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Streszczenie:  

Jaworzno jest średniej wielkości miastem, które od kilkunastu lat rozwija się 

w różnych dziedzinach w bardzo szybkim tempie. W związku z tym mieszkańcy miasta 

potrzebują bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim 

dobrze funkcjonującego transportu zbiorowego. W referacie poruszony zostanie 

problem linii nocnych komunikacji miejskiej w Jaworznie, która niestety nie funkcjonuje 

w Jaworznie tak sprawnie, jak komunikacja dzienna. Na ten moment w Jaworznie 

funkcjonują dwie linie nocne, które wykonują dwa kursy w dni robocze oraz trzy kursy 

w weekendy. Niska częstotliwość kursowania powoduje niezadowolenie 

mieszkańców, przez co w godzinach nocnych poruszają się oni komunikacją 

indywidualną, która gwarantuje pewność powrotu do domu. Chcąc potwierdzić ten 

problem, wykonano ankiety wśród mieszkańców. Badają one poziom zadowolenia 

osób korzystających z linii nocnych, ale również badają opinię osób podróżujących 

w godzinach nocnych innymi środkami transportu.  
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1. Wstęp 

Jaworzno jest miastem z prawami powiatu, które położone jest w województwie 

śląskim. Należy również wspomnieć, że lokalizacja miasta ściśle nawiązuje również do 

województwa małopolskiego, do którego miasto we wcześniejszym okresie należało. 

Miasto ma powierzchnię 152,7 𝑘𝑚2, co powoduje, że jest 4 miastem w województwie, 

a 13 w kraju pod względem powierzchni [1]. Jaworzno składa się również z wielu 

dzielnic, które są oddalone od centrum miasta promieniście, co powoduje, 

że odległości między poszczególnymi dzielnicami są znaczne. Duża powierzchnia 

powoduje, że ludzie między poszczególnymi punktami muszą przemieszczać się za 

pomocą transportu indywidualnego lub publicznego. W dużym stopniu polityka 

transportowa w mieście prowadzona jest we wzorowy sposób. Przykładem tego jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie. Ważną informacją 

jest fakt, że przedsiębiorstwo działa samodzielnie, pomimo częstych nacisków ze 

strony województwa, aby przedsiębiorstwo dołączyło do Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). W komunikacji 

miejskiej mieszkańcy znaleźli słabszą stronę, którą są linie nocne. W referacie na 

podstawie bieżącej sytuacji oraz ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców 

zostanie dokładnie scharakteryzowany problem.     

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja Jaworzna w stosunku do województwa śląskiego oraz małopolskiego  
Źródło: [1] 
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2. Diagnoza stanu istniejącego komunikacji miejskiej w Jaworznie 

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie jest jedynym 

publicznym przewoźnikiem w mieście. Operatorem przedsiębiorstwa jest Miejski 

Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, natomiast właścicielem miasto Jaworzno. Działa 

ono nieprzerwanie od 1957 roku. Obsługuje 27 linii autobusowych (25 dziennych oraz 

2 nocne), które obsługują większość dzielnic Jaworzna. Misją przedsiębiorstwa jest 

świadczenie usługi przewozowej zorientowanej na bieżące potrzeby mieszkańców, 

która dąży do jak największej efektywności oraz jakości świadczonych usług. 

Od 2014 roku wszystkie kupowane fabrycznie nowe autobusy wyposażone są 

w klimatyzację, audiowizualną informację pasażerską, biletomat, wi-fi oraz gniazda do 

ładowania telefonów. Tabor wykorzystywany na liniach to w większości autobusy marki 

Solaris. 

Dodatkowym atutem komunikacji miejskiej w Jaworznie jest korzystny system 

taryfowy. W ostatnim czasie bardzo medialną informacją był nowy bilet roczny. Na cały 

rok bilet na całą sieć kosztuje 180 zł, natomiast bilet ulgowy 90 zł. Przy takim bilecie 

dzień korzystania z komunikacji miejskiej kosztuje 0,50 gr (dla osób korzystających 

z ulgowego biletu jest to 0,25 gr). Innym korzystnym biletem dla osób 

niekorzystających często z komunikacji miejskiej jest bilet dzienny, który kosztuje 5 zł, 

natomiast ulgowy 2,50zł. Zmiany w systemie taryfowym znacznie wpłynęły na liczbę 

osób korzystających z komunikacji. Bilety można kupić w wielu punktach 

stacjonarnych, w automatach biletowych znajdujących się w autobusach oraz poprzez 

aplikację „PKM”, która współpracuje również z systemem „Kiedy Przyjedzie?”, gdzie 

na bieżąco można sprawdzić rzeczywisty czas odjazdu autobusu, który nas   

interesuję. [2] 

