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Wstęp
Stacja kolejowa Poznań Główny, zbudowana w układzie południ-
kowym, jest najważniejszym punktem Poznańskiego Węzła Kole-
jowego (PWK), położonym jednocześnie na granicy ścisłego cen-
trum Poznania. Teren dworca pasażerskiego otacza od zachodu 
ulica Głogowska z ulicą Zachodnią, za którymi znajdują się te-
reny Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP), od północy 
znajduje się Most Dworcowy, a od wschodu budowana jest ulica 
Nowa Towarowa. Od południowo-zachodniej strony do terenów 
dworcowych przylega dzielnica Łazarz, od południowo-wschod-

niej strony przylegają tereny dawnego terminalu towarowego, tzw. 
Wolnych Torów, przeznaczone na przyszłą dzielnicę usługowo-
mieszkaniową Miasta, a od północno-wschodniej strony park, 
za którym znajduje się ścisłe centrum Poznania. Od strony pół-
nocnej tereny stacji są rozdzielone w środku ulicą Dworcową, 
kończącą się przy starym głównym budynku dworca.

Do obsługi podróżnych służyło dotąd 11 peronów – 7 usytu-
owanych przy torach przelotowych (perony nr 1–7) oraz 4 znaj-
dujące się przy torach żeberkowych (1a, 2a, 4a i 4b). Planowana 
jest budowa dodatkowego peronu, zwanego peronem 8, który ma 

znajdować się na wschód od pero-
nu 3. Peron 7 po stronie zachodniej 
został zlikwidowany, a jego miejsce 
zajmuje przedłużana trasa Poznań-
skiego Szybkiego Tramwaju (PST).

Zbudowany w drugiej połowie 
XIX wieku budynek głównego 
dworca kolejowego zlokalizowa-
no w środku geometrycznym sta-
cji Poznań Główny. Obecne pla-
ny przewidują sprzedaż starego 
budynku i przeniesienie funkcji 
dworcowych do nowo zbudowane-
go budynku. Pod budynkiem no-
wego dworca przewidziano dwo-
rzec autobusów dalekobieżnych, 
w niedalekiej odległości nowy 
przystanek tramwajowy, a w są-
siedztwie nowego dworca – gale-
rię handlową. Całość tę nazwano 
Zintegrowanym Centrum Komuni-
kacyjnym (ZCK) Poznań Główny. 

W związku z przeniesieniem 
funkcji dworcowych do budynku 
ZCK zmienią się trasy przejścia po-
dróżnych w obrębie dworca i w jego 
sąsiedztwie. Aby określić jakość no-
wego rozwiązania, porównano ob-
sługę pasażera kolei w dotychcza-
sowym i projektowanym układzie. 
Analizując oba przypadki, wzięto 
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Warunki obsługi pasażerów na dworcu Poznań Główny 
po budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
Dworzec kolejowy Poznań Główny i jego otoczenie są obecnie przebudowywane. Założeniem przebudowy było powstanie Zinte-
growanego Centrum Komunikacyjnego, łączącego dworzec kolejowy i autobusowy z parkingiem dla podróżnych, nowym układem 
ulic i nowym przystankiem transportu miejskiego. Przeprowadzona w niniejszym referacie analiza dróg dojścia wskazała na nie-
bezpieczeństwo gorszej obsługi pasażerów po powstaniu planowanego Centrum. Jednakże przy założeniu decentralizacji obsługi 
pasażerskiej, a więc przy lokalizacji dojść i kas biletowych ze wszystkich możliwych kierunków, a także przy odpowiedniej orga-
nizacji ruchu autobusowego możliwa jest poprawa jakości obsługi pasażerskiej (nawet w stosunku do starej lokalizacji dworca).

Rys. 1. Dotychczasowy układ dworca Poznań Główny
Źródło: oprac. własne.



pod uwagę tylko tych pasażerów, 
którzy korzystają z budynków dwor-
cowych. Pominięto podróżnych, 
którzy w ogóle nie korzystają z bu-
dynku dworca, ponieważ ich drogi 
dojścia nie zmienią się lub zmienią 
się nieznacznie.

