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1. Metodyka pomiarów 

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kwestionariusza 

przeprowadzono badania zachowao transportowych mieszkaoców miasta. Badaniem objęto 2 tys. 

respondentów (1 tys. gospodarstw domowych) w wieku 13 – 75 lat. 

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego, standaryzowanego, 

przeprowadzonego w gospodarstwie domowym, na podstawie opracowanego kwestionariusza 

w roboczy dzieo tygodnia w godzinach 16:00-21:00. Lista gospodarstw domowych została dobrana 

w następujący sposób: 

 

1) Wybrano metodę doboru próby: losową – probabilistyczną. Metody doboru losowego to 

procedury oparte na mechanizmach losujących elementy do próby w taki sposób, aby każda 

jednostka populacji miała jednakową szansę dostania się do próby. 

2) Następnie wybrany został dobór losowy warstwowy – polega on na podziale całej populacji 

generalnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależnych prób w 

obrębie każdej warstwy. Podział populacji na warstwy musi byd przeprowadzony w taki 

sposób, aby każdy element wchodził tylko do jednej warstwy i znajdował się w którejś z nich. 

Same warstwy powinny byd jednorodne i różnid się między sobą istotnie.  

3) W kolejnym etapie dla doboru losowego warstwowego wybrano: dobór nieproporcjonalny 

(wg liczebności mieszkaoców dzielnic). 

4) Wyznaczono ostatecznie liczbę gospodarstw domowych poszczególnych dzielnic, w których 

należy przeprowadzid wywiad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 Liczba gospodarstw domowych poszczególnych dzielnic do przeprowadzenia wywiadu 

Nazwa dzielnicy Ludność Udział % 
Liczba domostw do 

wylosowania ankiety 

Błeszno 4133 0,02 18 

Częstochówka-Parkitka 8637 0,04 39 

Dźbów 5577 0,02 25 

Gnaszyn-Kawodrza 5364 0,02 24 

Grabówka 4315 0,02 19 

Kiedrzyn 2940 0,01 13 

Lisiniec 9476 0,04 42 

Mirów 2262 0,01 10 

Ostatni Grosz 6428 0,03 29 

Podjasnogórska 3287 0,01 15 

Północ 28480 0,13 127 

Raków 21894 0,10 98 

Stare Miasto 11173 0,05 50 

Stradom 11576 0,05 52 

Śródmieście 14529 0,06 65 

Trzech Wieszczów 10631 0,05 48 

Tysiąclecie 27644 0,12 124 

Wrzosowiak 27348 0,12 122 

Wyczerpy-Aniołów 9182 0,04 41 

Zawodzie-Dąbie 8900 0,04 40 

 

Tabele ze szczegółowymi wynikami pytao ankietowych znajdują się w załączniku 9 do niniejszego 

opracowania.  



2. Ocena potencjału i zasadności wprowadzenia w 

Częstochowie systemu ITS 

Chcąc odpowiedzied na to zagadnienie w ankiecie zapytano o odczuwalne czasy podróży między 

źródłem a miejscem docelowym, który stanowiły m.in. miejsca pracy oraz nauki. Zbadano również, 

czy respondenci dopuszczają zmianę środka transportu z samochodu osobowego na komunikację 

zbiorową w przypadku, gdy będzie on miał priorytet w stosunku do transportu indywidualnego, przez 

co skróci się jego czas przejazdu. 

Wyznaczono również odsetek osób, które jako jeden z elementów rozbudowy infrastruktury 

transportu zbiorowego wskazały na dynamiczną informację pasażerską. 

2.1 Czas dotarcia do celu podróży 

Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o odczuwalny czas podróży między 

gospodarstwem domowym a miejscem docelowym poproszeni zostali o wpisanie czasu, jaki zajmuje 

podróż w relacji „drzwi-drzwi” zarówno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym. W przypadku 

gdy osoba ankietowana nie znała dokładnej wartości, była proszona o jej oszacowanie. Wyniki 

zestawiono na poniższych wykresach, gdzie przedstawiono odczuwalne czasy podróży między 

gospodarstwem domowym a miejscem zatrudnienia/nauki. 

W przypadku podróży do miejsca pracy większą częśd respondentów stanowiły osoby podróżujące 

transportem indywidualnym. Wśród nich największy odsetek odbywał podróże trwające do 20min. 

Jednocześnie spośród osób, które zadeklarowały wykonywanie podróży wyłącznie bądź przeważnie 

transportem indywidualnym, aż 25% wybrało odczuwalny czas podróży transportem zbiorowym 

w przedziale 26-30 min. 

Osoby wybierające transport zbiorowy w większości wskazywały odczuwalny czas podróży z 

przedziału 16-20 min bądź 25-30 min. 



 

Rysunek 1 Procentowy udział czasów podróży wykonywanych transportem indywidualnym oraz zbiorowym do miejsca pracy 

w podziale na interwały 5 min 

Wśród przebadanych respondentów, dla których celem podróży było miejsce nauki, nieznacznie 

przeważały osoby podróżujące komunikacją zbiorową. W przypadku podróży wykonywanych 

transportem indywidualnym odczuwalny czas w większości przypadków nie przekraczał 15min. 

Osoby, które wybrały komunikację zbiorową jako odczuwalny czas trwania podróży, najczęściej 

wybierały przedział między 26 a 30min.  

 

Rysunek 2 Procentowy udział czasów podróży wykonywanych transportem indywidualnym oraz zbiorowym do miejsca nauki 

w podziale na interwały 5 min 
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2.2 Deklaracja respondentów zmiany sposobu podróżowania z samochodu 

na transport zbiorowy w przypadku wprowadzenia priorytetów 

Kolejnym pytaniem, które zadano, była deklaracja zmiany środka transportu z transportu 

indywidualnego na transport zbiorowy wiedząc, że będzie on miał priorytet w stosunku do transportu 

indywidualnego, dzięki czemu skróci się jego czas przejazdu: 

 

Rysunek 3 Deklaracja zmiany sposobu podróżowania z samochodu na transport zbiorowy po wprowadzeniu priorytetów 

Zdecydowana większośd osób nie potrafiła podad jasnej deklaracji. Osoby, które wyraziły chęd zmiany 

transportu indywidualnego na transport zbiorowy stanowiły 24% ogółu, natomiast jedynie 15% 

respondentów kategorycznie odrzuciło możliwośd zmiany. 

Wśród osób, które zadeklarowały wykonywanie podróży miejskich zawsze bądź przeważnie 

samochodem osobowym (74% ogółu), aż 19% zadeklarowało możliwośd zastąpienia samochodu 

transportem zbiorowym. 

Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe najliczniej reprezentowane grupy to osoby 

w przedziale 31-40 oraz 41-50 lat, wśród których odpowiednio 25% oraz 21% osób deklaruje chęd 

wyboru komunikacji miejskiej. Największą częśd osób zdecydowanie przeciwnych zmianie 

w wykonywanych podróżach odnotowano w grupie między 51 a 60 rokiem życia. 
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Rysunek 4 Odsetek osób deklarujących zmianę środka transportu na transport zbiorowy w zależności od grupy wiekowej. 
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2.3 Powody wyboru samochodu osobowego w podróżach miejskich 

Następnym aspektem poruszonym w ankiecie były powody wyboru samochodu jako środka 

lokomocji. Respondenci w odpowiedzi na pytanie zaznaczali trzy najważniejsze powody, dla których 

preferują transport indywidualny, z zachowaniem kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. 

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział cech wskazywanych na pierwszym miejscu, 

jako najważniejsze w decyzji o wyborze samochodu jako środka transportu. Najczęściej wybieraną 

cechą poza większą wygodą był krótszy czas podróży. 

 

 

Rysunek 5 Najważniejsze determinanty wyboru samochodu w podróżach miejskich 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy cechy wybrane przez respondentów, krótszy czas podróży na 

pierwszym, drugim lub trzecim miejscu wskazało aż 48% osób, które udzieliły odpowiedzi.  
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2.4 Wnioski 

Z uwagi na wyniki przeprowadzonej analizy badao zachowao komunikacyjnych mieszkaoców 

Częstochowy wynika, iż zdecydowana większośd respondentów postrzega czas podróży transportem 

zbiorowym jako znacznie dłuższy w porównaniu do transportu indywidualnego. Spośród cech 

najczęściej wskazywanych jako determinujące wybór samochodu, aż 48% wskazało na krótszy czas 

podróży. 

Jednocześnie niemal co piąty ankietowany zadeklarował wybór komunikacji zbiorowej w przypadku 

wprowadzenia dla niej systemu priorytetów, który w efekcie skróci czas podróży. Znaczna grupa 

respondentów nie potrafiła na ten moment jednoznacznie zadeklarowad zmiany swoich 

przyzwyczajeo w odbywaniu podróży miejskich po wprowadzeniu usprawnieo dla komunikacji 

zbiorowej. Grupa ta stanowi aż 60% ogółu, stąd konieczna jest kampania informacyjno – edukacyjna, 

która pozwoliłaby przekonad mieszkaoców do tego typu rozwiązania i wyboru transportu zbiorowego 

jako głównego środka lokomocji. 

Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową były osoby między 31 a 50 rokiem życia, a więc w 

większości aktywne zawodowo i nieuprawnione do zniżek komunikacyjnych. Wśród nich ponad 20% 

respondentów zadeklarowało wybór komunikacji zbiorowej po implementacji systemu ITS opartego 

na priorytetach dla pojazdów transportu zbiorowego. 

Kolejnym aspektem przemawiającym za systemem ITS, za którym opowiedzieli się mieszkaocy 

Częstochowy jest podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach.  

 

Rysunek 6 Wskazanie respondentów na budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 

Co trzeci mieszkaniec wskazał tę formę modernizacji istniejącej infrastruktury jako jeden z 

elementów poprawiających atrakcyjnośd transportu zbiorowego .  
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3. Ocena zasadności wymiany taboru autobusowego i 

tramwajowego pozostającego w dyspozycji MPK 

Częstochowa Sp. Z o. o. 

W ramach  tego zagadnienia w ankiecie zamieszczono szereg pytao mających na celu uzyskanie 

odpowiedzi w kwestiach oceny funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Zbadano również preferencje 

komunikacyjne mieszkaoców Częstochowy oraz zapytano o postulaty dotyczące jej usprawnienia. 

Wyniki przedstawiono poniżej. 

 

3.1 Ogólna ocena komunikacji miejskiej 

Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę komunikacji miejskiej oceniają ją 

pozytywnie. Niemal połowa z nich – 46% ocenia ją dobrze, 19% dostatecznie, 7% bardzo dobrze, 2% 

niedostatecznie, natomiast 25% ankietowanych nie było w stanie jej ocenid. 

30% z ogółu respondentów nie posiada żadnego samochodu w gospodarstwie domowym i to właśnie 

ta grupa wystawiła opisywanej formie transportu najwyższą ocenę (3,78). 

Osoby deklarujące odbywanie podróży miejskich wyłącznie lub przeważnie komunikacją zbiorową 

(ok. 40% z ogółu) wystawiły jej ocenę 3,8, przy czym jedynie 3% badanych nie było w stanie udzielid 

odpowiedzi. W przypadku osób podróżujących wyłącznie bądź przeważnie samochodem osobowym 

(44% ogółu) średnia ocena wyniosła 3,71, jednak prawie połowa respondentów nie wystawiła żadnej 

oceny.  



 

Rysunek 7 Ogólna ocena komunikacji miejskiej 

 

Komunikację miejską w Częstochowie kobiety oceniają lepiej niż mężczyźni – ocenę dobrą lub bardzo 
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osoby będące na rencie, przy czym stanowią one jedynie 2% ogólnej liczby badanych. Najliczniejszą 

grupę spośród badanych stanowią osoby aktywne zawodowo. Średnia ocena komunikacji zbiorowej 

w tej grupie wyniosła 3,73. Najwyższy odsetek ocen bardzo dobrych odnotowano w grupie osób 
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uczących się bądź studiujących, natomiast najwyższy odsetek ocen niedostatecznych pojawił się 

wśród osób niepracujących. 

Średnia ocena komunikacji zbiorowej w poszczególnych dzielnicach miasta przedstawia się 

w następujący sposób: 

 

Rysunek 8 Ogólna ocena komunikacji zbiorowej z podziałem na dzielnice. 

Najniżej komunikacja zbiorowa oceniona została w dzielnicy Wyczerpy–Aniołów, gdzie żaden 

z respondentów nie zaznaczył oceny bardzo dobrej, natomiast największa częśd osób zamieszkałych 

w tym obszarze wystawiła ocenę dostateczną. Najlepszą ocenę wystawili mieszkaocy z dzielnicy 

Trzech Wieszczów, oni też najczęściej oceniali transport zbiorowy bardzo dobrze. Największy odsetek 

ocen niedostatecznych odnotowano w dzielnicach Błeszno oraz Grabówka. W dzielnicach, gdzie 



przebadano najwięcej gospodarstw domowych (Północ, Raków, Tysiąclecie, Wrzosowiak) połowa 

respondentów dobrze ocenia komunikacje zbiorową w Częstochowie. 

3.2 Zestawienie istotności cech komunikacji miejskiej 

Respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie o podanie trzech najistotniejszych dla nich cech 

komunikacji miejskiej. Najczęściej padającymi określeniami były dostępnośd, a więc bliskośd 

przystanku, punktualnośd oraz częstotliwośd. Najmniej istotna dla badanych okazała się wyczerpująca 

informacja. Cechą najczęściej wymienianą na pierwszym miejscu była bezpośredniośd. 

30% ogółu respondentów nie posiada żadnego samochodu w gospodarstwie domowym. Dla nich 

najważniejsze okazały się dostępnośd (43%), punktualnośd (36%), częstotliwośd oraz niski koszt (po 

34%).  

 Osoby deklarujące odbywanie podróży miejskich wyłącznie lub przeważnie komunikacją zbiorową 

(ok. 40% z ogółu) wskazały cechy odpowiadające ogółowi respondentów oraz respondentom bez 

samochodu lecz niski koszt zastąpiła bezpośredniośd podróży. W przypadku osób podróżujących 

wyłącznie bądź przeważnie samochodem osobowym najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami 

były: dostępnośd (44%), punktualnośd (37%) i niski koszt (32%).  

 

Rysunek 9 Naistotniejsze cechy komunikacji miejskiej wg mieszkaoców 
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Mężczyźni bardziej cenili sobie niski koszt podróży wykonywanej komunikacją zbiorową (32%) niż 

częstotliwośd kursów (34%), wskazywana na tej samej pozycji przez kobiety. Dla obu płci 

najistotniejsze pozostały dostępnośd oraz punktualnośd. 

Preferencje co do istotności cech komunikacji zbiorowej zmieniały się w poszczególnych grupach 

wiekowych, do których przypisani byli ankietowani. Po sumie z wyłonionych trzech cech 

najważniejsze okazały się byd: w przedziale 16-20 lat – punktualnośd (40%), 21-20 lat – niski koszt 

(44%), 31-40 lat – dostępnośd i punktualnośd (po 41%), 41-50 lat punktualnośd (38%). Grupy 51-60, 

61-70, 71-75 lat wskazały dostępnośd (kolejno 50%, 52%, 50%). Najliczniejszą grupą spośród 

respondentów, którzy udzielili odpowiedzi były osoby w przedziałach wiekowych 31-40 oraz 41-50.  

