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Wstęp

Niniejsza  analiza  powstała  jako  efekt  końcowy  prac  w  ramach  trzymiesięcznego  projektu  pn.
"Pilotażowe  analizy  sprawnego  i  bezpiecznego  dojazdu  na  poznańskie  uczelnie".  Bazuje  ona
na  wynikach  ankiet  przeprowadzonych  wśród  ponad  500  studentów  oraz  szczegółowych
tygodniowych  dzienniczków  podróży  na  uczelnię  80  studentów.   W  badaniu  skupiono  się
na  studentach  I  roku  studiów  –   niedawno  zamieszkałych  w  Poznaniu  lub  dojeżdżających
i odkrywających jeszcze miasto – celem lepszego rozpoznania zachowań i aspiracji tej grupy, która
może być szczególnie otwarta na nowe rozwiązania w zakresie transportu.

Efekt końcowy uzupełnia rozpoznanie terenowe i wiedza ekspercka związana z funkcjonowaniem
miasta, planowanymi inwestycjami i dokumentami strategicznymi.

Ze względu na ograniczony zakres badania oraz jego pilotażowy charakter, postanowiono je zawęzić
do czterech największych uczelni:

• Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• Politechniki Poznańskiej;

• Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

• Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dokument  przedstawia  zastosowaną  metodologię  badań,  a  także  wyniki  tych  badań  wraz
z wnioskami i rekomendacjami, a także przeglądem dostępności transportowej wskazanych uczelni
dla różnych środków transportu:

• transportu zbiorowego;

• ruchu samochodowego;

• ruchu rowerowego;

• ruchu pieszego.
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Metodyka pracy i pozyskanie danych

Proces przygotowania analizy wiązał się z wykorzystaniem następujących danych:

• Badania ankietowe;

• Dzienniczki podróży;

• Wywiady indywidualne;

• Wiedza ekspercka.

1. Badania ankietowe

W  założeniu  badanie  miało  być  skierowane  do  160  studentów  czterech  największych  uczelni,
ale finalnie udział w nim wzięło aż 528 osób ze wszystkich poznańskich uczelni. Pierwotne założenia
zostały zdecydowanie przekroczone w związku z ogromnym zainteresowaniem.

Oprac. własne

Dane pozyskano zarówno drogą internetową, jak i osobiście na kampusach uczelnianych.

Udział  studentów czterech wytypowanych uczelni  w badaniu jest  proporcjonalny do ich liczby,
z nieznacznie niższą liczbą studentów Politechniki Poznańskiej.
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Badanie miało służyć rozpoznaniu:

• oceny jakości transportu zbiorowego na terenie Miasta Poznania;

• oceny kosztów poruszania się transportem zbiorowym;

• oceny jakości Poznańskiego Roweru Miejskiego;

• oceny dojazdu na uczelnię.

2. Dzienniczki podróży

Do  wypełnienia  dzienniczków  wytypowano  wyłącznie  80  studentów  spełniających  założone

kryteria. Mieli oni za zadanie odnotować wszystkie swoje dojazdy i powroty z uczelni przez cały

tydzień, zapisując czas podróży, wykorzystane środki transportu oraz poziom satysfakcji. Ponadto

przeprowadzono  rozpoznanie  w zakresie  korzystania  przez  nich  z  usług  transportowych i  cech

demograficznych.

Oprac. własne
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3. Wywiady indywidualne

Pomimo  iż  projekt  nie  przewidywał  tej  formy,  wobec  poszukiwania  odpowiednich  tematów

do  podjęcia  w  przygotowywanych  materiałach  poradnikowych  i  dużego  zainteresowania

programem,  z  kilkudziesięcioma  studentami  przeprowadzono  dodatkowe  rozmowy  dotyczące

dostępności transportowej uczelni, w tym w szczególności funkcjonowania transportu zbiorowego.

4. Rozpoznanie lokalne

W toku przygotowań analizy odwiedzono kampusy wszystkich analizowanych uczelni, obserwując

zachowania studentów i organizację przestrzenną.

5. Wiedza ekspercka

Analiza odwołuje się w swojej treści do wiedzy eksperckiej związanej z tematyką transportową,

dokumentów strategicznych, planowanych inwestycji i działań.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Największa i najbardziej znana poznańska uczelnia uznawana jest za jeden z najlepszych ośrodków
akademickich  w  kraju,  co  potwierdza  nadanie  jej  w  2019  roku  statusu  uczelni  badawczej.
Na studiach licencjackich i  magisterskich edukuje się  tutaj  blisko 35 tysięcy studentów. Kolejne
1300 kształci się na studiach doktoranckich. UAM strukturalnie podzielony jest na 20 wydziałów
oraz cztery filie poza granicami Miasta Poznania, w Słubicach, Gnieźnie, Pile i w Kaliszu. W stolicy
Wielkopolski uczelniane budynki rozlokowane są w trzech kampusach:

• Kampus  Śródmiejski:  z  wydziałami  Neofilologii,  Anglistyki,  Filologii  Polskiej  i  Klasycznej,

Prawa i Administracji, Nauki o Sztuce, a także budynkiem Rektoratu.

• Kampus  Morasko:  z  wydziałami  Fizyki,  Biologii,  Nauk  Geograficznych  i  Geologicznych,

Matematyki  i  Informatyki,  Nauk  Politycznych  i  Dziennikarstwa,  Chemii,  Historycznym,

Archeologii, a także Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

• Kampus  Ogrody:  z  wydziałami  Studiów  Edukacyjnych,  Antropologii  i  Kulturoznawstwa,

Filozoficznym, Socjologii, a także Psychologii i Kognitywistyki.
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Specyfika uczestników badania

Zachowania transportowe

Zachowania transportowe studentów UAM są zbliżone do średniej  wśród studentów wszystkich

uczelni,  którzy  wypełniali  swoje  ankiety.  Poruszają  się  oni  przede  wszystkim z  wykorzystaniem

miejskiego transportu zbiorowego. Ponad 90% korzysta z niego przynajmniej 3 razy w tygodniu.

Piesze  dojście  w  podobnym  wymiarze  wskazuje  niemal  60%  respondentów.  Jedna  trzecia

ankietowanych  korzysta  regularnie  z  kolei  lub  autobusów  dalekobieżnych,  w  tym  kilkanaście

procent więcej niż 2 razy tygodniowo. Liczba osób poruszających się samochodami jest poniżej

średniej (21% do 25% w ogóle populacji) i najniższa wśród badanych uczelni. Stałych użytkowników

jest mniej niż 10%. 12% studentów deklaruje korzystanie z roweru przynajmniej raz w tygodniu.

Dwa razy  mniej  korzysta  z  hulajnóg  elektrycznych,  a  w ich  przypadku  są  to  niemal  wyłącznie

pojedyncze przejazdy w skali tygodnia. Wykorzystanie skuterów, motorowerów lub motocykli jest

na poziomie ok. 4%.

Statystyki  odpowiedzi  studentów  UAM  na  pytanie:  "Jak  często  w  ciągu  tygodnia  korzystasz

z poszczególnych środków transportu?"

Oprac. własne
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Aspiracje

W ramach badania pytano studentów o ich preferencje w zakresie korzystania z różnych środków

transportu  niezależnie  od  aktualnych  wyborów.  Niemal  90%  studentów  UAM  wskazało,

że korzystałoby najchętniej z miejskiego transportu zbiorowego (odpowiedzi "zdecydowanie tak"

lub  "raczej  tak").  Poruszanie  się  pieszo  chciałaby  wybrać  nieco  ponad  połowa  respondentów.

Samochód jako środek transportu wybrałoby ok. 35% studentów.

Mimo  znacznie  niższego  udziału  w  regularnych  podróżach  rower  jako  preferowany  środek

transportu  wskazuje  przeszło  40%  studentów  UAM  spełniających  kryteria  projektu.  Kolej

lub  autobusy  dalekobieżne  wskazuje  ok.  21%  respondentów.  Zdecydowanie  niższe  wskaźniki

dotyczą hulajnóg i skuterów, motorowerów oraz motocykli.

Statystyki odpowiedzi studentów UAM na pytanie: "Z jakich środków transportu najchętniej  byś

korzystał(-a) podczas dojazdów na uczelnię?"

Oprac. własne

Źródła i cele podróży

Według danych pochodzących z dzienniczków podróży studenci UAM poddani badaniu podróżują

na lub z uczelni głównie z osiedli: 

• Św. Łazarz – 16,5%

• Winiary – 12,5%

• Stare Miasto – 10,6%

Udział podróży spoza Poznania na uczelnię lub z uczelni poza Poznań stanowił 16,8%.
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Transport zbiorowy

Stan zastany

Kampus Morasko znajduje się w sąsiedztwie pętli tramwajowej i dworca autobusowego Os. Jana III

Sobieskiego  na  zakończeniu  trasy  Poznańskiego  Szybkiego  Tramwaju,  pierwszego  szybkiego

tramwaju w Polsce.  Obecnie  liczy  on 8,1  km długości  i  prowadzi  prosto do centrum Poznania

i dworca głównego. Czas przejazdu z pętli  do przystanku Dworzec Zachodni PST (wyznaczonego

w  miejscu  jednego  z  peronów)  wynosi  14  minut.  Na  pętlę  dojeżdżają  cztery  dzienne  linie

tramwajowe, które w godzinach szczytu podjeżdżają na zmianę nawet w minutowych odstępach

i obsługują najważniejsze miejskie kierunki. Trasa cieszy się ogromną popularnością, gdyż biegnie

przez wysoko zaludnione osiedla, a linie docierają do ważnych węzłów przesiadkowych, co skutkuje

wysokimi poziomami napełnienia pojazdów.

Tylko zachodnia część  rozległego kampusu znajduje  się  w bezpośrednim zasięgu oddziaływania

tramwaju. Budynki dydaktyczne znajdują się tutaj w linii prostej w odległości od ok. 300 metrów

od pętli (nowy Wydział Historyczny) do 800 metrów (Wydział Fizyki). Dojście odbywa się jednak

wąskim chodnikiem, wydeptaną ścieżką, a ponadto przecina linię kolejową.

Teren kampusu obsługuje linia autobusowa nr 198, którą poprowadzono od pętli na Os. Jana III

Sobieskiego.  Jej  konkurencyjność  czasowa  jest  jednak  niewielka,  a  ponadto,  jak  wskazują

obserwacja  oraz  informacje  od  studentów,  w  trakcie  szczytu  komunikacyjnego  autobusy  są

zatłoczone, w skrajnych sytuacjach nie dając możliwości odbycia podróży kolejnym oczekującym

podróżnym.

Poza zasięgiem pętli  Os.  Jana  III  Sobieskiego znajduje  się  wschodnia  część  kampusu Morasko.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, które

dzieli od pętli 1600 metrów w linii prostej. Obsługują je trzy linie autobusów dziennych: 187, 188

i  198,  wszystkie  służące  przede  wszystkim  do  dowożenia  pasażerów  na  tramwaj.  Najkrótszy

odnotowany czas przejazdu od przystanku UAM Różany Potok do przystanku Dworzec Zachodni

wynosi 22 minuty, a często ten czas przekracza 30 minut.

W  ramach  kampusu  Śródmieście  najlepiej  obsługiwane  przez  transport  zbiorowy  są  budynki

Collegium  Novum  oraz  rektoratu.  Znajdują  się  one  w  obszarze  bezpośredniego  oddziaływania

głównego  dworca  kolejowego,  a  linie  tramwajowe  prowadzące  w  ich  sąsiedztwie  prowadzą

w każdy rejon miasta. Nieco mniej korzystna jest lokalizacja budynku Collegium Iuridicum Novum.

Mimo położenia na terenie osiedla Stare Miasto, do najbliższego przystanku tramwajowego (linie 3,
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4, 9, 10, 11) droga dojścia wynosi 700 metrów. Pod samym wydziałem zatrzymują się jednak trzy

linie autobusowe, które przecinają miasto długimi trasami (linie 168, 169, 171).

Kampus Ogrody zlokalizowany jest  w bezpośrednim sąsiedztwie  pętli  tramwajowej  o  tej  samej

nazwie,  gdzie  dojeżdżają  tramwaje  2,  7,  17  i  18.  W  rejon  kampusu  dojeżdża  wiele  linii

autobusowych obsługujących  zachodnią część  Poznania  oraz  zachodnią  część  aglomeracji.  Linia

nr  18  zapewnia  bezpośredni  dojazd  do  głównego  dworca  kolejowego  w  15  minut,

przy dziesięciominutowym takcie. Problemem kampusu, na który zwraca uwagę wiele osób, jest

brak  bezpośredniego  połączenia  linią  tramwajową  z  kampusem  na  Morasku.  Należy  jednak

odnotować, iż dostępne jest połączenie autobusowe (autobus 191, rozkładowe 33 minuty).

Dojazd transportem zbiorowym na uczelnię

Na  podstawie  analizy  dzienniczków  podróży  można  stwierdzić,  że  wśród  środków  transportu

wykorzystywanych  przez  studentów  UAM  do  dojazdów  na  uczelnię  tramwaje  stanowią  52%,

a  autobusy  33%.  Aż  na  trzecim  miejscu  pojawiły  się  pociągi,  z  wynikiem  5%  (część  z  osób

uczestniczących w badaniu nadal mieszka poza Poznaniem). 

Średni czas dojścia do tramwaju lub autobusu wśród studentów UAM wynosi nieco ponad 5 minut,

przy czym występuje tu zarazem najwyższy poziom odchylenia standardowego (4,12). Czas dojścia

zdecydowanie zawyżali studenci poruszający się między kampusem Morasko a pętlą tramwajową

na Os. Jana III Sobieskiego.

Podczas  badania  studenci  mogli  wskazać,  jakimi  liniami  tramwajowymi  i  autobusowymi  mogą

dojeżdżać na swoją uczelnię. Wśród studentów UAM najwięcej wskazań miały linie poruszające się

po trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (12, 14, 16, 15), z wyraźną przewagą tej pierwszej.

W dalszej kolejności wymieniane były linie dojeżdżające na pętlę Ogrody od strony centrum (18,

17, 2) oraz obsługująca teren kampusu Morasko linia nr 198.

Ocena transportu zbiorowego na terenie Miasta Poznania przez studentów

Studenci oceniali różne czynniki w skali od 1 (bardzo źle) do 10 (znakomicie). Uwzględniając pełen

zbiór  ocen,  najwyżej  oceniona  została  dostępność,  z  medianą  wynoszącą  7.  Na  tym  samym

poziomie  znajduje  się  mediana  ocen  intuicyjności  rozwiązań  i  czasów  podróży,  ale  w  tych

przypadkach  zaobserwować  można  znacznie  większą  rozpiętość  ocen  bardziej  krytycznych.

Studenci  UAM  najniżej  oceniają  wygodę  transportu  zbiorowego:  50%  przeciętnie  głosujących

oceniło ją w przedziale od 4 do 7.

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony

z podróży)  studenci  oceniali  również na bieżąco swoje  podróże w dzienniczkach. Średnia ocen
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podróży  z  wykorzystaniem  tramwajów  była  zauważalnie  wyższa  niż  podróży  autobusem  lub

pociągiem (4,22 do 3,91 i 3,29). Podróże wiążące się z przesiadkami były wyraźnie niżej oceniane

niż bezpośrednie. 

Kluczowe czynniki przy wyborze transportu zbiorowego

Dla studentów UAM najważniejszymi czynnikami wyboru transportu zbiorowego są: częstotliwość

kursowania  (79%),  punktualność  (61%)  i  bezpośredniość  lub  dobre  skomunikowanie

bez  uciążliwych  przesiadek  (58%).  Pod  kątem  poziomu  znaczenia  pierwszych  dwóch  kryteriów

studenci UAM wyróżniają się wśród całej badanej populacji. Ponadto 41% z nich wskazuje na czas

podróżowania i dostępność komunikacji miejskiej. W porównaniu do innych największych uczelni

studenci UAM najrzadziej wskazują jako istotny komfort podróży (13%). 6% ceni sobie szczególnie

jakość taboru.

Statystyki  odpowiedzi  studentów  UAM  na  pytanie:  "Co  ma  dla  Ciebie  istotne  znaczenie  

przy  wyborze  komunikacji  miejskiej  zamiast  innych  środków  transportu,  niezależnie  od  tego,

czy poruszasz się nią na co dzień?"

Oprac. własne

Wydatki na korzystanie z transportu zbiorowego w Poznaniu

65% studentów UAM wydaje miesięcznie na poruszanie się transportem zbiorowym od 26 do 45 zł.

Badanie wskazuje, że grupa ta wydaje na ten cel mniej środków niż przeciętnie studenci innych

uczelni.  Koszt  związany z poruszaniem się transportem publicznym studenci  UAM traktują jako
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przeciętny (ani wysoki, ani niski). Za najbardziej korzystną dla siebie ofertę ZTM w Poznaniu ponad

80% studentów wskazuje bilet semestralny. Poniżej 10% wskazuje tPortmonetkę.

Wywiady

Wśród głosów studentów UAM powtarzały się następujące spostrzeżenia:

• nieatrakcyjne warunki dojścia z pętli tramwajowej Jana III Sobieskiego na Kampus Morasko;

• przepełnienie tramwajów w godzinach szczytu;

• problem z docieraniem na zajęcia przez wypadające kursy autobusów i tramwajów;

• zbyt niska częstotliwość dojazdów autobusów pozwalających dojechać na Pływalnię UAM

(Kampus Morasko - Wschód)

• niska atrakcyjność autobusu obsługującego kampus Morasko dla studentów Wydziału Nauk

Geograficznych  i  Geologicznych  związana  z  czasochłonnym  objazdem  całego  terenu

Kampusu;

• niewystarczająca częstotliwość kursów autobusów 198 i 187.