Porównanie starego układu 
dworca z nowym Zintegrowanym 
Centrum Komunikacyjnym

Dotychczasowa infrastruktura 
dworca Poznań Główny
Projekt starego budynku dworco-
wego opracowano w 1870 roku, 
a jego realizacja trwała do listopa-
da 1879 roku. Ostatnie przebudo-
wy miały miejsce w latach 1961 
i 1976 [4]. W budynku znajdują 
się kasy, informacja, poczekalnia, 
sklepy i punkty gastronomiczne. 
Budynek usytuowany jest central-
nie (rys. 1) w stosunku do torów 
z peronami umieszczonymi wzdłuż 
wschodniej (kolejno od budynku: 
perony 1 z 1a, 2 z 2a, 3 i budowa-
ny 8) i zachodniej elewacji budyn-
ku (kolejno: peron 4 z 4a i 4b, 5, 6
i obecnie likwidowany 7). Możli-
wość dojścia z budynku na perony, 
a także do zbudowanego w 1928 r. budynku zachodniego (tzw. 
Dworzec Zachodni) przy ul. Głogowskiej z kasami biletowymi, 
informacją i niewielkim kompletem usług, zapewnia przejście 
podziemne (na poziomie -0,5). Część pasażerów kupuje bilety 
w budynku zachodnim, nie wchodząc nawet do budynku sta-
rego dworca. Perony 1, 2, 4 i 5 połączone są także schodami 
z Mostem Dworcowym. W odległości 330 m od budynku dworca 
zlokalizowany jest tzw. Dworzec Letni z peronem 4b, dostępny 
z ulicy Dworcowej.

Przed budynkiem dworca znajduje się plac dworcowy z pętlą 
autobusów transportu miejskiego, postojem taksówek i parkinga-
mi samochodowymi (zwykłym płatnym oraz umożliwiającym tylko 
chwilowy postój). Przystanki tramwajowe są zlokalizowane przy 
Dworcu Zachodnim (170 m od budynku dworca głównego, 50 m 
od wejścia do przejścia podziemnego) oraz przy Moście Dworco-
wym (270 m od budynku dworca głównego), przy czym przystanek 
Dworzec Zachodni obsługuje cztery linie tramwajowe, a przysta-
nek Most Dworcowy dodatkowe cztery (obecnie z powodu remon-
tów układ linii jest zmieniony).

Nowy budynek dworca kolejowego Poznań Główny
Prace nad budową nowego dworca w Poznaniu rozpoczęły się 
w 2011 r. Nowo budowane Zintegrowane Centrum Komunikacyj-
ne ma obejmować nowy dworzec kolejowo-autobusowy, centrum 
handlowe i parking wielopoziomowy. Budynek ZCK o powierzchni 
użytkowej 7 tys. m2 [10] położony będzie częściowo nad peronami 
1, 2 i 3. Ma posiadać trzy poziomy funkcjonalne:

  na poziomie równi stacyjnej zostanie umieszczony terminal au-
tobusowy wraz z biurami operatora terminalu i kasami bileto-
wymi dla autobusów, a także perony kolejowe;

  głównym poziomem służącym obsłudze pasażerów będzie 
poziom +1, gdzie jest zlokalizowany budynek dworca kole-
jowego. Z tego poziomu będzie można zejść na perony ko-
lejowe i do dworca autobusowego. Poziom +1 jest również 
poziomem Mostu Dworcowego, połączonego krótkim przej-
ściem poziomym do holu dworca;

  poziom +2 będzie również poziomem dworca, mieszczącym 
poczekalnie i punkty usługowe;

  centrum handlowe oraz parking na ponad 1 400 miejsc par-
kingowych [10] będą zlokalizowane na wszystkich trzech po-
ziomach, przy czym część parkingu nad torami kolejowymi 
– tylko na poziomach +1 i +2;

