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(R)ewolucja biletowa w aglomeracji poznanskiej? 
I. Historia 

Uktad komunikacyjnytransportu publicz- 
nego w aglomeracji poznanskiej to zlepek 
kilkunastu niezaleinych systemow transpor- 
towych o zroinicowanych taryfach i roinych 
uprawnieniach do przejazdow bezptatnych 
i ulgowych, polqczonych ze sobq w gt6w- 
nych punktach przesiadkowych w pobliiu 
pgtli tramwajowych. Podme takiego stanu 
rzeczy to efekt rozpadu wspolnego syste- 
mu transportowego w 1991 r. Do tego cza- 
su linie podmiejskie obslugujqce w gMwnej 
mierze obszar obecnego powiatu poznan- 
skiego, byly w calosci obslugiwane przez 
MPK w Poznaniu. Przemiany ustrojowe za- 
chodzqce w latach 1989-1 990 zmienily spo- 
sob finansowania komunikacji, ktora do tej 
pory finansowana byla ze Srodkow woje- 
wodzkich i miejskich. Od 1990 r. obowiqzek 
zaspokojenia potrzeb transportowych miesz- 
kancow przeszedl na samorzqdy lokalne 
(gminy). Urzqd Miasta Poznania w kwietniu 
1991 r. oglosil ostateczny koniec finanso- 
wania komunikacji gminnej, proponujqc 
grninom przedtuienie umowy, ale ju i  po c e  
nach rynkowych. Dla wigkszosci samorzq 
dow kwog okazaly sig zbyt wygorowane, 
stanowiqc czgsto ponad 50% calych finan- 
sow gminy przeznaczonych na dany rok. 
Podstawowym blgdem ze strony miasta 
Poznania bylo przyjqcie takich samych sta- 
wek za wozokilometr jak na terenie miasta. 
MPK Poznan przygotowujqc oferte nie 

uwzglgdnito takich czynnikow, jak wigksza 
pr@koSCkomunikacyjnanaliniach podmiej- 
skich, czy eksploatacja mniejszych pojem- 
nosciowo autobusow. 

Jedynym racjonalnym rozwiqzaniern ze 
strony gmin, bylo utworzenie wlasnych 
przedsigbiorstw, albo zlecenie przewozu pry- 
watnym przewoinikom. W taki sposob do 
lipca 1991 r. powstaly nowe przedsigbior- 
stwa komunikacyjne, takie jak Transkom 
Czerwonak (spMkazudziatem gminy i Skar- 
bu Panstwa), ZUK Kleszczewo (zaklad bu- 
dietowy), Translub Lubon (spMka z 0.0. 
w 100% nalekqca do grniny) i MPK Kornik 
(zaktad budtetowy). Mosina, Puszczykowo, 
Kaimierz i Dopiewo zdecydowaiy sig zlecic 
obstugg linii prywatnym przewoinikom. 
Jeszcze innq drogq poszly wladze Swarzp 
dza. Postanowily one zakupic tabor z Srod- 
kow budietowych gminy, ktory przekazano 
w uiytkowanie prywatnej firmie przewozo- 
wej, specjalizujqcej sig pocqtkowo w trans- 
porcie migdzynarodowym. Po zachodniej 
stronie miasta powstal Migdzygminny Zwiq- 
zek Komunikacji Podmiejskiej, ktory w pc- 
czqtkowym okresie obstugiwat gminy: Tar- 
now0 Podgorne, Duszniki, Rokietnicg, Su- 
chy Las i Komorniki. W listopadzie 1991 r. 
Suchy Las wystqpil ze zwiqzku, zakladajqc 
wlasny zaklad budietowy pod nazwqZaktad 
Komunikacji Publicznej. 5 lat poiniej na p 
dobny krck z d w &  sig gmim Komomild. 
tworqc wlasny Zaklad Uslug Komunalnych. 

Z kolei Murowana Goslina w ogole nie zde- 
cydowata sig na utworzenie wlasnej komu- 
nikacji, wykorzystujqc powstanie ptywatne- 
go przewoinika Transregion, ktory urucho- 
mil wlasnq linig komercyjnq, oraz bazujqc 
na sieci potqczen obstugiwanych przez 
przedsigbiorstwa PKS. Na porozumienie 
migdzygminne w zakresie lokalnego trans- 
portu publicznego zdecydowata sig glko 
i wylqcznie gmina Czerwonak, zlecajqc mia- 
stu Poznah obstugg duiych osiedli miesz- 
kaniowych w Koziegbwach. Glbwnym po- 
wodem takiej decyzji byl brak autobusow 
przegubowych w Transkomie oraz wnikanie 
linii miejskich 70 i 72 do Kozieglow w bar- 
dzo niewielkim zakresie. 

