyj
nych przynajmniej kilka razy w ci(\gu nocy. 

Autobusy nocne w latach 90. zasta,pily 
kursuj(\ce wczesniej tramwaje nocne. Po
dejmuja,c decyzj~ o zamianie tramwaj6w 
nocnych na autobusy, kierowano si~ nie 
tylko rachunkiem ekonomicznym, czy tez 
koniecznosci(\ nocnych konserwacji toro
wisk, ale r6wniez generalnym sprzeciwem 
mieszkanc6w wobec powoduj(\cej znacz
ne obcia,Zenie halasem komunikacji tram
wajowej. 6wczesny stan torowisk oraz prze
starzaly tabor powodowaly znaczne ucia,Z
Iiwosci, przez co mieszkancy skariyli si~ na 
lamach lokalnych publikator6w na obecnosc 
nocnej komunikacji. Wprowadzenie w 1991 r. 
nowego systemu autobus6w nocnych bylo 
powi(\zane z reorganizacj(\ ukladu linii. 

AUTOB SY 

Trasy autobus6w nocnych przestaly pokry
wac przebiegi linii dziennych. Poprowadzo
no je tak, aby obejmowaly jak najwi~kszy 
obszar, przez co ich przebieg nie odbywa 
si~ najkr6tsz(\ drogq, ale autobusy staraj(\ 
si~ objechac calq dzielnic~. W centralnym 
punkcie-na rondzie Kaponiera po/ozonym 
okolo p61 kilometra od dworca kolejowego 
Poznan Gl6wny oraz w poblizu centrum 
miasta (ok. 1 ,5 km od Starego Rynku) 
wszystkie autobusy nocne zjezdzaly si~ , 

a ich rozkladowy post6j trwa/ ok. 3-5 minut, 
aby pasaierowie mogli przesi(\sc si~ na li
ni~ udaj(\CC\ si~ w ich kierunku. Dzi~ki temu 
rozwi(\zaniu, mozliwym stalo si~ przemiesz-
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czanie na wszystkich kierunkach obs/ugi
wanych przez transport nocny w Poznaniu, 
co najwyzej z jednq przesiadk(\. 

Komunikacja nocna jednak do drugiej 
po/owy lat 90. XX w. nie cieszyla si~ popu
larnosci(\, do czasu ai jej ceny nie zostaly 
zr6wnane z cenami linii dziennych. Podw6j
na stawka albo koniecznosc doplaty do bi
letu okresowego, skutecznie zniech~caly 
poznaniak6w do korzystania z nocnych au
tobus6w, kt6re w przypadku, gdy podr6z 
mialy odbywac nimi dwie osoby, byly cz~
sto drozsze niz taks6wka. 

Po ogromnym sukcesie (liczba pasa
zer6w przekraczala znacz(\co wyniki 
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Rye. 1. Przebieg linii nocnego transportu publicznego w Poznaniu 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne, podklad: OpenStreetMap.org 



modelowania popytu) oddanego do uzyt
ku w lutym 1997 r. Poznanskiego Szybkie
go Tramwaju (PST) , zrodzila Si!iJ idea, aby 
linia obslugiwana byla w nocy. Kr6tko po
tem uruchomiono polC\czenie nocne (obec
na linia tramwajowa nr N21 ), pomi!iJdzy Wi
nogradami i PiC~tkowem a centrum miasta, 
kt6re r6wniez zyskalo uznanie pasa2:er6w, 
zwlaszcza w weekendy, choc w tym kierun
ku kursujC\ dwie linie nocnych autobus6w 
(por. rye. 1). Wprowadzenie linii tramwajo
wej oraz jednoczesny rozw6j osiedli pod
miejskich na p6lnocnych przedmiesciach 
Poznania spowodowal, ii: nowa linia noc
na 248 obslugujC\Ca Naramowice, Umulto
wo i Radojewo, kursuje tylko do os. Sobie
skiego. Powa2:nym, poczC\tkowym niedociC~
gni!iJciem by! fakt, ii: odjazd linii autobuso
wej, choc skoordynowany w rozkladzie jaz
dy z przyjazdem tramwaju, odbywal si!iJ nie
zaleznie od jego rzeczywistego przybycia. 
Zwazywszy na niski takt (kilka kurs6w 
w nocy), ewentualne sp6znienia tramwaju 
pozbawialy moi:liwosci dotarcia komunikacjC\ 
publicznC\ do tych osiedli. Sytuacja zostala 
zmieniona po interwencjach pasa2:er6w. 
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Tab. 1. Takt linii komunikacji nocnej w Poznaniu 
Takt Nr linii 
30-minutowv sta!y N21. 231. 232. 233, 243. 251. 252. 
30-minutowv z jedna godzinna przerwa w ciagu nocy 234, 235. 237. 238, 239. - --
60-minutowv 236, 240, 241, 242, 246.!. 249. 
Bez sta!ego taktu 244, 245, 247, 248. 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie rozkladu jazdy MPK Poznan sp. z o.o. 

