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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów kon-
cepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu węzłów prze-
siadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz przeprowadzenie analizy 
porównawczej zapisów zawartych w ww. opracowaniach. Analizie pod-
dano 3 dokumenty o charakterze planistycznym, w ramach których au-
torzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbiorowego w oparciu 
o system zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Z uwagi na fakt, 
że każda z omawianych koncepcji w odrębny sposób delimituje tzw. 
Poznański Obszar Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównaw-
czych i statystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych 
węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
tj. mieście Poznaniu, 17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech 
gminach – członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowa-
nych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, Skokach 
i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony przy wykorzy-
staniu opisowych i statystycznych metod analizy przestrzennej.
Słowa kluczowe: węzły przesiadkowe, Poznańska Kolej Metropolitalna, 
aglomeracja poznańska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Węzły przesiadkowe jako główny element 
zintegrowanego systemu transportu  
publicznego w aglomeracji poznańskiej1

Wprowadzenie
W ostatnich latach z uwagi na problemy transportowe 
występujące w największych polskich aglomeracjach do-
strzega się działania (podejmowane głównie przez władze 
samorządowe) mające na celu poprawę funkcjonowania 
systemów transportu zbiorowego. Realizacja tych działań 
ma przyczynić się przede wszystkim do poprawy dostęp-
ności i konkurencyjności transportu zbiorowego w kon-
tekście przemieszczeń wykonywanych transportem indy-
widualnym (najczęściej samochodem), których wzrost jest 
następstwem intensyfikacji procesów suburbanizacji rezy-
dencjalnej. Główną przyczyną wzrostu liczby mieszkań-
ców terenów podmiejskich jest słabość polskiego systemu 
planowania przestrzennego, który w bardzo ograniczo-
ny sposób preferuje realizację nowej zabudowy w okolicy 
istniejących już zabudowań, a z drugiej strony w bardzo 
niewielkim stopniu ogranicza powstawanie zabudowy na 
terenach przeznaczonych pod inne funkcje. W rezultacie 
funkcjonowanie transportu zbiorowego na obszarze o roz-
proszonej zabudowie skutkuje niską ofertą przewozową, 
czego rezultatem jest ograniczona konkurencyjność trans-
portu publicznego. Istotnym problemem obszarów peryfe-
ryjnych stref podmiejskich jest też niedostateczna dostęp-
ność przestrzenna środków transportu publicznego, w tym 
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przede wszystkim kolei, która na obszarze wielu aglomera-
cji zaczyna być konkurencyjnym środkiem transportu. 

Jednym ze sposobów na poprawę dostępności transpor-
tu publicznego i jego pełniejsze wykorzystanie na obsza-
rach zurbanizowanych jest tworzenie tzw. węzłów przesiad-
kowych. Zintegrowane węzły przesiadkowe definiuje się 
najczęściej jako miejsca, które pozwalają na sprawną, szyb-
ką zmianę środka transportu, najczęściej z mało efektywnej 
(pod względem kosztów i poziomu konkurencyjności) for-
my przemieszczania się (samochód, rower, w przypadku 
miast także autobus) na środek transportu o dużej zdolno-
ści przewozowej i wysokiej konkurencyjności czasowej 
(tramwaj, metro, kolej).  

W przypadku polskich miast wydaje się, że cały czas 
w kontekście możliwości uruchomienia sprawnego systemu 
transportu publicznego nie do końca wykorzystuje się trans-
port kolejowy.  Kolej o charakterze stricte miejskim aktual-
nie funkcjonuje jedynie w Trójmieście i Warszawie [1]. 
Ponadto w kilku miastach Polski podobne systemy są plano-
wane, m.in. we Wrocławiu [2][3], w Krako wie, Łodzi (ŁKA) 
i Szczecinie, a także w konurbacji Bydgosko-Toruńskiej [4]. 

Uruchomienie systemu kolei metropolitalnej planuje się 
także na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej. 
Tworzony obecnie system ma z założenia stać się główną 
osią transportową miasta i otaczających go jednostek. 
Koncepcje funkcjonowania systemu (szczegółowo opisane 
przez Bula w [1]) wskazują na główną rolę tzw. zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych w poprawie dostępności do 
transportu kolejowego, którego wysoki poziom konkuren-
cyjności powinien zapewnić szybki dostęp do centrum 
Poznania oraz umożliwić sprawne przemieszczanie się po 
całym obszarze zurbanizowanym.

Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów kon-
cepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu 
węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz 
przeprowadzenie analizy porównawczej zapisów zawar-
tych w ww. opracowaniach. Analizie poddano 3 doku-
menty o charakterze planistycznym, w ramach których 
autorzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbio-
rowego w oparciu o system zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych. Z uwagi na fakt, że każda z omawianych kon-
cepcji w odrębny sposób delimituje tzw. Poznański Obszar 
Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównawczych i sta-
tystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych 
węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia 
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Poznań, tj. mieście Pozna niu, 17 gminach powiatu po-
znańskiego oraz czterech gminach – członkach Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań zlokalizowanych poza powia-
tem ziemskim, tj. Szamo tułach, Obornikach, Skokach 
i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony 
przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod 
analizy przestrzennej.

Omawiane zagadnienie badawcze jest obecnie szczegól-
nie interesujące z uwagi na możliwość finansowania infra-
struktury zintegrowanych węzłów przesiadkowych z fun-
duszy unijnych. Program budowy ZWP jest kluczowym 
programem strategicznym przewidzianym w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Na budowę co naj-
mniej 40 węzłów w ramach programu P1. „Poznańska 
Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transpor-
tu publicznego wokół transportu szynowego w MOF 
Poznania”[5] przeznaczono 127 mln euro, tj. ponad 500 
mln zł. Chociażby ze względu na ten fakt warto pokusić się 
o analizę zapisów głównych dokumentów strategicznych 
w kontekście realizacji węzłów przesiadkowych w jednost-
kach tworzących aglomerację.

Podstawy teoretyczne
W pierwszej części artykułu warto zastanowić się czym jest 
„węzeł przesiadkowy”. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbioro-
wym „węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające do-
godną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną 
dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: 
miejsca postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów 
i systemy informacyjne”. Powyższa, krótka, choć rzeczowa 
definicja prawna wskazuje zatem jednoznacznie jaka jest 
funkcja ww. obiektu oraz wymienia podstawowe elementy 
wchodzące w jego skład. 