  ulice dojazdu do dworca znajdują się na poziomie równi sta-
cyjnej, jedynie Most Dworcowy i jego skrzyżowanie z ulicą 
Głogowską, wraz z przystankiem tramwajowym Most Dwor-
cowy, są wyniesione do poziomu +1; 

  dojście z projektowanego po stronie wschodniej nowe-
go przystanku tramwajowego do budynku dworca prowa-
dzi przez przejście podziemne pod jezdnią (poziom -0,5), 
a w przyszłości dodatkowo przewiduje się budowę przejścia 
podziemnego (na poziomie +0,5) pod skrzyżowaniem Most 
Dworcowy– Głogowska.
Nowy układ dworca, nową sieć uliczną oraz planowane roz-

mieszczenie przystanków, parkingów i miejsc postojowych dla 
taksówek pokazuje rys. 2.

Porównanie obu budynków dworca kolejowego Poznań Główny
Z punktu widzenia obsługi podróżnych zasadniczą różnicę spra-
wia miejsce położenia obu budynków. Budynek stary zlokalizo-
wany jest centralnie, a nowy budynek przesunięty jest w stronę 
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Rys. 2. Projektowany układ dworca Poznań Główny
Źródło: oprac. własne na podst. [18].



północno-wschodnią w stosunku do centrum stacji. Stary budy-
nek znajduje się na poziomie torów, a na każdy peron można 
dostać się za pomocą przejścia podziemnego (do pokonania 
jest 4-metrowa różnica poziomów, licząc zejście z wejściem). 
Nowy budynek znajdujący się nad peronami 1, 2 i 3, z bezpo-
średnim zejściem na każdy z tych peronów, wymaga pokonania 
jednorazowo około 7-metrowej różnicy poziomów. Szerokość 
peronów nie pozwoliła na wybudowanie ruchomych schodów 
w obu kierunkach, dlatego też zlokalizowane zostały one tylko 
na kierunku wejść. Natomiast pasażerowie chcący dostać się 
na peron 4, 5 lub 6 muszą pokonać znaczną odległość, prze-
chodząc tunelem podziemnym około 11 m w dół i 4 m w górę. 
Docelowo przewidziano dla nich kładkę nad torami, zlokalizo-
waną jednak nie przy nowym, lecz przy starym budynku.

Nowy budynek dworca funkcjonuje od końca maja 
2012 roku. Pomimo tego, iż jest nowszy, czystszy i ładniejszy, 
własne obserwacje i doniesienia prasowe wskazują na to, że 
pasażerowie chętniej wybierają stary budynek dworca, który 
nadal jest otwarty dla podróżnych [7]. Poszukując przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy, należy szczegółowo przyjrzeć się nowemu 
układowi dróg przechodzenia pieszych i porównać go z ukła-
dem dotychczasowym.

Analiza ruchu pieszego z poszczególnych kierunków na dworzec
Ruch pieszy stanowi istotną część podróży środkami transportu 
zbiorowego, a także samochodem [9]. Węzły przesiadkowe są 
szczególnymi miejscami koncentracji ruchu pieszego, a dobrze 
zaprojektowane drogi przejścia w węźle mogą wpływać istotnie 
na zmniejszenie łącznego czasu podróży, liczonego „od drzwi do 
drzwi” [14]. W związku z powyższym szczególnie ważne jest, aby 
ruch pieszych w obrębie węzłów odbywał się bezpiecznie, spraw-
nie i komfortowo. Nowe projekty węzłów przesiadkowych powin-
ny zatem zwiększać ich integrację przestrzenną [11], skracając 
odległości dojść między przystankami i minimalizując straty cza-
su (np. na przejściach z sygnalizacją świetlną) czy też przewidu-
jąc zastosowanie rozwiązań przyspieszających przemieszczanie 
się pieszych [1, 16, 17]. Jest to szczególnie ważne zarówno dla 
ruchu aglomeracyjnego, jak też dalekobieżnego [12, 13, 15], dla 
których stacja Poznań Główny ma znaczenie kluczowe.