Nalei:y nadmienic, iz sukces linii N21 
spowodowal sformulowanie niezrealizowa
nej koncepcji ,krzyi:a" tramwajowej komu
nikacji nocnej IC\CZC\Cego najbardziej popu
larne kierunki p61noc-po!udnie (os. Jana Ill 
Sobieskiego z G6rczynem) i wsch6d-zach6d 
(os. Lecha/Rondo Rataje z Ogrodami). 

Charakterystyka komunikacji 
nocnej w Poznaniu 

Cz!iJstotliwosc kursowania nocnego 
transportu publicznego na poszczeg61nych 
liniach jest r6i:na i wynika z g!iJstosci zalud
nienia obszaru, kt6ry dana linia obsluguje. 
W takcie p6lgodzinnym kursujC\ autobusy 
nocne z centrum (przystanek Rondo 
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Kaponiera) do najwi!iJkszych osiedli miesz
kaniowych, a taki:e wspomniana jui: nocna 
linia tramwajowa lC\CZqca Piqlkowo (po tra
sie PST) ze sr6dmiesciem. W takcie 60-mi
nutowym kursujC\ autobusy nocne obslugu
jqce osiedla o mniejszym zag~szczeniu za
budowy i liczbie mieszkanc6w. Szczeg61o
we zasady kursowania zaprezentowano 
w tabeli 1 i na rye. 2. 

Znaczna CZ!ilSC linii nocnych kursujq
cych w takcie godzinnym wzajemnie si!iJ 
uzupelnia w obsludze najbardziej zaludnio
nego obszaru miasta, a trasy rozchodzq 
si!iJ dopiero na przedmiesciach. Dzi ~ki 

temu mieszkancy najwi~kszych osiedli 
maiC\ moi:liwosc skorzystania z kurs6w 
nocnych w takcie p61godzinnym. Przykla
dami takich linii sq 240 i 242 obslugujqce 
Marcel in i dalej rozjei:di:ajqce Si!il w kierun
ku tawicy i os. Kopernika, czy 236 i 246 
obslugujC\Ce Jei:yce, So!acz i Winary, 
a dalej rozjei:di:ajC\ce Si!il w kierunku Po
dolan i Strzeszyna Greckiego. 

Bez stalego taktu kursujq linie nocne 
uzupelniajqce uklad podstawowy komuni
kacji nocnej, a obslugujqce peryferia mia
sta, IC\CZC\C je z zazwyczaj z W!ilzlami prze
siadkowymi (m.in. os. Jana Il l Sobieskiego, 
Rondo Rataje, por. rye. 2), na kt6rych ist
nieje mozliwosc przesiadki do autobus6w 
jadqcych do ronda Kaponiera - g!6wnego 
W!iJzla przesiadkowego komunikacji nocnej. 
Na rondzie Kaponiera sw6j bieg rozpoczy
najq lub przez nie przebiegajC\ wszystkie 
pozostale linie nocne. 