 

3.3 Zestawienie cech najlepiej i najgorzej realizowanych przez komunikację 

publiczną 

Ankietowani wskazali cechy realizowane najlepiej, jak i najgorzej przez komunikację publiczną 

w Częstochowie. Najlepiej oceniano bezpośredniośd (9%) oraz dostępnośd (8%), najgorzej 

punktualnośd (7%), niezawodnośd dojazdu oraz niski koszt (po 4%). Ponad połowa respondentów nie 

mogła wyłonid cechy najlepszej i najgorszej. 

 

 

Rysunek 10 Najlepiej realizowane przez komunikacje zbiorową cechy 

9%

8%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

1%

0%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

bezpośredniośd - bez przesiadek 

dostępnośd - bliskośd przystanku 

punktualnośd 

czestotliwośd

niski koszt 

prędkośc - krótki czas jazdy 

wygoda 

niezawodnośd dojazdu

rytmicznośd

wyczerpująca informacja 



 

Rysunek 11 Najgorzej realizowane przez komunikację zbiorową cechy 

 

Kobiety i mężczyźni zgodnie wskazali bezpośredniośd i dostępnośd jako cechy najlepiej realizowane. 

W tym przypadku 53% pao i 59% panów nie wybrało przodującej cechy. Wspólnie oceniono również 

punktualnośd jako najgorzej realizowaną cechę. Ponownie nie wskazało jej 52% kobiet i 60% 

mężczyzn. 
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16-20, 31-40, 41-50 lat wskazano dostępnośd, w pozostałych – bezpośredniośd. Punktualnośd jest 

realizowana najgorzej zdaniem respondentów w wieku 16-20, 21-30, 51-60, 61-70 lat. Grupa 31-40 

lat najbardziej niezadowolona jest z zawodności dojazdu, 41-50 lat z wysokiego kosztu, a 71-75 lat z 
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odpowiadali na pytanie o najgorzej realizowaną cechę, najwięcej braku wskazania występowała 

w grupie emerytów. 
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samochodów osobowych, jak i osoby nie posiadające ich w swoich gospodarstwach domowych. 

Osoby bez samochodu częściej potrafiły ją wskazad. Podobnie zgodnie wskazano punktualnośd jako 

najgorzej realizowaną.  
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Niemal 60% respondentów podróżujących zawsze lub zazwyczaj komunikacją zbiorową wskazało 

najlepiej realizowaną cechę – 14% z nich wskazało bezpośredniośd. Nieco mniejsza grupa wskazała 

cechę najgorzej realizowaną – 9% z nich narzeka na punktualnośd. 

 

3.4 Ocena wpływu aktualnie używanych autobusów na środowisko 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem była ocena wpływu aktualnie funkcjonujących autobusów na 

środowisko. Jedynie 19% ankietowanych wskazało na pozytywny wpływ taboru, znaczna większośd 

respondentów wyraziła opinię o negatywnym wpływie części taboru obecnie realizującego przejazdy 

w mieście. Osoby wskazujące na całkowicie negatywny wpływ stanowiły 5% ogółu: 

 

Rysunek 12 Ocena wpływu aktualnie funkcjonującego taboru na środowisko 
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3.5 Ocena niezawodności komunikacji autobusowej i tramwajowej 

Respondenci wyrazili również swoją opinie na temat niezawodności pojazdów komunikacji zbiorowej. 

W przypadku autobusów dominowała dobra opinia z uwagą, iż zdarzają się kursy, które nie są 

realizowane. Przyporządkowując poszczególnym ocenom wartości od 2 do 5, średnia ocena 

niezawodności autobusów wśród mieszkaoców miasta wyniosła 4,08: 

 

Rysunek 13 Ocena niezawodności komunikacji autobusowej 

Biorąc pod uwagę opinie w poszczególnych dzielnicach, najlepiej niezawodnośd autobusów oceniają 

mieszkaocy dzielnicy Stradom, natomiast najgorzej respondenci zamieszkujący Parkitkę oraz 

Śródmieście. 
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Rysunek 14 Ocena niezawodności autobusów według mieszkaoców poszczególnych dzielnic 

Średnia ocena niezawodności tramwajów jest wyższa i wynosi 4,34. Spośród uzyskanych odpowiedzi 

ponownie dominują dobre opinie z zachowaniem uwagi o występowaniu kursów nierealizowanych. 

Opinię o całkowitej niezawodności tramwajów wyraziło dwukrotnie więcej osób niż w przypadku 

autobusów: 



 

Rysunek 15 Ocena niezawodności komunikacji tramwajowej 
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opinią cieszą się wśród mieszkaoców dzielnic Stradom oraz Podjasnogórska. Najsłabiej (chociaż wciąż 
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Rysunek 16 Ocena niezawodności komunikacji tramwajowej według mieszkaoców poszczególnych dzielnic 

 

 

 

 

 

 



3.6 Preferencje korzystania z poszczególnych środków komunikacji 

publicznej 

Badane osoby zapytano o preferowany środek transportu komunikacji publicznej. W 49% 

przypadków wskazano na tramwaj, autobus wybrało 41% badanych.  

 

Rysunek 17 Preferowany środek transportu komunikacji publicznej 

3.7 Preferencje oczekiwanego standardu wygody w pojazdach komunikacji 

miejskiej 

Kolejnym elementem, o jaki zapytano mieszkaoców był oczekiwany standard wygody w podróżach 

wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. W większości przypadków wyrażono chęd dostępu 

do miejsca siedzącego (72%). Jedynie 5% respondentów dopuszcza jazdę w warunkach zatłoczenia. 

 

Rysunek 18 Oczekiwany standard wygody w pojazdach komunikacji zbiorowej 
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3.8 Preferencje respondentów co do budowy nowej linii komunikacji 

miejskiej ze swojego miejsca zamieszkania. 

W ramach ankiety zapytano mieszkaoców, czy chcieliby mied nowe połączenie bezpośrednie linią 

komunikacji zbiorowej ze swojego miejsca zamieszkania (szczegółowe wyniki znajdują się w 

załączniku 9 - Tab 109): 

 

Rysunek 19 Czy chciałby Pan/Pani mied nowe bezpośrednie połączenie linią komunikacji miejskiej ze swojego miejsca 

zamieszkania 

80% osób odpowiedziało, że taki wariant jest zbędny. Spośród osób, które wyraziły chęd stworzenia 

takiej linii (19% badanych) dominowali mieszkaocy dzielnic Północ oraz Wrzosowiak. Jako miejsce 

docelowe wskazywali oni najczęściej dzielnicę Parkitka. 
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3.9 Preferencje wyposażenia autobusu/tramwaju w elementy poprawiające 

bezpieczeństwo i komfort jazdy 

Każdy z respondentów mógł wskazad te elementy, w które powinny byd wyposażone 

autobusy/tramwaje celem poprawy bezpieczeostwa oraz komfortu jazdy. Poniżej zestawienie 

uzyskanych wyników: 

 

Rysunek 20 Preferencje wyposażenia pojazdów komunikacji zbiorowej w elementy poprawiające komfort i bezpieczeostwo 

podróży 
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odpowiednio 74% oraz 61% badanych. Równie często, bo aż w 60% przypadków, pojawiała się 

odpowiedź dotycząca pojazdów niskopodłogowych. 
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3.10 Determinanty zastąpienia samochodu osobowego na rzecz 

transportu zbiorowego 

Wśród determinantów zmiany samochodu osobowego na transport zbiorowy prawie połowę (42%) 

stanowi warunek nowocześniejszego taboru. Co czwarty ankietowany deklaruje, iż częściej 

korzystałby z komunikacji publicznej jeśli zwiększyłaby się częstotliwośd kursowania transportu 

zbiorowego. 15% informuje, że determinantem byłoby zwiększenie liczby przystanków, a 12% - 

zwiększenie punktualności. Co dziesiąty respondent wspomina o zwiększeniu bezpieczeostwa 

w komunikacji zbiorowej. Najmniejszy odsetek (7%) stanowi zmiana taryfy biletowej, co pokazuje, iż 

to nie cena biletów jest kluczowym uwarunkowaniem. 

 

Rysunek 21 Determinanty rezygnacji z podróży samochodem osobowym na rzecz transportu zbiorowego 
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grup wiekowych. Warto zauważyd, iż największy odsetek (18%) dla determinantu zwiększenie 

bezpieczeostwa stanowi grupa wiekowa 61-70. 

 

Rysunek 22 Determinanty zastąpienia samochodu osobowego wśród grup wiekowych 
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3.11 Wnioski 

Ogólna ocena wystawiona przez mieszkaoców jest pozytywna. Najgorsze wyniki odnotowano 

w dzielnicach Wyczerpy–Aniołów, Zawodzie–Dąbie, Błeszno, Podjasnogórska oraz Grabówka. Z uwagi 

na planowane wzmocnienie linii autobusowych obsługujących większośd z nich, należałoby 

powtórnie zbadad opinie mieszkaoców po zrealizowaniu inwestycji. 

W kwestii zasadności wymiany taboru pozostającego w dyspozycji MPK Częstochowa Sp. z o. o. 

zapytano m.in. o ocenę funkcjonujących obecnie pojazdów.  

Odnosząc się do wpływu aktualnie funkcjonującego taboru na środowisko naturalne, niespełna co 

piąty mieszkaniec uważa, że jest on całkowicie pozytywny. Zdecydowana większośd ankietowanych 

wyraziła opinię o negatywnym oddziaływaniu części pojazdów. Opinia ta jednoznacznie wskazuje na 

koniecznośd inwestycji w nowe, ekologiczne pojazdy. 

Kolejnym aspektem przemawiającym za zakupem nowego taboru jest opinia mieszkaoców 

o elementach wyposażenia niezbędnych do komfortowego podróżowania. Jako najważniejsze 

respondenci wskazali klimatyzację, przystosowanie do osób niepełnosprawnych i niedowidzących 

oraz niską podłogę. 

Najważniejszymi determinantami zmiany środka transportu na korzyśd autobusów i tramwajów 

w opinii mieszkaoców okazały się nowoczesny tabor oraz zwiększenie częstotliwości kursowania 

istniejących linii. Zakup nowych pojazdów pozwoliłby na spełnienie obu tych postulatów. 

Dodatkowym aspektem poruszonym w ankiecie był postulat budowy całkowicie nowego 

bezpośredniego połączenia. Zdecydowana większośd przebadanych osób nie wyraziła chęci 

wybudowania nowej linii ze swojego miejsca zamieszkania. Co piąty mieszkaniec wyraził taką 

potrzebę. Dominowały głosy o wybudowaniu połączenia komunikacyjnego ze Szpitalem w dzielnicy 

Parkitka. 

  



4. Ocena zasadności przeprowadzenia działań 

modernizacyjnych związanych z istniejącą infrastrukturą 

tramwajową 

 

4.1 Czas dotarcia na przystanek (interwały 5 min.) 

Kolejnym zagadnieniem, na jakie uzyskano odpowiedź w ramach przeprowadzonych ankiet była 

informacja dotycząca oceny zasadności przeprowadzenia działao modernizacyjnych związanych 

z istniejącą infrastrukturą tramwajową. Z zebranych danych wynika, że blisko 45% respondentów jest 

w stanie w ciągu 5 minut dojśd do najbliższego przystanku. Kolejne 41% na taką podróż potrzebuje 6 -

 10 minut. Można zatem przyjąd, iż blisko 90% badanych potrzebuje maksymalnie 10 minut, aby 

przedostad się na najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej. 

4.2 Ocena dostępności przystanku – do przyjęcia, nie do przyjęcia 

Oprócz czasowej dostępności mieszkaoców do przystanków wśród respondentów uzyskano również 

informacje na temat odległości do najbliższego przystanku. Blisko 92% - zarówno wśród kobiet, jak 

i mężczyzn – uznało iż odległośd, jaką należy pokonad, jest do przyjęcia. Natomiast 4% uznało, że 

odległośd ta jest nie do przyjęcia. Blisko 96% ankietowanych, którzy jako główny środek transportu 

wybrali komunikację zbiorową uważa, że odległośd z miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku 

jest do przyjęcia. Największym niezadowoleniem z odległości przystanku od miejsca zamieszkania 

wykazali się mieszkaocy w wieku 61-70 lat. Prawie 10% z nich odpowiedziało, że odległośd do 

najbliższego przystanku nie jest do przyjęcia. 

4.3 Ocena dostępności przystanku od celu podróży – do przyjęcia, nie do 

przyjęcia 

Kolejną analizą, jakiej zostali poddani respondenci była odpowiedź na pytanie, czy odległośd 

przystanku do najczęstszych źródeł podróży jest do przyjęcia. Pod uwagę wzięto takie cele podnóży, 

jak praca, miejsce nauki oraz sklep. Szczegółowe dane znajdują się w tabelach 31, 33 oraz 35 

dołączonych w formie załącznika nr 9 do niniejszego dokumentu: 

 do miejsca pracy 

Blisko 56% respondentów odpowiedziało, iż ta odległośd jest do przyjęcia. Najliczniejszą grupę 

badanych stanowili mieszkaocy Częstochowy w przedziałach wiekowych 31-40 oraz 41-50, dla 

których ponad połowa odpowiedzi akceptowała powyższą odległośd. W rozróżnieniu na dzielnice, 



największą grupę badanych stanowili mieszkaocy dzielnicy Tysiąclecie, dla których odległośd od 

przystanku do miejsca pracy jest do przyjęcia w 58% ankiet.  

W 42% spośród całej grupy ankietowanych nie uzyskano odpowiedzi na zadane pytanie. Może to 

wynikad z faktu, iż w przypadku, gdy głównym środkiem poruszania się respondentów był samochód 

osobowy (co miało miejsce w 76% przypadków), respondent nie był w stanie udzielid odpowiedzi na 

pytania na temat dostępności przystanków komunikacji zbiorowej.  

 do miejsca nauki 

W przeważającej ilości, bo aż 82% respondentów (83% kobiet i 81% mężczyzn) opowiedziało się za 

tym, iż odległośd od przystanku do miejsca nauki jest do przyjęcia. Z kolei dwa procent respondentów 

(2% kobiet, 1% mężczyzn) uznało, iż pokonywana odległośd nie jest do przyjęcia – jest za daleko. 

Najbardziej liczną grupą wiekową wśród respondentów były osoby w wieku 16-20 lat. 

4.4 Postulaty zmian w odniesieniu do komunikacji tramwajowej 

W przeprowadzonej ankiecie zbadano także, jakie są główne postulaty i żądania mieszkaoców 

w stosunku do komunikacji tramwajowej. Respondenci mieli do wyboru osiem odpowiedzi, z czego 

mogli wybrad maksymalnie trzy z nich.  

 

Rysunek 23 Postulaty zmian w odniesieniu do komunikacji tramwajowej 

Blisko 43% wszystkich ankietowanych uznało, że najistotniejszym działaniem jest wybudowanie 

zupełnie nowej linii tramwajowej. W ten sposób zagłosowało odpowiednio 58% oraz 67% osób, które 

na co dzieo zadeklarowały sposób poruszania się poprzez rower oraz taxi. Można zatem wnioskowad, 

że gdyby miasto Częstochowa zainwestowało w budowę zupełnie nowej sieci tramwajowej – częśd 
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respondentów z powyższych dwóch grup zmieniłaby swój główny środek transportu właśnie na 

komunikację miejską. Kolejną odpowiedzią, którą w wielu przypadkach wskazywali respondenci była 

sugestia o rozbudowie istniejących już linii (łączenie się z już aktualną siecią) oraz jego 

unowocześnieniu. W taki sposób odpowiedziało 39% oraz 37% badanych. Kolejne odpowiedzi to 

(ułożenie procentowe od największej wartości do najmniejszej): unowocześnienie taboru, 

wyremontowanie istniejącej infrastruktury, zwiększenie punktualności, zwiększenie częstotliwości 

kursowania.  