Na pocqtku lat 90., kaida z gmin dc- 
stah od MPK Poznan z przydzialu po kilka 
autobusow Jelcz PR-1 TOM i M l l ,  More jed- 
nakzewzglgdu naswoj stan techniczny jei- 
dzily przez bardzo krotki okres. CzgSC gmin 
zakupila nowe pojazdy. Najwigksze zakupy 
poczyniono w Swarrgdzu, Czerwonaku czy 
Tarnowie Podg6rnym. Uwolnienie rynku 
wymusito t e i  na przewoinikach wprowadze 
nie wlasnych przepisow porzqdkowych oraz 
cen biletow. W poqtkowym okresie w wigk- 
szosci gmin nie istnial podziat nastrefy, kto- 
ry wyhvorzyl sig w poiniejszych latach. 

Na przelomie stuleci nastqpiiy kolejne 
zmiany w systemie transportu publicznego 
w powiecie poznanskim. Wigkszosc prze- 
woinikow gminnych przeksztatcito sig 
w s~Mk i  Drawa handlowego. Ostatecznie 
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~ o ~ i n a  zde~~dowatasig na utworzenie wla- 
snych linii podmiejskich, aby poprawit ob- 
stugg swojej gminy, rwlaszcza poza godzi- 
nami szczytu. 

2. Stan obecny 
Obecnie na terenie powiatu poznahskie- 

go dziala a2 14 firm. Ich nazwg, zakres dzia- 
lania i rodzaj stosowanej taryfy przedstawio- 
no w tabeli 1. Kaida z firm posiada h s n e  
pnepisy porqdkowe, kt6re nie sq respekto- 
wane przez innych p~ewoinikow. Dodatko- 
wym utrudnieniem q roine taryfy biletowe. 
W wigkszosci przedsigbiorstw obowiquje 
taryfa strefowa, z co najmniej dwoma strefa- 
mi dla kaidej z linii. W ZUK Komorniki, po- 
dobnie jak w poznahskim MPK, obowiquje 
jednorazowy bilet czasowy. Kombus Grnik 



bazuje na taqlie cdlegb.kiowej wzomwanej 
na PKS. W autobusach ZKP Suchy Lasobo- 
wiquje ttuyfa jednoli bez podzialu nastrefy. 

Przy tak duiych rClinicach i konieczno- 
Sci kupowania dw6ch roznych biletow, atrak- 
cyjnoSC transportu zbiomwego przy dojaz- 
dach z obszarow podmiejskich do Poznania 
znacznie spadla. Wedlug KBR przeprowadzo- 
nych w 2MX) r. udziai podroiy z gmin powia- 
tu poznanskiego realizowanych przy pomo- 
cy transportu publicznego obniiyla sig do 
poziomu 18%. Staje sie to coraz wiekszym 
problemem w zwiqku z rosnqq liczbq lud- 
nosci na terenie gmin satelickich, M6raobec- 
nie osiqgnqla poziom 31 0 tys. mieszkahww. 
Aby zwiqkszyC atrakcyjnoSC transportu pu- 
blicznego, rozpoczqto rozrnowy na temat 
wprowadzenia wspolnego biletu. Jednak od 
dwunastu lat nie dajq one rezultatu, gl6wnie 
z powod6w finansowych. Jest to spowodo- 
wane tym, i e  gminy powiatu nie pokrywajq Pasaierowie autobus6wpodmiejskich czqstoprzesiadajq siq na tmmwaj. Na zdjpiu autobu- 
pehych kosztowfunkcjonowania komunika- sy ZK KIeszczewo i KPA Kombus oraz tmmwaj MPK Poznah 
cji, gdyi przewoinicy dostaja, z jednej stro- 
ny dofinansowanie z poszczegoinych gmin, 
a z drugiej strony wystepujq o refundacje 
ulg do Urzedu Marszalkowskiego. 

3. W Strong integracjt 
taryfowej 

19 kwietnia 2010 r., utworzony p64to- 
ra roku wczeSniej TTM Poznan, wprowa- 
dzit nowq tar& biletowa,. Wychodqc na 

przeciwko potrzebiestworzeniazintegrowa- 3) stref? C, pozostak gminy powiatu po- 
nego systemu transportowego w skaii &j znkskiego, w Morych kilka linii komuni- 
aglomeracji, wydzielono 3 strefy talyfowe: kacyjnych poprowadzonych jest wzdiui 
1) strefe A, obejmujqq miasto Poznah, okreSlonych korytarzy. 
2) strefe 6, obejmujqcq obszary bezpo- 

Srednio granicqce z Poznaniem, w M6- stwotzenietakiej byb nastqxtwem 
rych system transportowy ma charaker pcdpisania przez Poznah pomzumien mi+ 
sieciowy; dzygminnych z Mosinq, Puszczykowem, 