- nicrcgulamy 0 1 2 3 4 

W~zly przystankowe nocnej komunika
cji publicznej SCI rozmieszczone na terenie 
calego Poznania. Wyra2:nie jednak mniej
sze odleglosci mi!iJdzy nim i wyst~pujq 
w centralnej cz~sci Poznania i w obszarach 
z zabudOWC\ kamienicznC\ i blokOWC\. Wyzna
czone na potrzeby opracowania poligony 
Thiessena (rye. 3) i przyporzqdkowane im po
wierzchnie, ukazujq faktyczne zag!ilszczenie 
przystank6w nocnego transportu publiczne
go. Zdecydowanie najmniejsze powierzch
nie terenu przypadajC\ na przystanek w Sr6d
miesciu, na Ratajach i PiC~tkowie. Stanowi to 
odpowiedz na dui:q g~stosc zaludnienia tych 
obszar6w miasta. Z kolei najmniejsza g!iJ
stosc przystank6w charakterystyczna jest 

- •km , .. , 
Rye. 2. Cz~stotliwo$6 kursowania nocnej komunikacji publicznej w Poznaniu 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne, podklad OpenStreetMap.org 
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niezaleznie od rodzaju srodka lokomocji. 
Przyj~cie zasi~gu oddzialywania przystan
k6w komunikacji nocnej na poziomie 500 m 
wydaje si~ najblizsze rzeczywistosci. Wyni
ka to m.in. z faktu pelnienia przez nie, bar
dziej rol i socjalnej (zapewnienie mobilnosci 
mieszkancom na podstawowym poziomie), 
niz bycia konkurencje, wobec samochodu 
(choc jej istnienie jest niezb~dne dla sp6j
nosci systemu) . 

W obu wariantach uwzg l~dniony zostal 
empirycznie obliczony (z wykorzystaniem 
GPS) wsp6/czynnik wydluzenia drogi, kt6-
ry dla Poznania wynosi 1 ,265 . Dzi~ki nie
mu skorygowany zostal promien zasi~gu 
przystank6w, przez co w przypadku przy
stank6w autobusowych ulega on skr6ceniu 
z 300 do 237m, a tramwajowych z 400 do 
316 m. W przypadku przyj~cia zalozenia 
dost~pu wynosze,cego nie wi~cej niz 500 m 
dla wszystkich przystank6w, promien zasi~

gu ulega skr6ceniu do 397 m. 
Wyniki przeprowadzonej analizy wska

zujq, ze wi~kszosc obszar6w zabudowa
nych w Poznaniu znajduje s i~ w zasi~gu 
przystank6w nocnej komunikacji publ icznej 
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(rye. 4 i 5). Okafo 69% teren6w mieszkanio
wych znalazlo si~ w odleglosci nie wi~kszej 

niz 500 m od punkt6w, w kt6rych zlokalizo
wano przystanki, a 41% w zasi~gu 300m 
od przystank6w autobusowych i 400 m od 
przystank6w tramwajowych. Analizujqc roz
mieszczenie ludnosci na poszczeg61nych 
osiedlach w Poznaniu, mozna dodatkowo 
w przyblizeniu oszacowac liczb~ mieszkan
c6w, do kt6rych nocny transport publiczny 
nie dociera. Poza strefe, wyznaczone, przez 
500-metrowe zasi~gi przystank6w znalazlo 
si~ ok. 27% mieszkanc6w Poznania. W przy
padku odleglosci granicznych wynosze,
cych 300 i 400 m, procent ,wykluczonych" 
wzr6sl az do 55. 

Na podstawie analizy mozna ziden
tyfikowac obszary, kt6re w stopniu nie
wystarczajqcym Sq obslugiwane przez 
nocno, komunikacj~ publicznq w Pozna
niu. Sa, to przede wszystkim osiedla 
o niskiej intensywnosci zabudowy - Fa
bianowo, Kotowo, Rudnicze, Szczepan
kowo, Minikowo, Kobylepole, Morasko, 
Strzeszynek. Jednak i niekt6re obszary 
charakteryzuje,ce si~ wysoke, g~stoscie, 
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Rye. 4. Zasi$g przystank6w nocnego transportu publicznego w Poznaniu 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne, podklad: OpenStreetMap.org 

zaludnienia wydaje, si~ bye niedostatecz
nie pokryte sieciq przystank6w (G/6wna, 
Junikowo, Naramowice). 

W przypadku wielu obszar6w, g/6wnym 
problemem nie jest jednak brak przystan
k6w, na kt6rych zatrzymuje si~ nocna ko
munikacja publiczna, ale niska cz~stotli
wosc kursowania autobus6w. Mimo dobrej 
dost~pnosci przestrzennej przystank6w, 
mieszkancy osiedli takich jak Merlewo, 
Gluszczyna, Sypniewo, Kiekrz, Podolany 
czy Radojewo maje, w nocy dose utrudnione, 
mozliwose dotarcia do swoich dom6w za 
pomocq transportu publicznego (por. rye. 2). 