4.5 Preferencje w zakresie modernizacji torowiska tramwajowego 

W ramach oceny zasadności przeprowadzenia działao modernizacyjnych związanych z istniejącą 

infrastrukturą tramwajową zadano respondentom również pytanie dotyczące tego, o jakie cechy 

powinno zostad wzbogacone torowisko tramwajowe, aby było bardziej przyjazne podczas 

użytkowania z punktu widzenia osób badanych. Również w tym przypadku respondenci mogli 

zaznaczyd maksymalnie trzy odpowiedzi. Dane z tabeli 106 załącznika nr 9 zostały przedstawione w 

tabeli poniżej: 

 

Rysunek 24 Zasadnośd modernizacji torowiska tramwajowego 

45% badanych wskazało iż torowiska tramwajowe nie wymagają modernizacji – najwięcej, bo 51% 

znajdujących się w przedziale wiekowym 61-70 lat. Co ciekawe, znaczna częśd ankietowanych, bo aż 

57% spośród osób, które nie korzystają z komunikacji zbiorowej, wskazało właśnie, iż modernizacja 

torowisk nie jest konieczna. 
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Spośród działao modernizacyjnych istniejącej infrastruktury tramwajowej uznano, iż w pierwszej 

kolejności należy podjąd prace, dzięki którym podróż stanie się bardziej wygodna. Można przez to 

wnioskowad, iż respondentom zależy na przebudowie istniejących torowisk poprawiając ich stan 

techniczny. Powyższe przekłada się również na bardziej ciche poruszanie się tramwajów. Taki efekt 

można osiągnąd zarówno poprzez przebudowę torowisk oraz wymianę taboru na nowoczesny.  

 

Rysunek 25 Preferencje w zakresie modernizacji torowiska tramwajowego 

Kolejne odpowiedzi sugerują o konieczności szybszego poruszania się tramwajów oraz o przystankach 

– powinny byd one wygodniejsze z punktu widzenia potencjalnego pasażera.  

4.6 Wnioski 

Analizując zasadnośd przeprowadzenia działao modernizacyjnych związanych z istniejącą 

infrastrukturą ocenie poddano odczucia mieszkaoców na temat czasowej dostępności dojścia do 

przystanków tramwajowych. Dominowały pozytywne opinie zarówno dla przystanków 

początkowych, jak i kooczących podróż. Na tej podstawie można wywnioskowad, że obecne 

rozmieszczenie przystanków na istniejącej sieci spełnia oczekiwania podróżujących i nie wymaga 

modernizacji. Pokrywa się to z przeprowadzoną analizą stanu istniejącego lokalizacji przystanków z 

której wynika, że w dużej części przystanki zlokalizowane są w niewielkiej odległości od środków 

ciężkości poszczególnych rejonów komunikacyjnych.  
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Rysunek 26 Dostępnośd piesza od środków ciężkości rejonów komunikacyjnych do przystanków tranposrtu zbiorowego w 
Częstochowie 

Niemniej jednak, przy realizacji rozbudowy sieci tramwajowej należy mied na uwadze również zdanie 

mieszkaoców odnośnie lokalizacji przystanków celem jeszcze większego uatrakcyjnienia podróży 

tramwajowych.  

Biorąc pod uwagę rekomendacje mieszkaoców, przyszły rozwój infrastruktury należy oprzed 

na wybudowaniu nowych linii oraz modernizacji istniejącej sieci. Pozwoli to na zwiększenie wygody 

podróży oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy, co stanowi 

najważniejsze postulaty mieszkaoców. 

  



5. Ocena kierunków rozbudowy ścieżek rowerowych w 

Częstochowie 

W tej części ankiety pytano o posiadanie roweru, częstośd dojazdu rowerem do różnych celów (np. 

do pracy, po zakupy), powody korzystania z roweru. Odpowiedzi miały na celu pokazad, co 

zachęciłoby respondentów do codziennego podróżowania rowerem oraz jakie są preferencje 

korzystania z systemu roweru miejskiego. 

 

5.1 Struktura posiadania roweru w gospodarstwie domowym 

respondenta 

Na pytanie o posiadanie roweru 67% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 31% przecząco, a 2% 

nie wypowiedziało się.  

 

Rysunek 27 Posiadanie roweru w gospodarstwie domowym 

 

75% posiadaczy rowerów ma 1 lub 2 rowery, 10% ma 4 lub więcej sztuki. Proporcje między kobietami 

i mężczyznami ułożyły się podobnie. Największy odsetek osób posiadających rower mieści 

się w kategorii wiekowej 16-20 lat (87%), najmniejszy  - w kategorii 71-75 lat (30%), gdzie 

zdecydowana większośd ma 2 jednoślady (63%).  Najliczniejszą procentowo grupą posiadaczy 

rowerów są uczniowie i studenci oraz pracujący uczniowie i studenci (po 86%), najmniej liczną – 
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pracujący emeryci i renciści (40%), którzy jako jedyni w większości mają 1 rower (70%). Są jednak 

najmniejszą grupą respondentów. 

Najwięcej mieszkaoców dzielnic Grabówka i Błeszno ma rower (92% i 90%), najmniej – Dźbowa 

(19%). W dzielnicy Gnaszyn Kawodrza brakuje najwięcej danych (15%). Grabówka wyróżnia się także 

ilością posiadanych rowerów – tylko 9% ankietowanych ma jedną sztukę, po 41% ma 2 lub 3. Jedynie 

w dzielnicy Zawodzie-Dąbie 80% badanych ma jeden rower. W odniesieniu do zmotoryzowanych, 

najliczniejszą grupą posiadającą rower są osoby podróżujące samochodem służbowym (85%), 

najmniej liczną – osoby nie mające żadnego samochodu.  73% spośród posiadaczy prawa jazdy ma 

rower, spośród osób nie posiadających prawa jazdy rower ma 57%. Osoby samodzielnie korzystające 

z samochodu częściej posiadają rower (75%) od tych niesamodzielnie korzystających z auta (58%). 

Większośd posiadaczy roweru nie jest głównym użytkownikiem samochodu (85%).  Zarówno 

posiadacze jednośladu jak i osoby nie mające roweru podobnie często korzystają z komunikacji 

zbiorowej. 

 

5.2 Struktura częstości dojazdów rowerem do miejsca pracy/nauki 

Zdecydowana większośd respondentów nie dojeżdża rowerem do miejsca pracy/nauki (78%), 

sporadycznie 13%, a tylko 9% często (dla 1% brak danych). 

 

Rysunek 28  Dojazd rowerem do miejsca pracy/nauki 
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Proporcje między kobietami i mężczyznami są podobne.  

Do miejsc pracy/nauki często dojeżdżają głównie przedstawiciele kategorii wiekowej 21-30 lat (13%). 

Maksima osiągnęła grupa pracujących rencistów. Najwięcej (80%) nie dojeżdża rowerem i również 

najwięcej (10%) dojeżdża często. Było w niej jednak najmniej respondentów. Wyniki w grupie 

pracujących odzwierciedlają wyniki całościowe. Najwięcej dojeżdżających sporadycznie mieści się 

w grupie pracujących i uczących się (32%). 

Najrzadziej do miejsca pracy/nauki dojeżdżają rowerem mieszkaocy dzielnicy Zawodzie-Dąbie (96% 

nie korzysta z jednośladu), najczęściej – dzielnicy Północ (20%). Największy odsetek dojeżdżających 

(50%) mieszka w Dźbowie, ale stanowią oni bardzo małą próbę. Znaczne braki danych występują w 

dzielnicy Kiedrzyn (17%). 

80% posiadaczy prawa jazdy nie dojeżdża do miejsca pracy/nauki rowerem. Z kolei 22% osób nie 

posiadających uprawnieo kierowcy dojeżdża często. Podobne proporcje odnoszą się do osób 

samodzielnie korzystających z samochodu. Główni użytkownicy auta dojeżdżają rowerem rzadziej niż 

pozostali. Więcej osób, które nie korzystają z komunikacji zbiorowej, nie dojeżdża również rowerem 

(85%). 16% używających komunikacji dojeżdża sporadycznie, a 10% często. 

Wszyscy podróżujący pieszo i taksówką nie dojeżdżają do miejsca pracy/nauki rowerem, ale stanowią 

niewielki odsetek ankietowanych. 

5.3 Powody korzystania z roweru 

Na pytanie o motywację korzystania z roweru na pierwszym miejscu 66% respondentów 

odpowiedziało dla przyjemności, 19% - ze względów zdrowotnych, 4% - zapewnia mi bezpośredniośd 

podróży, 3% i mniej podało inne powody, przedstawione na poniższym rysunku (dla 4% brakuje 

danych). 



 

Rysunek 29 Powody korzystania z roweru na pierwszym miejscu 

Proporcje między kobietami a mężczyznami są podobne.  

Najbardziej zróżnicowane, a zarazem zbliżone do wyników całościowych przedstawiają się rezultaty 

w  grupach wiekowych 21-30 i 41-50 lat. Najwięcej ankietowanych jeździ rowerem dla przyjemności 

w kategorii wiekowej 31-40 lat (75%), ze względów zdrowotnych osoby starsze (71-75 lat – 69%), dla 

zapewnienia bezpośredniości podróży osoby w wieku 61-70 lat (10%).  

Bezrobotni korzystają z roweru dla przyjemności w 77%, emeryci ze względów zdrowotnych w 51%, 

natomiast renciści dla zapewnienia bezpośredniości podróży w 17%. Bardzo rzadką motywacją we 

wszystkich grupach jest dbałośd o ochronę środowiska (2-3% lub wcale). Niewiele lepiej jest 

w przypadku chęci obniżenia kosztów podróży i optymalizacji czasu podróży (maksymalnie 4%). 

 Na pytanie o motywację korzystania z roweru na pierwszym lub drugim miejscu 80% respondentów 

odpowiedziało dla przyjemności, 35% - ze względów zdrowotnych, 15% - ze względu na ochronę 

środowiska, 12% - zapewnia mi bezpośredniośd podróży, 10% - z chęci obniżenia kosztów podróży, 7% 

- z uwagi na krótszy czas podróży rowerem, 1% - inne (dla 4% brakuje danych). 

Na pytanie o motywację korzystania z roweru na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu 86% 

respondentów odpowiedziało dla przyjemności, 42% - ze względów zdrowotnych, po 24% - zapewnia 
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mi bezpośredniośd podróży oraz ze względu na ochronę środowiska, 16% - z chęci obniżenia kosztów 

podróży, 15% - z uwagi na krótszy czas podróży rowerem, 1% - inne (dla 4% brakuje danych). 

 

5.4 Determinanty zachęcające do wyboru roweru w codziennych 

podróżach. 

Na pytanie o zachętę do codziennego odbywania podróży rowerem 40% respondentów 

odpowiedziało nie planuję korzystania z roweru, 35% - możliwośd bezpiecznego zaparkowania 

roweru, 34% - rozbudowa sieci dróg rowerowych, 32% - poprawa bezpieczeostwa na drogach 

miejskich, 15% - możliwośd wypożyczenia roweru, 1% - inne (dla 3% brakuje danych). 

 

Rysunek 30 Determinanty codziennego odbywania podróży rowerem 

Proporcje między kobietami a mężczyznami wyglądają bardzo podobnie.  

78% osób starszych (71-75 lat) nie planuje podróżowad rowerem. Możliwośd bezpiecznego 

zaparkowania roweru okazała się najważniejsza w kategoriach wiekowych 16-20 i 31-40 lat (po 46%). 

Dla młodych równie istotna jest rozbudowa sieci dróg rowerowych (44%) i poprawa bezpieczeostwa 

na drogach miejskich (41%).  

Biorąc pod uwagę sytuację zawodowo-społeczną, 71% rencistów nie zamierza jeździd rowerem, 48% 

pracujących studentów i uczniów za dobrą motywację do codziennego użytkowania jednośladu 
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uznaje rozbudowę sieci dróg rowerowych a 47% uczniów i studentów jako zachętę do podróżowania 

rowerem postrzega możliwośd bezpiecznego zaparkowania roweru. 

94% mieszkaoców Dźbowa nie planuje korzystania z roweru. W dzielnicy Błeszno - 83% obywateli 

widzi potrzebę rozbudowy sieci dróg rowerowych, 72% - poprawy bezpieczeostwa na drogach 

miejskich, a jedynie 17% nie chce podróżowad jednośladem. Najwięcej danych brakuje z dzielnicy 

Podjasnogórska (11%). 

 

5.5 Preferencje korzystania z systemu roweru miejskiego w Częstochowie 

Na pytanie o chęd skorzystania z roweru miejskiego 53% respondentów odpowiedziała przecząco, 

26% twierdząco, ale pod warunkiem, że kwota wypożyczenia byłaby nie wyższa niż zadeklarowana 

w ankiecie, natomiast 21% twierdząco, ale pod warunkiem, że rower będzie można wypożyczyd 

bezpłatnie na podstawie biletu miesięcznego. 

 

Rysunek 31 Preferencje korzystania z systemu roweru miejskiego 

 

Proporcje między kobietami a mężczyznami są podobne.  

Zdecydowana większośd (80%) osób z kategorii wiekowej 71-75 lat nie jest zainteresowana rowerem 

miejskim, podobnie jak grupy 61-70 lat (75%) i 51-60 lat (65%). Z kolei 40% młodych (16-20 lat) 
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skorzystałaby z takiego systemu pod warunkiem bezpłatnego wypożyczenia jednośladu na podstawie 

biletu miesięcznego. Również 40% osób z grupy 31-40 lat byłoby skłonnych wypożyczyd rower, ale 

tylko jeśli opłata nie przekroczyłaby zadeklarowanej kwoty. 

92% rencistów nie preferuje korzystania z systemu roweru miejskiego, natomiast 44% uczniów 

i studentów posiadających bilet miesięczny wypożyczyłoby rower bezpłatnie. 33% pracujących oraz 

pracujących i uczących mogłoby wypożyczyd rower jednak za opłatą nie większą niż akceptowalna.  

Dźbów jest dzielnicą, z której żaden ankietowany nie jest zainteresowany rowerem miejskim. 

Również zdecydowana większośd mieszkaoców Śródmieścia (86%) i dzielnicy Gnaszyn Kawodrza 

(81%) nie chce korzystad z tego typu systemu. 52% obywateli z dzielnicy Zawodzie Dąbie byłoby 

skłonnych skorzystad, jeśli nie będzie dodatkowej opłaty do biletu miesięcznego. 48% mieszkaoców 

Podjasnogórskiej wypożyczałoby rower jeśli opłata nie przekroczy pewnej kwoty. 

Na pytanie o wysokośd kwoty jednorazowego wypożyczenia roweru 30% respondentów podało 2 zł, 

20% - 3 zł, 18% - 5 zł, 11% - 1 zł, a kilka procent inne kwoty. 

