




Wystarczyły trzy dekady, żeby Wystarczyły trzy dekady, żeby 
w Polsce zmieniły się w Polsce zmieniły się 
fundamenty mobilności.fundamenty mobilności.

Przed 1990 rokiem większość Przed 1990 rokiem większość 
podróży odbywała się podróży odbywała się 
transportem publicznym.transportem publicznym.

Potem zachłysnęliśmy się Potem zachłysnęliśmy się 
masową motoryzacją za którą masową motoryzacją za którą 
poszły zmiany urbanistyczne, poszły zmiany urbanistyczne, 
kryzys miast, korki i niski kryzys miast, korki i niski 
poziom bezpieczeństwa w poziom bezpieczeństwa w 
ruchu drogowymruchu drogowym

The foundation of mobility in The foundation of mobility in 
Poland has changed in the Poland has changed in the 
recent three decades. recent three decades. 

Before 1990, most trips were Before 1990, most trips were 
made by using the public made by using the public 
transport. transport. 

Then we got choked with Then we got choked with 
mass motorization, which was mass motorization, which was 
followed by the urban followed by the urban 
changes, city crisis, traffic changes, city crisis, traffic 
jams and the low level of road jams and the low level of road 
safetysafety





Jaworzno od 2003 roku prowadzi Jaworzno od 2003 roku prowadzi 
niesamochodowe polityki niesamochodowe polityki 
mobilnościowe. Po kilkunastu mobilnościowe. Po kilkunastu 
latach z zakorkowanego miasta, latach z zakorkowanego miasta, 
gdzie samochody parkowały na gdzie samochody parkowały na 
każdym skrawku terenu, a co każdym skrawku terenu, a co 
miesiąc w wypadkach ginęła jedna miesiąc w wypadkach ginęła jedna 
osoba stało się miastem gdzie osoba stało się miastem gdzie 
więcej podróży odbywa się więcej podróży odbywa się 
transportem publicznym a wypadki transportem publicznym a wypadki 
śmiertelne stają się rzadkością – są śmiertelne stają się rzadkością – są 
lata, gdzie nie ma żadnego (np. lata, gdzie nie ma żadnego (np. 
2017, 2019) 2017, 2019) 

Jaworzno has been conducting non-Jaworzno has been conducting non-
automotive mobility policies since automotive mobility policies since 
2003. After the 14th years of 2003. After the 14th years of 
struggle with the traffic jams, cars struggle with the traffic jams, cars 
parking on every patch of the land, parking on every patch of the land, 
with the accidents when one person with the accidents when one person 
has died every month, Jaworzno has died every month, Jaworzno 
became a city where more journeys became a city where more journeys 
are being made by using the public are being made by using the public 
transport. Currently the fatal transport. Currently the fatal 
accidents are very rare - there are accidents are very rare - there are 
even the years where there is none even the years where there is none 
(e.g 2017, 2019)(e.g 2017, 2019)





30 lat temu jaworznicki przewoźnik 30 lat temu jaworznicki przewoźnik 
autobusowy był częścią autobusowy był częścią 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, który zapewniał Komunikacyjnego, który zapewniał 
transport publiczny w prawie transport publiczny w prawie 
połowie województwa katowickiego. połowie województwa katowickiego. 
Na fali neoliberalnych polityk WPK Na fali neoliberalnych polityk WPK 
zostało podzielone na kilka zostało podzielone na kilka 
mniejszych. W każdej z nich mniejszych. W każdej z nich 
realizowano inne polityki realizowano inne polityki 
mobilnościowemobilnościowe

30 years ago, the bus operator from 30 years ago, the bus operator from 
Jaworzno was part of the Provincial Jaworzno was part of the Provincial 
Transport Company, which was Transport Company, which was 
providing the public transport in providing the public transport in 
almost half of the Katowice almost half of the Katowice 
Province. On the wave of neoliberal Province. On the wave of neoliberal 
policies, WPK was divided into policies, WPK was divided into 
several smaller ones. Each of them several smaller ones. Each of them 
implemented different mobility implemented different mobility 
policiespolicies



W przypadku największego – KZK W przypadku największego – KZK 
GOP – transport publiczny stał się GOP – transport publiczny stał się 
PROBLEMEM. PROBLEMEM. 

Organizator transportu był zależny Organizator transportu był zależny 
od składek miast, którym zależało od składek miast, którym zależało 
na jak najniższej składce. na jak najniższej składce. 

Co gorsza Zarząd organizatora był Co gorsza Zarząd organizatora był 
też szalupą ratunkową dla też szalupą ratunkową dla 
polityków, którzy przegrywali polityków, którzy przegrywali 
wybory w swoich miastach. wybory w swoich miastach. 

In the case of the largest - KZK GOP In the case of the largest - KZK GOP 
- the public transport has become a - the public transport has become a 
PROBLEM. PROBLEM. 

