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Tradycyjnie, na początku grudnia, firma Scania podsumowała mija-
jący rok na specjalnej konferencji z udziałem dziennikarzy. Konfe-
rencja ta odbyła się w przepięknym pałacu w Żelechowie – klasycy-
stycznym budynku z końca XVIII wieku, znajdującym się na terenie 
parku krajobrazowego. Kolejny raz Scania uzyskała rekordowe wy-
niki w sprzedaży samochodów ciężarowych i pojazdów używanych. 
Za zadawalające uznano wyniki sprzedaży autobusów. W niniejszym 
artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Scanii w 2015 r. 

Wprowadzenie
Koncern Scania zainaugurował działalność w Polsce w 1995 r. 
W pierwszym okresie głównym zadaniem Scania Polska był rozwój 
sieci dilerskiej i serwisowej, a tym samym zapewnienie sprawne-
go funkcjonowania polskim i zagranicznym użytkownikom pojaz-
dów Scania. Obecnie sieć serwisowa Scanii obejmuje 37 stacji 
serwisowych (w tym 26 stacji własnych). Sieć sprzedaży tworzy 
11 dilerów, w tym 9 należących do Scania Polska). Działalność ta 
wspomagana jest przez Centrum Szkoleniowe w Nadarzynie, Re-
gionalny Magazyn Części oraz Scania Finance Polska (oferująca 
klientom nowoczesne, dostosowane do ich potrzeb, rozwiązania 
finansowe), a także całodobowy serwis drogowy Scania Assistan-
ce. W 2015 r. uruchomiona została jedna nowa stacja serwisowa 
– w Bolesławcu. 

Scania Polska kolejny rok zamknęła bardzo dobrym wynikiem 
w segmencie samochodów ciężarowych. Do końca listopada 
2015 r. sprzedanych zostało 15 434 ciągników (o 32,6% wię-

cej niż w analogicznym okresie 2014 r.) i 2 816 podwozi (wzrost 
o 31,7%). Scania w tym okresie sprzedała 2 585 ciągników 
(wzrost o 45%), osiągając udział w rynku na poziomie 16,8%, 
i 963 podwozia pod zabudowy strażackie i komunalne (wzrost 
o 48%, udział w rynku: 24,6%). W stosunku do ubiegłego roku 
Scania Polska zwiększyła udział w rynku w sprzedaży samocho-
dów ciężarowych z 14 do 18%. Największym zainteresowaniem 
klientów cieszyły się silniki o mocy 410 i 450 KM (bez układu 
recyrkulacji spalin). Co drugi pojazd jest sprzedawany z umową 
naprawczo-serwisową. Coraz większym zainteresowaniem cieszy 
się też roczny wynajem ciągników siodłowych. 

Joanna Pastuszka

Podsumowanie 2015 roku w scanii 

– dobre wyniki, ambitne plany

Dyrektor generalny Scania Polska Harald Woitke prezentuje plany 
na 2016 r.
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W 2015 r. Scania dostarczyła 18 autobusów do Słupska. 
Wśród dostarczonych autobusów było 5 dwunastometrowych, 
wyposażonych w silniki CNG o mocy 280 KM, 3 przegubowe 
z silnikiem diesla (o mocy 320 KM) oraz 10 dwunastometrowych 
o mocy 280 KM. Wszystkie pojazdy wyposażone zostały w silni-
ki najnowszej generacji Euro 6, skrzynie biegów ZF EcoLife oraz 
mosty portalowe ZF z przełożeniem 6,20:1. O ekonomiczną eks-
ploatację pojazdów zadba System Nadzoru Floty – Scania FMS, 
nadzorujący online (przez GPS) pracę kierowcy oraz wszystkie 
zamontowane podzespoły w autobusie. Dzięki dbałości o najwyż-
szy komfort pasażerów nie zabrakło klimatyzacji całopojazdowej 
i nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej z zapowiedzia-
mi głosowymi. Całości dopełniają jasne, przestronne, estetyczne 
wnętrza wyposażone w nowoczesne siedzenia Ster New City oraz 
monitoring. Wysokość kontraktu wyniosła ponad 20 mln zł. Zakup 
autobusów został sfinansowany w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. 

W październiku 2015 r. Emka-Trans podpisała umowę na za-
kup pierwszego autobusu Scania Irizar i8. Ten model jest przed-
stawicielem nowej generacji wysokopodłogowych autokarów tu-
rystycznych i następcą poprzedniego modelu Scania Irizar PB, 
który otrzymał wiele wyróżnień oraz nagród i który branżowi 
krytycy nazwali „najbardziej komfortowym pojazdem, jaki kiedy-
kolwiek prowadzono”.

W grudniu 2015 r. firma Warbus zamówiła 25 autobusów 
miejskich Scania Citywide LF Euro 6. W marcu 2016 r. autobusy 
pojawią się na ulicach Jastrzębia-Zdroju. Autobusy Citywide są 
wyposażone w silniki najnowszej generacji, spełniające rygory-
styczną normę Euro 6, które zostały zaprojektowane we współ-
pracy z firmą Cummins. Zaletą pojazdów jest również trwała 
konstrukcja z wykorzystaniem aluminium i tworzyw sztucznych. 
Kolejne elementy wyposażenia to skrzynie biegów ZF EcoLife oraz 
mosty portalowe ZF z przełożeniem 6,20:1. Wszystkie autobusy 
będą również wyposażone w System Monitorowania Floty – Sca-
nia FMS, monitorujący online (przez GPS) pracę kierowcy oraz 
wszystkie zamontowane w pojeździe podzespoły.