5.6 Wnioski 

Wyniki przeprowadzonych badao jasno wskazują, że mimo posiadania roweru w gospodarstwach 

domowych znacznej części respondentów, jedynie niewielki odsetek wykorzystuje je w codziennych 

podróżach do miejsca pracy bądź nauki. Wśród najważniejszych powodów korzystania z roweru tylko 

4% badanych wskazało, że istniejąca infrastruktura rowerowa zapewnia im bezpośredniośd podróży.  

Jednym z powodów takiego stanu jest niewątpliwie niespójna sied ścieżek rowerowych wykazana w 

analizie stanu istniejącego: 



 

Rysunek 32 Sied ścieżek rowerowych na terenie Miasta Częstochowy 

Wskazuje to na koniecznośd zwiększenia jakości poruszania się jednośladem poprzez poprawę 

ciągłości sieci ścieżek rowerowych nie tylko za sprawą budowy nowej infrastruktury, ale również 

wydzielenie obszarów dedykowanych rowerzystom w osi jezdni. 

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem dla mieszkaoców Częstochowy są kwestie związane 

z bezpieczeostwem podróży, jak i bezpiecznego pozostawienia roweru. Odnośnie pierwszego 

postulatu, należałoby rozważyd zmianę organizacji ruchu w newralgicznych punktach miasta, np. 

poprzez wprowadzenie kontrapasów na ulicach jednokierunkowych bądź też stref ruchu 

uspokojonego lub stref wspólnych. Kompleksowa infrastruktura rowerowa nie może prawidłowo 

funkcjonowad bez odpowiedniej ilości wyznaczonych, bezpiecznych i łatwo dostępnych miejsc 

parkingowych. Dobrą praktyką jest stosowanie parkingów typu Bike+Ride, które zwiększają udział 

podróży intermodalnych. Ich lokalizacja powinna byd ściśle związana z punktami najintensywniejszej 

wymiany pasażerów w tym z planowanymi węzłami przesiadkowymi. 

Ankieta nie daje jednoznacznej odpowiedzi w kwestii wprowadzenia systemu roweru miejskiego. 

Połowa badanych nie bierze pod uwagę możliwości korzystania z tego typu usługi. Pozostała częśd 

dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że cena wynajęcia roweru nie przekroczy 3zł za godzinę 

bądź też bezpłatnie w ramach biletu okresowego. Ważną grupę potencjalnych użytkowników mogą 

stanowid turyści, dlatego też usługa ta jest warta rozważenia. 

  



6. Ocena potencjału i zasadności budowy węzłów 

przesiadkowych w okolicach trzech dworców kolejowych w 

Częstochowie 

Częśd pytao postawionych w ankiecie była poświęcona planowanym węzłom przesiadkowym 

w okolicach dworców kolejowych w Częstochowie. Pytania miały na celu zbadanie, jak często 

wykorzystywane są istniejące przystanki oraz jaki wpływ na wybór środka transportu może mied 

budowa węzłów przesiadkowych w poszczególnych lokalizacjach. Ponadto respondentów zapytano 

o preferencje dotyczące przesiadek podczas korzystania z transportu zbiorowego. Wyniki 

przedstawiono poniżej.  

6.1 Częstotliwość korzystania z przystanków w pobliżu dworca PKP Dworzec 

Częstochowa Główna 

 

Rysunek 33 Częstotliwośd korzystania z przystanków w okolicy dworca PKP Dworzec Częstochowa Główna 

Prawie 65 % respondentów odpowiedziało, że korzysta z przystanków znajdujących się w okolicach 

dworca PKP Częstochowa Główna sporadycznie - rzadziej niż raz w miesiącu. Odpowiedzi, które 

wskazywały na podróżowanie z ww. przystanków raz lub kilka razy w miesiącu było 15%.  Codzienne 

podróże oraz podróże w dni robocze wskazało 2 % respondentów, natomiast 3% respondentów 

wskazało na wykorzystanie przystanków kilka razy w tygodniu. 13% przebadanych osób 

odpowiedziało, że w ogóle nie korzysta z przystanków w rejonie dworca Częstochowa Główna. 
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Znikomy odsetek odpowiedzi wskazywał na wykorzystanie przystanków jedynie w weekendy. Wśród 

2% próby nie uzyskano odpowiedzi na to pytanie.  

Analizując miejsce zamieszkania respondentów odpowiadających na to pytanie najczęściej – 

przynajmniej kilka razy w tygodniu – z przystanków w obrębie dworca PKP Częstochowa Główna 

korzystają mieszkaocy dzielnic: Gnaszyn Kawodrza – 15%, Stare Miasto – 10%, Śródmieście 

oraz Północ – 7%.  

 

6.2 Częstotliwość korzystania z przystanków w pobliżu dworca PKP Dworzec 

Częstochowa Raków  

 

Rysunek 34 Częstotliwośd korzystania z przystanków w okolicy dworca PKP Częstochowa Raków 

Trzy czwarte spośród ankietowanych wskazało, że z przystanków w okolicy dworca Częstochowa 

Raków korzysta rzadziej niż raz w miesiącu, a blisko 15 % nie korzysta w ogóle. Częściej – raz lub kilka 

razy w miesiącu z przystanków korzysta blisko 7 % respondentów. Odpowiedzi wskazujące na 

podróże w dni robocze  bądź kilka razy w tygodniu stanowią 2 % próby. Znikomy odsetek stanowiły 

odpowiedzi wskazujące na wykorzystanie przystanków wyłącznie w soboty i niedziele.  Odpowiedzi 

na to pytanie nie udzielił 1 % respondentów.  
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Bazując na danych o miejscu zamieszkania odpowiadających, największy odsetek korzystających z 

ww. przystanków przynajmniej kilka razy w tygodniu stanowili mieszkaocy dzielnic: Stradom – 10%, 

Błeszno – 6% i Kiedrzyn 5%.  

6.3 Częstotliwość korzystania z przystanków w pobliżu dworca PKP Dworzec 

Częstochowa Stradom  

 

Rysunek 35 Częstotliwośd korzystania z przystanków w okolicy dworca PKP Częstochowa Stradom 

Osiem na dziesięciu ankietowanych wskazało, że z przystanków w okolicy dworca PKP Częstochowa 

Stradom korzysta rzadziej niż raz w miesiącu, a blisko 14 % odpowiedziało, że nie korzysta wcale. 

3 % respondentów wskazało, że korzysta z ww. przystanków raz lub kilka razy w miesiącu. Znikoma 

grupa przebadanych wskazała, że z przystanków korzysta kilka razy w tygodniu lub częściej. Spośród 

wszystkich ankiet 2% nie zawierało odpowiedzi na postawione pytanie.  
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6.4 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po 

wybudowaniu centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa 

Główna 

 

Rysunek 36 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po wybudowaniu centrum przesiadkowego przy 

dworcu Częstochowa Główna 

W przypadku centrum przesiadkowego przy dworcu PKP Częstochowa Główna 11 % respondentów 

zadeklarowało, że po budowie centrum zaczną częściej korzystad z transportu zbiorowego 

niż do tej pory, z czego 4 % zadeklarowało wykorzystanie transportu zbiorowego w codziennych 

podróżach. Największy odsetek takich odpowiedzi udzielili respondenci zamieszkujący dzielnice: 

Kiedrzyn, Trzech Wieszczów oraz Ostatni Grosz. Blisko 8% respondentów, którzy do tej pory 

nie korzystali z transportu publicznego deklaruje przesiadkę na transport zbiorowy. Analizując 

odpowiedzi pod kątem sytuacji zawodowej, najbardziej skłonne do większego wykorzystania 

transportu zbiorowego są osoby pracujące i uczące się – blisko 20 % w tej grupie zadeklarowało 

zmianę sposobu podróżowania.  
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Rysunek 37 Wpływ budowy centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Główna na deklaracje określonych grup 

użytkowników 

W przypadku grupy użytkowników, która w równym stopniu korzysta z transportu zbiorowego 

i indywidualnego blisko 10% zadeklarowało wykorzystanie transportu zbiorowego w codziennych 

podróżach, a ponad 20% jego częstsze wykorzystanie niż do tej pory. Osoby, które przeważnie 

używają samochodu jako środka transportu wykazały podobne deklaracje – blisko 8% zadeklarowało 

wykorzystanie autobusu lub tramwaju w codziennych podróżach, a prawie 17% częstszy wybór 

transportu zbiorowego niż miało to miejsce do tej pory. Niecałe 7% respondentów zawsze 

podróżujących z wykorzystaniem samochodu osobowego deklaruje zwiększenie liczby podróży 

z udziałem transportu zbiorowego.  

 

Rysunek 38 Wpływ budowy węzła przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Główna według struktury wiekowej 
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Największy odsetek osób deklarujących gotowośd do zmiany zachowao transportowych na korzyśd 

transportu zbiorowego był wśród osób w przedziale wiekowym 16-20 oraz 31-40 – ponad 20%. 

Porównując te dwie grupy większy odsetek deklarujących wykorzystanie transportu zbiorowego 

na co dzieo obejmował osoby w przedziale wiekowym 16 – 20. Najmniejszy wpływ budowy węzła 

na sposób podróżowania odnotowano dla grupy 60 – 75 lat.   

6.5 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po 

wybudowaniu centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Raków 

 

Rysunek 39 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po wybudowaniu centrum przesiadkowego przy 

dworcu Częstochowa Raków 

W przypadku budowy centrum przesiadkowego przy dworcu PKP Częstochowa Raków 10% 

respondentów byłaby skłonna do częstszego wykorzystania transportu zbiorowego, z czego 3% 

odpowiedzi wskazywało wykorzystanie transportu zbiorowego w codziennych podróżach. Wśród 

osób, które do tej pory nie korzystały z transportu publicznego 4% odpowiedzi wskazuje na częstsze 

podróże autobusem lub tramwajem. Najbardziej skłonni do częstszych podróży transportem 

publicznym byli mieszkaocy dzielnic: Ostatni Grosz, Raków i Błeszno. Blisko 10% osób pracujących 

i 16% studiujących/uczących się deklaruje zwiększenie udziału podróży z wykorzystaniem transportu 

zbiorowego.  
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Rysunek 40 Wpływ budowy centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Raków na deklaracje określonych grup 

użytkowników 

Wśród wybranych grup użytkowników, respondenci wykorzystujący w równym stopniu transport 

zbiorowy i indywidualny, blisko 20% użytkowników zadeklarowało częstsze podróże transportem 

publicznym, z czego 6% w podróżach codziennych. Najmniejszy wpływ na zmianę sposobu 

podróżowania wykazali podróżujący zawsze z wykorzystaniem samochodu osobowego – niecałe 3% 

deklaruje częstsze wykorzystanie transportu zbiorowego lecz nie deklaruje, że zacznie używad go  

w codziennych podróżach.  
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Rysunek 41 Wpływ budowy węzła przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Raków według struktury wiekowej 

Największy odsetek deklarujących zwiększenie udziału podróży transportem zbiorowym znajduje się 

w przedziale 16 – 20 lat – ponad 20%. Najmniejszy wpływ na zmianę zachowao transportowych 

budowa węzła przy dworcu Częstochowa Raków wzbudziła wśród ankietowanych w przedziale wieku 

70 – 75. 
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6.6 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po 

wybudowaniu centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa 

Stradom 

 

 

Rysunek 42 Deklaracja respondentów korzystania z transportu zbiorowego po wybudowaniu centrum przesiadkowego przy 

dworcu Częstochowa Stradom 

Wybudowanie centrum przesiadkowego w pobliżu dworca Częstochowa Stradom skłoniłoby niecałe 

6% respondentów do częstszego wyboru transportu publicznego. Największa ilośd takich odpowiedzi 

padła wśród mieszkaoców dzielnic Mirów, Parkitka, Kiedrzyn oraz Wrzosowiak. Wśród osób 

niekorzystających z transportu publicznego zmianę zachowao transportowych deklaruje blisko 4% 

respondentów. W przypadku analizy sytuacji zawodowej odpowiadających wszystkie grupy wskazują 

na podobny odsetek osób skłonnych do przesiadki na tramwaj/autobus – 5 – 7% odpowiedzi.  
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Rysunek 43 Wpływ budowy centrum przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Stradom na deklaracje określonych grup 

użytkowników 

Analiza odpowiedzi określonych grup użytkowników wskazała, że blisko 10% podróżujących 

przeważnie samochodem osobowym byłoby skłonne do zmiany sposobu podróżowania na korzyśd 

częstszego wykorzystania transportu publicznego. Podobne rezultaty osiągnięto wśród osób 

poruszających się w równym stopniu transportem zbiorowym i indywidualnym – jednak osób, które 

deklarują użycie transportu zbiorowego na co dzieo było 2 razy więcej niż w poprzedniej grupie. 

Wśród podróżnych korzystających wyłącznie z samochodu tylko 3% zadeklarowało częstsze podróże 

autobusem lub tramwajem, jednak nie deklarowało ich użycia w podróżach codziennych.  

 

Rysunek 44 Wpływ budowy węzła przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Stradom według struktury wiekowej 
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Po analizie przedziałów wiekowych respondentów odpowiadających na to pytanie największy 

odsetek deklarujących zwiększenie udziału podróży autobusem lub tramwajem znajduje się w 

przedziale 16 – 30 lat – 7%. W przypadku ankietowanych w wieku 20 lat i młodszych ponad 4% 

zadeklarowało przesiadkę na transport zbiorowy w podróżach codziennych – był to najwyższy wynik 

dla tego pytania. Najmniejszy wpływ na sposób podróżowania jawi się wśród osób powyżej 71 roku 

życia – tylko nieco ponad 1% ankietowanych w tym wieku zadeklarowało możliwośd przesiadki.   

6.7 Preferencje bezpośredniości podróży wykonywanych transportem 

zbiorowym 

 

Rysunek 45 Preferencje respondentów dotyczące sposobu odbywania podróży transportem zbiorowym 

Na pytanie o preferencje odbywania podróży transportem zbiorowych 43% ankietowanych wyżej 

w hierarchii stawia bezpośredniośd połączeo niż ich częstotliwośd. Pogląd odwrotny – wysoka 

częstotliwośd kursów, z którymi wiążą się przesiadki reprezentowało 30% badanych. Co 4 respondent 

nie miał zdania lub wskazywał, że trudno mu określid, jaką formę podróży preferuje, natomiast 1% 

wszystkich ankiet nie zawierała odpowiedzi na postawione pytanie.  
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Rysunek 46 Preferencje poszczególnych grup wiekowych odnośnie sposobu organizacji połączeo transportu zbiorowego 

Analizując strukturę wiekową respondentów, połączenia bezpośrednie o niskiej częstotliwości kursów 

preferuje ponad 50% osób w przedziale wieku 60 – 75 oraz 16 – 20. Najwięcej odpowiedzi 

wskazujących tę formę organizacji transportu publicznego wskazali respondenci w wieku od 61 do 70 

lat. Połączenia, przy których konieczna jest przesiadka, ale charakteryzujących się wyższą 

częstotliwością były preferowane przez grupę wiekową 21 – 30 oraz 41 – 50 – blisko 40% odpowiedzi. 

Prawie co 3 reprezentant grupy wiekowej 21 – 50 nie miał zdania lub wskazał odpowiedź „trudno 

powiedzied”.  
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Rysunek 47 Preferencje organizacji transportu zbiorowego według stopnia wykorzystania transportu zbiorowego w 

podróżach 

Użytkownicy, który wskazywali, że zawsze lub przeważnie korzystają z transportu publicznego 

preferowali połączenia bezpośrednie. Opinia ta najpopularniejsza była wśród osób przeważnie 

poruszających się z użyciem komunikacji zbiorowej – ponad 50%. Co 4 reprezentant tej grupy wskazał 

wyższośd częstotliwości połączeo nad bezpośredniością w swoich preferencjach. Grupą, która byłaby 

najbardziej skłonna przesiadad się, ale dzięki temu zyskad wyższą częstotliwośd kursów byli 

użytkownicy deklarujący, że z autobusu lub tramwaju korzystają w równym stopniu co z samochodu. 