Z drugiej  strony powtarzają się głosy zadowolenia, gdy tramwaj kursujący co 10 minut pozwala

z  miejsca  zamieszkania  dojechać  bezpośrednio  na  uczelnię.  Wiele  osób  pozytywnie  ocenia  też

dostępność, bliskość przystanków.

Inne warte uwagi myśli:

• w  godzinach  szczytu  na  Al.  Niepodległości  autobusy  w  centrum  jeżdżą  tak  wolno,

że  na  Wydział  Prawa  i  Administracji  szybciej  można  dotrzeć  pieszo  (z  przystanku

tramwajowego Fredry);

• poparcie koncepcji budowy przystanku kolejowego Poznań Uniwersytet;

• słabe skomunikowanie Moraska z pobliskimi osiedlami będącymi poza zasięgiem tramwaju;

• problem  z  brakiem  realnej  synchronizacji  przejazdów  autobusów  ("jadą  2  autobusy

pod rząd i potem przez 20 minut nic") - problem zgłoszony przez studentkę Wydziału Nauk

Geograficznych i Geologicznych;

• niemieszczący się pasażerowie w autobusie 187;

• niemożność polegania na linii autobusowej 185 (Rondo Śródka - Os. Jana III Sobieskiego)

ze względu na jej niepunktualność;

• częste spóźnienia autobusu nr 348;

• wypadające kursy autobusu nr 168.
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Komentarz autorski

W  przypadku  Kampusu  Morasko  można  ocenić,  że  istnieje  niewykorzystany  potencjał

w  zakresie  upowszechniania  transportu  multimodalnego,  który  miałby  polegać  na  dojeżdżaniu

transportem publicznym do pętli Os. Jana III Sobieskiego, a bezpośrednio pod budynki uczelniane

docierania  np.  rowerami.  Optymalnym  rozwiązaniem  byłoby  jednak  przedłużenie  linii

tramwajowych:  od  strony  wschodniej  dociągnięcie  bliżej  kampusu  linii  tramwaju  z  Naramowic

(przewidywany pierwotnie trzeci etap koncepcji),  a od strony zachodniej przedłużenia trasy PST

pod linią kolejową i poprowadzenia wyciszonego torowiska między budynkami uczelni  (obecnie

brak planów).

W kontekście rozbudowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej mówi się ponadto o wykorzystaniu linii

kolejowej,  obecnie  obsługującej  wyłącznie  połączenia  towarowe,  do  poprowadzenia  linii

pasażerskiej. W sąsiedztwie kampusu Morasko miałby się wówczas pojawić przystanek kolejowy

Poznań  Uniwersytet.  Pogłębionych  badań  wymagałoby  jednak  sprawdzenie,  czy  tego  typu

inwestycja  nie  odbiłaby  się  negatywnie  na  połączeniu  kampusu  z  pętlą  tramwajową,  której

znaczenie jest największe (nieprzewidywalny, przedłużony czas dojścia).

Schemat Kolejowej Ramy Poznania

Źródło: http://www.poznan.pl/mim/bm/news/osiedla,c,13/powstana-nowe-przystanki-kolejowe,121728.html

W przypadku Kampusu Śródmieście poprawę dostępności transportu zbiorowego można uzyskać

dla  Wydziału  Prawa  i  Administracji.  Poprowadzenie  tramwaju  wzdłuż  ulicy  Solnej  do  Alei
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Wielkopolskiej z przystankiem na wysokości Alei Niepodległości (dojście na przystanek z wydziału

mierzyłoby ok. 400 metrów) przyczyniłoby się zarazem do uelastycznienia całej sieci tramwajowej.

Istniałby potencjał poprawy punktualności i sprawności ruchu tramwajowego w ruchu z centrum

do Ogrodów przez lepsze wydzielenie torowiska na ul. Dąbrowskiego na osiedlu Jeżyce.

Ruch samochodowy

Stan zastany

Każdy  z  uczelnianych  kampusów  oferuje  specyficzne  warunki  dostępności  do  ruchu

samochodowego.

Centralną część Kampusu Morasko stanowią parkingi. Układ drogowy wokół Kampusu jest jednak

ograniczony, od strony śródmieścia konieczne jest przecięcie przejazdu kolejowego.

Uczelniane  budynki  w  Kampusie  Śródmieście  znajdują  się  w bezpośrednim sąsiedztwie  I  ramy

komunikacyjnej. Wysoki poziom kongestii drogowej w godzinach szczytu oraz atrakcyjność innych

środków transportu powoduje jednak, że dojazd samochodem charakteryzuje się dla tego terenu

niższym potencjałem. O ile w bezpośrednim sąsiedztwie budynków UAM parkingi są niewielkie, to

są one jednak w zasięgu parkingów wielopoziomowych, m.in.

• Avenida: 1500 miejsc (parking prywatny);

• Stary Browar: 1000 miejsc (parking prywatny);

• Rondo Kaponiera: 240 miejsc (parking należący do Miasta).

Kampus  znajduje  się  na  obszarze  objętym  strefą  płatnego  parkowania,  w  podstrefie  A,  która

charakteryzuje się najwyższymi stawkami.

Kampus  Ogrody  znajduje  się  już  za  II  ramą  komunikacyjną,  w  zachodniej  części  miasta,

z  wyróżniającym  się  wśród  innych  kampusów  UAM  powiązaniem  z  ruchem  aglomeracyjnym

przez  dwupasmową  ulicę  Dąbrowskiego,  która  prowadzi  w  kierunku  Zachodniej  Obwodnicy

Poznania.  Bezpośredni  dojazd  do  uczelni  prowadzi  już  jednak  wąskimi  i  gęsto  zabudowanymi

ulicami Ogrodów. Możliwości parkowania są bardzo ograniczone. Funkcję parkingu przejął główny

dziedziniec  pomiędzy  budynkami  Kampusu.  Brak  jest  dużych,  ogólnodostępnych  parkingów

w  otoczeniu,  ale  nie  przekłada  się  to  na  większą  skalę  nielegalnego parkowania  niż  w  innych

miejscach,  co  można  wiązać  z  innymi  wyborami  transportowymi  zarówno  samych  studentów,

jak i ich wykładowców. Ogrody znajdują się bezpośrednio poza strefą płatnego parkowania.
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Wyniki badań

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony

z podróży)  studenci  oceniali  na bieżąco swoje podróże w dzienniczkach.  Średnia ocen podróży

z  wykorzystaniem  samochodów  wynosiła  4,50  i  oceny  te  są  wyższe  niż  w  przypadku  innych

środków transportu. 

Wśród  środków transportu  wykorzystywanych przez  studentów UAM do dojazdów na  uczelnię

samochody stanowią 2% (badanie pogłębione).

Samochód wykorzystywany był częściej w podróżach na Morasko niż na inne kampusy. 

Komentarz autorski

Kampus  Morasko  przez  swoje  oddalenie  od  centrum  miasta  sprzyja  rozwojowi  ruchu

samochodowego  kosztem  udziału  dojść  pieszych  czy  podróży  rowerem.  Nawet  w  przypadku

dojazdu transportem zbiorowym trudności, jakie napotykają studenci (długie dojście z przecięciem

linii  kolejowej,  alternatywnie  czasochłonna  przesiadka  na  autobus),  obniżają  konkurencyjność

tramwajów i autobusów w porównaniu do podróży samochodem.  Jako symboliczny można tutaj

ocenić  sposób  organizacji  parkowania  na  kampusie:  to  parkingi  zajmują  jego  centralną  część

między wydziałami, wzdłuż ul. Uniwersytetu Poznańskiego, zastępując dawną wizję akademickiej

agory.

Ruch rowerowy

Stan zastany

Warunki  lokalizacyjne  Kampusu  Morasko  z  perspektywy  ruchu  rowerowego  są  niekorzystne:
oddalenie  od  centrum  wynosi  ok.  6  km,  czas  dojazdu  rowerem  jest  dłuższy  niż  tramwajem
lub samochodem.

Na  poniższym  rysunku  można  zapoznać  się  z  trasami  z  Programu  Rowerowego  (R3  i  R5)

oraz lokalizacją budynków UAM na Kampusie Morasko (czerwone kropki):
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Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html

Widoczna na powyższym rysunku trasa R3, która biegnie od centrum miasta m.in. ulicami Mieszka I

i  Szeligowskiego, a następnie kończy się na Kampusie Morasko, istnieje od lat w niezmienionej

formie, pomimo iż jest jedną z najbardziej ruchliwych tras rowerowych w Poznaniu. 

Z kolei północna odnoga trasy R5, której koniec został zaplanowany przy ulicy Krygowskiego, czyli

w sąsiedztwie Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w chwili obecnej nie istnieje.

W 2020 roku rozpocznie się budowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Naramowickiej, a tym samym

powstanie komfortowa infrastruktura rowerowa od ulicy Szelągowskiej aż do ulicy Błażeja. Należy

jednak  zauważyć,  że  trasa  R5  będzie  pozostawać  niedokończona  –  od  ulicy  Błażeja  do  ulicy

Krygowskiego będzie brakować około 1 kilometra drogi dla rowerów. 
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Mapa infrastruktury rowerowej w Poznaniu - Portal SIP, GEOPOZ: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/10/rowery

Na  kolejnym  rysunku  można  zapoznać  się  z  trasami  z  Programu  Rowerowego  (R1,  R2  i  R3)

oraz  lokalizacją  budynków  UAM  na  Kampusie  Ogrody,  Kolegium  Heliodora  Święcickiego

i przy ulicy Międzychodzkiej (czerwone kropki):

Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html
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Budynki UAM zlokalizowane w zachodniej części miasta są w zasięgu kluczowych tras z Programu

Rowerowego Miasta Poznań. Dzięki zbudowaniu w 2019 roku drogi dla rowerów tuż przy Kolegium

Heliodora  Święcickiego,  znacząco  wzrosła  dostępność  tej  lokalizacji  z  perspektywy  ruchu

rowerowego - wcześniej studenci byli zmuszeni do poruszania się po bardzo ruchliwej jezdni.

Natomiast dla kampusu UAM przy ulicy Szamarzewskiego pośrednio istotna jest trasa R1 na ulicy

Dąbrowskiego jako połączenie z Jeżycami i Starym Miastem. Obecnie drogi dla rowerów na ulicy

Dąbrowskiego urywają się przy skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Dalej na wschód planowana jest

modernizacja linii tramwajowej, ale (według obecnie znanych założeń) nie zaplanowano tam drogi

dla rowerów. 

Na poniższym rysunku pokazano istniejącą infrastrukturę rowerową w sąsiedztwie budynków UAM

w zachodniej części Poznania, przy czym należy zastrzec że na rysunku nie ma jeszcze zaznaczonej

nowo wybudowanej drogi dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej:

Mapa infrastruktury rowerowej w Poznaniu - Portal SIP, GEOPOZ: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/10/rowery

Na poniższym rysunku można zapoznać się z trasami z Programu Rowerowego Miasta Poznania (R1,

R2, R4, R6 i Obw1) oraz lokalizacją budynków UAM w centrum miasta (czerwone kropki):
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Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html

Aula i rektorat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znajdują się przy trasie R2. Trasa ta oczekuje

na usprawnienia,  które mają pojawić się  w związku z realizacją Projektu Centrum. Dzięki  temu

projektowi po północnej stronie ulicy Święty Marcin powstanie dwukierunkowa droga dla rowerów

(obecnie znajduje się tam pas rowerowy), a studenci jadący południową stroną ulicy Święty Marcin

będą mieć możliwość przejechania na drugą stronę ulicy na wysokości placu Adama Mickiewicza.

Dla pozostałych budynków UAM w centrum miasta niezwykle ważną rolę pełni przede wszystkim

trasa  Obw1,  czyli  tzw.  “rowerowa  obwodnica”.  Użyteczność  tej  trasy  znacząco  wzrosła  dzięki

wybudowaniu  w  2019  roku  rowerowego  połączenia  przy  skrzyżowaniu  ulic  Solnej,  Kulasa

i Kościuszki. 
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Wyniki badań

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony

z podróży)  studenci  oceniali  na bieżąco swoje podróże w dzienniczkach. Średnia ocen podróży

z wykorzystaniem rowerów wynosiła 3,44, a więc bardzo nisko. Można to jednak wiązać z tym,

że były one przede wszystkim wykorzystywane w podróżach łączonych (np. jako sposób dojazdu

na pociąg). W przypadku podróży bez przesiadek średnia ocen wynosiła 4,00.

W badaniu ankietowym 6% studentów  UAM deklarowało poruszanie się rowerem przynajmniej

3 razy w tygodniu, a kolejne 6% raz lub dwa razy w tygodniu.

Poznański Rower Miejski

Skorzystanie z Poznańskiego Roweru Miejskiego zadeklarowało mniej niż 20% nowych studentów

UAM. Użytkownicy najbardziej  pozytywnie oceniają jego dostępność,  a zdecydowanie najgorzej

stan pojazdów. Osoby, które dotychczas nie miały okazji przejechać rowerami miejskimi, deklarują,

że do podjęcia próby skłonić mogłoby je więcej informacji o zasadach jego funkcjonowania (57%),

dostępność rowerów PRM w innych miejscach (46%) i praktyczne przeszkolenie (24%).

Komentarz autorski

Z perspektywy ruchu rowerowego zmiany związane z przenosinami bazy uczelnianej na Morasko

zdecydowanie wpłynęły na spadek atrakcyjności komunikacji rowerowej. Do centrum miasta łatwy

dojazd potencjalnie miało znacznie więcej studentów niż na przedmieścia. 

Trasa rowerowa wzdłuż PST cieszy się dużą popularnością, ale wymaga modernizacji w najbliższych

latach.  Przede  wszystkim  brakuje  połączenia  okolic  Mostu  Teatralnego  ze  skrzyżowaniem  ulic

Słowiańska/Mieszka I. Wzdłuż ulic Mieszka I i Szeligowskiego na istniejącej trasie należy dokończyć

wymianę nawierzchni na asfaltową, a po drugiej stronie ciągu ulic zbudować nową bezkolizyjną

drogę  dla  rowerów.  Dzięki  tym  ulepszeniom  wielu  studentów  mieszkających  na  Piątkowie

i Winogradach będzie miało szansę komfortowego dojazdu na uczelnię rowerem.

Na obszarze Kampusu Morasko wzdłuż ul. Uniwersytetu Poznańskiego istnieje niewielki odcinek

drogi dla rowerów, którego użyteczność jest wątpliwa. Dlatego ruch rowerowy należałoby w całości

skierować na jezdnię i jednocześnie zadbać o uspokojenie ruchu (zarówno za pomocą oznakowania

drogowego jak i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

Bezpieczny dojazd rowerem na kampus studenci powinni mieć zapewniony także od strony ulicy

Umultowskiej  -  obecnie  występuje  tam  duży  ruch  samochodów  i  brakuje  drogi  dla  rowerów.

Jednocześnie należy zauważyć, że trwa projektowanie infrastruktury rowerowej na Winogradach,

Piątkowie i Naramowicach, w tym w ciągu ulic Połabskiej i Umultowskiej.
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Z perspektywy skomunikowania wschodniej  części  Kampusu Morasko priorytetem powinno być

zrealizowanie  północnej  odnogi  trasy  R5  od  ul.  Błażeja  do  Krygowskiego,  gdzie  istnieje  już

infrastruktura rowerowa.

W przypadku Kampusu Ogrody kluczowe znaczenie obecnie ma kwestia planowanej modernizacji

ulicy Dąbrowskiego na terenie osiedla Jeżyce. Mimo uchwalenia w 2017 r. Programu Rowerowego

Miasta Poznania nie przewiduje się tam obecnie wydzielonej infrastruktury rowerowej. Tymczasem

droga dla rowerów na ulicy Dąbrowskiego byłaby jedną z najbardziej atrakcyjnych i popularnych

tras rowerowych w zachodniej części miasta, kluczową dla połączenia Kampusu Ogrody z centrum.

Należałoby podjąć działania celem analizy możliwości ich uzupełnienia.

Kampus  UAM  przy  ulicy  Szamarzewskiego  sąsiaduje  z  nowo  wybudowaną  drogą  dla  rowerów

na  ulicy  Szamotulskiej,  która  jest  odnogą  infrastruktury  rowerowej  na  ulicy  Dąbrowskiego.

Natomiast  na  dalszym  odcinku  ulicy  Szamotulskiej  w  kierunku  ulicy  Bukowskiej  nie  zadbano

o bezpieczeństwo studentów dojeżdżających na rowerach. W związku z tym na ulicy Szamotulskiej

na  odcinku  od  Szamarzewskiego  do  Bukowskiej  należałoby  wprowadzić  uspokojenie  ruchu

(zarówno za pomocą oznakowania drogowego, jak i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Z perspektywy budynku UAM przy ul.  Międzychodzkiej  priorytetem powinna być budowa drogi

dla  rowerów  w  ciągu  ulicy  Grochowskiej,  której  przebieg  przewiduje  miejscowy  plan

zagospodarowania  przestrzennego.  Należałoby  także  poprawić  bezpieczeństwo  w  obrębie

skrzyżowania  ulic  Grochowskiej  i  Marcelińskiej,  na  którym występuje  duży  ruch  samochodowy

i brakuje infrastruktury rowerowej. Natomiast na ulicy Marcelińskiej na odcinku od Grochowskiej

w kierunku centrum niebawem zostaną wytyczone pasy rowerowe dzięki  zwycięstwie  projektu

w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2020.