Konkurencyjnosc czasowa 
Analizuje,c czasy przejazd6w nocno, ko

munikacje, publiczne, w Poznaniu (na pod
stawie rozk/ad6w jazdy udost~pn ionych 
przez przewoznika MPK Poznan sp. z o.o.), 
a takze biorqc pod uwag~ czasy dojscia do 
i z przystank6w oraz w niekt6rych sytu
acjach koniecznosc przesiadek, przeanali
zowano czasowe, dost~pnosc poszczeg61-
nych obszar6w miasta. Przyj~to 500-metro
we zasi~gi wszystkich przystank6w i sred
nie, pr~dkose pieszego przejscia na pozio
mie 4,8 km/h. Uwzgl~dniono r6wniez wy
dluzenie drogi osoby pieszej wynikaje,ce 
z istniejqcej siatki ulic. 

W badaniu zdecydowano si~ zaprezen
towae dost~pnose czasowe, obszaru Pozna
nia, przy podr6zach rozpoczynanych na 
rondzie Kaponiera. Wynika to z faktu, ze 
wi~kszosc pasazer6w nocnq komunikacjq 
dociera z miejsc oferujqcych uslugi o cha
rakterze kulturalnym, gastronomicznym 
i rozrywkowym, skupionych w centrum mia
sta, do swoich mieszkan. Zazwyczaj do
chodze, oni do ronda Kaponiera, ske,d roz
poczynaje, swoje, podr62: transportem pu
blicznym. Czas podr6zy wykorzystany 
w analizie to najkr6tszy mozliwy czas prze
bycia okreslonej trasy (w tych godzinach, 
w kt6rych przesiadki sa, czasowo zintegro
wane). Zsumowane czasy jazdy autobusem 
lub tramwajem z ronda Kaponiera, ewentu
alnej przesiadki oraz dojscia do miejsca 
zamieszkania umozliwily wyznaczenie izo
chron prezentuje,cych ca/kowite czasy pod
r6zy w przestrzeni Poznania. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze 
sredni czas podr6zy nocnq komunikacje, 
z ronda Kaponiera wynosi blisko 18 minut. 
Maksymalny czas to niespelna 40 minut -
tyle trwa dojazd do obszar6w pofozonych 
na p61nocy Poznania w poblizu ulicy Nara
mowickiej (Radojewo, Nowa Wies). Naj
lepsze, dost~pnosc czasowq majq, co oczy
wiste, obszary poloi:one w centrum miasta. 
Dzi~ki tramwajowi nocnemu, kt6rego czas 
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f!Yc. 5. Obszary zabudowane w zasi~gu oddzialywania nocnej komunikacji publicznej 
Zr6d/o: Opracowanie wlasne 

przejazdu jest mniejszy nii: autobus6w, 
szybko moi:na dotrzec r6wniei: do osiedli 
poloi:onych w poblii:u trasy PST. Dluga,, pra
wie p6lgodzinna, podr6i: odbywaja, nato
miast osoby zmierzajqce do Kiekrza, Spla
wia, Szczepankowa, Marlewa, Gluszyny, 
Sypniewa i Zielinca. Do pozostalych osiedli 
moi:na dotrze6 w kr6tszym czasie. 

Rye. 7 prezentuje czasy w jakich noc
na komunikacja publiczna obsluguje ob
szary Poznania. Do najwi~kszej liczby lo
kalizacji w Poznaniu moi:na dotrze6 w cza
sie 10-15 minut oraz 15-20 minut. Obszary 
osia,galne w tych okresach stanowiq odpo
wiednio 23 i 24% calkowitej powierzchni po
krytej 500-zasi~giem przystank6w komuni
kacji nocnej . Osiedla do kt6rych dojazd 
zajmuje powyi:ej 30 minut stanowiq jedy
nie 6%. Wydaje si~, i:e to stosunkowo do
bry wynik, szczeg61nie jei:eli por6wnac go 
z wartosciami osiqganymi w przypadku 
dziennej komunikacj i publicznej6. 