Wyniki dla tej grupy były również najbardziej zrównoważone - blisko 42% na korzyśd połączeo 

z przesiadkami w stosunku do prawie 38% wskazujących na połączenia bezpośrednie. Największy 

odsetek ankietowanych, który nie miał zdania lub wybrał odpowiedź „trudno powiedzied” -  ponad 

35% - przeważnie podróżuje samochodem osobowym.  
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6.8 Dopuszczalna liczba przesiadek dopuszczanych przez respondentów 

 

Rysunek 48 Maksymalna liczba przesiadek dopuszczalna przez respondentów 

W odpowiedzi na pytanie o dopuszczalną liczbę przesiadek 43% respondentów zadeklarowało, 

że nie chce się przesiadad nawet jeśli wiązałoby się to ze znacznym wydłużeniem czasu podróży. 

Drugą najczęstszą odpowiedzią było wskazanie 1 przesiadki jako optymalnej ilości – opinia 41% 

ankietowanych. Możliwośd 2-krotnej zmiany środka transportu w trakcie podróży dopuszcza 14% 

przebadanych mieszkaoców Częstochowy. Aprobatę dla konieczności co najmniej 3-krotnej 

przesiadki wykazało tylko 2% próby. Na to pytanie nie uzyskano odpowiedzi od ok 1% 

ankietowanych. 
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Rysunek 49 Maksymalna liczba przesiadek dopuszczalna przez respondentów - struktura wiekowa 

Najbardziej skłonne do podróży z przesiadkami okazały się osoby w wieku 16 – 30 lat – blisko 65% 

odpowiedzi dla tej grupy wiekowej. Jednocześnie ta sama grupa wykazała największą tolerancję 

dla podróży z maksymalnie 1 przesiadką – ponad 46% przebadanych. Przeciwną tendencję wykazały 

osoby w wieku powyżej 61 lat oraz w przedziale wieku 31 – 50 lat – blisko 50% odpowiedzi wśród 

tych osób stanowił postulat podróży bezpośredniej, nawet kosztem zwiększenia czasu przejazdu. 

W przypadku konieczności maksymalnie 2 przesiadek najbardziej skłonne były osoby wieku 16 – 30 

oraz 51 – 60 lat – od 16 do 18% odpowiedzi wśród tych grup. Największą skłonnośd do akceptacji 

podróży z  koniecznością co najmniej 3 przesiadek wyraziły osoby powyżej 71 roku życia – 5% 

tej grupy. 
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6.9 Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badao wynika, że przystanki zlokalizowane przy dworcach 

kolejowych nie pełnią istotnej funkcji w codziennych podróżach mieszkaoców Częstochowy. 

Zdecydowana większośd korzysta z nich w sposób sporadyczny – rzadziej niż raz w miesiącu. Tak 

niskie zainteresowanie może wynikad z niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury wokół dworców. 

Mieszkaocy preferują inne przystanki, które są bezpieczniejsze bądź też wybierają podróż 

samochodem osobowym. Poprawa bezpieczeostwa oraz budowa łatwo dostępnej i estetycznej 

infrastruktury mogłyby skłonid większą ilośd osób do częstszego korzystania z przystanków 

zlokalizowanych w okolicy trzech dworców PKP. Należy zauważyd również, że dworce kolejowe 

stanowią element łączący transport dalekobieżny z miejskim, dlatego należy przypuszczad, że główną 

grupą użytkowników są turyści oraz osoby regularnie dojeżdżające spoza miasta, które nie zostały 

objęte badaniem. W związku z tym zalecane jest przeprowadzenie badao uzupełniających 

w bezpośrednim otoczeniu w/w obiektów. 

Największy potencjalny wpływ na zmianę zachowao transportowych wśród mieszkaoców wykazuje 

lokalizacja węzła przesiadkowego przy dworcu Częstochowa Główna.  Wyniki dla pozostałych dwóch 

lokalizacji nie wskazują na zasadnośd inwestycji. Może to wynikad z faktu słabszego skomunikowania 

dworców zwłaszcza w przypadku Stradomia, na który dojeżdżają jedynie dwie linie autobusowe. 

Działania w kierunku poprawy zainteresowania tymi lokalizacjami jako centrami przesiadkowymi 

powinny obejmowad kompleksową prezentację docelowego rozwiązania, gdzie poza rozbudową 

infrastruktury przedstawione zostaną nowe połączenia komunikacyjne oraz możliwości i korzyści 

płynące z tej formy inwestycji. 

Sukces budowy węzłów przesiadkowych wśród mieszkaoców w dużej mierze zależed będzie od 

kampanii informacyjno–edukacyjnej, obrazującej potencjalne efekty i korzyści wynikające ze 

zrównoważonego transportu. Dowodem tego są liczne głosy respondentów wskazujące na 

preferowaną dłuższą, ale bezpośrednią podróż niż koniecznośd przesiadek. Obecnie co czwarta osoba 

nie miała zdania w kwestii wyboru między połączeniem bezpośrednim o niskiej częstotliwości, 

a częstszym połączeniem wymuszającym przesiadkę. 

Dodatkowym aspektem zachęcającym mieszkaoców do wykorzystywania przesiadek może byd 

zmiana taryfy biletowej. W obecnym stanie bilet czasowy uprawnia do przesiadek w czasie 45min od 

skasowania, ale jego cena jest wyższa niż biletu na przejazd jednorazowy. Wprowadzając bilet 

czasowy o krótszym czasie umożliwiającym przesiadkę, a tym samym zmniejszając jego cenę więcej 

osób mogłoby zdecydowad się w ten sposób podróżowad. 

  



7. Ocena ilości pasażerów aktualnie korzystających z 

transportu publicznego oraz potencjalnie korzystających w 

przypadku zrealizowania projektów dotyczących 

modernizacji infrastruktury i taboru związanych z 

transportem publicznym 

Poza badaniami ekranowymi, których celem było zbadanie napełnienia pojazdów transportu 

zbiorowego zapytano respondentów biorących udział w badaniu o sposób realizacji podróży 

miejskich oraz jakie powody skłaniają osoby posiadające samochód do wyboru komunikacji miejskiej. 

 

7.1 Sposób realizacji podróży miejskich przez respondentów 

Wśród zebranych odpowiedzi dominowały deklaracje o wyborze transportu indywidualnego jako 

głównego środka transportu w podróżach miejskich. Opcje o wyłącznym bądź bardzo częstym 

wykorzystaniu samochodu wybrano łącznie w 44% przypadków. Dla porównania korzystanie ze 

środków transportu zbiorowego z taką samą częstotliwością zaznaczyło 39% badanych. 



 

Rysunek 50 Sposób realizacji podróży miejskich w Częstochowie 

Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe, największy odsetek osób korzystających z 

komunikacji zbiorowej odnotowano u osób po 60 roku życia, gdzie ponad 60% badanych wskazało 

ten środek transportu. Najmniejszy udział podróży komunikacją zbiorową zaobserwowano w grupie 

wiekowej 31-40 lat. Grupa ta jako główny środek transportu najczęściej wskazywała samochód 

osobowy (66%). 

W wynikach dla poszczególnych dzielnic największy udział podróży wykonywanych transportem 

indywidualnym zaobserwowano w dzielnicy Dźbów, gdzie 88% przebadanych osób wybrało 

samochód jako dominujący w podróżach miejskich środek transportu. W dalszej kolejności 

dzielnicami z największym udziałem transportu indywidualnego były Kiedrzyn, Śródmieście oraz 

Mirów, gdzie odnotowano odpowiednio 64%, 58% oraz 57% osób deklarujących poruszanie się 

wyłącznie bądź przeważnie samochodem osobowym. Dzielnicami, w których najwięcej osób wybiera 

komunikację zbiorową są: Wyczerpy – 61%, Ostatni Grosz – 55% oraz Północ 53%. 
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Rysunek 51 Porównanie udziału podróży miejskich wykonywanych transportem zbiorowym do podróży wykonywanych 

transportem indywidualnym w poszczególnych dzielnicach Częstochowy 

Analizując wyniki badania z uwzględnieniem sytuacji społeczno-zawodowej zauważono, że największy 

odsetek osób, które deklarują poruszanie się wyłącznie transportem indywidualnym to osoby 

pracujące. Najczęściej z usług komunikacji zbiorowej korzystają osoby uczące się bądź studiujące oraz 

będące na emeryturze. 
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Rysunek 52 Udział podróży wykonywanych transportem zbiorowym i indywidualnym w zależności od sytuacji społeczno – 

zawodowej 

7.2 Powody wyboru komunikacji miejskiej w podróżach miejskich wśród 

osób posiadających samochód. 

W ramach przeprowadzanej ankiety zbadano również powody, z których osoby posiadające 

samochód wybierają mimo wszystko komunikacje publiczną. Każda osoba mogła wskazad 

maksymalnie trzy czynniki, będące według niej najważniejsze przy wyborze środków transportu 

zbiorowego jako głównego środka podróży. 

Najczęściej wskazywaną opcją były trudności z parkowaniem w miejscu docelowym oraz korzystanie 

z samochodu przez inną osobę – odpowiednio 51% oraz 43%. Jedynie 10% osób, które udzieliły 

odpowiedzi wskazało na zadowalającą jakośd komunikacji zbiorowej. 
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Rysunek 53 Powody wyboru komunikacji miejskiej w podróżach, wśród osób posiadających samochód 

Biorąc pod uwagę wyłącznie odpowiedzi o najwyższym priorytecie dla mieszkaoców najważniejszym 

czynnikiem decydującym o podróży komunikacją zbiorową jest korzystanie z samochodu przez inną 

osobę. Tylko 1% badanych wskazała na zadowalającą jakośd komunikacji zbiorowej. 

7.3 Wnioski 

Wyniki pomiarów ekranowych wskazują na niskie napełnienia pojazdów transportu zbiorowego. 

Jedynie w kilku przypadkach odnotowano 100% wykorzystanie przestrzeni w pojeździe. Znaczna 

większośd autobusów i tramwajów była zapełniona zaledwie w niewielkim stopniu. 
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Rysunek 54 Wykaz napełnienia pojazdów transportu zbiorowego zmierzonych w pomiarach ekranowych 

Potwierdzeniem tego są wyniki ankiety, w której respondenci jako najczęstszy środek transportu 

wskazali samochód osobowy. Osoby korzystające z komunikacji zbiorowej argumentują swój wybór 

niedostateczną liczbą miejsc parkingowych bądź używaniem samochodu przez inną osobę. Wynika 

z tego, że taka decyzja ma charakter niejako przymusowy i może świadczyd o tym, że w przyszłości 

osoby te mogą zrezygnowad z transportu zbiorowego na rzecz indywidualnego. Zaledwie 10% jako 

czynnik determinujący podróż autobusem lub tramwajem wskazało na zadowalającą jakośd usług. 

Tym bardziej uzasadnione są działania dotyczące poprawy jakości świadczonych usług celem dotarcia 

do szerszego grona potencjalnych odbiorców. Inwestycje powinny w szczególności odzwierciedlad 

rzeczywiste potrzeby mieszkaoców, które zostały wymienione już we wcześniejszych punktach tego 

opracowania. Mowa przede wszystkim o unowocześnieniu taboru – ekologicznego, 

niskopodłogowego, wyposażonego w klimatyzację oraz przystosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i niedowidzących, a także zwiększeniu częstotliwości kursów. Modernizacji 

powinny zostad poddane również torowiska tramwajowe tak, aby podróż była bardziej komfortowa 

i jak najmniej uciążliwa dla podróżnych i otoczenia. Należy rozważyd również możliwośd budowy 

nowego połączenia tramwajowego do dzielnicy Parkitka. W trakcie badao to właśnie ten kierunek 

wskazywano najczęściej. 
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8. Ocena aktualnej oferty przewozowej i wskazania 

możliwości jej poprawy 

Kolejny z podrozdziałów ankiety poruszał zagadnienia związane z aktualną ofertą przewozową 

skierowaną do mieszkaoców Częstochowy. Główny nacisk położony został na tematy związane 

z popularnością linii transportu publicznego, dostępnymi formami opłaty przejazdu, a także 

poziomem obsługi pasażerów przez kierowców i kontrolerów oraz możliwościami jego poprawy w 

celu zachęcenia do częstszego bądź stałego korzystania z komunikacji publicznej. 

 

8.1 Zestawienie cech autobusu i tramwaju miejskiego  

Respondenci ocenili takie cechy, jak koszt biletu, prędkośd, wygodę, czystośd, punktualnośd, 

nowoczesnośd i bezpieczeostwo autobusu i tramwaju w Częstochowie. Wyniki przedstawiono dla 

każdej z cech osobno. 

Koszt biletu autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę kosztu biletu komunikacji miejskiej w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza drogi bilet, 5 – tani bilet. 39% 

nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (27%) wskazało wartośd pośrednią – 

3 oznaczającą, iż bilet na przejazd nie jest ani drogi, ani tani. Co piąty badany przychylał się do 

stwierdzenia, że bilet jest tani. 11% uznało go za zbyt drogi.  



 

Rysunek 55 Ocena kosztu biletu autobusu miejskiego 

Średnia ocena kosztu biletu dokonana przez kobiety wyniosła 3,22, przez mężczyzn 3,35. Oznacza to, 

iż bilet komunikacyjny jest droższy w odczuciu panów niż pao. Jednakże obie wartości wskazują 

bliższośd stwierdzenia niewielkiego kosztu biletu. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego kosztu. 

Opinia o wysokim koszcie biletu wystąpiła wyłącznie w grupie respondentów pomiędzy 51 a 60 

rokiem życia – 16% wskazało, że bilet jest raczej drogi, 12%, że raczej tani. Na drogi bilet narzekały 

osoby niepracujące - 25%. 

Mieszkaocy dzielnic: Ostatni Grosz, Raków, Śródmieście uznali bilet na autobus miejski za drogi 

i przyznali mu średnią ocenę, kolejno: 2,82, 2,97, 2,33. Pozostali respondenci przychylali się do jego 

niewysokiego kosztu. Najwyższą średnią ocenę 4,2 wystawiono w Mirowie. 

Niższą średnią 3,25 uzyskali posiadacze samochodu osobowego w gospodarstwie domowym 

w porównaniu do osób bez samochodu (3,30), uważając tym samym bilet autobusowy za droższy. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 37% zaznaczyli, iż bilet nie jest drogi, 13% z nich, że 

nie jest tani. 
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Prędkość autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę prędkości autobusu miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza wolny, 5 – szybki. 39% nie było w 

stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (27%) wskazało wartośd pośrednią – 3 

oznaczającą, iż autobus nie jest ani szybki ani wolny. Co czwarty badany przychylał się do 

stwierdzenia, że autobus jest szybki. Tylko 7% uznało go za wolny.  

 

Rysunek 56 Ocena prędkości autobusu miejskiego 

Średnia ocena prędkości autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,39, przez mężczyzn 3,42. 