2.2. Analiza bieżących linii nocnych 

Miasto obsługuje 27 linii, które są podzielone na linie dzienne oraz linie nocne. Linie 

dzienne zapewniają dojazd mieszkańcom do większości dzielnic, natomiast linie nocne 

tylko niektóre z nich.  

Linia nocna „N1” kursuje codziennie, dwa razy w ciągu nocy (23:35 oraz 02:45) 

obsługując 62 przystanki. Natomiast druga linia nocna „N2” kursuje tylko w soboty, 

niedziele i święta raz w ciągu nocy (00:35) obsługując 50 przystanków. Duża liczba 

przystanków pokrywa się na jednej oraz na drugiej linii. Linie nocne obsługują bardzo 
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długie trasy, co powoduje, że autobusy jadą bardzo długo. Linia „N1” w związku 

z kursowaniem codziennie obsługuję 10 najważniejszych dzielnic miasta oraz 

śródmieście Jaworzna. Ludzie niechętnie z niej korzystają, ponieważ wiąże się to 

z bardzo długą podróżą. Jedna pętla linii „N1” trwa rozkładowo 75 minut. Przykładowo 

osoba, która chce dojechać do dzielnicy „Ciężkowice”, która jest oddalona o 5 km od 

centrum miasta, musi pokonać trasę autobusem o długości ponad 20 km, aby dotrzeć 

do swojego miejsca zamieszkania, ponieważ linia kursuje w pętli. Linia „N2” kursuje 

natomiast po krótszej trasie, obsługując centrum miasta oraz dzielnice zlokalizowane 

na północy, oraz południu miasta. Czas trwania przejazdu na odcinku 28 przystanków 

to 34 minuty. Na rysunku 2 przedstawiony jest schemat linii nocnych w Jaworznie. 

 

Rysunek 2. Schemat linii nocnych 
Źródło: [2] 
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3. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących podróży w godzinach 

22:00-04:00 wśród mieszkańców Jaworzna  

W celu weryfikacji, że komunikacja nocna w mieście słabo funkcjonuje, zostały 

wykonane badania ankietowe na próbie 315 ankiet internetowych oraz 122 ankiet 

przeprowadzonych w godzinach 22:00-04:00 w piątki oraz soboty w pobliżu 

przystanków, z których odjeżdża komunikacja nocna. Ankieta zawierała pytania 

dotyczące miejsca zamieszkania respondenta, wyboru rodzaju środka transportu 

w godzinach nocnych oraz pytań dotyczących powodu podjęcia takiej decyzji. 

W ankiecie również zadano pytanie, jak mieszkańcy postrzegają obsługę godzin 

nocnych przez przedsiębiorstwo. Zapytano o najważniejsze cechy komunikacji nocnej, 

ogólną ocenę linii nocnych oraz co respondent sądzi o poziomie bezpieczeństwa, 

częstotliwości kursowania oraz jak często powinna kursować komunikacja nocna. 

W celu zidentyfikowania potrzeb mieszkańców wraz z podziałem na kategorie 

zapytano również o płeć, wiek , oraz w jakich godzinach mieszkaniec wraca do miejsca 

zamieszkania. W referacie przedstawiono wyniki ankiet dotyczących mieszkańców 

korzystających z komunikacji miejskiej. W przyszłości analizie zostaną poddane 

również pozostałe środki transportu.  

 

Rysunek 3. Lokalizacja punktów pomiarowych 
Źródło: opracowanie własne 
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3.1. Charakterystyka respondentów 

W związku, że podjęty temat dotyczy podróży w godzinach nocnych większość 

z 437 odpowiedzi udzieliły osoby młode. Szczegółowa struktura wiekowa oraz podział 

ze względu na płeć, przedstawiona jest na poniższych wykresach.  