W calkowitym czasie podr6i:y najwi~k
szy udzial mial przejazd srodkami komuni
kacji publicznej. Stanowil on przeci~tnie ai 
75% czasu traconego przez podr6i:nego od 
momentu wejscia do pojazdu do osia,gni~

cia celu podr6i:y. Jedynie srednio 3% cza
su pochlanialy przesiadki. Wia,i:e si~ to 
z tym, i:e do wi~kszosci lokalizacji moi:na 
dojecha6 jednq linia, autobusowq lub tram
wajowa,, a konieczne w pozostalych przy
padkach przesiadki sq stosunkowo dobrze 
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Rye. 6. Czasy dojazdu komunikacjq nocnct do r6znych cz~sci miasra z Ronda Kaponiera 
Zr6d/o: Opracowanie wlasne, podklad: OpenStreetMap.org 
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poza dobrze utartymi w mapach mental
nych mieszkanc6w przystankami tramwa
jowymi i przystankiem autobusowym ,Ron
do Kaponiera", a takze fakt, iz z kazdego 
przystanku odjezdza zazwyczaj kilka linii, 
przez co widocznose jest ograniczona. 

Hyc. 1. UctseteK ooszaru m1asta obs/Ugrwanego nocnym cransporrem publlcznym (przy za10zemu ctro
gi dojscia do przystanku nie wi~kszej niz 500 m) dost~prry w okreslonym czasie z Ronda Kaponiera 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne 

Zaplanowany w rozkladach jazdy czas 
postoju na Kaponierze jest niekiedy nie
wystarczaja,cy, czego praktycznym przykla
dem sa, przesiadki pomiE;Jdzy autobusem 
z Rataj na autobusy w stronE;J Pia,tkowa. 
Dui:a odleglose oraz mocno ograniczony 
czas motywuja, podr6znych do przesiada
nia siE;J w pospiechu, a co za tym idzie po
konywania ronda niezgodnie z przepisa
mi g6ra, i to najczE;Jsciej w biegu. CzE;Jsto 
poruszanym argumentem przez podr6z
nych jest r6wniez poczucie zagrozenia 
spolecznego podczas pokonywania ron
da leganie - przejsciem podziemnym. 

czasowo zintegrowane. Natomiast dojscie 
z przystanku koncowego do celu podr6i:y 
stanowilo 12% calkowitego czasu, w kt6· 
rym pasai:er odbywal podr6i:. 

Wydaje siE;J, ze na podstawie otrzyma
nych wynik6w, mozna funkcjonowanie noc
nej komunikacji publicznej w Poznaniu oce
nie dose dobrze. Nalezy jednak pamiE;Jtae, 
i:e otrzymane czasy przejazdu do niekt6-
rych miejsc mozliwe sa, do osia,gni~cia je
dynie w niekt6rych godzinach nocnych. 
Wynika to z przede wszystkim z malej czE;J
stotliwosci kursowania linii peryferyjnych, co 
znacznie ogranicza dost~pnose osiedli po
lozonych w duzej odleglosci od centrum 
miasta. Przykladowo w cia,gu 30 minut do 
Kiekrza linia, 239 moi:na dotrzee jedynie dwa 
razy w nocy, podobnie jak linia, nr 244 do 
Splawia. Pokazuje to, ze przy ocenie funk
cjonowania komunikacji publicznej opr6cz 
czasu dojazdu, r6wnie wai:na jest liczba 
i czE;Jstotliwose kurs6w. 

Ewaluacja gfownego w~zta 
przesiadkowego 

Kwintesencja, nocnego ukladu poznan
skiej komunikacji jest umozliwienie prze
siadki pomiE;Jdzy poszczeg61nymi liniami 
ukladu podstawowego na rondzie Kaponie
ra. Rozklady jazdy poszczeg61nych linii sa, 
tak skonstruowane, aby umozliwie przesiad
kE;J miE;Jdzy r6znymi pojazdami na Kaponie· 
rze. Problemem napotykanym przez pasa
zer6w jest jednak fakt, ze rondo Kaponiera 
pozbawione jest przejse w poziomie jezdni 
i wymaga korzystania z przejscia podziem
nego, do kt6rego obecnie mozna dotrzee 
tylko schodami. Poza tym lokalizacja po
szczeg61nych przystank6w jest odlegla od 
siebie i wymaga pokonania drogi licza,cej 