W potocznym rozumieniu węzeł przesiadkowy oznacza 
miejsce, gdzie dokonywane są przesiadki pomiędzy różnymi 
liniami lub środkami transportu. Niekiedy stosuje się bardziej 
restrykcyjną definicję węzła przesiadkowego – np. Transport 
for London [6] kładzie nacisk na planowany charakter węzła: 
„Węzeł przesiadkowy to obiekt wybudowany w celu dokony-
wania przesiadek – jak na przykład stacja kolejowa lub auto-
busowa albo zespół przystanków tramwajowo-autobuso-
wych”. Jak podkreślają Olszewski, Krukowska i Krukowski 
[7] w dużych metropoliach tylko nieliczne podróże mogą się 
odbywać bez żadnej przesiadki, tak więc korzystanie z węzłów 
przesiadkowych jest codziennym doświadczeniem większości 
mieszkańców miast. Przesiadka jest zwykle związana z przej-
ściem pieszym na inny przystanek i z dodatkowym czasem 
oczekiwania na kolejny środek transportu. Bardziej rozbudo-
waną definicję węzła przesiadkowego zaproponowali z kolei 
autorzy „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów prze-
siadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności 
oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji 
publicznej”[8], dokumentu, który został wykonany na zle-
cenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy okazji reali-
zacji projektu „Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metrop-

litalnej”. Zdaniem autorów węzeł przesiadkowy to „obszar 
w urbanistyce, w którym zachodzi bezpośredni kontakt 
lokalizacyjny sieci drogowej i transportu publicznego z ele-
mentami infrastruktury służącej do przemieszczania się lu-
dzi poza środkami transportu i oczekiwania na środki 
transportu”. Wskazuje się, że funkcję tę mogą pełnić już 
same perony i chodniki, a miejscem oczekiwania może być 
nawet fragment utwardzonego pobocza, na którym umiesz-
czony jest jedynie znak informacyjny zawierający symbol 
tramwaju, autobusu lub trolejbusu wraz z rozkładem jazdy. 

Zgodnie z ww. definicją, aby można było mówić o ist-
nieniu węzła przesiadkowego, muszą być spełnione addy-
tywnie cztery następujące warunki:

•	 w obszarze węzła muszą występować co najmniej 
dwie różne linie transportu publicznego lub jedna li-
nia transportu publicznego powiązana ze zmianą 
środka transportu z indywidualnego na zbiorowy,

•	 wykonanie co najmniej jednego przejazdu w której-
kolwiek z relacji przebiegającej przez węzeł wymaga 
zmiany środka transportu lub linii komunikacyjnej,

•	 odległość do pokonania pomiędzy punktami (stano-
wiskami wymiany pasażerów) węzła musi wynosić od 
kilku do maksymalnie 150–300 metrów (tak duże 
odległości są praktykowane tylko w przypadku naj-
większych dworców komunikacyjnych i często zawie-
rają rozwiązania inżynieryjne, które ułatwiają poru-
szanie się w obrębie węzła: dźwigi osobowe, ruchome 
schody, ruchome chodniki itp.),

•	 między stanowiskami wymiany pasażerów w obrębie 
tego samego węzła musi istnieć fizyczne połączenie, 
które możliwe jest do pokonania przez użytkowni-
ków środków transportu. 

Powyższa definicja jest zatem zdecydowanie bardziej 
rozbudowana, wskazuje nie tylko funkcje obiektów wcho-
dzących w skład węzła przesiadkowego, ale określa też pod-
stawowe parametry techniczne, które węzły muszą spełnić, 
by móc być do tego typu obiektów zaliczone. Warto zatem 
podkreślić, że w literaturze naukowej istnieje wiele definicji 
„węzła przesiadkowego”, z których większość skupia się na 
wskazaniu funkcji węzłów, część z nich wymienia elementy 
wchodzące w ich skład oraz pewne warunki zaliczenia da-
nego obiektu do kategorii węzła.

Obok rozważań czysto teoretycznych dotyczących defi-
nicji węzłów przesiadkowych warto także pokusić się 
o wskazanie cech, które powinny charakteryzować dobrze 
funkcjonujące węzły przesiadkowe. Warto podkreślić (za 
Rychlewskim [9]), że znaczenie węzłów przesiadkowych 
w realizacji funkcji transportowych na obszarach zurbani-
zowanych jest coraz większe. Co prawda istnieje możliwość, 
że pasażer jest w stanie dotrzeć do celu przy wykorzystaniu 
jednego środka transportu bez konieczności przesiadania 
się (co z punktu widzenia pasażera wydaje się być sytuacją 
optymalną), jednakże z wielu względów najczęściej na ob-
szarze wielkich miast konieczne są przesiadki między po-
szczególnymi środkami transportu zbiorowego, a także 
między transportem indywidualnym i publicznym (P&R, 
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B&R). Warto przy tym pamiętać, że przesiadka może sta-
nowić duży, wieloaspektowy koszt dla pasażera, dlatego 
ważna jest integracja, przede wszystkim przestrzenna, cza-
sowa i taryfowa w ramach węzłów.

Wskazując na dobre praktyki przy budowie zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych należy podkreślić, że bu-
dowa węzła powinna prowadzić do ograniczenia wszystkich 
uciążliwości wynikających ze zmiany środka transportu. 
Jak wskazuje Rychlewski [9] właściwie zaprojektowany 
punkt przesiadkowy:

•	 pozwala na zmianę środka transportu w ramach jed-
nego peronu (optymalny przypadek),

•	 zakłada minimalizację pokonywanej wysokości,
•	 zakłada minimalizację pokonywanego dystansu w ra-

mach węzła
•	 wyposażony jest w dobrą informację pasażerską,
•	 wyposażony jest w komfortowe miejsce oczekiwania,
•	 wyposażony jest w usługi powiązane z funkcją trans-

portową i nie tylko.

Warto zatem przy okazji tworzenia węzłów przesiadko-
wych uwzględnić ww. zapisy zarówno dot. kwestii tech-
nicznych (budowy przestrzennej węzła – generalnie, im 
mniejszy węzeł tym lepszy), jak i niezbędnego wyposaże-
nia, które wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa 
samej przesiadki, umożliwiając jednocześnie korzystanie 
z dodatkowych usług. 