W związku z budową ZCK zmianie ulegnie sposób zagospo-
darowania terenu wokół samego budynku – powstaną nowe 
i przebudowane będą istniejące jezdnie samochodowe i rowe-
rowe, chodniki dla pieszych, przystanki tramwajowe i autobu-
sowe. Zmianie ulegną trasy dojścia podróżnych do dworca z ta-
kich miejsc, jak przystanki tramwajowe i autobusowe, parkingi 
czy miejsca postojowe dla taksówek. Dla określenia jakości 
proponowanego rozwiązania konieczne jest więc porównanie 
jakości obsługi pasażera kolei w dotychczasowym i projektowa-
nym układzie.

Zarysowany obraz sytuacji budzi w Poznaniu znaczne kontro-
wersje. W poprawę projektowanych rozwiązań zaangażowały się 
liczne, niezależne organizacje mieszkańców. W celu stworzenia 
w miarę obiektywnej wizji i w celu wykorzystania możliwości po-
prawy sytuacji należałoby skorzystać z profesjonalnych metod 
analizy węzłów przesiadkowych [np. 8], co pozwoliłoby nadać 
stosowną rangę poszczególnym relacjom podróżnych i oprzeć 
je na ścisłych formalnie podstawach. Jednak projekty budowy 
ZCK nie zostały poprzedzone stosownymi badaniami i pomiara-
mi wektorów ruchu pieszego – ani przed budową, ani w wyniku 
znacznych kontrowersji wynikłych w trakcie konsultacji projek-
tów z mieszkańcami.

W powyższej sytuacji jedyną możliwością porównania stanów 
z projektem i bez projektu stało się określenie najkorzystniej-
szych tras dojścia z punktów charakterystycznych (przystanki 
i perony oraz stacjonarne źródła dojścia pieszego) do budyn-
ków dworcowych, uznając, że dla oceny lokalizacji i stworzonych 
powiązań obiektów dworcowych z peronami ważna jest ocena 
tej grupy podróżnych, których podróż uwarunkowana jest bez-
pośrednim kontaktem ze scentralizowanymi punktami obsługi 
(kasa, poczekalnia, dokładniejsza informacja).

Jako punkty charakterystyczne przyjęto najważniejsze źró-
dła generujące ruch pieszych w sąsiedztwie dworca: przystanki 
komunikacji miejskiej, postój taksówek, centrum miasta oraz 
Rynek Wildecki – centrum przyległej dzielnicy Wilda, zlokalizo-
wanej w sąsiedztwie stacji. Pominięto więc porównanie sytuacji 
tych podróżnych, którzy w ogóle nie będą korzystali z obiektów 
dworcowych, tj. osób posiadających bilety długookresowe lub 
kupujące bilet przez Internet i innych (udających się bezpośred-
nio na perony). Dla układu istniejącego założono, że podróżni 
korzystają również z budynku Dworca Zachodniego, natomiast 
dla nowego układu założono, że wszyscy podróżni korzystają 
z budynku ZCK.

Długości tras wraz z czasem ich przejścia przedstawiono 
w tab. 1, a przykładowe trasy zilustrowano na rys. 3 i 4. Określo-
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Tab. 2. Trasa przejścia z kas biletowych na poszczególne perony

Peron
Stary budynek dworcowy 

lub budynek zachodni Nowy budynek dworca – ZCK

Droga [m] Czas [min] Droga [m] Czas [min]
1 108 1,28 175 2,43
2 93 1,52 165 2,31
3 107 1,69 155 2,19
4 108 1,70 238 3,18
5 93 1,52 247 3,29
6 112 1,75 265 3,50