nawet 350m. Czas przejscia swobodnym 
krokiem pomiE;Jdzy najdalej polozonymi 
wzgiE;Jdem siebie przystankami w obrE;Jbie 
Kaponiery wynosi blisko 3,5 minuty (srednia 
wartose z pomiar6w wynosi 3'26"). SprawE;J 
dla os6b korzystaja,cych pierwszy raz 
z komunikacji nocnej komplikuje brak czytelnej 
informacji o rozmieszczeniu poszczeg61-
nych linii na WE;Jzle, lokalizacja przystank6w 
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J autobusy nocne 
tramwaj nocny • przystanek dwustronny 

W obecnej sytuacji - nieprzystosowa
nia najwai:niejszego w~zla komunikacyjne
go do potrzeb os6b niepelnosprawnych -
wydaje si~ to bye problemem drugoplano
wym, jednak znaczna cz~se przystank6w 
na Rondzie Kaponiera pozbawiona jest 
podniesionych przystank6w tak , aby 
umozliwie wjazd do autobusu w6zkiem in
walidzkim. Dzieje si~ to w sytuacji, gdy 
wszystkie linie nocne sa, juz obslugiwane 
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taborem niskopod!ogowym. Nalezy nad
mienic, iz jakosc w~z!6w przesiadkowych 
w Poznaniu stanowi og61nie problem, r6w
niez w komunikacji dziennej1 . 

Potencjalne mozliwosci 
optymalizacji komunikacji 
nocnej 

Najprostszym rozwiqzaniem poprawia
jqcym jakosc transportu publicznego w go
dzinach nocnych by!aby zmiana rozk!adu 
jazdy nocnego tramwaju na Piqtkowo (linia 
N21) w taki spos6b, aby odjazdy nie pokry
wa'ry si~ z czasem odjazd6w z Kaponiery 
autobus6w. Takt tramwaj6w powinien zo
stac przesuni~ty o kwadrans w stosunku do 
czasu odjazd6w autobus6w (odjezdzajq 
one o pe!nej godzinie i o wp6! do). Naj
wi~kszq zaletq tego rozwiqzania jest do
g~szczenie taktu przynajmniej w jednym -
najpopularniejszym z kierunk6w podr6zy 
nocnym transportem publicznym. Sytuacja 
taka poprawia tez mobilnosc, w przypadku 
ewentualnych sp6znien kt6regos z autobu
s6w. R6wniez osoby majqce problemy 
z poruszaniem s i~ . mog'ryby zyskac cenny 
czas. Zaletq przesuni~cia taktu, jest tez roz
!adowanie w weekendy t!um6w m!odziezy 
gromadzqcej si~ na przystankach w kierun
ku p6!nocnym (w p6!nocnych dzielnicach 
miasta jest zlokalizowanych najwi~cej do
mow studenckich) . 

Bardzo wai:nq zaletq przesuni~cia tak
tu tramwaju N21 o kwadrans w stosunku 
do autobus6w jest tez mozliwosc wzmoc
nienia istniejqcego w~z!a przesiadkowego 
na p6!nocy Poznania (os. Jana Il l Sobieskie
go lub przystanek Szymanowskiego). Tram
waj pokonuje tras~ na os. Jana Ill Sobie
skiego szybciej niz autobusy jadqce z Ron
da Kaponiera i to wobec tramwaju uk!ada
ny jest rozk!ad jazdy autobusu 248 obslu
gujqcego podmiejskie dzielnice miasta, co 
wydaje s i ~ bardzo korzystne z punktu wi
dzenia dojazdu z centrum. Sytuacja taka 
pozbawia jednak mozliwosci latwej prze
siadki z autobus6w obs!ugujqcych osiedla 
piqtkowskie i winogradzkie polozone z dala 
od PST na autobus 248. Przesuni~cie taktu 
umozliwi!oby spotkanie wszystkich srodk6w 
lokomocji obslugujqcych p6!nocne dzielni
ce i zapewnienie dojazdu pomi~dzy nimi, 
bez koniecznosci przesiadki na Rondzie 
Kaponiera. Podobne rozwiqzanie nalezalo
by wziqc pod uwag~ przy ewentualnej re
alizacji ,nocnego krzyia tramwajowego". 