 

Rysunek 5. Podział respondentów ze względu na płeć 
Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 5 widać, że większość osób biorących udział w ankietach stanowiły 

kobiety, bo 53,42%, natomiast mężczyźni stanowili 46,58% respondentów. Może to 

być spowodowane tym, że w Jaworznie 51,5% wszystkich mieszkańców stanowią 

kobiety, natomiast mężczyźni stanowią 48,5%. [3] Ważnym aspektem jest fakt, 

że kobiety częściej wybierają komunikację zbiorową jako środek transportu. [4] 

 

Rysunek 6. Podział respondentów ze względu na wiek 

Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 6 widać, że większość stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat oraz od 

25 do 35 lat. Bardzo często podczas przeprowadzania ankiet internetowych, 

większość odpowiedzi udzielają osoby właśnie w tym wieku, jednak dla dokładności 

badań przeprowadzono również ankiety na przystankach, które również wykazały, że 

większość osób odpowiadających była w tym wieku. Spowodowane jest to rodzajem 

tematu, którego ankiety dotyczyły, czyli komunikacją nocną. Większość pasażerów 
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korzystających z linii nocnych są to osoby młode w przedziale wiekowym od 18 do 35 

lat. Może być to spowodowane mało interesującą ofertą dla osób starszych.  

Na rysunku 7 przedstawiono podział miasta na poszczególne dzielnice. Pozwoli to 

na zbadaniu, w której części miasta jest najbardziej potrzebna komunikacja nocna, na 

podstawie odpowiedzi respondentów.  

 

Rysunek 7. Podział Jaworzna na poszczególne dzielnice 
Źródło: [5] 

W ankiecie również zapytano, w jakiej dzielnicy dana osoba mieszka oraz skąd 

najczęściej wraca w godzinach nocnych. Pytanie to ma pomóc przedsiębiorstwu 

w wypracowaniu planu przebiegi linii nocnych, uwzględniając w której dzielnicy 

komunikacja nocna jest najbardziej potrzebna, a w której nieco mniej. W związku 

z tym, zaprojektowane linie będą przeprowadzone w najbardziej oczekiwany sposób 

dla mieszkańców. Dodatkowo będą zaprojektowane tak, aby uwzględniając kwestie 

ekonomiczne, będą możliwe do wdrożenia przez miasto.  
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Rysunek 8. Miejsca, z których respondenci wracają w godzinach nocnych 
Źródło: Opracowanie własne 

Ze wszystkich odpowiedzi 96,7% stanowią odpowiedzi świadczące o tym, że 

respondenci wracają w godzinach nocnych ze Śródmieścia, co świadczy o tym, że 

wszystkie atrakcje, do których zmierzają mieszkańcy w godzinach 22:00-04:00 

znajdują się w centrum miasta. Tylko 3,3% osób wraca z innej dzielnicy, niż 

Śródmieście, ewentualnie udzielone odpowiedzi nie dotyczyły w pełni zadanego 

pytania.  

 

Rysunek 9. Miejsca, do których respondenci wracają w godzinach nocnych 
Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 9 można zauważyć, że 94,1% osób mieszka poza Centrum, a więc ma 

potrzebę skorzystania ze środka transportu. Duża liczba osób podróżuje do sąsiednich 
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dzielnic, jednak są również dzielnice oddalone o kilkanaście kilometrów od centrum, 

co powoduje, że potrzeba transportowa ciągle rośnie. Na potrzeby wypracowania 

dokładnej analizy, przebadano dane pod względem sąsiednich dzielnic w śródmieściu, 

ale również innych dzielnic znajdujących się w większej odległości. Pozwoli to 

wyciągnąć wnioski, w jaki sposób powinna przebiegać linia.   

 

 

Rysunek 10. Miejsca, do których respondenci wracają w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia 
Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 10 przedstawia podział mieszkańców, którzy podróżują w dzielnicy 

„Śródmieście”. Na potrzeby pracy, dzielnica ta została podzielona na mniejsze 

obszary, które w rzeczywistości również funkcjonują. Wszystkie powyższe dzielnice są 

wysoko zurbanizowane z zabudową wysoką, gdzie w każdej dzielnicy mieszka kilka 

tysięcy mieszkańców. Największą dzielnicą jest zdecydowanie Osiedle Podłęże, 

dlatego to właśnie tam najwięcej osób podróżuje w godzinach nocnych, bo aż 43,5%.  