Budynki uczelni zlokalizowane w centrum Poznania są najbardziej atrakcyjne z perspektywy ruchu

rowerowego,  ponieważ  mogą  być  łatwo  dostępne  dla  największej  liczby  studentów

zamieszkujących  najmocniej  zurbanizowane  obszary  miasta.  Jednak  część  lokalizacji  wymaga

ulepszeń, które pokrywają się z celami określonymi w Programie Rowerowym Miasta Poznania.

Największym wyzwaniem jest brak dwukierunkowego ruchu rowerowego w ciągu ulicy Kościuszki

na odcinku od ulicy Ratajczaka do ulicy Św. Marcin (część trasy Obw1).

Krytycznie ocenia się dostępność Collegium Iuridicum Novum z perspektywy ruchu rowerowego. 

Dotarcie na Wydział Prawa i Administracji na rowerze jest dużym wyzwaniem, mimo sąsiedztwa

trasy  R6.  Główny  problem  tego  wydziału  to  sąsiedztwo  bardzo  ruchliwej  i  dwupasmowej

Al.  Niepodległości.  Dlatego należałoby  wytyczyć  rowerowe połączenie  z  ulicą  Przepadek,  którą

poprowadzona jest trasa R6, lub umożliwić wjazd w ulicę Św. Barbary, z której można dostać się

na ulicę Kulasa (łącznik z rowerową obwodnicą Obw1).
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Analizując parkingi  rowerowe w wybranych lokalizacjach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

należy  ocenić,  że  przy  wielu  budynkach  można  było  spotkać  stojaki  rowerowe  zamontowane

zgodnie  z  wytycznymi  dokumentu  “Standardy  Rowerowe  Miasta  Poznania”.  Pozytywnym

zaskoczeniem  była  obecność  zadaszonych  parkingów  rowerowych.  Z  drugiej  strony  w  części

lokalizacji  brakuje  stojaków  rowerowych  (m.in.  Kolegium  Heliodora  Święcickiego,  Collegium

Novum, część budynków na Kampusie Morasko).

Ruch pieszy

Stan zastany

Kampus Śródmiejski to ścisłe centrum miasta z budynkami usytuowanymi w niewielkiej odległości.

Komunikacja  piesza  odbywa się  stosunkowo  swobodnie  i  umożliwia  szybkie  dotarcie  do  wielu

celów podróży,  w tym lokali  gastronomicznych,  miejsc  kultury  i  edukacji.  Utrudnienia w ruchu

pieszym występują w sąsiedztwie Rektoratu i Auli UAM: brak bezpośredniego przejścia naziemnego

na skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin i Al. Niepodległości po stronie zachodniej wydłuża czas dojścia

od  strony  Akademii  Muzycznej  nawet  o  kilka  minut.  Na  Rondzie  Kaponiera  brakuje  przejść

naziemnych, a schody ruchome charakteryzują się wysoką awaryjnością.  Jest  to istotna bariera

dla osób o ograniczonej mobilności.

Na  ul.  Fredry  część  chodników  zastawiana  jest  przez  samochody,  zmniejszając  przestrzeń

dla pieszych. Droga rowerowa po północnej stronie ul. Fredry na wysokości Collegium Maius nie

jest  odseparowana od części  pieszej.  Nie  są tam spełnione Standardy  Dostępności  i  Standardy

Rowerowe.

Dojście z węzła komunikacyjnego Os. Jana III Sobieskiego do Kampusu Morasko odbywa się ulicą

Szeligowskiego,  która  po  stronie  wschodniej  posiada  bardzo  wąski  chodnik  ze  względu

na  zastosowanie  ekranów  akustycznych  oraz  drogę  rowerową  nieodseparowaną  fizycznie

od  chodnika.  Część  północna  –  ciąg  komunikacyjny  z  dworcem  i  przystankiem  początkowym

szybkiego  tramwaju  –  również  nie  posiada  chodnika  fizycznie  odseparowanego  od  drogi

dla rowerów.

Przeszkodą, która wprowadza opóźnienia w dojściu do Kampusu, jest przejście przez tory kolejowe.

Przejazdy  pociągów  znacznie  opóźniają  dojście  do  uczelni.  Jak  wskazuje  analiza  dzienniczków

podróży, dojście piesze z pętli tramwajowej na wydziały na Morasku trwa nawet kilkanaście minut.
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Odległość  pomiędzy  ulicami  Stróżyńskiego i  Uniwersytetu  Poznańskiego to około  pół  kilometra

chodnika.  Rozbudowa  Kampusu  Morasko  nie  przyniosła  rozbudowy  układu  dojść  z  węzła

do poszczególnych budynków. Komunikacja piesza do nowych budynków odbywa się wydeptanymi

ścieżkami, a szerokość istniejącego układu nie jest dostosowana do natężenia ruchu. Wysunięta

najbardziej na zachód część Kampusu nie posiada odpowiedniego dojścia do pętli PST i dworca.

Ruch  pieszy  wewnątrz  Kampusu  odbywa  się  wzdłuż  ul.  Uniwersytetu  Poznańskiego.  Wschodni

odcinek ulicy nie posiada chodników, a ruch pieszy odbywa się po wydeptanej ścieżce lub po jezdni.

Przejścia pomiędzy wydziałami to sieć chodników o zróżnicowanej szerokości, w wielu miejscach

z wysokimi krawężnikami, co jest dużym utrudnieniem w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

Zarówno układ wokół dworca Jana III Sobieskiego, jak i na terenie Kampusu nie spełnia aktualnych

Standardów Dostępności.

 
fot. własna
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fot. własna

fot. własna

Wyniki badań

Wśród podróży na i z uczelni podróże wyłącznie piesze stanowiły 4,1% wszystkich odnotowanych

w dzienniczkach studentów UAM.
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W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony

z podróży) studenci oceniali na bieżąco poziom zadowolenia z tych podróży. Średnia ocen podróży

pieszych wynosiła 4,32 i oceny te są wyższe niż w przypadku transportu publicznego. 

O ile  studenci  studiujący blisko uczelni  regularnie przychodzą na nią pieszo,  to  można również

zaobserwować  szereg  nieregularnie  odbywanych  podróży  pieszych  na  uczelnię  na  dłuższych

dystansach, trwających od kilkunastu do maksymalnie 30 minut.

Komentarz autorski

Stan  infrastruktury  pieszej  zwłaszcza  w  rejonie  Kampusu  Morasko  nie  odpowiada  potrzebom

organizacji  ruchu pieszego. Chodniki  są wybrakowane, zbyt wąskie w porównaniu do natężenia

ruchu, brakuje odpowiedniej separacji ruchu rowerowego i pieszego. Sytuacja nie tylko nie ulega

poprawie,  ale  wręcz  się  pogarsza  wraz  z  rozbudową Kampusu.  Zmiany  w tym  zakresie  należy

potraktować jako priorytetowe.
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Politechnika Poznańska

Politechnika  Poznańska  jest  wiodącą  uczelnią  techniczną  w  Polsce,  a  jej  historia  sięga  100  lat
wstecz.  Obecnie  z  ok.  20 tysiącami  studentów studiującymi  na  dziesięciu  wydziałach  to  druga
największa  uczelnia  w  stolicy  Wielkopolski.  Politechnika  jako  członek  międzynarodowych
organizacji akademickich aspiruje do roli partnera europejskich uczelni zarówno pod kątem jakości
nauczania, jak i poziomu badań naukowych.

Infrastruktura  uczelni  skupiona  jest  przede  wszystkim  na  wschodnim  brzegu  Warty  w  ramach

kampusu Piotrowo na terenie osiedla Rataje, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Pojedyncze

budynki Politechniki znajdują się w innych lokalizacjach:

• Rektorat – Plac Marii Skłodowskiej-Curie (Wilda);

• Wydział Inżynierii Zarządzania – ul. Strzelecka (Stare Miasto);

• Wydział Architektury – ul. Nieszawska (os. Warszawskie-Pomet-Maltańskie).
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Specyfika uczestników badania

Zachowania transportowe

Wyniki badań wskazywałyby na wysoki poziom elastyczności studentów Politechniki Poznańskiej

w doborze środków transportu. Korzystają z większości z nich częściej niż studenci innych uczelni,

ale rzadziej  regularnie. W dominującej liczbie studenci  PP są stałymi użytkownikami miejskiego

transportu publicznego. Ok. 97% z nich korzysta z niego przynajmniej raz w tygodniu. Zauważalnie

niższy niż na innych uczelniach jest udział osób korzystających z niej co najmniej 3 razy w tygodniu

(ok.  85%, podczas gdy średnia wynosi  90%).  Ok.  88% przynajmniej  raz w tygodniu porusza się

pieszo,  podczas  gdy  średnia  dla  wszystkich  studentów jest  o  6  punktów procentowych niższa.

Wyższy  niż  na  innych  uczelniach  jest  również  wskaźnik  korzystania  z  kolei  i  autobusów

dalekobieżnych  (43%  przy  średniej  38%).  Ponadprzeciętne  są  ponadto  wskaźniki  dotyczące

wykorzystania przynajmniej raz w tygodniu samochodów (33%) i rowerów (19%). Wynik poniżej

średniej można zaobserwować w przypadku korzystania ze skuterów, motorowerów lub motocykli

(nieco ponad 1%).

Statystyki  odpowiedzi  studentów  PP  na  pytanie:  "Jak  często  w  ciągu  tygodnia  korzystasz

z poszczególnych środków transportu?"

Oprac. własne
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Aspiracje

W ramach badania obok zwyczajów transportowych zbadano również jakimi środkami studenci

chcieliby się poruszać, gdyby mieli taką możliwość. W tym względzie na pierwsze miejsce wybija się

wśród  studentów  Politechniki  miejski  transport  publiczny,  wskazuje  go  81%  respondentów.

Samochody  chciałoby  wybrać  42%  osób.  Podróże  piesze  i  jazda  rowerem  mają  bardzo

porównywalny potencjał, sięgający niemal 50% zainteresowanych.

Tylko około 2% zdecydowanie chciałoby korzystać z kolei lub autobusów dalekobieżnych. Hulajnogi

elektryczne wybrałoby 18% przyszłych inżynierów, ale zarazem aż 28% osób w tej grupie nie ma

jednoznacznego zdania na temat tego środka transportu.

Statystyki  odpowiedzi  studentów  PP  na  pytanie:  "Z  jakich  środków  transportu  najchętniej  byś

korzystał(-a) podczas dojazdów na uczelnię?"

Oprac. własne

Źródła i cele podróży

Według danych pochodzących z dzienniczków podróży studenci  PP poddani  badaniu podróżują

na lub z uczelni głównie z osiedli: 

• Rataje – 23,4%;

• Chartowo – 13,4%;

• Stare Miasto – 9,5%.

Udział podróży spoza Poznania na uczelnię lub z uczelni poza Poznań stanowił 16,9%.
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Po dominujących podróżach na trasie dom – uczelnia największą popularnością wśród studentów
Politechniki jako cel podróży po zajęciach cieszyły się obiekty handlowe na terenie osiedla Rataje.

Transport zbiorowy

Stan zastany

Kampus Piotrowo, gdzie zlokalizowanych jest  większość  budynków uczelnianych,  charakteryzuje
się bardzo dobrym skomunikowaniem transportem zbiorowym w skali  miasta przede wszystkim
dzięki prowadzącym w jego bezpośrednim sąsiedztwie liniom tramwajowym.

Od strony południowej przystanek Politechnika obsługują trzy dzienne linie: 5, 13 i 16, natomiast

od strony wschodniej przystanek Baraniaka pięć linii tramwajowych: 3, 4, 6, 7, 17. Przekłada się to

na wysoką częstotliwość odjazdów. Nawet z najdalej  położonego budynku Wydziału Technologii

Chemicznej dojście piesze do przystanku tramwajowego wynosi zaledwie 350 metrów.

Ponadto w odległości  poniżej  500 metrów w linii  prostej  od granic  Kampusu znajdują się  dwa

kluczowe węzły przesiadkowe: Rondo Rataje (od strony południowej) i Rondo Śródka (od strony

północnej)  z  dworcami  autobusowymi  obsługującymi  dzielnice  peryferyjne  i  aglomerację

poznańską od strony wschodniej.

Z kolei  budynek Wydziału Inżynierii  Zarządzania przy ulicy Strzeleckiej znajduje się w odległości

poniżej  100 metrów od przystanków tramwajowych Wrocławska (linie 5,  13 i  16  zapewniające

bezpośredni dojazd na Kampus Piotrowo) i Plac Wiosny Ludów (linie 2 i 9 oferujące bezpośredni

dojazd do rektoratu).

Na  uwagę  zasługuje  tzw.  Kampus  Nieszawska.  Dojście  piesze  z  najbliższego  przystanku

tramwajowego oznacza pokonanie niemal pełnego kilometra. Przystanek obsługują linie 6 i 8, które

w godzinach szczytu poruszają się co ok. 10 minut. Należy jednak odnotować, że rozkład obu linii

ze sobą skoordynowano. 

Dojazd transportem zbiorowym na uczelnię

Wśród  środków  transportu  wykorzystywanych  przez  studentów  Politechniki  do  dojazdów

na uczelnię tramwaje stanowią 58%, a autobusy 13% (najniższy udział korzystania z autobusów

wśród wszystkich uczelni). 

Średni  czas dojścia do tramwaju lub autobusu wśród studentów Politechniki  wynosi  ponad 5,6

minuty przy odchyleniu standardowym wynoszącym 3,51.
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Podczas  badania  studenci  mogli  wskazać,  jakimi  liniami  tramwajowymi  i  autobusowymi  mogą

dojeżdżać na swoją uczelnię. Zdecydowanie najwięcej wskazań miała linia nr 6, co można wyjaśnić

obsługą  zarówno  Kampusu  Piotrowo,  jak  i  Kampusu  Nieszawska,  a  także  trasą  poprowadzoną

w  niewielkiej  odległości  od  rektoratu  na  Wildzie.  W  dalszej  kolejności  wskazywano  tramwaje

zatrzymujące się na przystanku Politechnika i wjeżdżające do ścisłego centrum miasta: 5, 13 i 16.

Ocena transportu zbiorowego na terenie Miasta Poznania

Podczas analizy uwagę zwraca wysoki poziom rozpiętości głosów dotyczących dostępności, w tym

bliskości przystanków i dostosowania pojazdów do potrzeb. 80% przeciętnych głosów mieści się

w przedziale od 3 do 9, przy medianie na poziomie 7. Rozkłady głosów wskazują, że studenci PP

w miejskim transporcie zbiorowym najbardziej cenią sobie krótki czas podróży. Pod tym względem

w  korzystniejszej  sytuacji  znajdują  się  jedynie  edukujący  się  w  ścisłym  centrum  studenci

Uniwersytetu Ekonomicznego. Najbardziej krytyczne oceny wśród przyszłych inżynierów uzyskuje

wygoda. 50% przeciętnych ocen mieści się w przedziale od 4 do 7.

Kluczowe czynniki przy wyborze transportu zbiorowego

Statystyki odpowiedzi studentów PP na pytanie: "Co ma dla Ciebie istotne znaczenie przy wyborze

komunikacji miejskiej zamiast innych środków transportu, niezależnie od tego, czy poruszasz się nią

na co dzień?"

Oprac. własne
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Dla  studentów  Politechniki  najważniejszymi  czynnikami  wyboru  transportu  zbiorowego  są:

częstotliwość  kursowania  (70%),  bezpośredniość  lub  dobre  skomunikowanie  bez  uciążliwych

przesiadek  (61%)  i  punktualność  (55%).  Najmniejszą  wagę  przykładają  oni  do  bezpieczeństwa

osobistego (8%), co wyróżnia ich na tle innych uczelni. Studenci Politechniki nieznacznie bardziej

niż studenci innych uczelni zwracają uwagę na jakość taboru, wskaźnik ten sięga 11%.

Wydatki na korzystanie z transportu zbiorowego w Poznaniu

25% studentów Politechniki wydaje miesięczne na poruszanie się transportem zbiorowym od 26

do  45  zł.  Ponad  30%  szacuje,  iż  mieści  się  on  w  przedziale  od  46  do  55  zł.  Koszt  związany

z  poruszaniem  się  transportem  publicznym  studenci  PP  traktują  jako  przeciętny  (ani  wysoki,

ani  niski).  Co ciekawe, rozkład ocen jest analogiczny jak w przypadku UAM, gdzie deklarowane

koszty są zdecydowanie niższe. Za najbardziej korzystną dla siebie ofertę ZTM w Poznaniu niemal

trzy czwarte studentów Politechniki Poznańskiej wskazuje bilet semestralny. 11% osób wyróżnia

tPortmonetkę. Tyle samo wyróżnia inne bilety długookresowe na sieć i jest to najwyższy wskaźnik

wśród wszystkich uczelni.

Wywiady

Podczas rozmów ze studentami Politechniki  Poznańskiej,  inaczej niż na UAM, dominują zbieżne

i  pozytywne głosy  na  temat  funkcjonowania  transportu  zbiorowego w mieście.  Powtarzają  się

następujące oceny:

• bardzo pozytywna ocena Politechniki pod kątem dostępności tramwajem z różnych stron,

bliskości przystanków oraz pod kątem częstotliwości kursów;

• świetne powiązanie Politechniki transportem zbiorowym z centrum;

• tramwaj uznawany za najszybszy środek transportu w Poznaniu.

Z powtarzalną krytyką spotykał się jedynie poziom zatłoczenia w tramwajach.