Oznacza to, iż autobus jest szybszy w odczuciu panów niż pao. Jednakże obie wartości wskazują 

bliższośd stwierdzenia, że ten środek transportu jest szybki. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło 

ocenid powyższego zagadnienia. 

Opinia o niewysokiej prędkości wystąpiła wyłącznie w grupie respondentów pomiędzy 16 a 20 rokiem 

życia – średnia ocena wyniosła 2,99. Ponad połowa badanych z grupy 71-75 lat uznała autobus za 

szybki. W grupie tej wystąpiła najwyższa średnia ocena – 4,09. Na niską prędkośd autobusu narzekały 

najbardziej osoby uczące się i studiujące - 17%, ale nawet w swojej grupie były w mniejszości, gdyż 
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28% uczniów i studentów uznało autobus miejski za szybki. Najmniej, bo 3% respondentów na 

emeryturze zadeklarowało niską prędkośd autobusu. 

Większośd mieszkaoców dzielnicy Kiedrzyn uznało, że autobus miejski jest wolny i przyznali mu 

średnią ocenę 2,68. Należy zwrócid uwagę na znaczący procent wskazao wartości 1 w dzielnicy 

Wyczerpy-Aniołów. Aż 17% respondentów przyporządkowało miejskiemu autobusowi najniższą 

możliwą wartośd. Pozostali respondenci przychylali się do jego dużej prędkości. Najwyższą średnią 

ocenę 4,4 wystawiono w Mirowie. 

Niższą średnią (3,32) dla prędkości autobusu uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,54), uważając tym samym 

autobus za wolniejszy. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 44% zaznaczyli, iż autobus nie jest wolny, 8% z nich, 

że nie jest szybki. 

Wygoda autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę wygody autobusu miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niewygodny, 5 – wygodny. 39% nie 

było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (23%) wskazało wartośd pośrednią – 3 

oznaczającą, iż autobus nie jest ani wygodnym ani niewygodnym środkiem transportu. Co trzeci 

badany przychylał się do stwierdzenia, że autobus jest wygodny. Tylko 5% uznało go za niewygodny.  



 

Rysunek 57 Ocena wygody autobusu miejskiego 

Średnia ocena wygody autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,57, przez mężczyzn 3,59. 

Oznacza to, iż autobus jest niemal równie wygodny dla panów jak i pao. Jednakże obie wartości 

wskazują bliższośd stwierdzenia, że ten środek transportu jest wygodny. 46% mężczyzn i 35% kobiet 

nie mogło ocenid powyższego zagadnienia. 

Ankietowani we wszystkich grupach wiekowych uznali autobus za wygodny. Najwyższa średnia ocena 

wystąpiła w grupie 71 – 75 lat – 4,09. Na niewygodę autobusu narzekały najbardziej osoby uczące się 

i studiujące - 12%, ale nawet w swojej grupie były w mniejszości, gdyż 35% uczniów i studentów 

uznało autobus miejski za wygodny. Najmniej, bo 3% respondentów na rencie zadeklarowało niską 

prędkośd autobusu. 

Większośd mieszkaoców dzielnicy Dźbów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie uznało, że autobus 

miejski jest niewygodny i przyznali mu średnią ocenę 2,00. Należy zwrócid uwagę na brak oceny aż 

94% ankietowanych z tej dzielnicy. Pozostali respondenci przychylali się do wygody autobusu. 

Najwyższą średnią ocenę 4,4 wystawiono w Mirowie. 
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Niższą średnią (3,52) deklaracji wygody autobusu uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,67), uważając tym samym 

autobus za mniej wygodny. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 49% zaznaczyli, iż autobus jest wygodny, 7% z nich, 

że taki nie jest. 

Czystość autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę czystości autobusu miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza brudny, 5 – czysty. 39% nie było 

w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (22%) wskazało wartośd pośrednią – 3 

oznaczającą, iż autobus nie jest ani czysty, ani brudny. Niemal co trzeci badany przychylał się do 

stwierdzenia, że autobus jest czysty. Tylko 8% uznało go za brudny.  

 

Rysunek 58 Ocena czystości autobusu miejskiego 
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Średnia ocena czystości autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,44, przez mężczyzn 3,53. 

Oznacza to, iż autobus jest czystszy w odczuciu panów. Jednakże obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest czysty. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani w grupie wiekowej 16 – 20 lat w znaczącej ilości wskazywali odpowiedź neutralną, 

następnie skłaniano się ku twierdzeniu, że autobus jest brudny. Najniższa średnia ocena wystąpiła 

w tej grupie wiekowej – 2,94. Na brak czystości w autobusie narzekały najbardziej osoby uczące się 

i studiujące - 20%. Najmniej, bo 5% respondentów czynnych zawodowo zadeklarowało brak czystości 

w autobusie miejskim. Najbardziej zadowoleni z czystości są badani na emeryturze ze średnią oceną 

3,79, najmniej studenci i uczniowie – 3,09. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy, z wyjątkiem dzielnicy Dźbów, uznało, że autobus miejski 

jest czysty. Najwyższą średnią ocenę 4,15 wystawiono w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza. Najniższa 

ocena 3,0 została przyznana w dzielnicach Dźbów i Wyczerpy–Aniołów. W tej ostatniej wystąpił 

również najwyższy odsetek skrajnej negatywnej odpowiedzi – 11%. 

Niższą średnią (3,43) deklaracji czystości autobusu uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,54), uważając tym samym 

autobus za mniej czysty. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną bądź 

skłaniającą się ku czystości wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 46% zaznaczyli, iż 

autobus jest czysty, 11% z nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla obu grup wyniosła 3,5. 

Punktualność autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę punktualności autobusu miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niepunktualny, 5 – 

punktualny. 39% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (22%) wskazało 

wartośd pośrednią – 3, oznaczającą neutralnośd oraz wartośd 4, skłaniając się ku jego punktualności. 

29% badanych przychyliło się do stwierdzenia, że autobus jest punktualny. 9% uznało go za 

niepunktualny.  



 

Rysunek 59 Ocena punktualności autobusu miejskiego 

Średnia ocena punktualności autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,37, przez mężczyzn 3,48. 

Oznacza to, iż autobus jest bardziej punktualny w odczuciu panów. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest punktualny. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani w grupie wiekowej 16 – 20 lat częściej wskazywali odpowiedzi świadczące 

o niepunktualności autobusu. Najniższa średnia ocena wystąpiła w tej grupie wiekowej – 2,90. Ponad 

połowa respondentów powyżej 71 roku życia była zadowolona z punktualności autobusów w mieście. 

Na brak punktualności autobusu narzekały najbardziej osoby uczące się i studiujące - 20%. Najmniej, 

bo 6% respondentów na emeryturze było niezadowolonych z punktualności tego środka transportu. 

Najbardziej zadowoleni z punktualności są badani na emeryturze ze średnią oceną 3,78, najmniej 

studenci i uczniowie, którzy równocześnie pracują – 3,09. 

Pomimo, iż większośd respondentów z każdej dzielnicy, z wyjątkiem dzielnicy Dźbów, uznało, że 

autobus miejski jest punktualny, średnia ocena z dzielnic: Śródmieście, Wyczerpy–Aniołów wskazuje 

na większe niezadowolenie z braku punktualności. Najniższa ocena: 2,89, została przyznana 

3%
5%

22%

22%7%

39%

1

2

3

4

5

nie mam zdania 



w Śródmieściu. W tej ostatniej dzielnicy wystąpił również najwyższy odsetek skrajnej negatywnej 

odpowiedzi – 11%. Najwyższą średnią ocenę: 4,04 wystawiono w dzielnicy Błeszno. 

Niższą średnią (3,37) deklaracji czystości autobusu uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,48), uważając tym samym 

autobus za mniej punktualny. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 45% zaznaczyli, iż autobus jest punktualny, 14% 

z nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla pierwszej grupy wyniosła 3,37, dla drugiej 3,43. 

Nowoczesność autobusu miejskiego 

Poproszono o ocenę nowoczesności autobusu miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji, pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza nienowoczesny, 5 – 

nowoczesny. 39% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (24%) wskazało 

wartośd pośrednią – 3 oznaczającą, iż autobus nie jest ani nowoczesny ani nienowoczesny. 32% 

badanych przychylał się do stwierdzenia, że autobus jest nowoczesny. 5% uznało go za 

nienowoczesny.  



 

Rysunek 60 Ocena nowoczesności autobusu miejskiego 

Średnia ocena nowoczesności autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,53, przez mężczyzn 3,63. 

Oznacza to, iż autobus jest bardziej nowoczesny w odczuciu panów. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest nowoczesny. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani w grupie wiekowej 16 – 20 lat częściej wskazywali odpowiedzi świadczące o braku 

nowoczesności autobusu. Najniższa średnia ocena wystąpiła w tej grupie wiekowej – 3,36. Niemal 

połowa respondentów powyżej 71 roku życia była zadowolona z nowoczesności autobusów w 

mieście. Na brak nowoczesności autobusu narzekały najbardziej osoby na rencie bądź emeryturze, 

nadal pracujące oraz osoby niepracujące - 8%. Najbardziej zadowoleni z nowoczesności są badani na 

emeryturze ze średnią oceną 3,76, najmniej emeryci i renciści, którzy równocześnie pracują: 3,24. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy, z wyjątkiem dzielnicy Dźbów, uznało, że autobus miejski 

jest nowoczesny. Najniższa ocena 2,00 została przyznana w dzielnicy Dźbów, jednak z uwagi na duży 

odsetek uchylających się od odpowiedzi, najniższą miarodajną wartośd odnotowano w dzielnicy 
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Wyczerpy-Aniołów. W tej ostatniej wystąpił również najwyższy odsetek skrajnej negatywnej 

odpowiedzi – 15%. Najwyższą średnią ocenę 4,19 wystawiono w dzielnicy Trzech Wieszczów. 

Niższą średnią (3,52) deklaracji czystości autobusu uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,65), uważając tym samym 

autobus za mniej nowoczesny środek transportu. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 49% zaznaczyli, iż autobus jest nowoczesny, 6% z 

nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla pierwszej grupy wyniosła 3,48, dla drugiej 3,63. 

Bezpieczeństwo w autobusie miejskim 

Poproszono o ocenę bezpieczeostwa w autobusie miejskim w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji, pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niebezpieczny, 5 – 

bezpieczny. 39% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (po 21%) wskazało 

wartośd neutralną: 3 oraz 4 – skłaniającą się ku bezpieczeostwu w autobusie. 34% badanych 

przychylało się do stwierdzenia, że autobus jest bezpieczny. 5% uznało go za niebezpieczny – 

narażony na agresję.  



 

Rysunek 61 Ocena bezpieczeostwa autobusu miejskiego 

Średnia ocena bezpieczeostwa autobusu dokonana przez kobiety wyniosła 3,69, przez mężczyzn 3,72. 

Oznacza to, iż autobus jest bardziej bezpieczny w odczuciu panów. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest bezpieczny. 46% mężczyzn i 35% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani w grupie wiekowej 16 – 20 lat częściej wskazywali odpowiedzi świadczące o braku 

bezpieczeostwa w autobusie miejskim. Najniższa średnia ocena wystąpiła w tej grupie wiekowej: 

3,51. Ponad połowa respondentów powyżej 71 roku życia była zadowolona z bezpieczeostwa 

autobusów w mieście. Na brak bezpieczeostwa w autobusie narzekały najbardziej osoby pracujące i 

uczące się jednocześnie - 12%. Najbardziej zadowoleni z obecnego standardu bezpieczeostwa są 

badani na emeryturze ze średnią oceną 4,07, najmniej pracujący studenci i uczniowie: 3,23. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy uznało, że autobus miejski jest bezpiecznym i 

nienarażonym na agresję środkiem transportu. Najniższa ocena 3,18 została przyznana w dzielnicy 

Ostatni Grosz. Najwyższy odsetek skrajnej negatywnej odpowiedzi – 7% wystąpił w dzielnicy Mirów. 

Najwyższą średnią ocenę 4,38 wystawiono w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. 
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Niższą średnią (3,63) deklaracji bezpieczeostwa w autobusie miejskim uzyskali posiadacze 

samochodu osobowego w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,82), 

uważając tym samym autobus za mniej bezpieczny środek transportu. 

Dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem osobowym nie 

było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali neutralną 

wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 54% zaznaczyli, iż podróż autobusem nie naraża ich 

na agresję innych podróżnych, 7% z nich nie zgodziło się z nimi. Średnia ocena dla pierwszej grupy 

wyniosła 3,60, dla drugiej 3,80. 

 

Koszt biletu tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę kosztu biletu komunikacji miejskiej w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji, pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza drogi bilet, 5 – tani bilet. 40% 

nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (28%) wskazało wartośd pośrednią: 3 

– oznaczającą, iż bilet na przejazd nie jest ani drogi, ani tani. Co piąty badany przychylał się do 

stwierdzenia, że bilet jest tani. 11% uznało go za drogi.  

 

Rysunek 62 Ocena kosztu biletu komunikacji tramwajowej 
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Średnia ocena kosztu biletu dokonana przez kobiety wyniosła 3,14, przez mężczyzn 3,34. Oznacza to, 

iż bilet komunikacyjny jest droższy w odczuciu panów niż pao. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło 

ocenid powyższego kosztu. 

Opinia o wysokim koszcie biletu wystąpiła wyłącznie w grupie respondentów pomiędzy 51 a 60 

rokiem życia – 14% wskazało, że bilet jest raczej drogi, 8%, że raczej tani. Na drogi bilet narzekały 

osoby niepracujące - 23%. Najmniej, bo 4% respondentów na emeryturze, rencie i pracujących 

zadeklarowało wygórowaną cenę biletu. 

Mieszkaocy dzielnic: Ostatni Grosz, Parkitka, Podjasnogórska, Śródmieście uznali bilet na tramwaj 

miejski za drogi i przyznali mu średnią ocenę, kolejno: 2,70, 2,90, 2,93, 2,00. Pozostali respondenci 

przychylali się do jego niewysokiego kosztu. Najwyższą średnią ocenę 4,80 wystawiono w Mirowie. 

Należy zwrócid uwagę na wartości skrajnie negatywne przewyższające znacząco te skrajnie 

pozytywne w dzielnicach Błeszno, Ostatni Grosz, Śródmieście. 

Wyższą średnią 3,23 uzyskali posiadacze samochodu osobowego w gospodarstwie domowym 

w porównaniu do osób bez samochodu (3,19), uważając tym samym bilet tramwajowy za taoszy. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

neutralną wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 29% zaznaczyli, iż bilet nie jest drogi, 15% 

z nich, że nie jest tani. 

Prędkość tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę prędkości tramwaju miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza wolny, 5 – szybki. 40% nie było 

w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (25%) wskazało wartośd skłaniającą się do 

twierdzenia, że tramwaj jest szybki – 4. 38% badanych przychylał się do stwierdzenia, że tramwaj jest 

szybki. Tylko 3% uznało go za wolny.  



 

Rysunek 63 Ocena prędkości poruszania tramwaju miejskiego 

Średnia ocena prędkości tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,83, przez mężczyzn 3,80. 

Oznacza to, iż autobus jest szybszy w odczuciu pao niż panów. Jednakże obie wartości wskazują 

bliższośd stwierdzenia, że ten środek transportu jest szybki. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło 

ocenid powyższego zagadnienia. 

