
 

miasto liczba linii nocnych częstotliwość / liczba kursów 

większe zmiany w funkcjonowaniu 
w latach 2019-22 

(niezwiązane z  utrudnieniami z powodu 
inwestycji czy awarii) 

Górnośląsko-

Zagłębiowska 

Metropolia 

(56 miast i gmin) 

- 23 autobusowe (N, 

12 przez Katowice); 

- niektóre linie metropolitalne 

(M) oraz linie autobusowe 

i tramwajowe kursują w nocy 

N kursujące przez Katowice: cały 

tydzień; co godzinę lub rzadziej, 

3 raz/noc i tylko w weekendy 

2020: zmiana taryfy (tańsze bilety 

okresowe, droższe jednorazowe 

papierowe); 

2021: podwyżka cen biletów; 

uruchamianie linii metropolitalnych 

Warszawa 42 

cały tydzień; co 60 lub 30 min.; 

jedna linia kursuje tylko 

w weekendy 

zawieszenie linii zamiejskich (ale 

zwiększenie częstotliwości linii 

w mieście); wydłużenie trasy N03 

Kraków 

- 9 autobusowych miejskich; 

- 10 autobusowych 

aglomeracyjnych; 

- 3 tramwajowo (pt/sb, sb/nd, 

nd/pn)-autobusowe (pozost. 

noce) 

cały tydzień; większość co 

60 min., niektóre w weekendy co 

30 min.; linie „peryferyjne” 

rzadziej (1-3 kursy, niektóre tylko 

w weekendy) 

korekty tras na korzyść rejonów 

peryferyjnych; 4 nowe linie 

aglomeracyjne; czasowe ograniczenia 

w czasie covid-19; podwyżka cen biletów 

Łódź 

9 linii, 15 z wariantami 

(niektóre linie mają warianty 

tras, np. podmiejskie) cały tydzień; co pół godziny 

podwyżka cen biletów; zmiany tras 

wynikające z remontów lub wniosków 

pasażerów 

Wrocław 

- 17; 

- wiele linii dziennych kursuje 

do północy 

cały tydzień; 14 linii co godz. lub 

częściej, pozostałe nieco rzadziej 

nowa linia, dodatkowe kursy, wydłużenie 

kursowania tramwajów do 00:30; wspólna 

taryfa w komunikacji dziennej i nocnej; 

zmiany cen biletów 

Poznań 

- 2 tramwajowe; 

- 22 autobusowe 

cały tydzień; co pół godz. lub 

co godzinę; niektóre tylko 

w weekendy 1-2 kursy/noc; 

lub bez niedzieli 

podwyżka cen biletów; nowy układ linii 

nocnych, dwie nowe linie 

Gdańsk 11 

podstawowe linie (8) kursują co 

godz., pozostałe rzadziej; dwie 

linie skomunikowane na 

głównym ciągu są 

skoordynowane tak, że wspólna 

częstotliwość wynosi 30 min. 

wspólna taryfa na linie dzienne, 

pospieszne i nocne; likwidacja jednej linii 

(jej pierwsze i ostatnie kursy przejęła 

jedna z linii dziennych); podwyżki cen 

biletów 

Szczecin 16 

cały tydzień; zwykle co godzinę; 

niektóre linie tylko w weekendy 

po 1-2 kursy obniżka cen biletów okresowych 

Bydgoszcz 6 cały tydzień; średnio co godzinę 

zawieszenie 1 linii (na lotnisko); 

podwyżka cen biletów 

Lublin 3 

dwa dni w tygodniu (pt/sb, sb/nd), 

co godz. 

podwyżki cen biletów; 

2020: zawieszenie (III), odwieszenie (VI), 

zawieszenie (XI); 

2021: odwieszenie (VI), zawieszenie (XII; 

odwieszona w Sylwestra), odwieszenie 

(V) 

Białystok 0* 

kursowały* tylko w weekendy, co 

pół godz. 

podwyżka cen biletów; 

* marzec 2020: zawieszenie komunikacji 

nocnej (wcześniej kursowało 6 linii) 

Rzeszów 3 cały tydzień; średnio co 2 godz. podwyżki cen biletów 

Toruń 

- 2 tramwajowe, 

- 5 autobusowych 

cały tydzień; co 45, 90 min. lub 

rzadziej 

zmniejszenie częstotliwości kursów; 

zastąpienie tramwajów autobusami; 

podwyżki cen biletów 

Kielce 2 cały tydzień; co ok. 1,5 godz. podwyżka cen biletów 

Olsztyn 2 cały tydzień; po 3 kursy/noc 

zmniejszenie liczby kursów linii N01; 

podwyżki cen biletów 

Zielona Góra 3 cały tydzień; 1, 2 lub 3 kursy/noc 

likwidacja 2 weekendowych linii; 

niewielkie korekty w rozkładach 

Opole 5 

cały tydzień; 2 linie tylko 

weekendowe; do 5 kursów/noc 

podwyżki cen biletów; korekty tras; 

zawieszenie 2 linii; 

Gorzów 

Wielkopolski 4 cały tydzień; 1-3 kursy/noc 

2022: zmniejszono liczbę linii (było 5) 

i kursów (było po 3-4) 
 