Tab. 1. Trasa przejścia z punktów charakterystycznych do kas 
biletowych

Charakterystyczne punkty

Stary budynek 
dworcowy lub 

budynek zachodni
Nowy budynek 
dworca – ZCK

Droga 
[m]

Czas 
[min]

Droga 
[m]

Czas 
[min]

Most Dworcowy – 1* (T) 290 5,70 320 6,57
Most Dworcowy – 2* (T) 334 8,76 370 8,76
Dworzec Zachodni–Głogowska 
(Łazarz) (T) 115 1,87 364 4,85

Dworzec Zachodni–PST (T) 150 1,76 405 5,34
Matyi/Towarowa 
(oraz centrum miasta) (T) 495 6,22 **357 5,18

Rynek Wildecki 1 586 19,24 1 537 18,63
Plac Dworcowy (A, P, X) 100 1,19 230 3,25

* Dwie różne drogi przejścia przez skrzyżowanie ulic: Głogowska–
Roosevelta–Most Dworcowy (rys. 3).
** Źródło: [6].
T – przystanek tramwajowy, A – przystanek autobusowy, P – parkingi, 
X – postój taksówek.



no również najkorzystniejsze drogi i czas 
dojścia od kas biletowych do wybranych 
peronów (rys. 3 i 4). Jako punkt docelowy 
wybrano środek danego peronu. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 2. 

Do obliczeń czasu przejścia założono 
prędkość pieszego równą 1,4 m/s. Pręd-
kość ta w rzeczywistości waha się w prze-
dziale od 0,5 do 1,8 m/s w zależności 
od warunków drogowych, ruchowych 
i – przede wszystkim – od motywacji 
pieszego. Natomiast średnia prędkość 
pieszego, wg badań niemieckich, wynosi 
1,34 m/s [3]. W pracy przyjęto prędkość 
równą 1,4 m/s ze względu na motywa-
cję pieszego (wpływającą na zwiększenie 
prędkości), ale i ograniczające prędkość 
obciążenie bagażem. Uwzględniono rów-
nież czas przejścia po schodach, okre-
ślony na podstawie własnych badań [5]. 
Dla pieszych idących z przystanku przez 
Most Dworcowy czy Głogowską uwzględ-
niono przeszkodę, jaką są osygnalizowa-
ne przejścia dla pieszych, które wydłuża-
ją czas dojścia o czas oczekiwania 
na sygnał zielony. W celu określenia 
strat czasu zmierzono średni czas 

oczekiwania w kilku cyklach godzin szczytu 
(kilkukrotny pomiar był konieczny ze wzglę-
du na sygnalizację zmiennoczasową).

Z przedstawionej analizy wynika nieko-
rzystny obraz nowego układu komunikacyj-
nego. Wydłużone zostaną trasy i czas doj-
ścia podróżnych przybywających od strony 
ulicy Głogowskiej i Mostu Dworcowego, 
a także wysiadających z autobusów, tak-
sówek i samochodów prywatnych na placu 
przydworcowym. Nowy układ będzie korzyst-
niejszy jedynie dla podróżnych zmierzają-
cych na dworzec pieszo z centrum miasta. 
Porównanie wskazuje, że dotychczasowe 
punkty obsługi podróżnych w budynku sta-
rego dworca i budynku zachodnim lepiej 
spełniały swoją funkcję. Wyjaśnia to, dla-
czego obecnie, gdy podróżny musi wybrać 
między starym i nowym dworcem, chętniej 
korzysta z budynku dworca starego, na co 
wskazują własne obserwacje, wielokrotne 
przekładanie terminów zamknięcia stare-
go obiektu oraz systematyczne doniesienia 
prasowe [7]. W związku z powyższym należy 
rozważyć możliwość poprawy nowego ukła-
du komunikacyjnego.