Koncepcje budowy węzłów przesiadkowych  
w aglomeracji poznańskiej
Po omówieniu zagadnień teoretycznych warto przyjrzeć się 
najważniejszym koncepcjom budowy systemu transporto-
wego aglomeracji poznańskiej oraz roli i funkcjom, jakie 
przewidziano dla poszczególnych węzłów przesiadkowych 
zlokalizowanych w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej. 
Warto zwrócić uwagę, że potrzebę integracji transpor-
tu publicznego oraz tworzenia węzłów przesiadkowych 
w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej wskazuje się w wielu 
opracowaniach strategicznych i planistycznych. W niniej-
szym artykule autor zdecydował się na zaprezentowanie 
trzech kluczowych, jego zdaniem, opracowań z punktu wi-
dzenia budowy systemu transportu metropolitalnego. 

Pierwszym z dokumentów jest Koncepcja Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP) 
[10] – opracowanie o charakterze planistycznym przygoto-
wanym przez zespół Centrum Badań Metropolitalnych 
UAM na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Głównym celem opracowania było przygotowanie spójnej, 
zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podej-
ście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji 
kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz opraco-
wanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Warto podkreślić, że jest to dokument z gatun-
ku „soft planning”, czyli planowania miękkiego, nieformal-
nego. Pomimo istotnych różnic w polityce przestrzennej 

prowadzonej przez gminy i miasto Poznań, udało się wy-
pracować wspólny dokument planistyczny który pozwala 
na planowanie rozwoju przestrzennego w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Warto dodać, że w 2017 roku 
zespół autorski, który przygotował dokument otrzymał za 
ww. opracowanie III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
w kategorii Prace naukowo-techniczne.

W ramach opracowania wskazuje się na główną rolę kolei 
metropolitalnej w umożliwieniu przemieszczania się po ob-
szarze metropolii. Jedną z głównych wytycznych przedsta-
wionych w dokumencie jest potrzeba poprawy dostępności 
transportu publicznego poprzez budowę nowych przystan-
ków oraz tworzenie węzłów przesiadkowych integrujących 
możliwie jak najwięcej środków transportu zbiorowego i in-
dywidualnego, umożliwiając jednocześnie bezpieczne pozo-
stawienie samochodu lub roweru. W ramach dokumentu 
wskazano lokalizację głównych węzłów przesiadkowych i par-
kingów P&R i B&R. Zlokalizowano je przede wszystkim 
w największych miejscowościach gminnych, przy stacjach 
kolejowych obok których przebiega główna droga prowa-
dząca do Poznania oraz okolicy najważniejszych węzłów 
transportu publicznego w Poznaniu. Dodatkowo w ramach 
opracowania dokonano hierarchizacji stacji kolejowych (za-
równo istniejących, jak i planowanych) ze względu na kate-
gorie pociągów, które powinny daną stację lub przystanek 
obsługiwać. Powyższa klasyfikacja stanowi uzupełnienie ze-
stawienia węzłów przesiadkowych, wskazując na znaczenie 
danego węzła w sieci. Listę oraz rozmieszczenie lokalizacji 
predestynowanych do pełnienia funkcji węzła przesiadkowe-
go prezentują: tabela 1 i 2 oraz rysunek 1.

Drugim ważnym dokumentem, w którym przedstawio-
no koncepcję budowy systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych jest Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (PZP POM) 
przygotowany przez Wielkopolskie Biuro Planowania 
Przestrzennego [11]. Zgodnie z zapisami projektu Planu 
(prace nad ostateczną wersją nadal trwają) model rozwoju 
POM ma opierać się na założeniu preferencji systemów 
transportowych opartych na środkach transportu zbioro-
wego. W dokumencie przedstawia się budowę modelu zin-
tegrowanego transportu zbiorowego opartego o kolej me-
tropolitalną. Sieć kolejowa ma być organizacyjnie i prze-
strzennie powiązana z innymi podsystemami komunikacji 
zbiorowej: podmiejską komunikacją autobusową, komuni-
kacją miejską w Poznaniu w punktach przesiadkowych oraz 
z transportem indywidualnym w miejscach lokalizacji par-
kingów samochodowych P&R [11].

Koncepcja zakłada, że transport indywidualny oparty 
będzie o sieć parkingów P&R powiązanych z siecią komu-
nikacji miejskiej. Połączenie dwóch rodzajów relacji komu-
nikacyjnych (wewnętrznych – w obrębie miasta oraz ze-
wnętrznych – migracji wahadłowych) nastąpi w strefie gra-
nicy miasta i obszaru metropolitalnego, w punktach 
przesiadkowych, integrujących podsystemy komunikacji 
zbiorowej i transport indywidualny. W związku z tym w Planie 
POM zakłada się istnienie następujących kategorii punk-
tów przesiadkowych [11]: 
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Trzecim analizowanym dokumentem, w ramach które-
go wyznaczono i dokonano hierarchizacji węzłów przesiad-
kowych, jest opracowanie pt. „Koncepcja zintegrowane
go transportu publicznego w oparciu o linie Poz
nańskiego Węzła Kolejowego” (KZTP PWK) [12], 
którą w ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej zleciło Województwo Wielkopolskie, 
a wykonało konsorcjum firm WYG Consulting Sp. z o.o. 
– Lider i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. W ra-
mach Planu operacyjnego wdrożenia Koncepcji zintegro-
wanego  transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe 
Poznańskiego Węzła Kolejowego uznano, że dla zintegro-
wania wszystkich rodzajów transportu należy budować 
centra transportowe, węzły transportowe i przystanki prze-
siadkowe, przy których powinny być tworzone parkingi 
typu „Parkuj i Jedź” (P&R). 

W dokumencie przyjęto, że integracja transportowa 
w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym powinna opierać 
się na funkcjonowaniu zhierarchizowanej struktury węzłów 
i punktów integracyjnych zlokalizowanych przy planowa-
nej sieci kolei metropolitalnej. W koncepcji wyszczególnio-
no pięć rodzajów punktów transportowych (trzy rodzaje 
węzłów integracyjnych, przystanki zintegrowane oraz 
przystanki zwykłe) [12]:
1. Krajowy węzeł integracyjny (K), który obejmuje swoim 

zasięgiem znaczny obszar województwa wielkopolskie-
go, a także województw sąsiednich, umożliwiając inte-
grację multimodalną (transport regionalny autobusowy, 

Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań

Lp. Typ obiektu Węzły przesiadkowe

1 Główne węzły 
przesiadkowe

Poznań Główny, Poznań Grudzieniec, Poznań Przelot, Poznań Ławica, 
Tarnowskie Termy, Rokietnica, Szamotuły, Suchy Las, Oborniki Wlkp. 
Miasto, Skoki, Murowana Goślina, Czerwonak, Poznań Wschód, 
Poznań Garbary, Swarzędz, Poznań Miłostowo, Poznań Franowo, 
Poznań Naramowice, Poznań Umultowo, Kórnik, Gądki, Poznań 
Starołęka, Śrem, Śrem Odlewnia, Poznań Rondo Rataje, Poznań 
Rondo Śródka, Mosina, Puszczykowo, Puszczykówko, Luboń, Poznań 
Świerczewo, Poznań Dębiec, Stęszew, Dworzec Junikowo, Dopiewo, 
Palędzie, Poznań Górczyn

2 Parking P&R 
oraz B&R

Poznań Przelot, Poznań Ławica, Tarnowskie Termy, Poznań Wola, 
Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Szamotuły, Poznań Strzeszyn, Suchy 
Las, Złotniki, Oborniki Wlkp., Oborniki Wlkp. Miasto, Skoki, Sława 
Wlkp., Murowana Goślina, Bolechowo, Owińska, Czerwonak, Poznań 
Karolin, Poznań Wschód, Kobylnica, Biskupice Wlkp., Pobiedziska, 
Poznań Miłostowo, Swarzędz, Paczkowo, Kostrzyn, Kleszczewo, 
Kórnik, Kórnik PKP, Gądki, Poznań Starołęka, Poznań Franowo, 
Poznań Umultowo, Poznań Uniwersytet, Poznań Piątkowska, Poznań 
Świerczewo, Luboń, Puszczykowo, Mosina, Iłowiec, Komorniki, 
Szreniawa, Stęszew, Poznań Górczyn, Poznań Juniowo, Dworzec 
Junikowo, Stadion Miejski (INEA Stadion), Skórzewo, Palędzi, 
Dopiewo, Buk, Otusz, Śrem

Hierarchia stacji i przystanków kolejowych wskazana w Koncepcji 
Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań

Lp. Typ pociągu Stacje i przystanki kolejowe

I Wszystkie typy pociągów Poznań Główny

II
Wszystkie oprócz między-
narodowych i EIC / EIC 
Premium

Poznań Wschód

III
TLK, IR, Regionalne 
Ekspresy, Regionalne, 
metropolitalne

Szamotuły, Oborniki Wlkp. Miasto, Kostrzyn Wlkp., 
Mosina, Buk, Poznań Dębiec, Poznań Górczyn, Poznań 
Starołęka, Pobiedziska 

IV Regionalne ekspresy, regio-
nalne, metropolitalne,

Poznań Grudzieniec, Poznań Jeżyce, Poznań Przelot, 
Poznań Ławica, Przeźmierowo, Sady, Tarnowo Podgórne, 
Tarnowskie Termy, Rokietnica, Poznań Strzeszyn, Suchy 
Las, Golęczewo, Oborniki Wlkp., Skoki, Sława Wlkp., 
Murowana Goślina, Czerwonak, Koziegłowy, Poznań 
Garbary, Kobylnica, Biskupice Wlkp., Swarzędz, Poznań 
Miłostowo, Poznań Franowo, Poznań Uniwersytet, Gądki, 
Puszczykówko, Luboń, Poznań Świerczewo, Poznań 
Wilda, Stęszew, Palędzie, Dopiewo, 

V Regionalne, metropolitalne pozostałe istniejące i planowane przystanki kolejowe

Źródło: Koncepcja Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2015 

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: Koncepcja Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2015 

Rys. 1. Węzły przesiadkowe planowane w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcji Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii 
Poznań, 2015 

1) główny punkt przesiadkowy obszaru metropolitalnego 
– Metropolitalne Zintegrowane Centrum Komuni ka-
cyjne – Dworzec Główny w Poznaniu, 

2) główne węzły kolei metropolitalnej – stacje kolejowe 
miast powiatowych, 

3) punkty przesiadkowe I stopnia integrujące 3 rodzaje trans-
portu, tj. ruch kolejowy, tramwajowy i samochodowy, 

4) punkty przesiadkowe II stopnia integrujące 2 rodzaje 
transportu: ruch kolejowy i tramwajowy, ruch szynowy 
i samochodowy, 

5) punkty przesiadkowe III stopnia – przystanki kolejowe 
(z wyłączeniem miasta Poznania) integrujące ruch kole-
jowy, autobusowy, rowerowy i pieszy. 

W celu zwiększenia dostępności do kolei na obszarach 
już zurbanizowanych, lub planowanych do urbanizacji, 
przewidziano lokalizację nowych przystanków kolejowych. 
Listę i lokalizację węzłów przesiadkowych wskazanych w pro-
jekcie Planu prezentuje tabela 3 i rysunek 2.
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transport regionalny kolejowy, transport ponadregio-
nalny kolejowy, transport miejski, transport pasażerski 
międzynarodowy). Sprawowanie tych funkcji wymaga 
posiadania znaczącej i odpowiedniej infrastruktury: 
dworca kolejowego, dużego dworca autobusowego 
w bezpośredniej bliskości dworca kolejowego, parkin-
gów P+R, B+R, K+R, przystanków transportu miej-
skiego, poczekalni, obiektów handlowych, gastronomi.  

2. Regionalny węzeł integracyjny (R), obejmujący swoim 
zasięgiem kilka powiatów (głównie sąsiednich), umożli-
wiający integrację w zakresie transportu kolejowego, 
autobusowego regionalnego, miejskiego i indywidual-
nego. Infrastrukturę tego węzła stanowić powinny: 
dworzec kolejowy, regionalny dworzec autobusowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, przy-
stanki transportu miejskiego, odpowiedniej wielkości 
(min. 50 miejsc) parkingi P+R, B+R i K+R, poczekal-
nia z funkcjami gastronomicznymi.  

3. Lokalny węzeł integracyjny (L), obejmujący swoim za-
sięgiem co najwyżej okoliczne gminy, umożliwiając in-
tegrację transportu kolejowego z transportem autobu-
sowym oraz transportem indywidualnym lub regional-
nego transportu autobusowego z transportem indywi-
dualnym. Infrastrukturę węzła będą stanowić: dworzec 
lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek auto-
busowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowero-
we B+R.  

4. Przystanek zintegrowany (PZ), wyróżniony przystanek 
transportu zbiorowego, który pełnić ma funkcje inte-
gracyjne. Infrastrukturę przystanków zintegrowanych 
(PZ) stanowić mają: przystanek kolejowy lub autobuso-
wy, parkingi samochodowe P+R oraz rowerowe B+R. 
Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz 
z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawny-
mi odcinkami jezdni i chodników. 