The transport organizer has The transport organizer has 
depended on the contributions of depended on the contributions of 
the cities which wanted to keep the the cities which wanted to keep the 
lowest possible contribution. lowest possible contribution. 

What is worse, the organizer's What is worse, the organizer's 
board was also a lifeboat for board was also a lifeboat for 
politicians who lost elections in politicians who lost elections in 
their cities.their cities.



Im bardziej cięto rozkłady jazdy i im Im bardziej cięto rozkłady jazdy i im 
bardziej oszczędzano kupując bardziej oszczędzano kupując 
usługi przewozowe na wolnym usługi przewozowe na wolnym 
rynku, który realizował je w rynku, który realizował je w 
najniższym możliwym standardzie najniższym możliwym standardzie 
tym bardziej malała liczba tym bardziej malała liczba 
pasażerów. pasażerów. 

Dziś zaledwie 13 proc. podróży w Dziś zaledwie 13 proc. podróży w 
Metropolii realizowanych jest Metropolii realizowanych jest 
autobusami. Taki jest efekt autobusami. Taki jest efekt 
odsuwania odpowiedzialności za odsuwania odpowiedzialności za 
transport publicznytransport publiczny

The number of passengers has The number of passengers has 
decreased tremendously. The decreased tremendously. The 
reasons behind are:reasons behind are:

- Cutting the timetables; - Cutting the timetables; 

- Savings in the public transport - Savings in the public transport 
area (using free market in order to area (using free market in order to 
buy services); buy services); 

- Low quality of traveling - Low quality of traveling 

As the result, currently only 13 As the result, currently only 13 
percent of the journeys within the percent of the journeys within the 
Metropolitan Area are carried out by Metropolitan Area are carried out by 
buses. This is the effect of taking buses. This is the effect of taking 
away the responsibility for public away the responsibility for public 
transport.transport.



W przypadku Jaworzna przyjęto W przypadku Jaworzna przyjęto 
politykę wzięcia odpowiedzialności politykę wzięcia odpowiedzialności 
za transport publiczny. za transport publiczny. 

Zmiany zostały zaprogramowane na Zmiany zostały zaprogramowane na 
wiele lat i konsekwentnie wdrożone. wiele lat i konsekwentnie wdrożone. 
Wzorcem były najlepsze rozwiązania Wzorcem były najlepsze rozwiązania 
transportowe miast Zachodu. transportowe miast Zachodu. 

W przypadku Jaworzna transport W przypadku Jaworzna transport 
publiczny nie jest problemem. Jest publiczny nie jest problemem. Jest 
ROZWIĄZANIEM PROBLEMUROZWIĄZANIEM PROBLEMU

In Jaworzno city, a policy of taking In Jaworzno city, a policy of taking 
responsibility for public transport responsibility for public transport 
has been adopted.has been adopted.

The changes have been The changes have been 
programmed for many years and programmed for many years and 
consistently implemented. We have consistently implemented. We have 
used the best solutions used the best solutions 
implemented in the Western cities implemented in the Western cities 
as the 'role model'.as the 'role model'.

In the Jaworzno case the public In the Jaworzno case the public 
transport is not a problem, it is a transport is not a problem, it is a 
SOLUTIONSOLUTION  



Efektem były fatalne w skutkach Efektem były fatalne w skutkach 
decyzje, na przykład wdrożenie decyzje, na przykład wdrożenie 
ŚKUP. ŚKUP. 

Ten skrót pasażerowie tłumaczą Ten skrót pasażerowie tłumaczą 
jako – śląska karta utrudniania jako – śląska karta utrudniania 
podróży. podróży. 

Dziś poszczególne miasta Dziś poszczególne miasta 
utrudniają podróże jeszcze bardziej utrudniają podróże jeszcze bardziej 
budując za ciężkie pieniądze centra budując za ciężkie pieniądze centra 
przesiadkowe i zmuszając przesiadkowe i zmuszając 
pasażerów do przesiadek, których pasażerów do przesiadek, których 
nie chcąnie chcą

As the effect the fatal decisions As the effect the fatal decisions 
have been made. For example have been made. For example 
implementation of SKUP, the implementation of SKUP, the 
passengers are translating this passengers are translating this 
abbreviation as - the silesian travel abbreviation as - the silesian travel 
disruption card.disruption card.

Today, individual cities are making Today, individual cities are making 
the traveling even more difficult by the traveling even more difficult by 
investing the big funds in ‘transfer investing the big funds in ‘transfer 
centers’ and forcing the passengers centers’ and forcing the passengers 
to choose different connections. to choose different connections. 
Even after receiving the negative Even after receiving the negative 
feedback from the citizens. feedback from the citizens. 