Możliwości poprawy sytuacji
Z uwagi przebudowę funkcje dworcowe 
zostaną przeniesione do budynku zloka-
lizowanego nad peronami 1, 2, 3, co po-
prawi dostępność dworca od strony pół-
nocno-wschodniej, kosztem wszystkich 
innych tras dojścia. Szansą na poprawę 
sytuacji może być decentralizacja obsługi 
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Rys. 3. Porównanie tras dojścia pieszego z przystanku Most Dworcowy na peron 3 w obu 
analizowanych układach
Źródło: oprac. własne.

Rys. 4. Porównanie tras dojścia pieszego z placu dworcowego na peron 6 w obu analizowanych 
układach
Źródło: oprac. własne.



podróżnych, polegająca na stworzeniu punktów wyposażonych 
w kasy biletowe, automaty biletowe, system dynamicznej infor-
macji podróżnych. Warto rozważyć możliwość zlokalizowania 
punktów sprzedaży biletów na każdym peronie. W ten sposób 
osoba przybywająca na dworzec w celu rozpoczęcia podróży 
będzie miała możliwość zakupu biletu bez konieczności czaso-
chłonnego dojścia do kas zlokalizowanych w budynku dworca. 
Takie rozwiązanie będzie również wygodne dla osób podróżu-
jących z przesiadką na stacji Poznań Główny, a nieposiadają-
cych biletu na kolejny pociąg. System dynamicznej informacji 
powinien być ściśle dostosowany do potrzeb określonych grup 
podróżnych: pierwszą grupą są osoby o dokładnie sprecyzowa-
nym planie podróży, spieszące się na pociąg, którym należy jak 
najszybciej przekazać informacje, a drugą grupą są osoby przy-
bywające na dworzec z większym wyprzedzeniem czasowym, 
z zamiarem zaplanowania swojej podróży. Potrzeby pierwszej 
grupy podróżnych może zapewnić zdecentralizowany system 
dynamicznej informacji, uwzględniający godziny odjazdu kilku 
czy kilkunastu kolejnych pociągów wraz z peronem odjazdu 
i ew. opóźnieniem. System musi podawać informacje dla całej 
stacji, dzięki czemu podróżny przesiadający się już po opusz-
czeniu pociągu na peronie otrzymuje informację, w którym kie-
runku musi się udać w celu kontynuowania podróży. Dla drugiej 
grupy podróżnych istotne są bardziej rozbudowane informacje, 
dotyczące np. skomunikowania pociągów na innych stacjach 
itp. W tym przypadku niezbędny może być punkt informacyjny 
z obsługą, zlokalizowany w budynku dworca. 

Zasadne byłoby pytanie o efektywność ekonomiczną dużej 
liczby obiektów obsługi, jednak w opisywanym przypadku posłu-
żyć należałoby się zaawansowanym badaniem struktury i liczby 
pasażerów w różnych wektorach powiązań, prognozami ruchu, 
w tym związanego z realizacją kolei metropolitalnych oraz z roz-
wojem inteligentnych technik obsługi pasażerów. Z pewnością 
pożądane byłoby zastosowanie najnowszych aplikacji oprogra-
mowania VISUM lub VISSIM, łączących zalety mikro- i makrosy-
mulacji z identyfi kacją standardów ruchu pieszego w zintegro-
wanych węzłach transportowych [2]. 

Decentralizacja obsługi podróżnych nie rozwiązuje jednak 
wszystkich problemów pasażerów na stacji Poznań Główny. 
W poniższych punktach przeanalizowano poszczególne drogi 
dojścia z obszaru miasta i z przystanków transportu zbiorowego 
i wskazano możliwości kompleksowej poprawy jakości obsługi 
pasażerów:
1) od strony południowo-zachodniej (Łazarz, przystanek Dwo-

rzec Zachodni) optymalnym dojściem jest tunel pod torami. 
Należy więc zachować funkcje biletowo-informacyjne budyn-
ku Dworca Zachodniego lub przedłużyć tunel pod ulicą Gło-
gowską, zapewniając dogodne połączenie peronów tramwa-
jowych i MTP (umieszczając jednocześnie w tunelu obsługę 
biletowo-informacyjną);