Pojedyncze głosy krytyczne dotyczyły następujących kwestii:

• długość dojścia z Wydziału Architektury na Nieszawskiej do przystanku tramwajowego;

• niewystarczająca częstotliwość kursów autobusu podmiejskiego (30 minut poza godzinami

szczytu), utykanie i opóźnienia autobusu wskutek korków na dojeździe do Poznania.

Komentarz autorski

Położenie  Politechniki  Poznańskiej  sprzyja  dobrej  obsłudze  transportem  publicznym,

co odzwierciedlają wyniki ankiet i bardzo zbieżne odpowiedzi w wywiadach.
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Krytycznie  można  ocenić  jedynie  poziom  obsługi  komunikacyjnej  Wydziału  Architektury  PP.

Mimo iż w otoczeniu Wydziału Architektury PP znajdują się również zakłady produkcyjne, Wyższa

Szkoła  Hotelarstwa  i  Gastronomii,  jak  również  biura  i  urzędy,  a  nawet  Dom  Akademicki

im. A. Mickiewicza, wnętrze osiedla nie jest obsługiwane przez transport publiczny.

Z  drugiej  strony  istnieje  tam  potencjał  sąsiedztwa  kolei.  Gmach  Wydziału  Architektury  w  linii

prostej znajduje się zaledwie w odległości 500 metrów od peronów stacji Poznań Wschód.

Obecne warunki dojścia można jednak uznać za niekorzystne:

• trasa piesza w związku z układem ulic i ogrodzeniem posesji mierzy ponad 1 km;

• prowadzi  ulicami  w  dużej  mierze  z  wąskimi  chodnikami,  o  niskiej  jakości  przestrzeni

publicznej z architekturą przemysłową dookoła;

• trasa nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa;

• wybrakowane jest oświetlenie uliczne.

Wobec  słabej  obsługi  transportu  miejskiego  już  teraz  jednak  stacja  Poznań  Wschód  stanowi

alternatywę dla osób preferujących transport publiczny. Warto zaznaczyć jednak, że planuje się

przeniesienie Wydziału Architektury na Kampus Piotrowo.

W  przypadku  pozostałych  budynków  dydaktycznych  uczelni  brak  jest  bezpośredniego

oddziaływania  kolei,  chociaż  są  one  dobrze  skomunikowane  z  dworcem  głównym  w  Poznaniu

liniami tramwajowymi.

Ruch samochodowy

Stan zastany

Główna baza dydaktyczna uczelni zlokalizowana jest na wschodnim brzegu Warty, w sąsiedztwie

ulicy Jana Pawła II, która pełni przede wszystkim funkcję II ramy komunikacyjnej. Środek kampusu

przecina  ulica  Piotrowo  o  intensywnym  ruchu,  zarówno  związanym  z  dojazdami  na  uczelnię,

jak  i  tranzytem  między  centrum  a  wschodem  i  północnym  wschodem  Poznania.  Spoza  granic

miasta można komfortowo dojechać autem na uczelnię od strony wschodniej.

Otoczenie uczelni znajduje się poza strefą płatnego parkowania. Parkingi samochodowe stanowią

dużą  część  Kampusu  Piotrowo,  znajdują  się  wzdłuż  ulic  wewnętrznych  oraz  przy  budynkach

dydaktycznych. Część ulic wokół uczelni wytyczono wśród zieleni i właśnie ich otoczenie pełni rolę

parkingów, w dużej mierze z parkowaniem nielegalnym. Wzdłuż ulicy Piotrowo wyznaczono miejsca
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parkingowe przy samych przejściach dla pieszych między budynkami uczelni. Zza zaparkowanych

aut  nie  widać  idących  pieszych.  Należy  nadmienić,  że  oprócz  parkingów  w  obrębie  Kampusu

w  odległości  poniżej  500  metrów  zlokalizowane  są  wielopoziomowe  parkingi  przy  centrach

handlowych, które dysponują na co dzień wolnymi miejscami.

• Centrum handlowe Posnania: 3300 miejsc  (parking prywatny);

• Galeria Malta: niemal 2000 miejsc  (parking prywatny).

Pomimo  lokalizacji  w  ścisłym  centrum  miasta  również  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Wydziału

Inżynierii  Zarządzania  znajduje  się  kilka  wielopoziomowych  parkingów,  a  rolę  parkingu  pełni

również plac przed budynkiem. Kierowcy mogą skorzystać m.in. z parkingów:

• pod Placem Wolności: 540 miejsc  (parking należący do Miasta);

• przy ulicy Za Bramką: 180 miejsc (parking należący do Miasta);

• pod Galerią MM: 280 miejsc (parking prywatny);

• pod Kupcem Poznańskim: 150 miejsc (parking prywatny).

Wyniki badań

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony
z podróży)  studenci  oceniali  na bieżąco swoje podróże w dzienniczkach.  Średnia ocen podróży
z  wykorzystaniem  samochodów  wynosiła  4,17,  a  więc  niżej  niż  podróże  piesze  oraz  podróże
miejskim  transportem  zbiorowym.  Studenci  PP  oceniali  swoje  podróże  samochodem  niżej
niż studenci UAM i UPP.

Większość  odnotowanych  podróży  samochodem  wśród  tej  grupy  dotyczyła  przejazdów  spoza
granic  Poznania.  Część  z  tych  przejazdów  była  łączona  z  dojazdem  transportem  miejskim
pod uczelnię.

Wśród  środków  transportu  wykorzystywanych  przez  studentów  Politechniki  do  dojazdów
na uczelnię samochody stanowią 10% i jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich uczelni.

Ze względu na niewielki ogólny udział samochodów w podróżach odnotowanych w dzienniczkach

studenci Politechniki są jedyną grupą, wśród której można pozwolić sobie na określenie udziału

podróży w charakterze kierowcy lub pasażera. W 71% podróży samochodem byli oni kierowcami.

Komentarz autorski

Ocenia się, że otoczenie Kampusu Piotrowo wymaga interwencji w związku ze skalą nielegalnego

parkowania.  Skutkuje  ono  nie  tylko  niszczeniem  pasów  zieleni,  ale  również  obniżeniem

bezpieczeństwa. Skala zjawiska jest tak ogromna, że nie sposób zdać się na bieżące interwencje

służb, konieczne zdaje się fizyczne uniemożliwienie parkowania w miejscach takich jak narożnik
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ulicy Piotrowo i Berdychowo (stan obecny utrudnia wręcz ruch pojazdów). Problem zdaje się być

szczególnie zauważalny w weekendy, podczas zajęć studentów zaocznych.

Ruch rowerowy

Stan zastany

Kampus na Piotrowie znajduje się blisko Starego Miasta, a dojazd na uczelnię z wykorzystaniem

infrastruktury rowerowej jest możliwy z każdego kierunku. Mimo to należy odnotować, że część

tras  określonych w ramach Programu Rowerowego Miasta  Poznania  wokół  Kampusu pozostaje

niezrealizowana. 

Na poniższym rysunku można zapoznać się z trasami z Programu Rowerowego (R1, R2, R6, Obw2

i  Wartostrada)  oraz  lokalizacją  budynków  Kampusu  Piotrowo  (czerwone  kropki  to  lokalizacje

zarówno budynków dydaktycznych jak i akademików):

Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html

Trasa  oznaczona  jako  “R1”,  która  przebiega  przez  ulicę  Kórnicką,  to  obecnie  jedyna  istniejąca

przeprawa  rowerowa  przez  Wartę  w  centrum  miasta  o  bardzo  dużym  natężeniu  ruchu
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rowerowego.  Dzięki  niej  studenci  mogą  dojechać  rowerem  na  uczelnię  z  zachodnich  części

Poznania.

W  dolnej  terasie  Warty  przebiega  Wartostrada,  która  po  stronie  Politechniki  jest  kompletna

i znacząco poprawia komunikację w relacji północ-południe.

Na  poniższym  rysunku  została  pokazania  istniejąca  infrastruktura  rowerowa  w  sąsiedztwie

Kampusu Piotrowo:

Mapa infrastruktury rowerowej w Poznaniu - Portal SIP, GEOPOZ: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/10/rowery

Na Kampusie Piotrowo, poza trasami z Programu Rowerowego Miasta Poznania, ważnymi ciągami

komunikacji  rowerowej  są  ulice  Serafitek  i  Piotrowo.  Ulica  Serafitek  w  2018  roku  stała  się

dwukierunkowa  dla  ruchu  rowerowego  dzięki  wprowadzeniu  nowej  organizacji  ruchu  –

dopuszczono kontraruch rowerowy. Ulica Piotrowo pełni  rolę ulicy tranzytowej,  o intensywnym

ruchu samochodowym, co obniża jej atrakcyjność dla ruchu rowerowego.

O  ile  na  terenie  Kampusu  Piotrowo  dostępnych  jest  kilka  zadaszonych  wiat,  to  w  kluczowych

lokalizacjach  (np.  przed  Centrum  Wykładowym  PP)  znajdują  się  stojaki  rowerowe  typu

“wyrwikółko”, do których przypina się przednie koło roweru, a nie ramę.

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  Kampusu  Piotrowo  znajdują  się  3  stacje  Poznańskiego  Roweru

Miejskiego oraz znajduje się strefa bezstacyjnych rowerów 4. generacji.

W  samym  centrum,  objętym  strefą  uspokojonego  ruchu,  znajduje  się  Wydział  Inżynierii

Zarządzania.  Dojazd na rowerze jest tam możliwy za pomocą trasy R1 od Placu Wiosny Ludów

do  ulicy  Zielonej,  gdzie  rowerzyści  poruszają  się  w  jedną  stronę  w  ruchu  ogólnym  (ulica
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z  uspokojonym  ruchem),  a  w  drugim  kierunku  jadą  po  torowisku  (dopuszczenie  ruchu

rowerowego).

Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html

W  najmniej  korzystnej  lokalizacji  z  niską  atrakcyjnością  komunikacji  rowerowej  jest  natomiast

Kampus Nieszawska.  Świadczy o tym także istnienie przez kilka lat  stacji  Poznańskiego Roweru

Miejskiego,  która jednak została zlikwidowana z powodu najniższej  liczby wypożyczeń rowerów

na tle całego miasta.

Wyniki badań

Tylko jeden student Politechniki  uczestniczący w badaniu z dzienniczkiem wykorzystywał  rower

w  swoich  podróżach  na  uczelnię.  Dwukrotnie  poruszał  się  rowerem  miejskim  na  niewielkich

dystansach, przeciętnie oceniając satysfakcję z tych podróży.

W badaniu ankietowym 6% studentów PP deklarowało poruszanie się rowerem przynajmniej 3 razy

w tygodniu, a kolejne 13% raz lub dwa razy w tygodniu.

Poznański Rower Miejski

Skorzystanie  z  Poznańskiego  Roweru  Miejskiego  zadeklarowała  ponad  jedna  czwarta  nowych

studentów  Politechniki.  Użytkownicy  najbardziej  pozytywnie  oceniają  jego  dostępność,

a  zdecydowanie  najgorzej  stan  pojazdów  i  jest  to  zarazem  najgorsza  ocena  wśród  wszystkich
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uczelni. Podobnie w innych kategoriach studenci PP nieco gorzej niż studenci innych dużych uczelni

oceniają intuicyjność zastosowanych rozwiązań i niezawodność systemu. Osoby, które dotychczas

nie miały okazji przejechać rowerami miejskimi, deklarują, że do podjęcia próby skłonić mogłoby je

więcej  informacji  o  zasadach  jego  funkcjonowania  (30%),  dostępność  rowerów PRM w innych

miejscach (23%) i praktyczne przeszkolenie (13%).

Komentarz autorski

Kluczowa  dla  obsługi  kampusu  Piotrowo  trasa  rowerowa  wzdłuż  ulicy  Kórnickiej  wymaga

modernizacji  –  obecnie  po  obu  stronach  jezdni  znajdują  się  wąskie  jednokierunkowe  drogi

dla  rowerów,  gdzie  rowerzyści  często  jeżdżą  pod  prąd.  Rekomenduje  się  zastosowanie

dwukierunkowych  dróg  dla  rowerów  o  równej,  asfaltowej  nawierzchni  i  separacji  od  ruchu

pieszego.

Po  wschodniej  stronie  skrzyżowania  ulic  Kórnickiej,  Serafitek  i  Piotrowo  dużym  problemem

dla studentów poruszających się na rowerach jest przejazd rowerowy, który składa się z przejazdu

przez  torowisko  oraz  2  jezdnie.  Program  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  powoduje,

że przejazd rowerem trzeba pokonać trzyetapowo. Dodatkowym niebezpieczeństwem są niewielkie

wyspy,  na  których  mieści  się  nie  więcej  niż  trzech  rowerzystów.  Problem  wyeliminowałoby

ułatwienie możliwości  przejazdu rowerem z jednej strony ulicy Kórnickiej  na drugą na „jednym

zielonym świetle”.

Studenci  Kampusu  Piotrowo  będą  mieć  ułatwiony  dojazd  rowerem  ze  Starego  Miasta  dzięki

budowie Kładki Berdychowskiej. Jednocześnie kładka jest częścią trasy rowerowej R6, która zakłada

budowę drogi dla rowerów w ciągu ulicy Berdychowo. Realizacja tego odcinka znacząco poprawi

bezpieczeństwo studentów przyjeżdżających rowerami  od  strony  Śródki  i  Jeziora  Maltańskiego.

Inwestycje w tej części Kampusu mają być zakończone w 2022 roku.

Zmiany rekomenduje się w przypadku ulicy Piotrowo. Obecnie pełni funkcję tranzytową dla ruchu

samochodowego  pomiędzy  mostem  św.  Rocha  a  ulicą  Baraniaka.  Szczególnie  problem  widać

w godzinach  szczytu,  gdy  ulica  jest  zakorkowana:  studenci  poruszający  się  na  rowerach  kluczą

między  samochodami  lub  nieprawidłowo  poruszają  się  wąskimi  chodnikami,  na  których

równocześnie jest duży ruch pieszych. W związku z tym na ulicy Piotrowo należałoby rozważyć

eliminację ruchu tranzytowego lub wyznaczenie wydzielonej drogi dla rowerów.

Ważne są także inwestycje na Rondzie Rataje, moście Królowej Jadwigi oraz ulicach Krzywoustego

i  Jana  Pawła,  które  mają  zostać  zrealizowane  do końca  2021  roku.  Powstanie  na  tych  ulicach

nowych dróg dla rowerów pokrywa się z trasami R2 i Obw2. Obecnie studenci, którzy dojeżdżają

rowerem  od  strony  Osiedla  Piastowskiego  lub  Wildy,  muszą  poruszać  się  bardzo  ruchliwymi
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ulicami, jechać okrężnie istniejącymi drogami dla rowerów lub jadą nieprawidłowo chodnikami.

Nowa infrastruktura wpłynie na bezpieczeństwo rowerzystów i zachęci większą liczbę studentów

Politechniki Poznańskiej do poruszania się na rowerze.

Trasa  R2  prowadząca  obok  Wydziału  Inżynierii  Zarządzania  w  centrum  wymaga  uzupełnienia

na  ulicy  Strzeleckiej,  tak  aby  była  możliwość  dwukierunkowego  ruchu  rowerzystów  od  ulicy

Zielonej do ulicy Krakowskiej.

Rektorat uczelni znajduje się w obszarze starej, kamienicznej zabudowy, gdzie możliwości budowy

niezależnej  infrastruktury  rowerowej  są  co najmniej  ograniczone.  Realnym działaniem na rzecz

poprawy  bezpieczeństwa  poruszania  się  rowerem  w  tej  strefie  może  być  eliminacja  tranzytu

na  osiedlowych  ulicach  oraz  wprowadzenie  kontraruchu  rowerowego  na  ulicach

jednokierunkowych.  Te  zmiany  przewiduje  się  wprowadzić  w  2020  roku  przy  okazji  wdrożenia

strefy płatnego parkowania.

Ruch pieszy

Stan zastany

Komunikacja piesza na terenie Kampusu Piotrowo odbywa się wzdłuż ulic Piotrowo i Berdychowo.

Najbliżej  zlokalizowany  przystanek  komunikacji  publicznej  “Politechnika”  przy  ul.  Kórnickiej

znajduje  się  na  wysokości  ul.  Piotrowo.  Przestrzeń  w  pasie  drogowym  ulicy  Kórnickiej

współdzielona  jest  przez  pieszych  i  rowerzystów  bez  fizycznej  separacji.  Szerokości  chodników

i przystanku nie są dostosowane do potoków pieszych. Przy ulicy Piotrowo po stronie wschodniej

dużą  część  przestrzeni  przeznaczono  na  parking  samochodowy.  Część  zachodnia  część  ulicy

Berdychowo  nie  posiada  chodników,  a  dojście  do  ulicy  Prof.  Jacka  Rychlewskiego  odbywa  się

jezdnią.

W otoczeniu znajdującego się w centrum Wydziału Inżynierii Zarządzania znajdują się komfortowe

ciągi  piesze na czele z ul.  Półwiejską i  Wrocławską.  Bezpośrednie dojście na uczelnię wiąże się

jednak ze znacznie gorszymi warunkami:

• między  budynkiem  Wydziału  a  Kupcem  Poznańskim  (dojście  z  Wydziału  do  przystanku

„Wrocławska”  znajduje  się  wąski  chodnik,  na  którym  przechodzący  mają  problem

z minięciem się;
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• liczne  przypadki  parkowania  samochodów  na  chodniku  na  ulicy  Strzeleckiej  czasami

uniemożliwiają wręcz przejście chodnikiem przed uczelnią.