Podnoszenie jakości usług zaczęło Podnoszenie jakości usług zaczęło 
się od gruntownego posprzątania się od gruntownego posprzątania 
autobusów. 20 lat temu większość z autobusów. 20 lat temu większość z 
nich to były jeżdżące wraki, każdy w nich to były jeżdżące wraki, każdy w 
innym kolorze i warte najwyżej 10 innym kolorze i warte najwyżej 10 
tys. zł za sztukę. Od tego czasu tys. zł za sztukę. Od tego czasu 
wymieniono wszystkie autobusy na wymieniono wszystkie autobusy na 
nowe. Niskopodłogowe. A od pięciu nowe. Niskopodłogowe. A od pięciu 
lat wdrażana jest wymiana taboru lat wdrażana jest wymiana taboru 
spalinowego na elektryczny. W spalinowego na elektryczny. W 
ubiegłym roku autobusy elektryczne ubiegłym roku autobusy elektryczne 
wykonały połowę kursów. W ciągu wykonały połowę kursów. W ciągu 
najbliższych miesięcy liczba najbliższych miesięcy liczba 
elektryków zwiększy się z 23 do 43 elektryków zwiększy się z 23 do 43 
sztuk. Planowany jest jeszcze zakup sztuk. Planowany jest jeszcze zakup 
kolejnych sześciu.kolejnych sześciu.

Around 20 years ago most of the Around 20 years ago most of the 
buses were wrecks, in different buses were wrecks, in different 
colors and with value of maximum colors and with value of maximum 
10,000 PLN each. Since then, all of 10,000 PLN each. Since then, all of 
the busses have been replaced by the busses have been replaced by 
the new ones. Currently all of them the new ones. Currently all of them 
have the low-floors and the same have the low-floors and the same 
matching colors. Since five years matching colors. Since five years 
from now the replacement for the from now the replacement for the 
diesel fleet has been started. Last diesel fleet has been started. Last 
year the half of the overall trips have year the half of the overall trips have 
been fulfilled by the electric busses. been fulfilled by the electric busses. 
In the upcoming months the number In the upcoming months the number 
of electric vehicles will increase of electric vehicles will increase 
from 23 to 43. The plan is to from 23 to 43. The plan is to 
purchase additional six of them.  purchase additional six of them.  



Zmiany dotyczyły dopasowania linii Zmiany dotyczyły dopasowania linii 
i rozkładów jazdy do potrzeb i rozkładów jazdy do potrzeb 
transportowych i były wprowadzane transportowych i były wprowadzane 
ewolucyjnie, by dać ludziom ewolucyjnie, by dać ludziom 
możliwość zaspokojenia potrzeb możliwość zaspokojenia potrzeb 
mobilnościowych transportem mobilnościowych transportem 
publicznym. publicznym. 

Jednocześnie korygowano i Jednocześnie korygowano i 
upraszczano taryfy. upraszczano taryfy. 

The main changes that have been The main changes that have been 
implemented:implemented:

- The timetables and lines have been - The timetables and lines have been 
adapted to passenger’s needs adapted to passenger’s needs 

- The tariffs have been corrected - The tariffs have been corrected 
and simplifiedand simplified

- Quality of service improvement - Quality of service improvement 
(e.g regular cleaning of the buses)(e.g regular cleaning of the buses)







Trzynaście lat temu zrezygnowano z Trzynaście lat temu zrezygnowano z 
biletów papierowych. Płatności biletów papierowych. Płatności 
dokonuje się przez kartę miejską, w dokonuje się przez kartę miejską, w 
automatach, u kierowcy, lub automatach, u kierowcy, lub 
bezpośrednio kartą płatniczą na bezpośrednio kartą płatniczą na 
umieszczonych w autobusach umieszczonych w autobusach 
tabletach. tabletach. 

Karty miejskiej używało 80 proc. Karty miejskiej używało 80 proc. 
mieszkańców miasta. I do mieszkańców miasta. I do 
korzystania z transportu korzystania z transportu 
publicznego choć raz w roku publicznego choć raz w roku 
przyznawała się taka ilość przyznawała się taka ilość 
mieszkańcówmieszkańców

Over thirteen years ago the paper Over thirteen years ago the paper 
tickets were resigned in the tickets were resigned in the 
Jaworzno city. Payments are being Jaworzno city. Payments are being 
made by using the "city card", from made by using the "city card", from 
the bus driver or by using the tablet the bus driver or by using the tablet 
placed in the vehicles (cards). placed in the vehicles (cards). 

The 80% of citizens have been using The 80% of citizens have been using 
the "city card". 83 % of whole city the "city card". 83 % of whole city 
population admitted to use public population admitted to use public 
transport at least once per year. transport at least once per year. 