Kornikiem, Dopiewem, Luboniem i Komor- 
nikami. W poczqtkowym stadium, nowy 
system obejmuje jedynie linie obslugiwa- 
ne na zlecenie TTM przez MPK Poznari 
(por. rys. 1): 
a) 55 i 73 wjeidiajqce na teren Swarzg- 

dza i Janikowa; 
b) 70 i 72 Iqcqce Poznah z Kozieg4owami; 
c) 56dojeidiajqcado ~ubonia-&bikowa; 
d) 53 dojeidiajqca do Jaryszek i ~ern ik  

poloionych w gminie Kornik: 
e) 101 obslugujqca pasaierow Lubonia, 

t ~ z y c y ,  Puszczykowa oraz lewobrzei- 
nej czgsci gminy Mosina; 

f) 107 tqczqca poludniowe dzielnice Po- 
znania z ~rawobrzeina czeicia aminv . . ~ - ,  
Mosina oraz z miejscowoSciami Ka- 
mionki i Borowiec w gminie Kornik. 
Jakie sq zalety nowej taryfy dla pasa- 

ierow? Zaktadajqc, i e  taryfa biletowa ZTM 
obj@aby caly powiat poznahski, porowna- 
no koszty podroiy pasaiera zamierzajq- 
cego przejechaC ze Swarzgdza do Tarno- 
wa Podgornego. Obecnie musi on kupic 
3 osobne bilety za (tab. 1): 
O 4 zl na trasg Swarzedz - Poznan rondo 

Srodka (strefa 2), 
O 3 zl na trasg Poznah rondo Srodka - 

Poznah Ogrody (bilet na 30 min) 
0 4,20 zl na trasg Poznan Ogrody - Tar- 

now0 Podgorne (strefa B). 
Pasaier musi zapiacic za calq podroi 

11,20 zl. Pokonanie takiej odleglosci zaj- 
mie podrClinemu okolo 2 godzin. Przy no- 
wej taryfie biletowej pasaier rnoie skorzy- 
staC z biletu A+B+C na 120 minut, kt6ry 
kosztuje 6 zt. Rachunek jest chyba prosty 
- pasaier zyskuje 5,20 zl. Zobaczymy, czy 
tak atrakcyjna oferta pozwoli przekonak 
mieszkahcow aglomeracji do podroiy * transportern publicznym. 

4 
Po wprowadzeniu nowej taryfy pasa- 

ierowie dojeidiajqcy z Kozieglow, Swa- 
rzgdza i kbikowa, pobionych wstrefie B, 
muszq zakupik droisze bilety n i i  do tej 
pory. Dla przykladu do 19 kwietnia bilet sie- 
ciowy 30-dniowy kosztowal 81 zl. Obec- 
nie cena biletu sieciowego na strefg A+B 
wynosi 101 zt. To element powolnej har- 
rnonizacii cen biletow w cdei aalomera- 

Rvs. 1. Schemat 
srk i  ZTM Poznari 
z podzialem 

kc 
na strefy 

cji. Aby zmniejszyd negatywneskitki zmia- 
ny t a m  dla mieszkalic6w strefy B wpro- 
wadzono bilet do 24 przystankow, Mory 
z powodzeniem pozwala na przejazd z do- 
wolnej miejscowosci strefy B do centrum 

I 
~ ~ 

Poznania. 
Wediug informacji ZTM w najbliiszym 

czasie (1 lipca 201 0 r.) z nowej taryiy bedq 
mogli korzystaC takie pasaierowie gminy 

Dzieki bliskoSci stacji napelniania jedynie ZUK Kornorniki ekspioatuje autobusy nape- Dopiewo (linia 108) orazczgiciowo Lubo- 
dzane CNG nia (linie L2 i L3). 
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1 Tab. 2a. 

MAN SL-233 w barwach TPBus WIE-Bus to ledyny pofimfelskf przewofnfk Transkorn Czewonak to przewoznfk posfa- 
eksploat~cy autobusy przegubowe d q c y  na]mlodsr/ tabor I 
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Niskopodlogowy Solaris War-busu na dwor- 
cu autobusowym Srbdka 

Niskopodlogowy MAN NM-792 naleiqcy do Autobusy Translubu i Eko-rondo na pqtli au- 
ZKP Suchy Las na dworcu autobusowym na tobusowej na Dqbcu 
0s. Sobieskieoo 

Kombus Kbrnik w Nwnej rnieize eksploatuje MAN NL-202 naleiijcy do Rokbusu 
w a n e  autobusy Mercedes 0-405N i 0-407 

Autobusy MPK Poznah obslugujq dwie typo- 
. 

we h i e  podmiejskie 