5. Przystanek – pozostałe przystanki, nie dysponujące in-
frastrukturą służącą integracji lub posiadające taką in-
frastrukturę w ograniczonym zakresie (np. wyłącznie 
parking dla samochodów lub stojaki dla rowerów). 

Koncepcja zakłada, iż wszystkie powyższe formy orga-
nizacyjnie zintegrowane i podstawy systemu powinny 
w centrum uwagi stawiać kolej, a przede wszystkim kolej 
o znaczeniu lokalnym (metropolitalną, aglomeracyjną, re-
gionalną). Listę oraz rozmieszczenie lokalizacji predestyno-
wanych do pełnienia funkcji węzła przesiadkowego prezen-
tuje tabela 4 i rysunek 3.

Powyższe zapisy zaprezentowane w Koncepcji zintegro-
wanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznań-
skiego Węzła Kolejowego zostały uwzględnione w kolejnym 
dokumencie realizowanym w ramach Projektu Master plan 
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, tj. „Koncepcji budo-
wy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kie-
runku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług 
komplementarnych do komunikacji publicznej” [8]. W ra-
mach ww. dokumentu uwzględniono węzły przesiadkowe 
w oparciu o istniejące stacje i przystanki kolejowe (nie ana-

Węzły przesiadkowe wskazane w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

Lp. Typ węzła przesiadkowego Węzły przesiadkowe

I Główny punkt przesiadkowy 
obszaru metropolitalnego 

Metropolitalne Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 
w Poznaniu (Poznań Główny)

II Główne węzły kolei metro-
politalnej

Szamotuły, Oborniki Wlkp. Miasto

III Punkty przesiadkowe 
I stopnia

Poznań Franowo, Poznań Górczyn, Poznań Junikowo, 
Poznań Miłostowo, Poznań os. J. III Sobieskiego (PST/
UAM), Poznań Wschód 

IV Punkty przesiadkowe II 
stopnia

Poznań Al. Polska, Poznań Dębiec, Poznań Karolin, 
Poznań Klin Dębiecki, Poznań Naramowice, Poznań 
Piątkowska, Poznań Promienista, Poznań Starołęka, 
Poznań Strzeszyn, Poznań Ławica, Złotniki 

V Punkty przesiadkowe III 
stopnia

Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kobylnica, Kostrzyn, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne 

Tabela 3

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 2017

Rys. 2. Węzły przesiadkowe wskazane w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego, 2017

lizowano potencjalnych nowych węzłów przy planowanych 
stacjach i przystankach). Poza tą kwestią oba dokumenty są 
ze sobą spójne.

Analiza porównawcza 
Przystępując do omówienia podstawowych założeń i wytycz-
nych przedstawionych w poszczególnych koncepcjach należy 
wspomnieć, że analiza dokumentów została przeprowadzona 
przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod ana-
lizy przestrzennej. Warto podkreślić, że każda z koncepcji 
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została opracowana dla innego obszaru badań, co może mieć 
wpływ na wyniki prac. Lokalizacja węzłów przesiadkowych 
w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii 
Poznań została wytypowana na obszarze działalności 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, tj. w mieście Poznaniu, 
17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech gminach 
– członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowa-
nych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, 
Skokach i Śremie. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnej to dokument plani-
styczny obejmujący swym zasięgiem 45 jednostek gminnych 
zlokalizowanych w całości lub części w 12 powiatach woje-
wództwa wielkopolskiego. Z kolei Koncepcja zintegrowane-
go transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) została przygotowana dla 
obszaru obejmującego tzw. daleki zasięg kolei metropolital-
nej wskazany w „Zasadach Kolei Metropolitalnej” przyję-
tych przez Partnerów projektu „Masterplan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej” (jednostki zlokalizowane przy liniach 
kolejowych w odległości do 70 km od Poznania). Z uwagi 
na ww. różnice uznano, że dla celów porównawczych i sta-
tystycznych analizie przestrzennej zostanie poddana liczba 
oraz lokalizacja planowanych węzłów na obszarze działalno-
ści Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wspomniane opracowania różnią się także zakresem 
czasowym realizacji dokumentów. Koncepcja Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań zakłada reali-
zację planów do 2030 roku. W Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego POM przyjmuje się horyzont czasowy 
zbieżny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskie-
go tj. do 2020 roku. Z kolei Koncepcja zintegrowanego 
transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) zakłada dwuetapową reali-
zację planów, tj. do roku 2025 i 2040. 

Przystępując do analizy rozmieszczenia węzłów prze-
siadkowych warto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo bardzo 
podobnych założeń przyjętych w ramach powyższych do-
kumentów, uwzględniających kluczową rolę kolei metro-
politalnej i transportu zbiorowego w obsłudze obszaru ba-
dań, prezentowane dokumenty znacznie różnią się między 
sobą w kwestii wskazania lokalizacji głównych węzłów 
przesiadkowych. Dokumenty planistyczne (KKRPMP 
i PZP POM) zakładają budowę ZWP również w lokaliza-
cjach pozbawionych sieci kolejowej (w oparciu o sieć połą-
czeń tramwajowych i autobusowych), które z uwagi na 
strukturę przestrzenną aglomeracji powinny również pełnić 
ww. funkcję. Z kolei w ramach dokumentów, które powsta-
ły przy okazji realizacji Masterplanu dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (KZTP PWK) autorzy wskazali lokaliza-
cję węzłów w oparciu jedynie o kolej (co wynikało z przed-
miotu zamówienia). Przy analizie powyższej koncepcji nale-
ży uwzględnić dodatkowo węzły zlokalizowane z dala od 
kolei, z których część może mieć istotne znaczenie dla 
funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w aglome-
racji (np. Rondo Rataje, Rondo Śródka, Dworzec Skórzewo).

Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji zintegrowanego transportu 
publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz 
w Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM 

w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług  
komplementarnych do komunikacji publicznej

Lp. Typ węzła przesiadkowego Węzły przesiadkowe

1 Węzły przystankowe  
znaczenia krajowego 

Poznań Główny

2 Węzły przystankowe  
znaczenia regionalnego

Szamotuły, Poznań-Wschód

3 Węzły przystankowe  
znaczenia lokalnego

Kostrzyn, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki 
Wlkp., Pobiedziska, Poznań-Zawady (proponowany)*, 
Poznań-Górczyn, Rokietnica, Swarzędz

4 Przystanki zintegrowane

Bolechowo, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kiekrz, Kobylnica, 
Oborniki Wlkp. Miasto, Owińska, Palędzie, Pamiątkowo, 
Poznań-ul. 28 Czerwca 1956 (proponowany)*, 
Poznań-Franowo (proponowany)*, Poznań-Garbary, 
Poznań-Strzeszyn, Poznań-ul.Hetmańska (propono-
wany)*, Poznań-ul.Nowowiejskiego (proponowany)*, 
Puszczykowo, Puszczykówko, Skoki, Sława Wlkp., 
Stęszew, Złotniki

5 Przystanki pozostałe istniejące i planowane przystanki kolejowe 

* węzeł przesiadkowy nie uwzględniony w Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadko-
wych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do 
komunikacji publicznej

Tabela 4 

Źródło: Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014

Rys. 3. Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego  
w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz w Koncepcji budowy funkcjonalnych 
węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług 
komplementarnych do komunikacji publicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu  
o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014

Każdy z dokumentów zawiera propozycję hierarchizacji 
węzłów, co zdaniem autora artykułu jest założeniem słusz-
nym. Istotne różnice występują przy określaniu kategorii 
poszczególnych węzłów. Najczytelniejsza pod tym wzglę-
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dem jest koncepcja KZTP PWK (autorstwa WYG 
Consulting Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. oraz 
Blue Ocean Business Consulting), która jednoznacznie de-
finiuje kategorie poszczególnych węzłów, objaśniając z cze-
go wynika przyporządkowanie danego węzła do odpowied-
niej kategorii. Autorzy koncepcji zaproponowali budowę 
35 węzłów przesiadkowych. 

Mniej czytelny podział zaprezentowano w PZP POM, 
w której autorzy zdefiniowali 3 kategorie węzłów przesiad-
kowych (I-III), dodatkowo dzieląc je na węzły i punkty prze-
siadkowe, co docelowo pozwoliło dokonać podziału na 5 ka-
tegorii węzłów. Co istotne w przypadku klasyfikacji węzłów 
w ramach PZP POM, dokument w przeciwieństwie do po-
zostałych opracowań nie zaliczał wszystkich stacji i przystan-
ków kolejowych do kategorii węzła przesiadkowego, wska-
zując jedynie na węzły o znaczeniu co najmniej gminnym, 
w ramach których następowała rzeczywista integracja co 
najmniej 2 środków transportu (w tym lokalnego transportu 
zbiorowego). Przystanki i stacje kolejowe, które w opinii ze-
społu autorskiego nie mają cech węzła przesiadkowego, nie 
zostały w powyższej klasyfikacji uwzględnione, stąd jest to 
najmniej liczne zestawienie. W PZP POM zaproponowano 
budowę 33 węzłów i punktów przesiadkowych na obszarze 
działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Klasyfikacja węzłów przesiadkowych zaprezentowana 
w KKRPMP jest z kolei najbardziej złożona. W ramach klasy-
fikacji wskazano węzły przesiadkowe oraz lokalizację parkin-
gów P&R. Dodatkowo dokonano hierarchizacji stacji kolejo-
wych (zarówno istniejących, jak i planowanych) ze względu na 
kategorie pociągów, które powinny daną stację lub przystanek 
obsługiwać. Powyższa klasyfikacja stanowi uzupełnienie zesta-
wienia węzłów przesiadkowych, wskazując na znaczenie dane-
go węzła w sieci. Łącznie wskazano 39 tzw. głównych węzłów 
przesiadkowych oraz 55 lokalizacji parkingów P&R. 

Bardzo wyraźne różnice pomiędzy omawianymi kon-
cepcjami można dostrzec przede wszystkim analizując 
wskazania lokalizacji i miejsca w hierarchii poszczególnych 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Występowanie 
powyższych różnic wynika przede wszystkim z przyjętej 
klasyfikacji podziału węzłów na kategorie oraz braku jed-
noznacznych wskazań funkcji dla danego terenu (węzła) 
w ramach polityk przestrzennych prowadzonych przez jed-
nostki gminne. 

Zastrzeżeń nie budzi lokalizacja głównego węzła przesiad-
kowego w mieście, którym zgodnie z zapisami wszystkich 
omawianych koncepcji powinien być główny dworzec kolejo-
wy w Poznaniu. W powyższym kontekście warto zatem zwró-
cić uwagę na szeroko omawiany w literaturze naukowej pro-
blem funkcjonalności i estetyki ww. obiektu. W dokumentach 
zakłada się, że ZWP przy dworcu głównym ma być najważ-
niejszym węzłem przesiadkowym aglomeracji, w ramach któ-
rego będzie następowała integracja niemalże wszystkich form 
transportu (za wyjątkiem transportu lotniczego). 

Większe rozbieżności można odnaleźć w omawianych 
dokumentach analizując lokalizację i pozycję w hierarchii 
pozostałych węzłów przesiadkowych (choć warto zazna-
czyć, że generalnie koncepcje są ze sobą spójne, a różnice 

dotyczą kilku węzłów). Przykładowo w KKRPMP zakłada 
się, że drugim najważniejszym węzłem przesiadkowym 
w aglomeracji będzie stacja Poznań Wschód. Podobne zało-
żenie znalazło się w Koncepcji zintegrowanego transportu 
publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła 
Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG 
International Sp. z o.o.) oraz Koncepcji budowy funkcjo-
nalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwięk-
szenia ich dostępności oraz oferowania usług komplemen-
tarnych do komunikacji publicznej autorstwa Blue Ocean 
Business Consulting, w których omawiana stacja została 
zaklasyfikowana jako węzeł przesiadkowy znaczenia regio-
nalnego. Z kolei w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przygoto-
wanego przez WBPP stację Poznań Wschód zaklasyfiko-
wano jako punkt przesiadkowy pierwszego stopnia, a za-
tem jako obiekt o dużo niższej pozycji w hierarchii węzłów. 