Opinia o niewysokiej prędkości nie wystąpiła w żadnej grupie wiekowej. Najwyższa średnia ocena 

wystąpiła w grupie wiekowej 71 75 – 4,24. Należy zwrócid uwagę na bardzo wysoko ocenioną 

prędkośd przez wszystkich ankietowanych zabierających głos w tym pytaniu. Na niską prędkośd 

tramwaju najbardziej narzekały osoby uczące się i pracujące równocześnie – zaledwie 6%, ale nawet 

w swojej grupie były w mniejszości, gdyż 42% uznało tramwaj miejski za szybki. Najmniej, bo 2% 

respondentów na emeryturze oraz pracujących zadeklarowało niską prędkośd tramwaju. 

W żadnej dzielnicy większośd mieszkaoców nie uznała, że tramwaj miejski jest wolny. Najniższą 

średnią ocenę 3,21 przyznali mu mieszkaocy dzielnicy Podjasnogórska. Należy zwrócid uwagę na 

nieznaczny procent wskazao wartości 1 we wszystkich dzielnicach. Respondenci przychylali się do 

dużej prędkości tramwaju. Najwyższą średnią ocenę 4,4 wystawiono w Mirowie. 
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Niższą średnią (3,79) dla prędkości tramwaju uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,85), uważając tym samym 

tramwaj za wolniejszy. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

wartośd skłaniającą się ku szybkości tego środka transportu. Podróżujący transportem zbiorowym 

w 54% zaznaczyli, iż tramwaj nie jest wolny, 4% z nich, że nie jest szybki. 

Wygoda tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę wygody tramwaju miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niewygodny, 5 – wygodny. 40% nie 

było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (25%) wskazało wartośd skłaniającą się 

ku twierdzeniu, iż jest to wygodny środek transportu – 4. Co trzeci badany przychylał się do 

stwierdzenia, że tramwaj jest wygodny. Tylko 4% uznało go za niewygodny.  

 

Rysunek 64 Ocena wygody tramwaju miejskiego 
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Średnia ocena wygody tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,71, przez mężczyzn 3,67. 

Oznacza to, iż autobus jest niemal równie wygodny dla panów jak i pao. Jednakże obie wartości 

wskazują bliższośd stwierdzenia, że ten środek transportu jest wygodny. 46% mężczyzn i 37% kobiet 

nie mogło ocenid powyższego zagadnienia. 

Ankietowani we wszystkich grupach wiekowych uznali tramwaj za wygodny. Najwyższa średnia ocena 

wystąpiła w grupie 71 – 75 lat – 4,17. Na niewygodę tramwaju narzekały najbardziej osoby uczące się 

i studiujące oraz uczące się i pracujące jednocześnie - po 12%, ale nawet w swojej grupie były 

w mniejszości. Żaden z respondentów na emeryturze nie zadeklarował niskiej wygody tramwaju. 

W żadnej dzielnicy większośd mieszkaoców nie uznała, że tramwaj miejski jest niewygodny. Najniższą 

średnią ocenę 3,19 przyznali mu mieszkaocy dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Najwyższy odsetek 

niezadowolonych badanych odnotowano w dzielnicy Kiedrzyn. Respondenci przychylali się do dużej 

wygody tramwaju. Najwyższą średnią ocenę 4,14 wystawiono w dzielnicy Lisiniec. 

Niższą średnią (3,65) deklaracji wygody tramwaju uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,77), uważając tym samym 

tramwaj za mniej wygodny. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w równej mierze 

wskazywali najczęściej neutralną i skłaniającą się ku wygodzie wartośd. Podróżujący transportem 

zbiorowym w 53% zaznaczyli, iż tramwaj jest wygodny, 5% z nich, że taki nie jest. 

Czystość tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę czystości tramwaju miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali jedną 

z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza brudny, 5 – czysty. 40% nie było 

w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (24%) wskazało wartośd 4 wskazującą, że 

skłaniają się ku stwierdzeniu, że tramwaj jest czysty. Niemal co trzeci badany przychylał się do 

stwierdzenia, że tramwaj jest czysty. Tylko 5% uznało go za brudny.  



 

Rysunek 65 Ocena czystości tramwaju miejskiego 

Średnia ocena czystości tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,56, przez mężczyzn 3,58. 

Oznacza to, iż tramwaj jest nieznacznie czystszy w odczuciu panów. Jednakże obie wartości wskazują 

bliższośd stwierdzenia, że ten środek transportu jest czysty. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło 

ocenid powyższego zagadnienia. 

Co trzeci ankietowany w grupie wiekowej 16 – 20 lat wskazywał odpowiedź neutralną, następnie 

skłaniano się ku twierdzeniu, że tramwaj jest czysty. Najniższa średnia ocena wystąpiła w tej grupie 

wiekowej – 3,19. Na brak czystości w tramwaju narzekały najbardziej osoby uczące się i studiujące 

oraz pracujące i uczące się równocześnie – po 12%. Najmniej, bo 3% respondentów na emeryturze 

i niepracujących zadeklarowało brak czystości w tramwaju miejskim. Najbardziej zadowoleni 

z czystości są badani na emeryturze ze średnią oceną 3,83, najmniej pracujący studenci i uczniowie – 

3,14. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy uznała, że tramwaj miejski jest czysty. Wyjątkiem jest 

dzielnica Mirów, gdzie głosy za i przeciw tej tezie rozłożyły się równomiernie. Najwyższą średnią 

ocenę 4,00 wystawiono w dzielnicach Gnaszyn–Kawodrza oraz Lisiniec. Najniższa ocena 3,14 została 

przyznana w dzielnicy Parkitka.  
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Niższą średnią (3,54) deklaracji czystości tramwaju uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,62), uważając tym samym 

tramwaj za mniej czysty. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

neutralną wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 47% zaznaczyli, iż tramwaj jest czysty, 8% 

z nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla obu grup różniła się nieznacznie. 

Punktualność tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę punktualności tramwaju miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niepunktualny, 5 – 

punktualny. 40% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (25%) wskazało 

wartośd 4 skłaniając się ku jego punktualności. 40% badanych przychylał się do stwierdzenia, że 

tramwaj jest punktualny. 2% uznało go za niepunktualny.  

 

Rysunek 66 Ocena punktualności tramwaju miejskiego 
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Średnia ocena punktualności tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,89, przez mężczyzn 3,85. 

Oznacza to, iż autobus jest bardziej punktualny w odczuciu pao. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest punktualny. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani we wszystkich grupach wiekowych wskazywali odpowiedzi świadczące o punktualności 

tramwaju. Najniższa średnia ocena wystąpiła w grupie wiekowej 41 -50 lat i wynosiła 3,77. Ponad 

połowa respondentów powyżej 71 roku życia była zadowolona z punktualności tramwajów w 

mieście. Na brak punktualności tramwaju narzekały najbardziej osoby na rencie - 11%. Pracujący i 

uczący się jednocześnie badani ani razu nie wykazali niezadowolenia z punktualności tego środka 

transportu. Najbardziej zadowoleni z punktualności są badani na emeryturze ze średnią oceną 4,04, 

najmniej renciści: 3,40. 

Respondenci w każdej z dzielnic wskazują na wysoką punktualnośd tramwaju w Częstochowie. 

Dzielnice takie jak Podjasnogórska, Raków, Trzech Wieszczów, Zawodzie–Dąbie nie odnotowały 

wśród swoich mieszkaoców niezadowolenia z punktualności tego środka transportu. Mieszkaocy 

dzielnicy Najniższa ocena 3,22 została przyznana w Śródmieściu. Najwyższą średnią ocenę 4,40 

wystawiono w dzielnicy Błeszno. 

Wyższą średnią (3,88) deklaracji punktualności tramwaju uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,85), uważając tym samym 

autobus za bardziej punktualny. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

na punktualnośd tramwaju. Podróżujący transportem zbiorowym w 57% zaznaczyli, iż tramwaj jest 

punktualny, 4% z nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla pierwszej grupy wyniosła 3,83, dla drugiej 

3,90. 

Nowoczesność tramwaju miejskiego 

Poproszono o ocenę nowoczesności tramwaju miejskiego w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza nienowoczesny, 5 – 

nowoczesny. 40% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (23%) wskazało 

wartośd 4 oznaczającą, iż tramwaj jest ich zdaniem raczej nowoczesny. 35% badanych przychylał się 

do stwierdzenia, że tramwaj jest nowoczesny. 3% uznało go za nienowoczesny.  



 

Rysunek 67 Ocena nowoczesności tramwaju miejskiego 

Średnia ocena nowoczesności tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,72, przez mężczyzn 3,73. 

Oznacza to, iż tramwaj jest bardziej nowoczesny w odczuciu panów. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest nowoczesny. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani we wszystkich grupach wiekowych skłaniali się ku twierdzeniu, iż tramwaj jest 

nowoczesny. Najniższa średnia ocena wystąpiła w grupie wiekowej 16 – 20 lat i wynosiła 3,49. Na 

brak nowoczesności tramwaju narzekały najbardziej osoby na rencie bądź emeryturze – 8%. 

Najbardziej zadowoleni z nowoczesności są badani na emeryturze ze średnią oceną 3,90, najmniej 

emeryci i renciści, którzy równocześnie pracują: 3,33. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy uznało, że tramwaj miejski jest nowoczesny. Wyjątek 

stanowiła dzielnica Mirów o identycznie rozłożonych opiniach. Dźbów nie wypowiedział się w tej 

kwestii. Najniższa ocena 3,21 została przyznana w dzielnicy Podjasnogórska. Najwyższą średnią ocenę 

4,10 wystawiono w dzielnicy Lisiniec. 
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Niższą średnią (3,69) deklaracji nowoczesności tramwaju uzyskali posiadacze samochodu osobowego 

w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,76), uważając tym samym 

tramwaj za mniej nowoczesny środek transportu. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

neutralną wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 50% zaznaczyli, iż tramwaj jest 

nowoczesny, 4% z nich, że taki nie jest. Średnia ocena dla pierwszej grupy wyniosła 3,65, dla drugiej 

3,72. 

Bezpieczeństwo w tramwaju miejskim 

Poproszono o ocenę bezpieczeostwa w tramwaju miejskim w Częstochowie. Ankietowani wybierali 

jedną z pięciu pozycji pomiędzy wartościami skrajnymi, gdzie 1 oznacza niebezpieczny, 5 – 

bezpieczny. 40% nie było w stanie wskazad odpowiedzi. Najwięcej respondentów (po 21%) wskazało 

wartośd neutralną: 3. 32% badanych przychylało się do stwierdzenia, że tramwaj jest bezpieczny. 5% 

uznało go za niebezpieczny – narażony na agresję.  

 

Rysunek 68 Ocena bezpieczeostwa w tramwaju miejskim 
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Średnia ocena bezpieczeostwa tramwaju dokonana przez kobiety wyniosła 3,63, przez mężczyzn 3,67. 

Oznacza to, iż tramwaj jest bardziej bezpieczny w odczuciu panów. Obie wartości wskazują bliższośd 

stwierdzenia, że ten środek transportu jest bezpieczny. 46% mężczyzn i 37% kobiet nie mogło ocenid 

powyższego zagadnienia. 

Ankietowani w grupie wiekowej 16 – 20 lat najczęściej z analizowanych grup wiekowych wskazywali 

odpowiedzi świadczące o braku bezpieczeostwa w tramwaju miejskim, jednak odsetek tych 

odpowiedzi był niewielki i wynosił 7%. Najniższa średnia ocena wystąpiła jednak w grupie wiekowej 

41 - 50 lat i wynosiła 3,42. Na brak bezpieczeostwa w tramwaju narzekały najbardziej osoby 

niepracujące - 9%. Najbardziej zadowoleni z obecnego standardu bezpieczeostwa są badani na 

emeryturze ze średnią oceną 3,94, najmniej pracujący studenci i uczniowie – 3,29. 

Większośd respondentów z każdej dzielnicy uznało, że tramwaj miejski jest bezpiecznym i 

nienarażonym na agresję środkiem transportu. Najniższa ocena 3,05 została przyznana w dzielnicy 

Parkitka. Żaden z mieszkaoców dzielnicy Dźbów nie wypowiedział się w tej kwestii. Najwyższy 

odsetek skrajnej negatywnej odpowiedzi – 7% wystąpił w dzielnicy Ostatni Grosz. Najwyższą średnią 

ocenę 4,19 wystawiono w dzielnicy Lisiniec. 

Niższą średnią (3,59) deklaracji bezpieczeostwa w tramwaju miejskim uzyskali posiadacze samochodu 

osobowego w gospodarstwie domowym w porównaniu do osób bez samochodu (3,74), uważając tym 

samym tramwaj za mniej bezpieczny środek transportu. 

Niemal dwóch na trzech ankietowanych podróżujących zawsze lub przeważnie samochodem 

osobowym nie było w stanie odpowiedzied na powyższe pytanie. Pozostali w większości wskazywali 

neutralną wartośd. Podróżujący transportem zbiorowym w 50% zaznaczyli, iż podróż tramwajem nie 

naraża ich na agresję innych podróżnych, 7% z nich nie zgodziło się z nimi. Średnia ocena dla 

pierwszej grupy wyniosła 3,57, dla drugiej 3,74. 

 

8.2 Ocena popularności linii komunikacji publicznej  

Największą popularnością wśród linii autobusowych cieszyła się linia 24. Korzystanie z tej linii 

zadeklarowało 19% respondentów. Jest to zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich linii 

wskazanych przez osoby ankietowane korzystające z komunikacji autobusowej. Kolejne pod 

względem popularności linie autobusowe to: linia nr 12 (13%), linia nr 10 (11%), linie nr 32, 22, 25 

(około 9%) oraz linie nr 19 i 16 (około 8%). 



 

Rysunek 69 Najpopularniejsze linie autobusowe wśród respondentów 

Najmniejszą popularnośd wykazały linie 35, 53, 58, 67, 69 (około 1% wskazao). Mniej niż 1% 

ankietowanych wskazało linie 57,65,68,59 i 36 jako najczęściej wykorzystywane.  

 

Rysunek 70 Najmniej popularne linie autobusowe wśród respondentów 
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Systematyczne korzystanie z linii autobusowych zdeklarowało 69% ankietowanych. 

Nieco ponad połowa osób używająca pojazdów komunikacji publicznej w codziennych podróżach, 

korzysta z linii tramwajowych (53%). Używanie linii tramwajowych rozkłada się proporcjonalnie 

pomiędzy 3 dostępne linie tj. nr 1, nr 2 i nr 3. 

Systematyczne korzystanie z linii tramwajowych zdeklarowało 53% ankietowanych. 

 

Rysunek 71 Popularnośd linii tramwajowych 

Korzystanie z linii autobusów podmiejskich wskazało zaledwie 3% badanych, głównie z dzielnicy 

Błeszno oraz Raków. 

8.3  Rodzaj używanych biletów  

Główny typ biletu, jakim posługują się użytkownicy transportu publicznego, to typ papierowy 

jednorazowy oraz elektroniczny okresowy, odpowiednio 46% i 33%. Bardzo rzadko używane są bilety 

elektroniczne jednorazowe, co może świadczyd o małej świadomości mieszkaoców odnośnie wygody 

i oszczędnościach związanych z tym rozwiązaniem.   
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Rysunek 72 Rodzaj używanych biletów 

Biletów elektronicznych w większości używają osoby z grupy najmłodszych tj. 16-20 lat (66%), 

natomiast bilety papierowe mają w tej grupie najmniejsze powodzenie. Tendencja ta odwraca się 

wraz z wiekiem respondentów. 