Kampus  Nieszawska  położony  jest  wśród  rozproszonej  zabudowy  o  dominującym  charakterze

przemysłowo-biurowym. Przejście chodnikami  utrudnione jest  przez parkowanie.  Na niektórych

pobliskich ulicach brakuje podstawowej infrastruktury pieszej.

Wyniki badań

Wśród podróży na i z uczelni podróże wyłącznie piesze stanowiły 16,7% wszystkich odnotowanych

w dzienniczkach studentów Politechniki. Jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich uczelni.

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony

z  podróży)  studenci  oceniali  na  bieżąco  swoje  podróże. Średnia  ocen  podróży

pieszych wynosiła 4,41, a więc najwięcej wśród wszystkich środków transportu.

Większość poruszających się pieszo studentów mieszka w pobliskich akademikach. Drugą grupą

podróży pieszych były przejścia do pobliskich centrów handlowych po zakończeniu zajęć. Warto

odnotować, że nie odnotowano podróży pieszych z Kampusu Piotrowo na Stare Miasto ani żadnej

podróży wyłącznie pieszej wśród studentów mających zajęcia na Kampusie Nieszawska. 

Komentarz autorski

Infrastruktura w rejonie Kampusu Piotrowo nie spełnia Standardów Dostępności. Ulica Piotrowo

podporządkowana jest stworzeniu jak największej ilości miejsc parkingowych kosztem szerokości

chodników  i  wygody  pieszych.  Ulice  Rychlewskiego  i  Przystań  mogłyby  stanowić  alternatywny

do ul.  Piotrowo ciąg komunikacyjny, pozwalając na przebudowę ulicy Piotrowo. Wymagałoby to

przebudowy parkingu i budowy ul. Przystań.

Można  się  spodziewać,  że  wybudowanie  Kładki  Berdychowskiej  zwiększy  w najbliższych  latach

atrakcyjność ruchu pieszego i poprawi powiązanie Kampusu Piotrowo ze Starym Miastem.

40



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Funkcjonujący od 95 lat Uniwersytet Ekonomiczny jest dziś wiodącą uczelnią ekonomiczną w kraju,
z szerokim dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Kształci się na niej ok. 10 tysięcy studentów.
Po przekształceniach strukturalnych w roku 2019 na uczelni funkcjonuje 9 instytutów.

Baza dydaktyczna uczelni koncentruje się w ścisłym centrum Poznania, w zachodniej części Starego

Miasta.  Sześć  budynków  dydaktycznych  znajduje  się  od  siebie  w  linii  prostej  w  odległości

do 400 metrów.

Uczelnia wyróżnia się w związku z tym znakomitym skomunikowaniem transportem publicznym,

zarówno w wymiarze wewnętrznym, miejskim, jak i regionalnym. Pozytywnie wpływa to również

na jej powiązanie z funkcjonowaniem życia miejskiego.
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Specyfika uczestników badania

Zachowania transportowe

Wśród  studentów UEP zaobserwowano  najwyższy  wśród  uczelni  udział  osób poruszających  się

w  ciągu  tygodnia  miejskim  transportem  publicznym  (92%),  chociaż  jest  to  niewielka  różnica

względem UAM czy UPP. Wysoką popularnością cieszą się w tej grupie również podróże piesze –

86% porusza się pieszo przynajmniej raz w tygodniu. Bliskość dworca kolejowego i autobusowego

nie przekłada się większe korzystanie przez studentów z oferty PKP lub autobusów dalekobieżnych.

Wyniki są tutaj nieco niższe od ogólnej średniej (33% przynajmniej raz w tygodniu). Zaskakujące

jest  również  wykorzystanie  samochodów,  które  nieco  przewyższa  średnią  (29%  korzysta

przynajmniej  raz  w  tygodniu),  chociaż  dane  z  dzienniczków  wskazują,  że  niekoniecznie  są  to

podróże na uczelnię. UEP jest jedyną uczelnią, z której nikt w badaniu pogłębionym (tygodniowy

dzienniczek podróży) nawet raz nie przyjechał na uczelnię samochodem. 

Statystyki  odpowiedzi  studentów  UEP  na  pytanie:  "Jak  często  w  ciągu  tygodnia  korzystasz

z poszczególnych środków transportu?"

Oprac. własne
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Z rowerów korzysta 16%, a więc powyżej średniej, ale bardzo niewielka część przynajmniej 3 razy

w  tygodniu  (ok.  3%).  3%  studentów  często  korzysta  ze  skuterów/motorowerów/motocykli,

ale  ogólna  liczba  użytkowników  tych  środków  transportu  ledwie  przekracza  5%.  Hulajnogi

elektryczne są najczęściej użytkowane 1-2 razy w tygodniu, a ogólna liczba korzystających wynosi

9%.

Aspiracje

Studenci  UEP  nie  wyróżniają  się  pod  kątem  preferencji  w  zakresie  miejskiego  transportu

publicznego. Jako preferowany sposób poruszania się wskazuje go ok. 86% respondentów. Tak jak

więcej  studentów  podróżuje  pieszo,  tak  i  zainteresowanie  podróżami  pieszymi  jest  tutaj

zdecydowanie  najwyższe,  sięga  58%.  Udział  zwolenników  jazdy  samochodem  jest  nieznacznie

wyższy  od  faktycznej  liczby  użytkowników:  to  35%.  Ogromną  dysproporcję  widać  natomiast

w przypadku zainteresowania ruchem rowerowym. Przeszło 55% wskazuje go jako preferowany

środek  transportu,  co  stanowi  o  ponad  10  punktów  procentowych  wyższy  wynik  niż  średnia

dla  wszystkich  uczelni.  Ponadstandardowym  zainteresowaniem  cieszą  się  również  hulajnogi

elektryczne:  korzystać z nich chciałoby 23% respondentów. 19% studentów chciałoby korzystać

z kolei lub autobusów dalekobieżnych, ten wynik jest nieznacznie niższy od średniej.

Statystyki  odpowiedzi  studentów UEP na pytanie:  "Z jakich środków transportu najchętniej  byś

korzystał(-a) podczas dojazdów na uczelnię?"

Oprac. własne
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Źródła i cele podróży

Według danych pochodzących z dzienniczków podróży studenci UEP poddani badaniu podróżują

na lub z uczelni głównie z osiedli: 

• Rataje – 37,2%;

• Stare Miasto – 15,4%;

• Św. Łazarz – 12,8%.

Udział  podróży  spoza Poznania na uczelnię  lub z  uczelni  poza  Poznań stanowił  7,7%,  najmniej
wśród badanych grup.

  

Transport zbiorowy

Stan zastany

Dzięki  lokalizacji  w  zachodniej  części  centrum  do  Uniwersytetu  Ekonomicznego  można

bezpośrednio  dojechać  tramwajem  do  wszystkich  pętli,  a  ogólna  częstotliwość  przejazdów

pojazdów  miejskiego  przewoźnika  jest  wysoka.  Budynki  uczelniane  znajdują  się  albo

w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przystanków  tramwajowych,  albo  w  promieniu  do  300  metrów.

Ofertę miejską uzupełniają autobusy obsługujące zachodnią część miasta i dojeżdżające w rejon

Kaponiery i dworca kolejowego.

Uniwersytet  Ekonomiczny  wyróżnia  się  wśród  poznańskich  uczelni  dostępnością  transportu

kolejowego oraz autobusów dalekobieżnych. Główne budynki uczelniane znajdują się w promieniu

1 kilometra od dworca kolejowego Poznań Główny, który pod względem ruchu pasażerskiego jest

drugim  najpopularniejszym  dworcem  kolejowym  w  Polsce.  Czas  dojścia  do  nich  wynosi

ok.  10-13  minut,  co  jest  akceptowalnym  wynikiem.  Dostępność  dworca  poprawiła  się  dzięki

lokalizacji  wyjścia  z  nowego dworca na wprost  ulicy Składowej,  oraz w 2017 r.  dzięki  otwarciu

naziemnego przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym.

Dojazd transportem zbiorowym na uczelnię

W  badaniu  pogłębionym  wśród  środków  transportu  wykorzystywanych  przez  studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego do dojazdów na uczelnię  tramwaje stanowią aż  74%,  co stanowi

absolutny rekord w całej zbadanej grupie. 21% wskazań dotyczyło autobusów.
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Pomimo lokalizacji  uczelni  w ścisłym centrum miasta i  bezpośredniego sąsiedztwa przystanków

średni  czas  dojścia  na  tramwaj  lub  autobus  wśród studentów UEP uczestniczących  w badaniu

pogłębionym  jest  najdłuższy  wśród  wszystkich  innych  i  wynosi  6  minut  przy  odchyleniu

standardowym na poziomie 3,68. Trudno wyjaśnić taki wynik. Obok niewielkiej próby w badaniu

przyczyn można doszukiwać się  w popularności  linii  tramwajowych,  które nie jeżdżą pod samą

uczelnią oraz być może większej gotowości do spacerowania po terenie Starego Miasta.

Podczas  badania  studenci  mogli  wskazać,  jakimi  liniami  tramwajowymi  i  autobusowymi  mogą

dojeżdżać na swoją uczelnię i  te potwierdzają tezę o wyborze odleglejszych linii.  Zdecydowanie

najwięcej głosów miała linia nr 12. W dalszej kolejności wymieniano tramwaje 16, 14 i 10. Dopiero

na  kolejnych  pozycjach  wskazano  tramwaje  poruszające  się  na  co  dzień  ulicą  Święty  Marcin

pod samymi budynkami UEP: 5 i 13.

Ocena transportu zbiorowego na terenie Miasta Poznania

Podsumowanie  ocen różnych czynników cechujących transport  zbiorowy w Poznaniu wskazuje,

iż  studenci  UEP są z  niego najbardziej  zadowoleni  spośród całej  zbiorowości.  Studenci  oceniali

różne czynniki w skali od 1 (bardzo źle) do 10 (znakomicie). 50% przeciętnych głosów (odchylenia

od mediany o 25% w górę i w dół) mieści się w przedziale od 6 do 8. Wyróżnia ich zarazem ocena

jakości  połączeń  uwzględniająca  bezpośredniość  dojazdów  do  celów  podróży  lub  komfort

przesiadek.  Najbardziej  krytycznie  studenci  UEP  oceniają  wygodę  korzystania  z  miejskiego

transportu  zbiorowego,  ale  nawet  w  tym  przypadku  mediana  wynosi  6,  a  rozkład  ocen  jest

najbardziej korzystny wśród wszystkich uczelni.

Kluczowe czynniki przy wyborze transportu zbiorowego

Dla  studentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego  najważniejszymi  czynnikami  wyboru  transportu

zbiorowego  są:  częstotliwość  kursowania  (78%  studentów),  bezpośredniość  lub  dobre

skomunikowanie bez uciążliwych przesiadek (65%), czas podróżowania (58%) i punktualność (53%).

Najmniejszą  wagę  przykładają  oni  do  jakości  taboru  (6%).  Można  dostrzec,  iż  oczekiwania

względem transportu pod względem różnych kryteriów mimo niewielkich różnic między uczelniami

plasują UEP nieraz na pierwszym lub ostatnim miejscu. To oni najczęściej oczekują bezpośredniości

lub  dobrego  skomunikowania,  atrakcyjnego  czasu  podróży,  a  z  drugiej  strony  przykładają

najmniejszą wagę do dostępności,  niezawodności  komunikacji  miejskiej,  jak również zatłoczenia

pojazdów. Odpowiedzi te są ściśle powiązane z warunkami funkcjonowania transportu zbiorowego

w otoczeniu ich uczelni.
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Statystyki odpowiedzi studentów UEP na pytanie: "Co ma dla Ciebie istotne znaczenie przy wyborze

komunikacji miejskiej zamiast innych środków transportu, niezależnie od tego, czy poruszasz się nią

na co dzień?"

Oprac. własne

Wydatki na korzystanie z transportu zbiorowego w Poznaniu

Zaledwie  20%  studentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego  deklaruje,  iż  wydaje  na  korzystanie

z  transportu  zbiorowego  w  Poznaniu  od  26  do  55  zł  miesięcznie.  Niemal  80%  ocenia  swoje

miesięczne wydatki jako wyższe. Zdecydowanie wyróżnia to tę grupę na tle innych uczelni. Mimo to

studenci UEP swoje koszty traktują jako przeciętne (ani wysokie, ani niskie), chociaż ocen, iż ich

koszty  te  są  wysokie,  jest  nieznacznie  więcej.  Za  najbardziej  korzystną  dla  siebie  ofertę  ZTM

w Poznaniu ok.  86% studentów wskazuje bilet  semestralny i  jest  to najwyższy wskaźnik  wśród

uczelni. Ok. 8% wskazuje tPortmonetkę i jest to nieco mniej niż na innych uczelniach.

Wywiady

Podczas wywiadów ze studentami powtarzały się następujące opinie:

• zadowolenie  z  dostępu  do  uczelni  różnymi  liniami  tramwajowymi  i  autobusowymi
oraz częstotliwości przejazdów;

• zastrzeżenia do punktualności i zatłoczenia pojazdów;

• trudności z dostępem do wcześniejszej informacji o krótkoterminowych zmianach tras.

Warto ponadto odnotować następujące myśli:
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• pozytywnie wyróżniający się sposób kontroli biletów;

• doskwierający brak przystanku pod Zamkiem dla tramwajów poruszających się ulicą Święty 
Marcin w kierunku Kaponiery.

Komentarz autorski

Uniwersytet Ekonomiczny można ocenić  jako najlepiej  skomunikowany transportem zbiorowym

wśród największych poznańskich uczelni, zarówno w wymiarze miejskim, jak i aglomeracyjnym.

Przekłada się to na ocenę transportu publicznego przez samych studentów. Można odnotować,

że  studenci  UEP  zdecydowanie  bardziej  pozytywnie  postrzegają  go  niż  osoby  kształcące  się

na innych uczelniach.

Potencjał  dalszej  poprawy  i  zwiększenia  udziału  osób  korzystających  z  transportu  publicznego

możliwy  jest  przez  dalszą  ogólną  rozbudowę  sieci  tramwajowej.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie

uczelni korzystne zmiany nastąpią dzięki ulokowaniu drugiego przystanku tramwajowego Zamek

w sąsiedztwie budynku B, dobudowaniu skrętu tramwajowego między ul. Święty Marcin od strony

centrum a ulicą Towarową (większa elastyczność sieci tramwajowej), a także poprowadzeniu linii

tramwajowej  po  ulicy  Ratajczaka  z  przystankiem  przy  Starym  Browarze  (będzie  to  zarazem

przystanek najbliżej Collegium Altum). Wszystkie te elementy są już w przygotowaniu w ramach

Projektu Centrum.

Dostępność  uczelni  dla  osób  poruszających  się  koleją  będzie  się  poprawiać  wraz  z  rozwojem

Poznańskiego  Węzła  Kolejowego.  Dotyczy  to  zarówno  uruchamiania  kursów  Poznańskiej  Kolei

Aglomeracyjnej w większej częstotliwości i stałym takcie, jak i inwestycji infrastrukturalnych, w tym

budowy  dodatkowych  torów  na  odcinku  między  dworcem  głównym  a  stacją  Poznań  Wschód

(odrębne  badania),  jak  również  budowa  nowych  przystanków  kolejowych  na  terenie  miasta

i aglomeracji.

Ruch samochodowy

Stan zastany

Kampus  znajduje  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  I  ramy  komunikacyjnej  oraz  ulic  pełniących

obecnie rolę tranzytową. 
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Oprócz parkingu podziemnego przy nowym gmachu Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych,

gdzie mieści  się blisko 100 pojazdów, uczelnia dysponuje jeszcze innymi niewielkimi parkingami

zlokalizowanymi w bezpośrednim otoczeniu budynków uczelnianych, ale służą one pracownikom.

Otoczenie Uniwersytetu objęte jest podstrefą A strefy płatnego parkowania, co oznacza najwyższe

ceny  parkowania  pojazdu  w  skali  miasta.  Zaobserwować  można  zjawisko  nieprawidłowego

parkowania wokół uczelni (m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Taylora/Taczaka), w tym

parkowania  niebezpiecznego  dla  otoczenia:  bezpośrednio  przy  przejściach  dla  pieszych

czy  w  obrębie  skrzyżowań.  Wokół  uczelni  zlokalizowane  są  duże,  ogólnodostępne  parkingi

wielopoziomowe:

• Avenida: 1500 miejsc (parking prywatny);

• Stary Browar: 1000 miejsc (parking prywatny);

• Rondo Kaponiera: 240 miejsc (parking miejski).

Bezpieczeństwo  ruchu  samochodowego  wokół  uczelni  ulega  powolnej  poprawie,  m.in.  dzięki

wprowadzeniu strefy Tempo 30 w centrum, uwzględniającej nie tylko fizyczne uspokojenie ruchu,

ale również wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych. Przemianie uległo dzięki temu otoczenie

Collegium  Altum,  na  czele  z  pobliskimi  skrzyżowaniami  ulicy  Powstańców  Wielkopolskich

z Kościuszki, a dalej Ratajczaka. 

Wyniki badań

Uniwersytet Ekonomiczny jest jedyną uczelnią, której studenci ani razu nie skorzystali z samochodu

podczas swoich dojazdów na uczelnię w ramach badania z dzienniczkami podróży. Można to wiązać

z jednej strony z niewielką próbą badawczą, ale z drugiej strony w przypadku badania ankietowego

71% studentów oświadczyło, że samochodem jeździ rzadziej niż raz w tygodniu. Lokalizacja uczelni

i  konkurencyjność  transportu  zbiorowego  może  sprawiać,  że  nawet  osoby  poruszające  się

samochodem w inne miejsca, rzadziej decydują się na wybór tego środka transportu w dojazdach

na zajęcia.

