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Kórnik, dnia 12.07.2022r.

WB2-ET.7240.52.2022

Pan
Adam Zydroń 
Radny
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Nawiązując do Pana interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta i Gminy 

Kórnik w dniu 25.05.2022r. w sprawie wprowadzenia komunikacji 

całodobowej w czasie weekendu na połączeniach linii autobusowych Kórnik - 

Poznań oraz Poznań - Kórnik informuję, że w dniu 20.06.2022r. zwróciłem się 

do operatora publicznego transportu zbiorowego KPA Kombus Sp. z o.o. 

z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie oraz analizę 

proponowanego przez Pana rozwiązania komunikacyjnego pod względem 

możliwości logistyczno - technicznych oraz kadrowych.

W dniu 29 czerwca br. wpłynęła do Urzędu odpowiedź z KPA Kombus Sp. 

z o.o. opiniująca negatywnie wprowadzenie całodobowych połączeń 

komunikacyjnych w weekendy na trasie: Kórnik - Poznań - Kórnik. Spółka 

Kombus uruchamiała już na okresy próbne podobne rozwiązania 

komunikacyjne w latach 2009 - 2013. Kończyły się one niestety

koniecznością zawieszenia omawianych połączeń.

Powodem takiej decyzji były między innymi awantury i bójki wywoływane 

przez nietrzeźwych pasażerów, dewastacja pojazdów, napaść czynna na 

kierowcę autobusu, kradzież biletów oraz utargu za bilety (w okresie kiedy 

sprzedaż biletów prowadził kierowca), a nawet groźby przejęcia autobusu na 

trasie nocnej linii komunikacyjnej. Często też musiała interweniować Policja. 

Wszystkie te zdarzenia przy bardzo małej frekwencji na przedmiotowych 

kursach uzasadniały jej podjęcie. Przewoźnik zwraca również uwagę na czyny 

przestępcze tj. m.in. pobicia kierowców jakie niestety mają miejsce w wielu 

miastach (ostatnio Poznań, Bydgoszcz czy Szczecin).
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Podkreślić należy więc, że przyczyną zawieszenia połączeń całodobowych były 

nie tylko względy ekonomiczne związane ze zbyt małymi wpływami za bilety 

(niska frekwencja) i związane z tym wysokie koszty prowadzenia tych 

połączeń, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno pasażerów jak 

i kierowców.

Ponadto informuję, że obecnie w weekendy komunikacja publiczna 

realizowana jest do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus z przystanku 

Poznań/Rondo Rataje (linia autobusowa nr 501 kursująca również w soboty i 

niedziele) odjeżdża o godz. 23:15. Jest to wydłużony kurs do pętli 

Błażejewo/Przylesie (godzina przyjazdu 23:48).
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Otrzymuje:
1/ adresat,

/2/ Biuro Rady MiG Kórnik 
j/ KPA Kombus Sp. z o.o. 
4/ a/a.
Sprawę prowadzi: 
Anna Borowiak
tel. 61 8972-606 w. 589