Wysoki wynik „różnie” (prawie 90%) w grupie wiekowej 71-75 świadczy o uprawnieniu do 

korzystania z przejazdów ze 100% ulgą. Osoby po 70 roku życia mogą korzystad z biletu 

elektronicznego lub papierowego ze 100% ulgą. 
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Rysunek 73 Wykaz typów biletów w poszczególnych grupach wiekowych 

Osoby posiadające prawo jazdy oraz własny samochód, które okazjonalnie podróżują 

komunikacją zbiorową, korzystają głównie z biletów jednorazowych papierowych. Wśród tej 

grupy ankietowanych stanowi to 66% wszystkich dostępnych form kupna biletów. Osoby często 

korzystające z komunikacji publicznej wybierają bilety okresowe elektroniczne. Jest ich około 
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Rysunek 74 Częstotliwośd korzystania z komunikacji publicznej a typ wybieranego biletu 

 

8.4 Ocena obsługi pasażerów przez kierowców/motorniczych 

Pasażerowie pozytywnie oceniają obsługę kierowców i motorniczych. Dobrą lub bardzo dobrą ocenę 

wystawiło 67% wszystkich respondentów korzystających z usług komunikacji publicznej. W tej puli 

znalazły się osoby zarówno z najmłodszej próby 16-20 lat (60%), jak i najstarszej 71-75 lat (63%). 

Wśród kobiet zadowolonych było 69% , natomiast wśród mężczyzn 63% ankietowanych.   

Przeciętnie obsługę oceniło około 30% badanych, źle – jedynie 2% respondentów. Przeciętnie lub 

negatywnie pracę oceniło 33 % mężczyzn oraz 30 % kobiet.  

Wyniki świadczą o wysokiej kulturze i życzliwym podejściu kierowców do pasażerów transportu 

publicznego. 

Warto dodad, iż odpowiedź „źle” lub „bardzo źle” najczęściej padała w grupie wiekowej 16-20. 
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Rysunek 75 Ocena obsługi pasażerów przez kierowców/motorniczych 

 

8.5 Ocena częstotliwości kontroli biletów w autobusach i tramwajach  

Zarówno w grupie respondentów płci męskiej jak i żeoskiej najwyższy odsetek 32% deklaruje, iż 

kontrola biletów odbywa się kilka razy w roku. 43% ankietowanych deklaruje, iż są poddani kontroli 

biletów co najmniej raz w miesiącu/kilka razy w miesiącu. 15% ankietowanych informuje, że nie 

pamięta kiedy ostatnio byli kontrolowani. Najniższy odsetek (9%) oświadcza, iż kontrola biletów 

odbywa się mniej więcej raz do roku.  
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Rysunek 76 Częstotliwośd kontroli biletów w pojazdach komunikacji zbiorowej w odczuciu mieszkaoców 

 

Z deklaracji ankietowanych wynika, iż dzielnicami, gdzie kontrola biletów odbywa się kilka razy 

w miesiącu są: Północ (26%) oraz Wrzosowiak (33%). 45 % respondentów informuje, że co najmniej 

raz w miesiącu odbywa się kontrola w dzielnicy Lisiniec. Duży odsetek badanych deklaruje, iż byli 

poddani kontroli kilka razy w roku w dzielnicach: Północ (28%), Raków (49%), Stradom (48%), 

Tysiąclecie (49%). 

 

8.6 Ocena pracy kontrolerów biletów 

W grupie respondentów aż 55% oceniło pracę kontrolerów jako dobrą. Kobiety oceniają pracę 

kontrolerów bardziej pozytywnie niż mężczyźni (wśród kobiet 57% i wśród mężczyzn 51%). Co piąty 

badany ocenia pracą kontrolera jako dostateczną, a co dziesiąty badany nie jest w stanie wydad 

opinii. Jedynie 4% ankietowanych wystawiło ocenę niedostateczną. 
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Rysunek 77 Ocena pracy kontrolerów biletów 

 

Grupami wiekowymi, które najbardziej pozytywnie oceniły pracę kontrolerów są 21- 30 lat oraz 61-70 

lat. Przy ocenie niedostatecznej da się zauważyd, iż to respondenci z grupy wiekowej 16-20 wystawili 

najmniej pozytywną opinię (na poziomie 8%; przy reszcie grup wiekowych oscyluje to wokół 4%). 

Warto dodad, że to również ta grupa wiekowa najbardziej negatywnie oceniła pracę motorniczych 

i kierowców autobusów. Wśród oceny bardzo dobrej wyróżnia się wynik respondentów z grupy 71-75 

lat (23% ocenia pracę kontrolerów jako bardzo dobrą, przy czym inne grupy wiekowe deklarują taką 

ocenę na poziome 7 lub 8%). 
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Rysunek 78 Ocena pracy kontrolerów biletów w grupach wiekowych 

Głównym powodem wymienianym przy ocenie niedostatecznej jest brak kultury osobistej. 

Kontrolerzy są również oceniani jako niemili, nie wzbudzający sympatii oraz agresywni. 
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8.7 Zestawienie poinformowania respondentów o zmianach dotyczących 

transportu zbiorowego 

Ankietowani w większości nie czują się dobrze poinformowani o zmianach w usługach komunikacji 

publicznej. Tylko cztery na dziesięd osób odpowiedziało, że informacje o zmianach są dla nich łatwo 

dostępne i o wszelkich zmianach są informowani na bieżąco (w tym 43% kobiet i 37% mężczyzn).  

 

Rysunek 79 Dostępnośd informacji o wprowadzonych zmianach w transporcie zbiorowym 

 

Najbardziej niedoinformowaną grupą badanych są osoby w przedziale wieku 41-50 lat. Jest to aż 56% 

osób z tej grupy. Z kolei grupa osób do której trafia się z informacją najłatwiej to osoby z przedziału 

71-75 lat (55%) 
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Rysunek 80 Dostępnośd informacji w grupach wiekowych 

Osoby badane, które twierdząco odpowiedziały na zadane pytanie, jako główne źródło informacji 

wskazują: 

 Internet 

 Ogłoszenia na przystankach 

 Dostępną na smartfony aplikację mobilną. 

 

8.8 Deklaracja respondentów dotycząca korzystania z transportu 

zbiorowego po wprowadzeniu małopojemnościowych, 

niskopodłogowych autobusów do połączeń wewnątrzdzielnicowych z 

centrum miasta   

53% ankietowanych deklaruje, iż korzystałoby z transportu zbiorowego po wprowadzeniu 

małopojemnościowych, niskopodłogowych autobusów do połączeo wewnątrzdzielnicowych z 

centrum miasta. Warto zauważyd, że aż 42% respondentów zaznaczyło odpowiedź „trudno 

powiedzied”. Może to świadczyd między innymi o braku wiedzy ankietowanych na temat korzyści 

płynących z wprowadzenia do transportu zbiorowego małopojemnościowych i niskopodłogowych 

autobusów. 
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Rysunek 81 Chęd korzystania z małopojemnościowej, niskopodłogowej komunikacji zbiorowej do połączeo 

wewnątrzdzielnicowych z centrum miasta 

Analizując deklaracje respondentów z poszczególnych dzielnic da się zauważyd, iż entuzjastyczne 

podejście do wprowadzenia wspomnianych autobusów mają mieszkaocy dzielnic: Północ, Stare 

Miasto oraz Zawodzie-Dąbie. 

Głównym argumentem respondentów, którzy zadeklarowali, iż nie będą korzystad z transportu 

publicznego po wprowadzeniu małopojemnościowych i niskopodłogowych autobusów było 

posiadanie własnego samochodu. Ankietowani zaznaczają, iż jazda samochodem jest wygodniejsza 

oraz szybsza niż dojazd autobusem. 

 

8.9 Wnioski 

W ramach badania poproszono o ocenę najważniejszych cech pojazdów transportu zbiorowego, 

takich jak: wygoda, czystośd, punktualnośd, nowoczesnośd, bezpieczeostwo, szybkośd poruszania się 

oraz koszt biletu.  

W przypadku autobusów każdy z elementów osiągnął średnią wartośd powyżej neutralnej wartości 3. 

Najwyżej oceniono poziom bezpieczeostwa w autobusie miejskim: 3,70, najniżej koszt biletu 

komunikacyjnego na ten środek transportu: 3,27. 
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Rysunek 82 Zestawienie średnich ocen cech autobusu miejskiego 

Ogólna ocena cech tramwaju miejskiego okazała się pozytywna. Każdy z elementów osiągnął średnią 

wartośd powyżej neutralnej wartości 3. Najwyżej oceniono punktualnośd tramwaju: 3,87, najniżej 

koszt biletu komunikacyjnego na ten środek transportu: 3,21. 

 

Rysunek 83 Zestawienie średnich ocen cech tramwaju miejskiego 
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Równie dobrze pasażerowie oceniają pracę kierowców i motorniczych. Również kontrolerzy biletów 

zyskali pozytywną ocenę. W odczuciu większości mieszkaoców kontrole przeprowadzane są rzadziej 

niż raz w miesiącu. W tym aspekcie mieszkaocy nie widzą potrzeby zmian. 

Gorzej wypada ocena dostępności informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach dotyczących 

transportu zbiorowego. Jednym z rozwiązao mogłaby byd dedykowana dla miasta aplikacja mobilna, 

w której zintegrowane byłyby wszelkie aktualności oraz istniałaby możliwośd uzyskania aktualnej 

informacji pasażerskiej czy zakup biletu. 

Niezbędna jest także promocja korzystania z elektronicznej formy biletu miejskiego. Ponad połowa 

respondentów korzysta z biletów jednorazowych, a zaledwie 5% w tej grupie z ich elektronicznego 

odpowiednika. Pozostała częśd stanowi potencjalną grupę użytkowników aplikacji. 

Duże zainteresowanie wzbudził też pomysł wprowadzenia autobusów do połączeo 

wewnątrzdzielnicowych z centrum miasta. Jedynie 5% osób odrzuciło możliwośd korzystania z takiej 

formy transportu. Pozostała częśd deklarowała chęd podróżowania w powyższy sposób bądź nie 

miała zdania w tej kwestii. Zestawiając to z wynikami pomiaru napełnieo w pojazdach komunikacji 

publicznej inwestycja ta wydaje się byd wysoce zasadna. 

  



9. Polityka parkingowa 

W ramach badania oceny polityki parkingowej prowadzonej w mieście zadano pytania o opinie 

respondentów w temacie dostępności miejsc parkingowych oraz parkometrów. Zebrano również 

informacje o częstotliwości podróżowania z członkami rodziny, jak również z osobami spoza rodziny, 

a także zapytano o możliwośd wspólnej podróży wraz ze współpracownikami własnym pojazdem. 

 

9.1 Opinia respondentów o dostępności miejsc parkingowych w strefie 

płatnego parkowania. 

W grupie badanych, dla których transport indywidualny jest głównym środkiem podróży jedynie 12% 

badanych nie ma problemów z zaparkowaniem samochodu w pobliżu celu podróży. Większa częśd 

deklaruje możliwośd zaparkowania pojazdu w miejscach oddalonych od celu podróży, natomiast 

najwięcej osób jest zdania o całkowitym braku możliwości skorzystania z wolnego miejsca 

znajdującego się w obrębie strefy płatnego parkowania. 

 

Rysunek 84 Opinia respondentów o dostępności miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania 
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9.2 Opinia respondentów o lokalizacji parkometrów w strefie płatnego 

parkowania 

W przypadku opinii o lokalizacji parkometrów, wśród osób podróżujących samochodami dominuje 

opinia o zbyt dużej odległości, jaka dzieli miejsca parkingowe od parkometrów, wskazując 

równocześnie na słabe oznakowanie ich położenia. 38% respondentów uważa, że parkometry są 

ulokowane w odpowiednich miejscach. Jedynie 8% badanych wybrało elektroniczną formę płatności 

za miejsce postojowe przy użyciu aplikacji mobilnej. 

 

Rysunek 85 Opinia respondentów o lokalizacji parkometrów w strefie płatnego parkowania 

 

9.3 Deklaracja respondentów na temat możliwości uiszczania opłat za 

parkowanie przy użyciu elektronicznej portmonetki zintegrowanej z 

biletem elektronicznym. 

Chęd opłacania miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania drogą elektroniczną deklaruje 

84% badanych. 13% jest przeciwko takiemu sposobowi płatności, jako główny powód podając obawę 

o bezpieczeostwo danych, brak wiedzy bądź też nieumiejętnośd korzystania z takiej formy rozliczania. 

38%

54%

8%

tak, nie mam problemu z ze 
znalezienem parkometru 

nie, parkometry są 
zlokalizowane w zbyt dużej 
odległości i często nie wiem, 
gdzie znajduje się najbliższy 

nie korzystam z 
parkometrów,za parkowanie 
płacę aplikacją mobilną 



 

Rysunek 86 Deklaracja na temat możliwości uiszczania opłat za parkowanie przy użyciu elektronicznej portmonetki 

 

9.4 Częstotliwość podwożenia samochodem osób spoza rodziny 

Osoby, które udzieliły odpowiedzi, w większości przypadków podróżują same. W 37% przypadków 

zabierają ze sobą osobę spoza rodziny rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast 31% podróżuje 

z dodatkowymi osobami jedynie raz w miesiącu. Respondenci, którzy podróżują codziennie bądź w 

dni robocze stanowią jedynie 8% wszystkich badanych.  
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Rysunek 87 Częstotliwośd podwożenia samochodem osób spoza rodziny 

 

9.5 Deklaracja chęci podróżowania ze współpracownikiem własnym 

samochodem 

Zdecydowana większośd przebadanych osób zadeklarowała chęd zabierania własnym samochodem 

współpracowników. Aż 82% osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Prawie co piąta osoba odrzuciła 

taką możliwośd . 
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Rysunek 88 Wyrażenie chęci podróżowania ze współpracownikiem własnym samochodem 

 

9.6 Wnioski 

Spośród wszystkich badanych zagadnieo najgorzej oceniona została polityka parkingowa miasta. Co 

druga badana osoba stwierdziła brak możliwości zaparkowania w obrębie strefy płatnego 

parkowania, a co trzecia, że parkowanie jest możliwe, ale w znacznej odległości od celu podróży. Tym 

większa zasadnośd promowania transportu zbiorowego oraz innych, alternatywnych sposobów 

podróżowania. Duża częśd osób zadeklarowała chęd podróży w systemie carpooling’u, czyli jazdy 

własnym samochodem wraz z np. współpracownikami. Zachęcanie do takiego rozwiązania w 

największych ośrodkach generujących ruch znacząco poprawi dostępnośd parkingową w centrum 

miasta. 

Negatywnie oceniono również lokalizację parkometrów. Zdaniem mieszkaoców zlokalizowane one są 

w znacznej odległości od miejsca postojowego oraz niewystarczająco oznakowane. Jednocześnie 

tylko 8% podróżnych wykorzystuje możliwośd opłaty miejsca parkingowego przy pomocy aplikacji 

mobilnej. Promocja tego rozwiązania pomoże w zniwelowaniu problemu, a integracja z pozostałą 

częścią mobilnych usług pozwoli na stworzenie spójnej platformy integrującej wszystkie elementy 

związane z mobilnością mieszkaoców. 
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Wszystkie powyższe działania przyczynią się do powstania dogodnej przestrzeni dla podróży 

intermodalnych. 