Komentarz autorski

Lokalizacja uczelni w ścisłym centrum Poznania przyczynia się do stosunkowo niskiej atrakcyjności

dojazdu samochodem, związanej z kongestią dróg i trudnością zaparkowania w sąsiedztwie uczelni.

Z  perspektywy  ruchu  samochodowego  szczególne  wyzwanie  stanowi  obecnie  poprawa

bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniu  ulicy  Święty  Marcin  i  Alei  Niepodległości.  Prowadzone  prace

planistyczne  w  ramach  Projektu  Centrum  mają  wiązać  się  z  przebudową  tego  węzła
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transportowego. Istotnym postulatem przy tej okazji będzie zwłaszcza wydzielenie skrętu w lewo

w relacji północ - wschód.

Ruch rowerowy

Stan zastany

Obszar  budynków  dydaktycznych  UEP  jest  otoczony  istniejącymi  oraz  planowanymi  trasami

z Programu Rowerowego Miasta Poznania: R2, R4 i Obw1. Infrastruktura uniwersytetu oraz trasy

z programu zostały pokazane na poniższej mapie:

Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html
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Poniższy rysunek przedstawia aktualną infrastrukturę rowerową:

Dojazd rowerem do poszczególnych budynków oraz komunikacja rowerowa pomiędzy budynkami

jest mocno utrudniona.

Gmach główny oraz budynek “B”, przy których zlokalizowano największy parking rowerowy uczelni,

znajdują się przy bardzo ruchliwej Al. Niepodległości, która pozbawiona jest drogi dla rowerów.

Można w związku z tym obserwować ruch rowerowy na chodniku pod uczelnią.

Budynek “C” oraz Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych znajdują się przy ulicy Towarowej,

której  nawierzchnia  jest  nierówna,  a  dodatkowym  utrudnieniem  jest  przebieg  torowiska

tramwajowego.

Przy Collegium Altum stojaki  rowerowe są ustawione na podeście, na który można tylko wejść

po schodach.

Budynki  Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu  sąsiadują  z  czterema stacjami  Poznańskiego

Roweru Miejskiego oraz strefą bezstacyjnych rowerów 4. generacji.

Wyniki badań

Żaden  ze  studentów  UEP  uczestniczących  w  badaniu  z  dzienniczkiem  nie  wykorzystał  roweru

w  swoich  podróżach  na  uczelnię.  W  badaniu  ankietowym  4%  studentów  UEP  deklarowało

poruszanie  się  rowerem  przynajmniej  3  razy  w  tygodniu,  a  kolejne  13%  raz  lub  dwa  razy

w tygodniu.
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Poznański Rower Miejski

Skorzystanie  z  Poznańskiego  Roweru  Miejskiego  zadeklarowała  ponad  jedna  czwarta  nowych

studentów UEP. Co zaskakujące, użytkownicy najbardziej pozytywnie oceniają jego niezawodność,

co  wyróżnia  ich  na  tle  innych  uczelni.  Bardziej  pozytywnie  oceniana  jest  również  intuicyjność

rozwiązań. Najniższe oceny otrzymał natomiast stan pojazdów, chociaż również w tym przypadku

studenci  UEP  przyznali  PRM  wyższe  noty  niż  inni.  Osoby,  które  dotychczas  nie  miały  okazji

przejechać  rowerami  miejskimi,  deklarują,  że  do  podjęcia  próby  skłonić  mogłoby  je  więcej

informacji o zasadach jego funkcjonowania (51%), dostępność rowerów PRM w innych miejscach

(47%)  i  praktyczne  przeszkolenie  (18%).  Pozytywne  oceny  na  temat  PRM,  w  duchu  wyników

ankiety, przebrzmiewały również w wywiadach ze studentami.

Komentarz autorski

Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Poznaniu  znajduje  się  w  centrum  miasta  i  z  perspektywy  ruchu

rowerowego  jest  to  niewątpliwa  zaleta.  Taka  lokalizacja  jest  korzystna  dla  wielu  studentów

zamieszkujących najbardziej zurbanizowane obszary miasta, ponieważ mają szansę szybko dotrzeć

na uczelnię, dzięki stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania.

Problemem  jest  niski  poziom  realizacji  Programu  Rowerowego  Miasta  Poznania  w sąsiedztwie

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Trasa oznaczona jako “R2”, która przebiega przez ulicę Św. Marcin, jest ściśle powiązana z realizacją

“Projektu Centrum”. Według stanu na koniec 2019 roku na trasie R2 oczekiwana jest przebudowa

na  odcinku  od  Ronda  Kaponiera  do  ul.  Kościuszki,  która  pozwoli  uzyskać  pełną  separację

infrastruktury  rowerowej.  Natomiast  problemem  “Projektu  Centrum”  jest  projekt  na  odcinku

od  ul.  Ratajczaka  do  al.  Marcinkowskiego,  gdzie  nie  będzie  możliwy  dwukierunkowy  ruch

rowerowy, a więc studenci dojeżdżający od wschodu będą mieli utrudniony dojazd na uczelnię –

będą  musieli  naddawać  drogi.  Z  kolei  od  zachodniej  strony  na  trasie  R2  wskazane  byłoby

uzupełnienie  brakującej  infrastruktury  rowerowej  na  ulicach  Zeylanda  i  Zwierzynieckiej,  która

połączyłaby bezpośrednio i bezpiecznie ulicę Bukowską i Rondo Kaponiera.

Trasa  oznaczona  na  powyższym  rysunku  jako  “Obw1”,  nazywana  też  “rowerową  obwodnicą”,

w sąsiedztwie Uniwersytetu Ekonomicznego przebiega ulicą Kościuszki. Kluczowymi problemami tej

trasy  jest  brak  dwukierunkowego  ruchu  na  odcinku  od  ulicy  Św.  Marcin  do  ulicy  Ratajczaka

oraz  konieczność  fizycznego  uspokojenia  ruchu.  Z  tego  powodu  dojazd  rowerem  na  uczelnię

od południa jest mocno utrudniony i niebezpieczny.

W sąsiedztwie Uniwersytetu Ekonomicznego zaplanowana jest także trasa “R4”, która przebiega

ulicą Powstańców Wielkopolskich. Jednak w chwili  obecnej na dużej części ulicy brakuje pasów
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rowerowych  oraz  równej  nawierzchni.  Realizacja  trasy  R4  znacząco  poprawi  bezpieczeństwo

studentów dojeżdżających na rowerach od strony Osiedla Św. Łazarz i dworca kolejowego Poznań

Główny.

Realizację Programu Rowerowego Miasta Poznania warto przeanalizować pod kątem możliwości

dojazdu  do  akademików  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Poznaniu.  Dojazd  rowerem

do  domów  studenckich  “Dewizka”  i  “Feniks”  na  Winogradach  jest  możliwy  niemal  w  całości

z  wykorzystaniem  infrastruktury  rowerowej  –  ostatnim  kluczowym  elementem  tej  trasy  była

budowa na początku 2019 roku skrzyżowania rowerowego u zbiegu ulic Solnej, Kulasa i Kościuszki.

Natomiast dojazd do domu studenckiego “Atol” na Górczynie jest skrajnie niebezpieczny z powodu

braku jakichkolwiek inwestycji rowerowych na ulicy Głogowskiej – według Programu Rowerowego

dojazd powinna zapewniać trasa R4. 

Z perspektywy ruchu rowerowego i dojazdów pod CEUE i budynek „C” potrzebny jest remont ulicy

Towarowej  lub  przebudowa  z  uwzględnieniem  potrzeb  komunikacji  rowerowej.  Z  kolei

przy budynkach znajdują się nieliczne stojaki rowerowe, do których dojazd jest utrudniony – brak

obniżonych krawężników.

Kompleks budynków uczelnianych w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Al. Niepodległości

nie  posiada  bezpośredniego  dwukierunkowego  połączenia  rowerowego  z  Collegium  Altum

i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – problemem są ulice Taylora i Kościuszki, które są

jednokierunkowe.  W  ramach  strefy  uspokojonego  ruchu  przewidywano  na  nich  wytyczenie

kontrapasów rowerowych, ale realizacja tych działań została zawieszona w 2017 r.

Zmiany  organizacji  ruchu  bardzo  ważne  z  punktu  widzenia  studentów  Uniwersytetu

Ekonomicznego  w  Poznaniu  poruszających  się  na  rowerach,  przedstawia  poniższy  rysunek

projektowy:
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Projekt organizacji ruchu przedstawiony przez ZDM Poznań w trakcie konsultacji społecznych w 2017 roku

Potrzebna jest zmiana lokalizacji stojaków pod Collegium Altum na poziom chodnika, warto byłoby

też obniżyć krawężniki  i  zbudować podjazd dla rowerzystów. Z kolei  Studium Praktycznej Nauki

Języków  Obcych  znajduje  się  przy  ul.  Taczaka,  która  jest  właśnie  remontowana.  Niestety

realizowany projekt uwzględnia małą liczbę stojaków rowerowych.

Ruch pieszy

Stan zastany

Budynki  Uniwersytetu  Ekonomicznego  zlokalizowane  są  w  centrum  miasta  w  rejonie

Al.  Niepodległości,  ul.  Towarowej,  ul.  Taczaka  i  ul.  Powstańców  Wielkopolskich.  Oznacza  to

skupienie  budynków  na  jednym  obszarze,  a  odległości  pomiędzy  obiektami  są  rzędu  kilkuset

metrów.  To  bardzo  dogodne  odległości  do  poruszania  się  pieszo.  W  najbliższym  sąsiedztwie

znajdują się zróżnicowane, atrakcyjne przestrzenie do poruszania się i spędzania czasu: np. Park im.

Karola  Marcinkowskiego  i  przebudowana  ulica  Święty  Marcin.  Okolica  wydziałów  przechodzi

rewitalizację  w ramach miejskiego Projektu Centrum,  co jeszcze  bardziej  zwiększy  atrakcyjność
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rejonu.  Przy  ulicy  Kościuszki,  w  sąsiedztwie  Collegium  Altum,  duża  część  chodnika  została

przeznaczona na parkowanie, podczas gdy po drugiej stronie chodnika całkowicie brak na odcinku

ponad 70 metrów.

Wyniki badań

Wśród podróży na i z uczelni odnotowanych w dzienniczkach tylko jedna miała charakter podróży

wyłącznie pieszej. Poziom satysfakcji z tej podróży został oceniony najwyżej (pełne zadowolenie).

Nawet podróże o długości  niewiele ponad 1 km były realizowane z wykorzystaniem transportu

zbiorowego.

Komentarz autorski

Chociaż studenci UEP objęci badaniem nie decydowali się na podróże wyłącznie piesze, to badanie

wskazuje na dłuższe dojścia do pojazdów komunikacji miejskiej niż w przypadku innych uczelni, i to

pomimo  bezpośredniego  sąsiedztwa  przystanków.  Tylko  jedna  osoba  uczestnicząca  w  badaniu

mieszka na Starym Mieście. Pozostałe miałyby do pokonania kilka kilometrów w jedną stronę.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zlokalizowany w sąsiedztwie willowego osiedla na Sołaczu oraz atrakcyjnych terenów zielonych
w zachodniej części miasta Uniwersytet Przyrodniczy to czwarta największa uczelnia w Poznaniu.
Obecnie  oferuje  ona  kształcenie  na  ośmiu  wydziałach,  prowadzących  łącznie  29  kierunków
studiów. 

Większość  budynków  uczelnianych  skupiona  jest  w  promieniu  600  metrów  od  skrzyżowania
ul. Niestachowskiej/Witosa (II rama komunikacyjna) i Wojska Polskiego, co zapewnia komfortową
komunikację wewnętrzną.
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Specyfika uczestników badania

Zachowania transportowe

Ponad 90% studentów Uniwersytetu Przyrodniczego na co dzień porusza się pojazdami miejskiej

komunikacji  zbiorowej,  a  97% przynajmniej  raz  w tygodniu.  Studenci  tej  uczelni  zdecydowanie

rzadziej  niż  inni  realizują  podróże  piesze.  71%  robi  to  przynajmniej  raz  w  tygodniu,  a  38%

przynajmniej trzy razy. To o niemal 20 punktów procentowych mniej niż średnia dla wszystkich

uczelni.  Kilkukrotnie  niższa  niż  na  niektórych  uczelniach  jest  ponadto  popularność  rowerów  –

zaledwie 4% korzysta z nich chociaż raz w tygodniu. Taki sam odsetek respondentów przyznaje się

do  korzystania  z  hulajnóg  elektrycznych.  Uniwersytet  Przyrodniczy  dzierży  natomiast

pierwszeństwo w kategorii korzystania z kolei i autobusów dalekobieżnych. Aż 46% studentów robi

to przynajmniej raz w tygodniu. Poziom użycia samochodów jest przeciętny, przekracza 20%.

Statystyki  odpowiedzi  studentów  UPP  na  pytanie:  "Jak  często  w  ciągu  tygodnia  korzystasz

z poszczególnych środków transportu?"

Oprac. własne
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Aspiracje

Studenci  Uniwersytetu  Przyrodniczego  najchętniej  korzystaliby  z  miejskiego  transportu

zbiorowego. Taką preferencję wskazuje 87% z nich i jest to poziom bliski średniej wśród wszystkich

studentów.  Na  tej  uczelni  zaobserwowano  najniższy  poziom  zainteresowania  podróżami

samochodem (35%), a wynik ten jest zbliżony do studentów UEP. Niski udział podróży pieszych

w codziennych zachowaniach odzwierciedla się również w sferze aspiracji. Interesują one mniej

niż  połowę  studentów,  niemal  20  punktów  procentowych  mniej  w  porównaniu  do  studentów

zlokalizowanego  w  centrum  Uniwersytetu  Ekonomicznego.  Analogiczne  zjawisko  można

zaobserwować w przypadku rowerów. 38% studentów zainteresowanych jest ich użytkowaniem,

a tylko 7% zdecydowanie zainteresowanych. Chęć korzystania z hulajnóg, skuterów, motorowerów

lub motocykli nie odbiega znacząco od średniej z innych uczelni.

Statystyki  odpowiedzi  studentów UPP na pytanie:  "Z jakich środków transportu najchętniej  byś
korzystał(-a) podczas dojazdów na uczelnię?"

Oprac. własne

Źródła i cele podróży

Według danych pochodzących z dzienniczków podróży studenci UPP poddani badaniu podróżują

na lub z uczelni głównie z osiedli: 

• Górczyn – 17,7%

• Jeżyce – 16,1%

• Rataje – 11,3%

Udział podróży spoza Poznania na uczelnię lub z uczelni poza Poznań stanowił 8,1%.
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Transport zbiorowy

Stan zastany

W sąsiedztwie Kampusu UPP poprowadzona jest trasa tramwajowa obsługiwana przez linie 9 i 11.

W  dni  robocze  w  godzinach  szczytu  linia  numer  9  porusza  się  w takcie  dziesięciominutowym

(z  wyjątkami).  W  godzinach  wieczornych  zastosowano  takt  dwudziestominutowy.  Przystanek

tramwajowy  znajduje  się  na  wschodnim  krańcu  Kampusu.  Dojście  z  niego  do  budynków

w zachodniej części Kampusu UPP zajmuje kilkanaście minut. 

W  związku  z  tą  sytuacją  dla  uczelni  ogromne  znaczenie  ma  transport  autobusowy  z  liniami

poprowadzonymi  ulicami  Niestachowską-Witosa  oraz  Wojska  Polskiego.  Poprowadzono  tam  6

dziennych  linii  miejskich  (160,  164,  182,  191,  193,  195).  Nie  zapewniają  one  bezpośredniego

wjazdu do ścisłego centrum, ale ułatwiają poruszanie się w obrębie Kampusu i dojazd do węzłów

przesiadkowych przy liniach tramwajowych. Najpopularniejsza wśród studentów linia autobusowa

nr 182 w godzinach szczytu jeździ nawet co 12 minut. Na jej punktualność negatywnie wpływa

jednak długa trasa poprowadzona przez często zakorkowane ulice.

Najmniej dostępny transportem zbiorowym jest budynek Biocentrum przy ul. Dojazd. Znajduje się

on niemal kilometr od przystanku tramwajowego. W jego bezpośrednim sąsiedztwie porusza się

linia nr  170,  przy czym brak jest  na niej  kursów poza dniami roboczymi, a nawet w godzinach

szczytu podjeżdża na przystanek co dwadzieścia minut.

Budynki uczelniane są zlokalizowane poza bezpośrednim zasięgiem kolei. Tylko linia nr 11 zapewnia

bezpośredni  dojazd  do  dworca  głównego  PKP  w  rozkładowym  czasie  14  minut,  jednak

w  godzinach  szczytu  porusza  się  ona  w  takcie  dwudziestominutowym.  W  godzinach  około

południa, kiedy wielu studentów zaczyna lub kończy zajęcia, ta częstotliwość jest jeszcze niższa.

Dojazd transportem zbiorowym na uczelnię

W  badaniu  pogłębionym  wśród  środków  transportu  wykorzystywanych  przez  studentów

Uniwersytetu Przyrodniczego do dojazdów na uczelnię tramwaje stanowią zaledwie 39%, najmniej

w całej  zbadanej  grupie.  Wyższy okazuje  się  zarazem udział  autobusów,  sięgający niemal  43%,

co z kolei stanowi rekord wśród wszystkich grup studentów.