W celu dokładnej analizy przeprowadzanej wśród mieszkańców, zbadaliśmy 

szczegółowo strukturę wyboru respondentów ze względu na środek transportu, którym 

podróżują w godzinach nocnych. Niezbędną informacją, która nam pozwoli na 

zweryfikowanie tych danych, jest podział procentowy ze względu na środek transportu, 

którym mieszkańcy podróżują. Respondenci mieli do wyboru autobus miejski, 

samochód, prywatny przewoźnik, Taxi, rower lub podróż piesza między punktami.  
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Rysunek 11. Podział środków transportu, którymi podróżują mieszkańcy w godzinach nocnych 

Źródło: Opracowanie własne 

Można zauważyć, że większość osób korzysta w godzinach 22:00-04:00 z autobusu 

miejskiego, jednak dalej bardzo dużą część stanowią podróże samochodem oraz Taxi. 

W związku z tym podjęto decyzję o zapytaniu poszczególnych osób z podziałem na 

trzy grupy (pierwszą korzystającą z komunikacji miejskiej, drugą korzystającą 

z prywatnego samochodu lub Taxi oraz trzecią wracającą do domu pieszo) o powód, 

którym kierowali się przy wyborze środka transportu oraz argumentację (w przypadku 

wyboru samochodu, Taxi lub podróży pieszo) czemu nie wybrali komunikacji miejskiej 

w godzinach nocnych. Poniższe wyniki przedstawiają analizę osób, które korzystały 

z komunikacji miejskiej.  

3.2. Ocena linii nocnych przez mieszkańców korzystających z komunikacji 

miejskiej  

Większość respondentów, bo 37,35% były to osoby korzystające z komunikacji 

nocnej. Wynik ten, świadczy o tym, że mieszkańcy Jaworzna chętnie podróżowaliby 

komunikacją nocną. Przedsiębiorstwo, aby wynik ten powiększyć oraz, żeby aktualni 

klienci byli bardziej zadowoleni powinni powiększyć ofertę linii nocnej. Dowodem tego 

są odpowiedzi osób korzystających w godzinach nocnych, którzy nie oceniają 

komunikacji nocnej jako bardzo dobrej. Wyniki badań przedstawione zostały na 

poniższych wykresach.  
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Rysunek 12. Powód wybrania autobusu jako środka transportu w godzinach nocnych 
Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 12 przedstawia, że głównymi powodami, dla którego mieszkańcy 

korzystają z komunikacji nocnej, jest niska cena biletu, bezpośredni dojazd oraz duża 

wygoda podróży. Odpowiedź „niska cena” udzieliło aż 46% respondentów, co 

sugeruje, że to właśnie koszt przejazdu zachęca mieszkańców do korzystania 

z komunikacji nocnej. Warto jednak poprawić jakość innych elementów, aby powód 

wybrania komunikacji nocnej rozłożył się również na takie cechy jak „bezpośredni 

dojazd”, „krótki czas przejazdu”, „duża wygoda podróży” czy „wysoki poziom 

bezpieczeństwa”. Rysunek 13 obrazuje, z których dzielnic mieszkańcy najchętniej 

korzystają z komunikacji nocnej.  

 

Rysunek 13. Powód wybrania autobusu jako środka transportu w godzinach nocnych 
Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 13 przedstawia, w jakich dzielnicach mieszkańcy najwięcej podróżują 

komunikacją nocną, a w których najmniej. W celach porównawczych na rysunku 12 

przedstawiono zarówno liczbę osób ankietowanych, jak i liczbę osób korzystających 

z komunikacji miejskiej w poszczególnych dzielnicach. W większości dwie łamane się 

ze sobą pokrywają, jednak w niektórych przypadkach widać znaczną rozbieżność 
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w liczbie osób, jak np. „Ś-Osiedle Podłęże”, „Ś-Osiedle Gigant” czy „Osiedle Stałe”. 

To tam dużo osób podróżuje w godzinach nocnych, jednak ponad 60% wybiera 

inny środek transportu niż autobus.  

Na poniższych wykresach została przedstawiona opinia mieszkańców na temat 

priorytetów komunikacji nocnej oraz ocen, jakie przydzielają poszczególnym cechom 

linii nocnych.  