Duże zróżnicowanie zapisów zawartych w dokumen-
tach w kontekście miejsca danego węzła w hierarchii moż-
na dostrzec analizując również przypadek stacji 
w Obornikach Wlkp. Aktualnie głównym punktem prze-
siadkowym w mieście w relacjach z udziałem kolei jest sta-
cja Oborniki Wlkp., jednakże ze względu na lokalizację 
zabudowy i układ sieci transportu zbiorowego w mieście 
planuje się, by docelowo to stacja Oborniki Wlkp. Miasto 
przejęła funkcję głównego ZWP (gmina uzyskała nawet 
dofinansowanie na budowę tego węzła). Niestety część 
koncepcji (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG 
International Sp. z o.o. oraz Blue Ocean Business Con-
sulting) nie uwzględnia ww. założenia, wskazując na wyż-
szą pozycję w hierarchii stacji Oborniki Wlkp. Powyższy 
przykład wskazuje na fakt, że warto przy okazji dokonywa-
nia klasyfikacji poszczególnych węzłów wczytać się w plany 
i działania prowadzone przez same jednostki. 

Duży problem w kontekście zaklasyfikowania danego 
węzła do odpowiedniej kategorii może generować brak 
określenia docelowej funkcji ZWP w ramach polityki 
transportowej i przestrzennej realizowanej przez jednostkę. 
Przykładem w mieście Poznaniu może być planowana loka-
lizacja węzła przesiadkowego Poznań Świerczewo (zw. też 
Poznań 28 Czerwca lub Poznań Klin Dębiecki). Rozwój 
tego węzła wiąże się z obniżeniem rangi węzła Poznań 
Dębiec, z uwagi na bliską lokalizację planowanego przy-
stanku. W rezultacie w analizowanych koncepcjach można 
odnaleźć znaczne rozbieżności co do funkcji i docelowej po-
zycji w hierarchii, węzła zlokalizowanego przy stacji Poznań 
Dębiec (klasyfikowanego zarówno jako główny węzeł prze-
siadkowy, jak i przystanek kolejowy, a zatem najniżej w hie-
rarchii). Powyższe problemy wynikają z braku deklaracji 
miasta czy węzeł Świerczewo (Dębina, Klin Dębiecki) bę-
dzie rzeczywiście realizowany. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku węzła Poznań Junikowo. Część koncepcji za-
kłada przedłużenie linii tramwajowej do przystanku kolejo-
wego i utworzenie węzła w jego okolicy (co zresztą wydaje 
się właściwym rozwiązaniem). Z drugiej strony, z uwagi na 
rozbudowę dworca autobusowo – tramwajowego Junikowo 
w ostatnich latach, trudno spodziewać się szybkiej realizacji 
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planów, co uwzględnia także część z analizowanych kon-
cepcji. Analogiczny problem dotyczy także kilku innych 
węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przede wszyst-
kim w Poznaniu (Franowo, Miłostowo, Starołęka).

Tabela 5 prezentuje zestawienie wszystkich uwzględnio-
nych w analizowanych dokumentach węzłów przesiadko-
wych. Łącznie autorzy ww. dokumentów zaproponowali 
budowę 75 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 
Warto podkreślić, że tylko 32 z planowanych węzłów zna-
lazło się w zestawieniu we wszystkich opracowaniach (56 
bez uwzględnienia zapisów PZP POM, który w swojej kla-
syfikacji nie uwzględniał wszystkich przystanków kolejo-
wych jako węzłów przesiadkowych), co oznacza, że zasad-
ność realizacji blisko 20 wskazanych w koncepcjach ZWP 
może budzić wątpliwości. 

Ciekawe rezultaty przynosi także analiza rozmieszczenia 
głównych węzłów przesiadkowych w ramach poszczególnych 
koncepcji. Okazuje się, że Koncepcja zaprezentowana 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego opracowana przez Wielkopolskie 
Biuro Planowania Przestrzennego, a więc instytucję podległą 
Marszałkowi Wielkopolskiemu, w większym stopniu wska-
zuje na konieczność realizacji węzłów w samym Poznaniu, 
aniżeli w jednostkach zlokalizowanych pod miastem. Zgodnie 
z zapisami dokumentu aż 17 z 33 węzłów przesiadkowych 
zaplanowano w mieście Poznaniu, pozostałe 16 w strefie pod-
miejskiej. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań zakłada realizację ponad 40% węzłów 
w mieście centralnym aglomeracji (16 z 39), z kolei najwięk-
szą dekoncentrację ZWP przewidziano w Koncepcji zintegro-
wanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) oraz Koncepcji budowy 
funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku 
zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komple-

Węzły przesiadkowe wskazane w analizowanych dokumentach wraz  
z ich zaklasyfikowaniem do odpowiedniej kategorii w hierarchii węzłów

Lp. Węzeł przesiadkowy KKRPMP
(I – V)

Projekt PZPPOM
(I – V)

KZTP PWK  
(I – V)

19 Rokietnica GWP, P&R IV V III
20 Swarzędz GWP, P&R IV V III
21 Dopiewo GWP, P&R IV V IV
22 Skoki GWP, P&R IV V IV
23 Stęszew GWP, P&R IV V IV
24 Palędzie GWP, P&R IV - IV
25 Gądki GWP, P&R IV - V
26 Suchy Las GWP, P&R IV - V
27 Tarnowskie Termy GWP, P&R IV - V
28 Poznań Garbary GWP IV - IV
29 Puszczykówko GWP IV - IV
30 Poznań Grudzieniec GWP IV - V
31 Poznań Uniwersytet P&R IV III V
32 Oborniki Wlkp. P&R IV IV III
33 Poznań Strzeszyn P&R IV IV IV
34 Czerwonak P&R IV V IV
35 Kobylnica P&R IV V IV
36 Sława Wlkp. P&R IV - IV
37 Biskupice WLKP. P&R IV - V
38 Poznań Wilda 

(Hetmańska) - IV - IV
39 Golęczewo - IV - V
40 Koziegłowy - IV - V
41 Poznań Jeżyce - IV - V
42 Przeźmierowo - IV - V
43 Sady - IV - V
44 Tarnowo Podgórne - IV - V
45 Poznań Naramowice GWP V IV V
46 Poznań Dębiec GWP V - V
47 Śrem Odlewnia GWP V - V
48 Puszczykowo GWP, P&R V V IV
49 Śrem GWP, P&R V - V
50 Poznań Junikowo P&R V III V
51 Złotniki P&R V IV IV
52 Poznań Karolin P&R V IV V
53 Bolechowo P&R V - IV
54 Kiekrz P&R V - IV
55 Owińska P&R V - IV
56 Pamiątkowo P&R V - IV
57 Iłowiec P&R V - V
58 Komorniki P&R V - V
59 Kórnik – stacja kolejowa P&R V - V
60 Otusz P&R V - V
61 Paczkowo P&R V - V
62 Poznań Wola P&R V - V
63 Szreniawa P&R V - V
64 Poznań Zawady - V - III
65 Poznań Nowowiejskiego - V - IV
66 Poznań Rondo Rataje GWP - - -
67 Poznań Rondo Śródka GWP - - -
68 Kórnik – miasto GWP, P&R - - -
69 Poznań Dworzec 