Średni czas dojścia studentów UPP na tramwaj lub autobus, jaki został wyliczony w wyniku badania

pogłębionego, wynosi nieco ponad 3,5 minuty (przy odchyleniu standardowym 3,13).
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Podczas  badania  studenci  mogli  wskazać,  jakimi  liniami  tramwajowymi  i  autobusowymi  mogą

dojeżdżać  na  swoją  uczelnię.  Zdecydowanie  najwięcej  wskazań  miały  linie  tramwajowe

przejeżdżające  obok  kampusu:  11  i  9.  Nieco  mniej  osób  pisało  o  linii  autobusowej  nr  182.

Na kolejnych pozycjach, z ponad dwukrotnie mniejszą liczbą wskazań, znajdują się linie: 164, 191

i 193. Uniwersytet Przyrodniczy jest jedyną badaną uczelnią, w przypadku której linie autobusowe

mają tak duże znaczenie. Położenie budynków względem sieci autobusowej i tramwajowej w pełni

to jednak wyjaśnia.

Ocena transportu zbiorowego na terenie Miasta Poznania

Spośród  czterech  największych  uczelni  to  studenci  Uniwersytetu  Przyrodniczego  najbardziej

krytycznie  oceniają  każdy  z  czynników  cechujących  transport  zbiorowy  w  Poznaniu.  Studenci

oceniali  różne czynniki  w skali  od 1 (bardzo źle)  do 10 (znakomicie).  50% przeciętnych głosów

we wszystkich kategoriach (odchylenia od mediany o 25% w górę i w dół) mieści się w przedziale

od 4 do 7. Najlepiej ukształtowany w tej grupie jest rozkład ocen dostępności, ujmującej bliskość

przystanków  i  dostosowanie  pojazdów.  Najbardziej  krytycznie  oceniana  jest  wygoda.  80%

przeciętnych głosów mieści się w przedziale od 3 do 7, przy medianie na poziomie 5.

Kluczowe czynniki przy wyborze transportu zbiorowego

Dla  studentów  Uniwersytetu  Przyrodniczego  najważniejszymi  czynnikami  wyboru  transportu

zbiorowego są: częstotliwość kursowania (63% studentów), punktualność (56%), bezpośredniość

lub dobre skomunikowanie bez uciążliwych przesiadek (53%), dostępność (48%) czy ceny biletów

(45%). Najmniejszą wagę przykładają oni do jakości taboru (3%). Można dostrzec, iż na tle innych

uczelni  oczekiwania  względem transportu  zbiorowego są  wśród  studentów UPP nieco  bardziej

zróżnicowane.  Pomimo  największej  liczby  wskazań  kryterium  częstotliwości,  jest  to  najniższy

poziom  wśród  wszystkich  uczelni.  Podobną  obserwację  można  poczynić  w  przypadku

bezpośredniości  lub  dobrego  skomunikowania.  Dużo  niższą  wagę  niż  studenci  innych  uczelni

studenci  UPP  przykładają  do  czasu  podróżowania  (33%),  za  to  wyróżniają  się  pod  względem

cenienia  dostępności  komunikacji  miejskiej,  wrażliwości  na  ceny  biletów  czy  bezpieczeństwa

osobistego.
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Statystyki odpowiedzi studentów UPP na pytanie: "Co ma dla Ciebie istotne znaczenie przy wyborze

komunikacji miejskiej zamiast innych środków transportu, niezależnie od tego, czy poruszasz się nią

na co dzień?"

Oprac. własne

Wydatki na korzystanie z transportu zbiorowego w Poznaniu

Dwie  trzecie  studentów  Uniwersytetu  Przyrodniczego  deklaruje,  iż  wydaje  na  korzystanie

z transportu zbiorowego w Poznaniu od 26 do 45 zł miesięcznie. Dla porównania wśród studentów

UEP wskaźnik  ten wynosi  poniżej  20%.  Ok.  25% zbadanych studentów UPP wydaje  na miejski

transport więcej niż 45 zł. O ile grupa ta swoje koszty ocenia przeciętnie (ani wysokie, ani niskie),

to w porównaniu do innych uczelni nieco więcej osób ocenia je jako niskie. Za najbardziej korzystną

dla siebie ofertę ZTM w Poznaniu ok. 78% studentów wskazuje bilet semestralny. Ok. 8% wskazuje

tPortmonetkę.  Po niecałe 10% wskazuje inne bilety długookresowe na sieć oraz  tPortmonetkę.

Na tle innych uczelni dobór produktów nie wyróżnia się.

Wywiady

Podczas rozmów ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego powtarzają się następujące oceny:

• opóźnienia w ruchu autobusów i tramwajów utrudniające zaplanowanie podróży, w tym

przesiadek;

• przepełnienie w autobusach (nikt nie wspominał o przepełnieniu tramwajów);

• wypadające kursy autobusów (linia 182);
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• wiele  zgłoszonych problemów w zakresie  funkcjonowania transportu zbiorowego (PEKA,

w  tym  tPortmonetka,  informacje  o  biletach  na  stronie  internetowej,  strefy  biletowe,

uprawnienia do zniżek dla osób zaczynających studia);

• trudności w poruszaniu się transportem zbiorowym w obrębie aglomeracji.

Komentarz autorski

Poziom skomunikowania uczelni w skali  miasta można ocenić jako przeciętny, natomiast w skali
aglomeracji Uniwersytet Przyrodniczy można ocenić jako trudno dostępny transportem zbiorowym.

Szczególnie niekorzystnie wypada budynek Biocentrum przy ul. Dojazd, który jest niemal kilometr
od przystanku tramwajowego, a możliwości bezpośredniego dojazdu autobusem ma ograniczone.

Istnieje  potencjał  w  zakresie  poprawy  skomunikowania  uczelni  z  koleją  dzięki  rozbudowie
Poznańskiego  Węzła  Komunikacyjnego.  Rozważane  lokalizacje  przystanku  kolejowego  na  linii
kolejowej nr 351, który miałby znaleźć się między osiedlami Jeżyce i Sołacz, znajdują się w 15-20-
minutowej  strefie  dojścia  do  centralnej  części  Kampusu  UPP.  Szereg  budynków  uczelnianych
znajduje  się  jednak  bliżej  tej  linii  kolejowej.  W  przypadku  ewentualnej  lokalizacji  nad  ulicą
Niestachowską nawet w strefie poniżej 10 minut.

Z perspektywy uczelni należałoby ocenić jako bardziej korzystny dla przyszłego powiązania z koleją
właśnie  wariant  z  przystankiem  kolejowym  nad  ul.  Niestachowską,  a  nie  przy  ul.  Kościelnej.
Przy ulicy Niestachowskiej znajduje się gotowa i bardzo atrakcyjna infrastruktura rowerowa, która
pozwalałaby  na  rozwój  transportu  multimodalnego  w  dojazdach  na  zajęcia  (łączone  przejazdy
koleją i rowerami). Studenci w kilka minut mogliby dotrzeć z przystanku kolejowego do większości
budynków Uniwersytetu Przyrodniczego.

Ruch samochodowy

Stan zastany

Kampus uczelni rozlokowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie II ramy komunikacyjnej w Poznaniu,

wokół  dwupoziomowego  węzła  Niestachowska-Wojska  Polskiego.  Wzdłuż  budynków  prowadzi

poszerzony odcinek ulicy Wojska Polskiego. 

Wokół  budynków  uczelnianych  znajduje  się  wiele  otwartych  parkingów,  na  których  parkuje

po kilkadziesiąt aut. Największe parkingi znajdują się na wschodnim i zachodnim krańcu osiedla,

przy  ulicach  Wołyńskiej,  Wojska  Polskiego  i  Dojazd.  Z  każdego  z  nich  może  skorzystać  niemal
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200 pojazdów. Otoczenie uczelni nie zostało objęte strefą płatnego parkowania. Szczególny kłopot

dotyczący nielegalnego parkowania dotyczy ulicy Szydłowskiej w jej zachodniej części.

Wyniki badań

W skali od 1 (jestem zdecydowanie niezadowolony z podróży) do 5 (jestem w pełni zadowolony
z podróży)  studenci  oceniali  na bieżąco swoje podróże w dzienniczkach.  Średnia ocen podróży
z  wykorzystaniem  samochodów  wynosiła  4,71,  a  więc  wyżej  niż  podróże  piesze  oraz  podróże
miejskim  transportem  zbiorowym.  Studenci  UPP  oceniali  swoje  podróże  samochodem  wyżej
niż studenci innych uczelni.

Większość  odnotowanych  podróży  samochodem  wśród  tej  grupy  dotyczyła  przejazdów  spoza
granic  Poznania,  a  podróże  w  granicach  miasta  dotyczyły  dojazdu  na  jego  obrzeża.  Część
z przejazdów była łączona z dojazdem transportem zbiorowym.

Wśród  środków  transportu  wykorzystywanych  przez  studentów  Uniwersytetu  Przyrodniczego

uczestniczących w badaniu do dojazdów na uczelnię samochody stanowią 7,4% i  jest  to wynik

znacznie powyżej przeciętnej.

Komentarz autorski

Poza godzinami szczytu warunki dojazdu samochodem można ocenić jako komfortowe, zwłaszcza

z perspektywy zachodniej i północnej części miasta.

Otoczenie uniwersytetu można ocenić jako stosunkowo bezpieczne dla ruchu samochodowego.

Najmniej bezpieczne skrzyżowania zostały osygnalizowane:

• Niestachowska/Wojska Polskiego;

• Wojska Polskiego/Wołyńska.

Warunki  terenowe w tych  miejscach  wykluczają  zastosowanie  alternatywnego rozwiązania  bez

dużej przebudowy infrastruktury.

Ruch rowerowy

Stan zastany

Na  poniższym  rysunku  można  zapoznać  się  z  trasami  z  Programu  Rowerowego  (R3,  R6  i  Obw2)

oraz lokalizacją budynków Uniwersytetu Przyrodniczego (czerwone kropki to lokalizacje zarówno budynków

dydaktycznych i akademików):
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Program Rowerowy Miasta Poznania - mapa: http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html

Widoczna  na  powyższym rysunku  trasa  R6  to  rowerowe połączenie  w  kierunku  centrum miasta,  która

praktycznie w całości istnieje (w drugą stronę, czyli do Strzeszyna, trasa urywa się). 

Trasa  rowerowa  Obw2  w  sąsiedztwie  Uniwersytetu  Przyrodniczego  przebiega  ulicami  Niestachowską

i  Witosa,  stanowiąc  ważne  połączenie  północ-południe.  Na  południe  od  ulicy  Szydłowskiej  trasa  Obw2

znajduje się po obu stronach szerokiej arterii, a na północ od Szydłowskiej przebiega tylko po zachodniej

stronie arterii. 

Ostatnia z widocznych tras na powyższym rysunku to R3 wzdłuż ulicy Mieszka I. Chociaż zaznaczone punkty

(domy  akademickie  i  budynek  wydziału)  wydają  się  znajdować  tuż  przy  trasie  R3,  to  w  rzeczywistości

oddziela je głęboki wykop, w którym biegnie linia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Brak jest zjazdu z trasy

R3 w ulicę Piątkowską.
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Na poniższym rysunku pokazano istniejącą infrastrukturę rowerową w sąsiedztwie budynków dydaktycznych

i domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

Mapa infrastruktury rowerowej w Poznaniu - Portal SIP, GEOPOZ: http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/10/rowery

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  budynków  dydaktycznych  przy  ulicy  Wojska  Polskiego  (skrzyżowanie

z Wołyńską) istnieje jedna stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego, natomiast druga stacja PRM znajduje się

w  sąsiedztwie  domów  akademickich  przy  ulicy  Nasiennej  (skrzyżowanie  z  Piątkowską).  Ponadto

w niedalekiej odległości znajdują się strefy wypożyczeń rowerów miejskich 4. generacji. A zatem dostępność

rowerów miejskich dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu można ocenić jako dobrą.

Wyniki badań

Żaden  ze  studentów  UPP  uczestniczących  w  badaniu  z  dzienniczkiem  nie  wykorzystał  roweru

w  swoich  podróżach  na  uczelnię.  W  badaniu  ankietowym  1%  studentów  UPP  deklarowało

poruszanie  się  rowerem  przynajmniej  3  razy  w  tygodniu,  a  kolejne  3%  raz  lub  dwa  razy

w tygodniu. Wyniki te są znacząco niższe niż w przypadku innych uczelni.

Poznański Rower Miejski

Skorzystanie  z  Poznańskiego  Roweru  Miejskiego  zadeklarowało  18%  nowych  studentów

Uniwersytetu  Przyrodniczego.  Jest  to  najmniej  wśród  studentów  dużych  uczelni.  Użytkownicy

najbardziej pozytywnie oceniają jego dostępność. Stan pojazdów z kolei, podobnie jak na innych

uczelniach, oceniany jest najniżej.
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Osoby, które dotychczas nie miały okazji przejechać rowerami miejskimi, deklarują, że do podjęcia

próby skłonić mogłoby je więcej informacji o zasadach jego funkcjonowania (61%, nieco więcej

niż na innych uczelniach), dostępność rowerów PRM w innych miejscach (51%) i poprawa stanu

pojazdów (19%). Nieco mniej osób niż na innych dużych uczelniach oczekuje przeszkolenia z obsługi

i jazdy rowerem po mieście (14%, 12 punktów procentowych mniej niż wśród studentów PP).

Komentarz autorski

Z  perspektywy  ruchu  rowerowego  lokalizacja  Uniwersytetu  Przyrodniczego  jest  atrakcyjna  tylko

dla  studentów  mieszkających  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  wymienionych  osiedli.  Dojazd  rowerem

z dalszych punktów miasta w dużej mierze jest uzależniony od kompletności tras rowerowych.

Z trasy R6 należy poprawić zjazd w kierunku głównych budynków uczelni przez ulicę Wołyńską. Obecnie

zjazd z drogi dla rowerów jest jedynie możliwy przy skrzyżowaniu z ulicami Wołyńską i Małopolską poprzez

przecięcie torowiska tramwajowego z naruszeniem oznakowania drogowego.

Z perspektywy lokalizacji Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego i Biocentrum dużym mankamentem trasy

Obw2 jest brak rowerowego połączenia obu stron arterii na wysokości ulicy Szydłowskiej - istnieje tam tylko

kładka dla pieszych wyposażona w schody,  bez ramp najazdowych.  Na wysokości  biblioteki  trasa Obw2

w  2019  roku  została  wyremontowana  dzięki  środkom  z  Poznańskiego  Budżetu  Obywatelskiego,  jednak

problemem nadal jest brak oświetlenia w kierunku ulicy Wojska Polskiego.

W  ramach  Poznańskiego  Budżetu  Obywatelskiego  w  2017  roku  powstała  koncepcja  trasy  rowerowej

“Promenada Winiary”, która miała przebiegać ulicami Szydłowską i Winiarską - z niejasnych przyczyn projekt

porzucono.  Gdyby  jednak  zdecydowano  się  kontynuować  ten  projekt,  byłyby  dużym  udogodnieniem

dla studentów dojeżdżających na rowerach od strony osiedla Bonin.  Jego naturalną kontynuacją byłaby

infrastruktura rowerowa w ciągu ulicy Wołyńskiej aż do drogi dla rowerów w Parku Sołackim.

Na  ulicy  Wojska  Polskiego  brakuje  inwestycji  w rozwój  infrastruktury  rowerowej  –  zarówno na  zachód

względem ulicy Niestachowskiej  oraz na wschód. Obecnie droga dla rowerów na ulicy Wojska Polskiego

urywa  się  przed  przystankiem  autobusowym  “Uniwersytet  Przyrodniczy”  w  taki  sposób,  że  brakuje

możliwości zjazdu na ul. Wołyńską lub kontynuacji jazdy w kierunku ulicy Piątkowskiej. Natomiast budowa

nowej drogi dla rowerów na ulicy Wojska Polskiego w kierunku Strzeszyna umożliwiłaby skomunikowanie

pozostałych budynków uczelni.

Kolejny problematyczny obszar znajduje się w sąsiedztwie domów akademickich przy ulicy Piątkowskiej.

Po  pierwsze  brakuje  przedłużenia  drogi  dla  rowerów  w  kierunku  ulicy  Mieszka  I,  a  po  drugie  brak

bezpiecznego dojazdu w kierunku wydziałów uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. Dlatego należałoby wziąć

pod uwagę wprowadzenie uspokojenia ruchu na ulicach Szydłowskiej, Koronnej i Sokoła, na których obecnie

często kierowcy samochodów jadą z nieprzepisową prędkością.

Krytycznie  można  ocenić  realizację  budynku  Biocentrum,  do  którego  prowadzi  bardzo  wąski  chodnik

od strony ulicy Witosa - w tym miejscu zdecydowanie zabrakło wytyczenia drogi dla rowerów.
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W otoczeniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie stwierdzono istnienia dobrze zorganizowanych

parkingów  rowerów,  a  jedynie  w  niektórych  miejscach  można  było  spotkać  stojaki  rowerowe,  których

konstrukcja nie zapewniała możliwości bezpiecznego przypięcia roweru.

Ruch pieszy

Stan zastany

Większość  budynków  kampusu  Uniwersytetu  Przyrodniczego  zlokalizowana  jest  wzdłuż  ulicy

Wojska Polskiego. Wydziały znajdujące się na zachód od ulicy Witosa posiadają szczątkową i bardzo

zaniedbaną  infrastrukturę  pieszą.  Przy  ogrodzeniu  znajduje  się  wąski,  zniszczony  i  często

zastawiony samochodami chodnik, obok którego znajduje się parking o nawierzchni gruntowej.