  

Rysunek 14. Najważniejsze cechy komunikacji nocnej  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 15. Ogólna ocena komunikacji nocnej przez pasażerów linii nocnych  
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 16. Ocena poziomu bezpieczeństwa linii nocnych  
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 17. Ocena częstotliwości linii nocnych  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższe wykresy przedstawiają ocenę trzech wybranych cech komunikacji nocnej 

tj. „ogólna ocena komunikacji nocnej”, „poziom bezpieczeństwa” oraz „częstotliwość 

linii nocnych”. Pasażerowie ogólnie ocenili komunikację nocną na „średnio” (48%) lub 

„dobrze” (28%). Mało osób oceniło komunikację na „źle”, „bardzo źle” lub „bardzo 

dobrze”. Na następnym wykresie widzimy ocenę bezpieczeństwa linii nocnych, gdzie 

również ocena waha się pomiędzy 3, a 4. Jest to spowodowane faktem, że każdy 

autobus jest monitorowany, a miasto Jaworzno jest uważane za bezpieczne, co 

wpływa na dobrą ocenę bezpieczeństwa linii nocnych. Problem pojawia się w wykresie 

przedstawiającym ocenę częstotliwości, gdzie aż 82% respondentów oceniło tę cechę 

na 3 lub niżej. Oznacza to, że nawet pasażerowie korzystający z komunikacji nocnej 

negatywnie oceniają liczbę kursów linii nocnych.  
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4. Podsumowanie 

Przechodząc do podsumowania, można stwierdzić, że z linii nocnych pasażerowie 

korzystają, jednak chcieliby oni, aby komunikacja nocna działała lepiej. Świadczą 

o tym ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców, gdzie można zauważyć, że nadal 

ponad 60% mieszkańców korzysta w godzinach nocnych z innego środka transportu, 

niż autobus. Powodów jest bardzo wiele, jednak jednym z ważniejszych jest słaba 

częstotliwość kursowania, którą zauważają nawet osoby, które podróżują komunikacją 

nocną. Ważnym aspektem jest również wpływ udziału komunikacji nocnej na jakość 

życia mieszkańców w mieście. Wysokie miejsce miasta w rankingach dobrostanu 

psychicznego oraz niskiego stresu życiowego dotyczy komunikacji dziennej, natomiast 

komunikacja nocna nie jest uwzględniana, dlatego warto ją wyrównać z poziomem linii 

dziennych, aby poziom zrównoważonego transportu był utrzymywany przez całą dobę. 

[6] Na podstawie ankiet można zaproponować przebieg nowych linii, które będą 

obsługiwać większość miasta. Biorąc pod uwagę ograniczenie finansowe miasta, 

w dalszych zmianach proponowana jest zmiana przebiegu linii nocnej „N1” na bardziej 

zbliżony do linii „N2”, jednak trasę tak skonstruowaną, aby obsługiwała dzielnice, które 

dotychczas nie były obsługiwane w odpowiedni sposób. Dodatkowym krokiem, który 

należałoby wykonać, powinno być zwiększenie częstotliwości obu linii. Pasażerowie 

w większości chcieliby kursowania komunikacji nocnej co godzinę lub co pół godziny. 

W związku z wysokimi kosztami obsługi linii nocnych bardziej prawdopodobnym 

przypadkiem oraz sugerowanym do rozważenia jest częstotliwość co godzinę, z pół 

godzinnymi odstępami między poszczególnymi liniami.  
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Summary:  

Jaworzno is a mid-sized city which has been developing rapidly in different fields. 

It is 13th largest city by area in Poland and it had been divided into districts, thus the 

inhabitants need to have well advanced road infrastructure and primarily well-

functioning public transport system. This public transport system is run by 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej of Jaworzno. In the article the issue of the night 

public transport lines was presented. The public transport system in Jaworzno is one 

of the best rated public transport systems in Poland, unfortunately the night system 

is not functioning as good as the one operating during the day.  For this moment there 

are only two night lines in the city which are running twice during working day and three 

times during weekend. The low frequency of running makes the inhabitants unsatisfied 

that is why they are choosing individual transport so that there is no issue with going 

back home during the night.  
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