Wskazanym byloby r6wniez rozwaze
nie zastqpienia na suburbiach dotychcza
sowego ukladu linii, kt6re jadq w obie stro
ny tq samq trasq ukladem linii jednokierun
kowych, dzi~ki czemu mozna byloby 
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zwi~kszyc zasi~g czy liczb~ kurs6w. Przy
k!adem moze bye linia 248, kt6ra jadqc 
z os. Jana Ill Sobieskiego przez Naramo
wice, Umultowo do Radojewa nie obslu
guje Moraska i przylegajqcych do niego 
osiedli w Suchym Lesie. Wprowadzenie 
ruchu okr~znego (os. Jana Ill Sobieskie
go - Naramowice - Umultowo- Radojewo 
- Morasko - os. Jana Ill Sobieskiego) nie 
przyczyniloby si~ do znacznego wydluze
nia czasu przejazd6w, np. dla mieszkan
c6w Umultowa, a zapewniloby obslug~ do
datkowych obszar6w miasta przy niewiele 
wi~kszej pracy przewozowej. 

Z kwestii technicznych na szczeg6lnq 
uwag~ zas!uguje dostosowanie przystan
k6w tramwajowych zlokalizowanych na wy
dzielonych torowiskach, tak aby mog!y na 
nie wjezdzac r6wniez autobusy. Rozwiqza
nie to umozliwia wykorzystanie istniejqcej 
juz infrastruktury (np. wiaty, lawki, podnie
siony peron) do potrzeb transportu nocne
go. W sytuacjach awaryjnych umozliwi tez 
bezpieczniejsze i wygodniejsze korzystanie 
z autobusowej komunikacji zast~pczej . Po
prawa sytuacji nie wymaga budowy pas6w 
autobusowo-tramwajowych na calej dlugo
sci. N iezb~dna jest tylko realizacja wjazdu 
z jezdni na przystanek, utwardzenie na
wierzchni i zjazdu z przystanku oraz zasto
sowanie kraw~zn ik6w typu TA. W nocy sy
gnalizacja swietlna jest w zasadzie wylqczo
na, odpada wi~c kwestia dostosowywania 
sygnalizator6w do sterowania ruchem au
tobusowym. Zagadnienie to wymaga jed
nak szerszych analiz. 

Podsumowanie 
Sprawny system komunikacji nocnej 

kursujqcej przez wszystkie dni tygodnia 
jest niewqtpliwie wielkq zaletq transportu 
publicznego w Poznaniu. Pelni on nie tyl
ko rol~ socjalnq, ale r6wniez zapewnia 
komplementarnosc systemu transportu 
publicznego, podnoszqc tym samym jego 
atrakcyjnosc. Przeprowadzone analizy po
kazujq jednak, iz transport publiczny wy
magalby poprawy. Szczeg61nie istotnq 
kwestiq jest zwi~kszenie dost~pnosci, gdyz 
obecnie stosunkowo duze obszary miasta 
SCI wylqczone spoza zasi~gu komunikacji 
nocnej. Nalei:q do nich przede wszystkim 
osiedla zlokalizowane na obrzezach miasta. 
Poprawa obslugi tych osiedli wydaje si~ 
mozliwa nawet przy niewielkich kosztach. 
Jednq z mozliwosci stanowi rozw6j sieci 
po!qczen autobusami malej pojemnosci do 
g!6wnych p~tli autobus6w nocnych. Takie 
rozwiqzanie funkcjonuje juz m.in. w p6!noc
nych dzielnicach Poznania, a w kwietniu 
2011 r. zostalo wprowadzone na Swierczowie, 

nsportowe 

kt6rego mieszkancy uzyskali autobus 
dowozqcy ich bezposrednio do centrum 
Poznania (na rondo Kaponiera). 

Przy zmieniajqcym si~ stylu zycia, 
w kt6rym wzrasta znaczenia rozrywki , 
zmieniajq si~ godziny pracy itp., znacze
nie komunikacji nocnej b~dzie wzrastac. 
Nocny transport publiczny wymaga wi~c 
pogl~bionych analiz. 
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