Cała  przestrzeń  jest  nieprzyjazna  pieszym,  a  w  szczególności  niepełnosprawnym.  Dojścia  na

przystanki komunikacji miejskiej są utrudnione.

Fot. własna
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Fot. własna

Cześć wschodnia kampusu to komunikacja wzdłuż ul. Wojska Polskiego i ul. Wołyńskiej.

Ulica Wojska Polskiego na odcinku od ul. Witosa do Wołyńskiej posiada chodniki po obu stronach,

przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.

Przy  ul.  Wołyńskiej  znajduje  się  przystanek  tramwajowy  Uniwersytet  Przyrodniczy.  Dojścia

z przystanku na teren kampusu są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Chodniki są wąskie i z wysokimi krawężnikami.

Na samym terenie kampusu wiele dojść to zniszczone, wąskie chodniki. W wielu miejscach znajdują

się  schody.  Najkrótsze  ciągi  komunikacyjne  nie  są  dostosowane  do  poruszania  się  osób

niepełnosprawnych.  Lokalizacja  miejsc  do  parkowania  dla  osób  niepełnosprawnych  jest

przypadkowa.  Dojście  lub  dojazd  na  wózku  wymaga  pokonywania  krawężników  i  schodów

bez ramp.

Infrastruktura  uczelniana  zlokalizowana  jest  również  przy  ul.  Piątkowskiej,  w  pobliżu  węzła

komunikacyjnego  PST  Słowiańska.  Trasa  Poznańskiego  Szybkiego  Tramwaju  umożliwia  sprawny

dojazd do centrum miasta i dworca Poznań Główny. Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa z węzłem

komunikacyjnym dojście do niego jest utrudnione. Najkrótsza droga prowadzi przez parking sklepu

Biedronka i przez barierki rampy na przystanku PST.
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Fot. własna

Wyniki badań

Żaden ze studentów UPP uczestniczących w badaniu z dzienniczkiem nie podróżował na uczelnię

wyłącznie  pieszo.  W  badaniu  ankietowym  39%  studentów  UPP  deklarowało  podróże  piesze

przynajmniej 3 razy w tygodniu, a kolejne 32% raz lub dwa razy w tygodniu. Nawet te wyniki jednak

są znacząco niższe niż w przypadku innych uczelni.

Komentarz autorski

Należy odnotować, że studenci UPP nie tylko rzadziej niż studenci pozostałych uczelni poruszają się
pieszo, ale również znacznie rzadziej są takimi podróżami w ogóle zainteresowani. Tak duża różnica
nastawienia jest  zaskakująca.  Mimo niedogodności  w obrębie samego Kampusu UPP,  otoczenie
osiedla Sołacz, bliskość bardzo atrakcyjnych terenów zielonych mogłyby sprzyjać zainteresowaniu
podróżami pieszymi. Z drugiej strony w zasięgu typowej podróży pieszej brakuje celów podróży
atrakcyjnych dla studentów.
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Rekomendacje

Transport zbiorowy w obrębie miasta

1. Kampus  Nieszawska:  należałoby  rozważyć  poprowadzenie  nowej  linii  autobusowej

obsługiwanej przez mikrobusy, która poruszałaby się między ulicą Warszawską przez ulicę

Nieszawską do rejonu stacji Poznań Wschód.

2. Kampus  Morasko:  sprawna  obsługa  wschodniej  części  kampusu  mogłaby  być  najlepiej

realizowana  przez  przedłużenie  projektowanej  linii  tramwaju  na  Naramowice  zgodnie

z  istniejącymi  koncepcjami  za  linię  torów  kolejowych  znajdujących  się  w  sąsiedztwie.

Doraźnym  rozwiązaniem  mogłoby  być  natomiast  zwiększenie  częstotliwości  kursów

autobusów  dojeżdżających  bezpośrednio  od  trasy  PST  (przystanek  Szymanowskiego)

na ulicę Dzięgielową bez czasochłonnego objeżdżania zachodniej części kampusu Morasko.

3. Kampus Śródmieście: z perspektywy lokalizacji Wydziału Prawa i Administracji korzystnym

byłoby  wprowadzenie  w  życie  koncepcji  linii  tramwajowej  wzdłuż  ulicy  Solnej

i  Nowowiejskiego  aż  do  ul.  Pułaskiego  z  przystankiem  przy  skrzyżowaniu

z  Al.  Niepodległości.  Dojście  z  budynku  uczelni  na  najbliższy  przystanek  tramwajowy

skróciłoby się dzięki temu z ponad 700 metrów do wartości poniżej 400.

4. Kampus  Ogrody:  rekomenduje  się  lepsze  wydzielenie  torowiska  tramwajowego

na ul. Dąbrowskiego na terenie osiedla Jeżyce, zwłaszcza w rejonie Rynku Jeżyckiego, w celu

poprawy  punktualności  i  sprawności.  W  przypadku  przebudowy  ulicy  przyspieszenie

wymiany pasażerów można osiągnąć przez zastosowanie antyzatok na Rynku Jeżyckim.

5. Uniwersytet  Przyrodniczy:  z  perspektywy Uniwersytetu Przyrodniczego wskazane byłoby,

aby przystanek kolejowy między Jeżycami  a  Sołaczem powstający w ramach rozbudowy

Poznańskiego  Węzła  Kolejowego został  ulokowany  przy  ulicy  Niestachowskiej,  a  w  jego

sąsiedztwie  zaplanowano  stację  rowerów  miejskich  i  monitorowane  stojaki  rowerowe.

Powyższe  zdecydowanie  poprawiłoby  dostępność  zachodniej  części  kampusu  uczelni

dla osób dojeżdżających spoza Poznania oraz innym mieszkającym w zasięgu kolei.
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Poznański Rower Miejski

1. Rekomendowane  jest  wzmocnienie  kontroli  operatora  PRM  w  celu  poprawy  stanu

pojazdów. W gronie studentów panuje powszechna negatywna ocena systemu rowerów

miejskich w tym względzie.

2. Zwiększenie  popularności  PRM  możliwe  byłoby  przez  lepsze  dotarcie  z  informacją

o  zasadach  jego  funkcjonowania  do  grupy  nowych  mieszkańców  miasta.  Braki  w  tym

względzie wskazywało 30% respondentów niekorzystających z systemu.

3. Można zaobserwować, że dla systemu PRM ogromne znaczenie ma dostępność rowerów.

Osoby  korzystające  z  niego  oceniają  ją  stosunkowo  pozytywnie,  zapewne  mając  go

w sąsiedztwie, a równocześnie ten czynnik jako kluczową barierę wskazuje 26% spośród

studentów  niekorzystających  z  systemu.  Rekomenduje  się  w  związku  z  tym  dalsze

monitorowanie popularności różnych lokalizacji. Potencjał alternatywnych miejsc pod stacje

trzeciej generacji można obecnie łatwiej sprawdzić dzięki wprowadzeniu rowerów 4G.

4. Aż  23%  nowych  studentów  liczyłoby  na  możliwość  praktycznych  szkoleń  (np.  z  jazdą

po  Poznaniu  lub  dotyczących  obsługi  PRM).  Należałoby  rozważyć  tego  typu  działanie.

W  przypadku  samej  obsługi  PRM  można  je  powiązać  z  edukacją  dotyczącą  korzystania

z PEKI.

Ruch samochodowy

1. Centrum:  rekomenduje  się  ograniczenie  wjazdu  do  ścisłego  centrum  za  linię  Alei

Niepodległości,  w  tym  zwłaszcza  jeden  pas  na  ul.  Święty  Marcin  od  Al.  Niepodległości

do Kościuszki  -  przyczyniłoby się  to do przekierowania ruchu dojazdowego na istniejące

duże parkingi  (m.in. przy Kaponierze),  poprawy funkcjonowania skrzyżowania ulic Święty

Marcin i Al. Niepodległości oraz poprawy jakości przestrzeni i warunków dla ruchu pieszego

w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2. Centrum:  należałoby  rozważyć  opracowanie  szerszej  koncepcji  zmiany  organizacji  ruchu

i  parkowania  na  ulicy  Kościuszki  między  Świętym  Marcinem  a  ulicą  Ratajczaka,  wraz

z  uwzględnieniem  ulicy  Taylora;  istnieje  możliwość  równoczesnego  poprawienia

bezpieczeństwa, zwiększenia liczby legalnych miejsc parkingowych i zwiększenia przestrzeni

przeznaczonej na inne funkcje, ale wymaga to zarazem ograniczenia tranzytowej roli ulicy

Kościuszki.  Rekomendowane  jest  równocześnie  fizyczne  uniemożliwienie  nielegalnego

70



parkowania na ciągach pieszych, przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach wokół UEP,

w tym zwłaszcza w rejonie ulicy Kościuszki i Taylora.

3. Kampus  Piotrowo:  należałoby  rozważyć  uniemożliwienie  lub  ograniczenie  ruchu

tranzytowego  przez  wnętrze  Kampusu,  np.  przez  przecięcie  ruchu  na  ul.  Piotrowo

(ograniczenie  jej  roli  do  parkingowej  i  przesunięcie  ruchu  na  ulicę  Kórnicką)

lub przekształcenie jej w ulicę jednokierunkową z ruchem z południa na północ. Na bieżąco

konieczne jest zabezpieczenie słupkami pasów zieleni i obszarów skrzyżowań w otoczeniu

kampusu.

4. Kampus  Piotrowo:  wskazane  byłoby  rozważenie  organizacji  parkingu  na  przedłużeniu

ul. Świętego Rocha w kierunku centrum (przy dojeździe do Mostu Św. Rocha).

Ruch rowerowy

1. Centrum: z perspektywy obsługi ruchu rowerowego na kilka poznańskich uczelni kluczowe

znaczenie  miałaby  realizacja  brakujących  elementów  przewidzianej  w  Programie

Rowerowym trasy Obw1, tzw. rowerowej obwodnicy centrum, zwłaszcza na odcinku między

ul. Ratajczaka i Świętym Marcinem. Prowadzi ona tam między budynkami dydaktycznymi

Uniwersytetu Ekonomicznego, w sąsiedztwie Collegium Novum UAM, ale też obok Wyższej

Szkoły Bankowej. Ma ona również potencjał poprawy dojazdu na inne uczelnie i znaczące

zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ogóle podróży na terenie miasta.

2. Kampus  Morasko:  rekomenduje  się  uzupełnienie  zapisanej  w  ramach  Programu

Rowerowego  trasy  radialnej  R3  na  odcinku  północnym,  który  łączy  kampus  Morasko

z  centrum  miasta.  Kluczowe  znaczenie  miałoby  połączenie  okolic  Mostu  Teatralnego

ze skrzyżowaniem ulic Słowiańska/Mieszka I, ale należałoby również wzdłuż ulic Mieszka I

i  Szeligowskiego  na  istniejącej  trasie  dokończyć  wymianę  nawierzchni  na  asfaltową,

a po drugiej stronie ciągu ulic zbudować nową drogę dla rowerów o mniejszej kolizyjności

z ruchem pieszym.

3. Kampus Morasko:  rekomenduje się  przyspieszenie prac planistycznych dotyczących trasy

radialnej  P5  na  odcinku  północnym,  która  prowadzi  do  wschodniej  części  kampusu

Morasko. Kluczowe znaczenie będzie mieć odcinek od ulicy Błażeja do ulicy Krygowskiego.

4. Kampus Ogrody: obsługa kampusu UAM na Szamarzewie wymagałaby uzupełnienia trasy

radialnej  R1  na  ulicy  Dąbrowskiego  na  terenie  osiedla  Jeżyce.  Obecna  koncepcja

modernizacji  linii  tramwajowej  nie  przewiduje  ciągłości  drogi  dla  rowerów  od  Mostu
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Teatralnego  do  ulicy  Żeromskiego  nawet  na  szerokim  odcinku  ulicy  od  Wawrzyniaka

do Żeromskiego.

5. Collegium Iuridicum Novum: dla ruchu z kierunku północnego i zachodniego rekomenduje

się  wytyczenie  rowerowego połączenia  między  Wydziałem Prawa i  Administracji  a  ulicą

Przepadek, gdzie poprowadzona jest trasa radialna R6, a dla ruchu z kierunku południowego

i  wschodniego  udrożnienie  bezpiecznego  przejazdu  od  ulicy  Kulasa  przez  ulicę  Świętej

Barbary pod budynek Collegium Iuridicum Novum.

6. Kampus Piotrowo: rekomendowana byłaby modernizacja  dróg dla  rowerów wzdłuż ulicy

Kórnickiej zgodnie z zapisami Programu Rowerowego. Powinny one być po obu stronach

dwukierunkowe,  z  nawierzchnią  asfaltową  i  wyraźną  separacją  od  ruchu  pieszego.

Wskazana  byłaby  ponadto  poprawa warunków dojazdu między  budynki  uczelniane,  być

może z wyznaczeniem drogi dla rowerów w kierunku Centrum Wykładowego.

7. Centrum:  rekomenduje  się  dopuszczenie  dwukierunkowego ruchu  rowerowego  na  całej

długości  ulicy  Strzeleckiej,  co  poprawiłoby  przejazd  między  Wydziałem  Inżynierii

Zarządzania a Akademią Wychowania Fizycznego i Ratajami. Brakujący odcinek jest między

ulicą Zieloną a Krakowską. Wg Programu Rowerowego przebiega tamtędy centralny odcinek

radiala R2.

8. Centrum: w zachodniej części Starego Miasta obok planowanych działań rekomenduje się

przeprowadzenie remontu ulicy Towarowej z uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego,

wprowadzenie kontrapasa na ulicy Taylora oraz rowerowego wjazdu do centrum od Mostu

Dworcowego  przez  ulicę  Powstańców  Wielkopolskich  pod  Collegium  Altum  i  Collegium

Novum.

9. Uniwersytet Przyrodniczy: rekomenduje się stworzenie koncepcji  połączenia rowerowego

na ulicy Wołyńskiej (łącznik trasy R6 z budynkami dydaktycznymi przy Wojska Polskiego).

Należałoby rozważyć realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego tak,

aby zapewnić bezpieczny i komfortowy dojazd do wszystkich budynków kampusu. Wzdłuż

ulicy  Piątkowskiej  istniejący  ciąg  rowerowy  należałoby  przedłużyć  w  kierunku  centrum.

Konieczna  jest  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  rowerowego  na  ulicach:  Szydłowskiej,

Koronnej  i  Sokoła.  Na  trasie  Obw2  po  stronie  biblioteki  Uniwersytetu  Przyrodniczego

powinno zostać wybudowane oświetlenie.

10.Parkingi  rowerowe: rekomenduje się rozbudowę parkingów rowerowych pod budynkami

dydaktycznymi  oraz  równoczesną  wymianę  wszystkich  stojaków  typu  "wyrwikółko"

na stojaki U-kształtne.
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Ruch pieszy

1. Kampus Morasko: konieczna jest rozbudowa układu dojść z pętli autobusowo-tramwajowej

Os.  Jana  III  Sobieskiego  na  kampus  Morasko,  z  uwzględnieniem  znaczących  poszerzeń

i wprowadzenia chodnika w miejscach przedeptów. Rekomenduje się dostosowanie całej

infrastruktury do obowiązujących Standardów Dostępności.

2. Centrum: należałoby podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu z bardzo dużą

awaryjnością schodów ruchomych na Rondzie Kaponiera.

3. Centrum:  rekomenduje  się  rozważenie  przebudowy  ulicy  Fredry,  tak,  aby  spełniała

Standardy  Dostępności.  Konieczne  jest  zabezpieczenie  chodników  przed  nielegalnym

parkowaniem  (zwłaszcza  na  odcinku  od  ul.  Gwarnej  do  Kościuszki)  oraz  czytelne

odseparowanie ruchu pieszego od rowerowego pod Collegium Maius.

4. Centrum: na ul.  Kościuszki  w sąsiedztwie Collegium Altum sugeruje się  uporządkowanie

stanu prawnego pasa drogowego, uzupełnienie brakującego chodnika po przeciwnej stronie

ulicy oraz wyznaczenie miejsc parkingowych poza obszarem przeznaczonym dla pieszych.

5. Kampus  Piotrowo:  miejsca  postojowe  na  ul.  Piotrowo,  które  zostały  wyznaczone

w odległości poniżej 10 metrów od przejść dla pieszych, powinny zostać powinny zostać

zlikwidowane jako niezgodne z przepisami. Ciągi piesze wzdłuż ulicy należałoby natomiast

dostosować do potoków ruchu i potencjalnie poszerzyć.

6. Kampus  Piotrowo:  rekomenduje  się  przebudowę  skrzyżowania  ulicy  Kórnickiej

i  Piotrowo/Serafitek,  z  uwzględnieniem modyfikacji  programu  sterowania,  poszerzeniem

przystanków, wprowadzeniem przejścia dla pieszych po stronie zachodniej.

7. Uniwersytet  Przyrodniczy:  należałoby  dostosować  dojścia  z  przystanku  tramwajowego

Uniwersytet  Przyrodniczy  na  teren kampusu do potrzeb  osób z  niepełnosprawnościami.

Zaleca się uporządkowanie całego pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego wraz budową

infrastruktury zgodnej z obowiązującymi standardami. Należy przeanalizować ciągi piesze

i podjąć działania dążące do zmian na terenie Kampusu przy Wojska Polskiego. Zaleca się

zapewnienie wygodnego dojścia do węzła PST Słowiańska od strony budynków przy ulicy

Piątkowskiej.
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