  





Wielkim sukcesem okazało się Wielkim sukcesem okazało się 
wdrożenie biletu dobowego za 5 zł wdrożenie biletu dobowego za 5 zł 
przy cenie jednorazowego przejazdu przy cenie jednorazowego przejazdu 
od 1,7 do 3 zł. od 1,7 do 3 zł. 

Jednocześnie zmieniano Jednocześnie zmieniano 
infrastrukturę przystankową. Mimo infrastrukturę przystankową. Mimo 
protestów części kierowców protestów części kierowców 
zlikwidowano lub nie zbudowano zlikwidowano lub nie zbudowano 
kilkunastu zatok autobusowych. kilkunastu zatok autobusowych. 

Na peronach bez zatoki wymiana Na peronach bez zatoki wymiana 

pasażerów trwa o minutę krócej. pasażerów trwa o minutę krócej.  

The implementation of a daily ticket The implementation of a daily ticket 
for 5 PLN turned out to be a big for 5 PLN turned out to be a big 
success (with the price of a single success (with the price of a single 
ride from 1.7 to 3 PLN). ride from 1.7 to 3 PLN). 

At the same time, the bus stops At the same time, the bus stops 
infrastructure has changed. Despite infrastructure has changed. Despite 
of the protests of some drivers, a of the protests of some drivers, a 
dozen or so coach bays were dozen or so coach bays were 
liquidated or hasn't been built. liquidated or hasn't been built. 

On platforms without a bay, the On platforms without a bay, the 
exchange of passengers takes exchange of passengers takes 
approximately one minute less.approximately one minute less.





Dwa i pół roku temu wdrożono Dwa i pół roku temu wdrożono 
abonament za transport publiczny. abonament za transport publiczny. 
Za roczną opłatę 180 zł (obecnie 240 Za roczną opłatę 180 zł (obecnie 240 
zł) można jeździć autobusami w zł) można jeździć autobusami w 
Jaworznie bez żadnych ograniczeń Jaworznie bez żadnych ograniczeń 
(bilet jednorazowy kosztuje 3 zł). (bilet jednorazowy kosztuje 3 zł). 

Taki abonament kupiła jedna Taki abonament kupiła jedna 
czwarta mieszkańców miasta. Ilość czwarta mieszkańców miasta. Ilość 
podróży transportem publicznym podróży transportem publicznym 
zwiększyła się skokowo o około 20 zwiększyła się skokowo o około 20 
proc. przekraczając ilość podróży proc. przekraczając ilość podróży 
transportem indywidualnym.transportem indywidualnym.

Two and a half years ago, the public Two and a half years ago, the public 
transport subscription was transport subscription was 
implemented. For an annual fee of implemented. For an annual fee of 
PLN 180 (currently PLN 240), you PLN 180 (currently PLN 240), you 
can travel by buses in Jaworzno city can travel by buses in Jaworzno city 
without any restrictions (a single without any restrictions (a single 
ticket costs PLN 3). Around 25 ticket costs PLN 3). Around 25 
percent of the residents bought percent of the residents bought 
such a subscription. such a subscription. 

The number of journeys by using The number of journeys by using 
the public transport has increased the public transport has increased 
approximately 20 percent. And approximately 20 percent. And 
currently exceeding the number of currently exceeding the number of 
journeys made by individual journeys made by individual 
transport.transport.



Jaworzno jest dziś miastem, w Jaworzno jest dziś miastem, w 
którym nie występuje kongestia, którym nie występuje kongestia, 
wypadków zdarza się o dwie trzecie wypadków zdarza się o dwie trzecie 
mniej niż gdzie indziej. A kolizji o mniej niż gdzie indziej. A kolizji o 
jedną trzecią mniej. jedną trzecią mniej. 

Mieszkańcy Jaworzna mogą Mieszkańcy Jaworzna mogą 
zaspokoić transportem publicznym zaspokoić transportem publicznym 
swoje potrzeby, dlatego możliwe swoje potrzeby, dlatego możliwe 
jest wygodne życie w mieście mając jest wygodne życie w mieście mając 
jedno auto w rodzinie, a nawet jedno auto w rodzinie, a nawet 
można z niego zrezygnować. można z niego zrezygnować. 

Tomasz ToszaTomasz Tosza

Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę 

Today, Jaworzno is a city where Today, Jaworzno is a city where 
there is no congestion, there are there is no congestion, there are 
two-thirds fewer accidents than two-thirds fewer accidents than 
anywhere else in Poland. We have a anywhere else in Poland. We have a 
third less collisions. third less collisions. 

The citizens of Jaworzno can satisfy The citizens of Jaworzno can satisfy 
their travel needs by using the their travel needs by using the 
public transport. Thanks to that it is public transport. Thanks to that it is 
possible to live here comfortable possible to live here comfortable 
even having only one car in the even having only one car in the 
family, or completely give it up.family, or completely give it up.
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