2) z przystanku PST budowane są bezpośrednie schody do 
tunelu pod torami – konieczne jest uzupełnienie tej tra-
sy dojścia o obsługę biletowo-informacyjną. Obsługa taka 
mogłaby być zlokalizowana na peronach PST lub łącznie 
z opisanym w punkcie 1 przejściem w istniejącym tunelu 
(pod warunkiem jego rozbudowy o potrzebną dla tej obsługi 
powierzchnię);

3) dojście od przystanku Most Dworcowy wymaga rozważenia 
kilku tras:
a) dojście pokazane na rys. 3, które wymaga pokonania 1 

przejścia z sygnalizacją świetlną, zejścia łącznie o 1,5 

poziomu i wejścia na 0,5 poziomu z wykorzystaniem kas 
w starym budynku dworcowym (alternatywnie kas, które 
trzeba by zlokalizować na ul. Dworcowej w pomieszcze-
niach w obrębie fi larów wiaduktu);

b) dojście analogiczne jak w punkcie 3.a., ale z wykorzysta-
niem budynku ZCK, które wymaga pokonania przejścia 
z sygnalizacją, zejścia w dół łącznie o 2 poziomy i wejścia 
na 1 poziom;

c) dojście południową stroną Mostu Dworcowego, które wy-
maga przekroczenia 4 nieskoordynowanych przejść z sy-
gnalizacją świetlną i zejścia o 1 poziom;

d) dojście uzyskane w wyniku budowy przejścia podziemne-
go na skrzyżowaniu Most Dworcowy–Głogowska i budowy 
kładki pieszej przedłużającej nowy budynek dworca do 
ul. Głogowskiej z zejściami na wszystkie perony. Dojście 
takie wymagałoby pokonania sumarycznie 1,5 poziomu 
w dół i 0,5 poziomu w górę. Przy skrzyżowaniu powinien 
znajdować się punkt kasowo-informacyjny;

4) dojście z głównego wejścia MTP jest analogiczne do punk-
tów 3.c. i 3.d.

5) dojście od nowego przystanku i od strony centrum mia-
sta wymaga pokonania sumarycznie różnicy 1,5 poziomu 
w górę i w dół oraz trasy wydłużonej 3-krotnie z powodu 
zaprojektowania niekorzystnych rozwiązań [6]. Warto zwró-
cić uwagę na psychologiczny aspekt projektu – pasażer wy-
siadający z tramwaju i spieszący się na pociąg musi wejść 
do znajdującego się wyżej budynku dworca, idąc w przeciw-
nym do budynku kierunku i w dodatku przemieszczając się 
w dół, a nie w górę! Koniecznym rozwiązaniem wydaję się 
budowa przejścia w poziomie jezdni przez Most Dworcowy, 
pozwalająca wejść do budynku dworca krótką trasą i bez 
konieczności pokonywania schodów. Optymalne byłoby do-
budowanie dodatkowego wejścia do obiektu, by pasażero-
wie nie musieli iść wzdłuż Mostu Dworcowego;

6) od strony parkingu wielopoziomowego przewidziano spraw-
ne dojście na perony, warto jednak uzupełnić trasę dojścia 
o punkt kasowo-informacyjny;

7) plany nie przewidują bezpośredniego dojścia na stację z te-
renów nowej dzielnicy na Wolnych Torach i z terenów Wildy, 
choć obszary te są w zasięgu dojścia pieszego. Konieczna 
wydaje się więc dobudowa takiego dojścia od strony połu-
dniowej, optymalnie przejściem podziemnym, obejmującym 
wszystkie perony i wyposażonym w punkt kasowy;

8) dla pasażerów przyjeżdżających lub dochodzących ulicą 
Dworcową budynek starego dworca jest obecnie bezkonku-
rencyjny. Pasażerowie dochodzący mogliby jednak pod dro-
dze korzystać z budynku tzw. Dworca Letniego. Można też 
rozważyć skierowanie linii autobusowych do ZCK, co przy-
spieszyłoby ich przejazd. Biorąc jednak pod uwagę pasaże-
rów dojeżdżających samochodami i taksówkami, konieczne 
wydaje się zostawienie funkcji kasowo-informacyjnej w sta-
rym budynku dworca;