Junikowo GWP, P&R - - -
70 Poznań Umultowo GWP, P&R - - -
71 Poznań Piątkowska P&R - IV -
72 INEA Stadion P&R - - -
73 Kleszczewo P&R - - -
74 Skórzewo P&R - - -
75 Poznań Promienista - - IV -

Węzły przesiadkowe wskazane w analizowanych dokumentach wraz  
z ich zaklasyfikowaniem do odpowiedniej kategorii w hierarchii węzłów

Lp. Węzeł przesiadkowy KKRPMP
(I – V)

Projekt PZPPOM
(I – V)

KZTP PWK  
(I – V)

1 Poznań Główny GWP I I I
2 Poznań Wschód GWP, P&R II III II
3 Szamotuły GWP, P&R III II II
4 Oborniki Wlkp. Miasto GWP, P&R III II IV
5 Poznań Górczyn GWP, P&R III III III
6 Poznań Starołęka GWP, P&R III IV V
7 Kostrzyn Wlkp. GWP, P&R III V III
8 Mosina GWP, P&R III V III
9 Pobiedziska GWP, P&R III V III

10 Buk P&R III V IV
11 Poznań Dębiec GWP III IV V
12 Poznań Franowo GWP, P&R IV III IV
13 Poznań Miłostowo GWP, P&R IV III V
14 Poznań Świerczewo (Klin 

Dębiecki, 28 Czerwca) GWP, P&R IV IV IV
15 Poznań Ławica GWP, P&R IV IV V
16 Poznań Przelot GWP, P&R IV IV -
17 Luboń GWP, P&R IV V III
18 Murowana Goślina GWP, P&R IV V III

Źródło: opracowanie własne na podstawie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu 
o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014; Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 2017; Koncepcji Kierunków rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań, 2015 

Tabela 5

Tabela 5 cd.
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mentarnych do komunikacji publicznej autorstwa Blue 
Ocean Business Consulting (ww. koncepcje wymieniają z na-
zwy jedynie węzły zaklasyfikowane co najmniej jako przy-
stanki zintegrowane, klasyfikując pozostałe stacje i przystanki 
(w tym również poznańskie), jako węzły najniższej kategorii, 
co ma swoje przełożenie na statystyczny obraz rozmieszczenia 
węzłów).

Podsumowanie
Powszechnie uznaje się, że węzły przesiadkowe przyjazne dla 
pasażerów odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu atrak-
cyjności i poprawy konkurencyjności transportu publiczne-
go. Warto podkreślić, że w przypadku wielkich miast sieć 
transportu ukształtowana jest najczęściej w sposób, który 
wymusza istnienie węzłów przesiadkowych. Budowa węzła 
przesiadkowego skutkuje w zdecydowanej większości przy-
padków podniesieniem komfortu oczekiwania na pojazd 
i przemieszczania się w ramach węzła, poprawą informacji 
pasażerskiej, czy poprawą usług komplementarnych ofero-
wanych w ramach węzła [9]. Z tego też względu istnieje 
zapotrzebowanie na budowę zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, 
takich jak aglomeracja poznańska. 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kon-
cepcji budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji po-
znańskiej oraz porównanie zapisów ww. koncepcji. Przepro-
wadzone analizy dowiodły, że pomimo wielu podobnie 
brzmiących zapisów analizowane dokumenty różnią się 
między sobą dość znacznie, co jest wynikiem przede wszyst-
kim zróżnicowanego zakresu przestrzennego i czasowego 
poszczególnych opracowań oraz odmienną metodologią 
wyznaczania poszczególnych klas węzłów. Wskazane opra-
cowania powstawały w różnych okresach czasu, co z uwagi 
na zmieniającą się politykę przestrzenną jednostek gmin-
nych może mieć wpływ na ostateczne zaklasyfikowanie da-
nego węzła przesiadkowego do odpowiedniej kategorii. 

Uzasadniony do niedawna wydawał się być pomysł wypra-
cowania (w oparciu o zapisy ww. dokumentów) jednolitej kon-
cepcji budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych na 
analizowanym obszarze. Warto podkreślić, że przestawiona 
w artykule Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań miała z zasady być wspólną koncepcją 
władz samorządowych wszystkich szczebli, uzgodnioną i reali-
zowaną przy współudziale każdej z jednostek szczebla lokalne-
go i regionalnego. Niestety ostatni projekt Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego POM opracowany przez instytucję 
podległą samorządowi regionalnemu w wielu aspektach nie 
jest spójny z ww. koncepcją, zarówno pod względem obszaru 
badań (odrębna delimitacja), jak i metodologii. Z kolei zamó-
wione przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań przy okazji 
realizacji projektu Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej dokumenty: „Koncepcja zintegrowanego transpor-
tu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kole-
jowego” i „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów prze-
siadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności 
oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji 
publicznej” uwzględniały jedynie zintegrowane węzły prze-

siadkowe zlokalizowane przy istniejących i planowanych sta-
cjach kolejowych, co jednoznacznie dyskrymi nowało jednostki 
gminne pozbawione dostępu do sieci kolejowej, realizujące 
swój transport zbiorowy w oparciu o dowóz pasażerów do wę-
złów sieci tramwajowej miasta Poznania. 

Aktualnie trwają procedury konkursowe, których celem 
jest przyznanie środków finansowych na budowę ZWP z puli 
ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Warto 
podkreślić, że w wyniku przeprowadzonych do tej pory III 
edycji konkursu na dofinansowanie budowy węzłów udało się 
przyznać środki na realizację 28 obiektów (stan na 14.07.2017). 
Planuje się, że do końca 2018 roku wszystkie konkursy zosta-
ną rozstrzygnięte w wyniku czego powstanie co najmniej 40 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Odpowiedź na py-
tanie o zgodność realizacji węzłów przesiadkowych z zapisami 
dokumentów strategicznych analizowanych w artykule będzie 
możliwa dopiero po zakończeniu realizacji całego programu 
P1. „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja sys-
temu transportu publicznego wokół transportu szynowego 
w MOF Poznania”.
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