9) w związku z przesunięciem obsługi pasażerów w kierunku 
południowym należałoby dostosować miejsca zatrzymania 
krótszych pociągów – pociągi te nie powinny zatrzymywać 
się w środkowej części peronu, lecz pomiędzy schodami do 
ZCK i schodami do przejścia podziemnego.

Obliczenia tras i czasu dojścia wskazały, że wymienione in-
westycje poprawią jakość obsługi pasażerskiej, również w sto-
sunku do obsługi zapewnianej dotychczas w starym budynku 
dworca.
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Wnioski
Służący od drugiej połowy XIX wieku centralnie usytuowany bu-
dynek dworca Poznania Głównego zastąpiono nowym budyn-
kiem, zlokalizowanym po stronie północno-wschodniej stacji. 
Analiza wykazała, że nowe rozwiązania dla większości kierun-
ków przemieszczeń, w ramach których podróżni muszą skorzy-
stać z dworca, wydłużają czas i drogę dojścia. Utrudniony jest 
też dostęp pasażerów z nowo budowanego dworca do peronów.

Zalety prowadzonej inwestycji, takie jak integracja z ruchem 
autobusowym, bardziej przyjazne warunki oczekiwania na po-
ciąg, dostępny i pojemny parking, znakomity i wzbogacony po-
tencjał metropolitalny obszaru, nie mogą przesłonić głównego 
celu funkcjonowania dworca kolejowego, jakim powinna być 
sprawna i komfortowa obsługa spieszących się pasażerów.

Analiza wykazała, że decentralizacja obsługi pasażerów na 
dojściach do nowego dworca może poprawić warunki obsługi 
podróżnych. Wymaga to uzupełnienia obecnie realizowanej kon-
cepcji o dodatkowe punkty z kasami i automatyczną informacją 
pasażerską oraz o kładkę łączącą nowy budynek dworca z uli-
cą Głogowską, zlokalizowaną na przedłużeniu ciągu pieszego 
w hali dworca, z zejściem na wszystkie perony, o przejście dla 
pieszych w poziomie jezdni przez Most Dworcowy. Powinno zo-
stać również ułatwione dojście od strony Wildy i Wolnych Torów.

Warto zastanowić się również nad lokalizacją automatów bi-
letowych oraz punktów informacji pasażerskich na każdym pe-
ronie. Sytuacja taka pozwoli zaoszczędzić czas przede wszyst-
kim podróżnym przesiadającym się. Dodatkowo takie punkty 
pozwolą odciążyć kasy znajdujące się w budynku dworca.

W związku z przesunięciem środka ciężkości obsługi pasa-
żerskiej zaleca się także dostosowanie miejsc zatrzymania krót-
szych pociągów przy peronach.

Wskazana jest kontynuacja analiz ruchu pieszego z właści-
wym rozpoznaniem struktury ruchu w obrębie dworca i jego bez-
pośrednim sąsiedztwie, uwzględniających między innymi dojście 
piesze do dworca autobusów dalekobieżnych, możliwości opty-
malizacji układu linii autobusowych, lokalizacji postoju taksówek 
oraz wyboru najlepszych spośród wskazanych wyżej rozwiązań.

Krytycznie ocenić należy sytuacje zaniechania badań, pro-
gnoz i optymalizacji potoków ruchu pieszego w fazie planowa-
nia takich obiektów jak ZCK. Niezwykle ważnym zagadnieniem 
jest kultura techniczna w procesie decyzyjnym i projektowym, 
w obrębie której nie można pomijać tak istotnego podmiotu 
integrowanego węzła transportowego, jakim jest spieszący się 
i zestresowany podróżny. 
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