Oprócz dostawy zamówionych 25 autobusów Citywide LF 
Euro 6 Scania, w ramach umowy, zapewni firmie Warbus między 
innymi szkolenia dla kierowców i pracowników zaplecza technicz-
nego, a dodatkowo zostanie udzielona autoryzacja wewnętrzna 
na obsługę i naprawy gwarancyjne dla całej partii pojazdów.

Dużą popularnością cieszą się pojazdy używane. Obecnie 
Scania Polska ma 7 punktów sprzedaży pojazdów używanych. 
W 2015 r. sprzedano łącznie ok. 1 000 takich pojazdów. Są one 

pozyskiwane w ramach odkupu od klientów polskich i zagra-
nicznych. Następnie – po gruntownym remoncie i doposażeniu 
(zgodnie z życzeniem klienta) – lakieruje się całą powierzchnię 
nadwozia. W ten sposób klient otrzymuje autobus wyglądający 
jak ten z taśmy produkcyjnej – z lśniącym lakierem i z gwarancją. 
Klienci mogą kupować lub wynajmować te autobusy w niezwykle 
konkurencyjnej cenie.

Najważniejszym wydarzeniem 2016 r. będzie jubileusz 125 
lat ciągłego rozwoju. Od chwili, gdy Scania została założona 
w 1891 r. jako prywatna firma produkująca wagony kolejowe, 
skutecznie opiera się ona konkurencji i kryzysom finansowym. 
Obecnie, w erze pojazdów połączonych siecią przesyłania infor-
macji, kontynuuje z powodzeniem podróż w przyszłość. Scania 
angażuje się w rozwój zrównoważonego transportu drogowego na 
wiele sposobów, nie tylko oferując nowoczesne produkty. W ju-
bileuszowym roku 2016 skupi się na najcenniejszym ze swoich 
zasobów – na pracownikach.

W 2016 r. kontynuowany będzie program „Scania – Zawsze na 
czele”. W ramach programu 4 zestawy na okres 2 tygodni oddano 
do dyspozycji do 21 wybranych firm transportowych. Celem akcji 
było wykazanie oszczędności z eksploatacji pojazdów marki Sca-
nia. W pierwszym tygodniu kierowca jeździł razem z instruktorem, 
a w następnym – już sam, ale był monitorowany przez instruktora, 
który w czasie jazdy mógł udzielać mu wskazówek. Zestawy de-

Dziennikarze przybyli na konferencję podsumowującą 2015 r.
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Scania na rynku nowych autobusów miejskich i turystycznych w Polsce [3]
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monstracyjne przejechały łącznie 134 tys. km, a zużycie paliwa 
wyniosło 23,72 l/100 km.

Scania Polska planuje także zwiększyć liczbę pojazdów prze-
znaczonych do wynajmu (okres od 1 roku do 3 lat) z około 100 
do ok. 220 w 2016 r. Wynajem Scania obejmuje koszty napraw 
i przeglądów, pełne ubezpieczenie, opłacony podatek drogowy. 
Pojazdy można zamawiać i odbierać u wszystkich dilerów Scania 
w Polsce.

Scania przygotowuje się także do wzrostu zapotrzebowania na 
pojazdy budowlane. Do 2020 r. przewiduje się, że na inwestycje 
infrastrukturalne wydatkowanych zostanie niemal 150 mld zł. Re-
alizacja szerokiego programu inwestycyjnego będzie wymagała 
zakupu przez firmy budowlane nowych samochodów ciężarowych. 
Postrzegane to jest jako czynnik sukcesu dla firmy Scania, mają-
cej duże doświadczenia w dostawach takich pojazdów. 

Swoim klientom Scania oferuje system zarządzania flotą Sca-
nia Fleet Management (FMS). Pozwala on menedżerowi zdalnie 
obserwować flotę w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona 
lub tabletu. Umożliwia zapoznanie się z danymi wchodzącymi 
w skład pakietu „Kontrola”, np. informacjami o poszczególnych 
pojazdach i kierowcach, aktualnej aktywności oraz dokładnej 
pozycji. Aplikacja podaje również komunikaty o przebiegu jazdy 
w ostatnim czasie, będące wyciągiem z danych zgromadzonych 
na portalu. Umożliwia on m.in. analizę zużycia paliwa i emisji CO2.

Obecnie instalowany system FMS 
pozwala na kontrolowanie online sta-
nu technicznego pojazdów oraz na 
identyfikowanie kodów uszkodzeń. 
Umożliwia to maksymalne skrócenie 
czasu niezbędnego na naprawę pojaz-
du. Najbliższy warsztat, natychmiast po 
otrzymaniu kodu informacji o uszko-
dzeniu, przygotowuje niezbędne części 
do naprawy, jeszcze przed przyjazdem 
pojazdu. Nowy system FMS umożliwia 
również sczytywanie poprzez GPS da-
nych dotyczących czasu pracy kierowcy 
(tachograf). Wszelkie dane mogą być 
zbierane poprzez GPS i archiwizowane 
w firmie.

Istotnym instrumentem wsparcia 
klientów Scanii są usługi finansowe, 
obejmujące elastyczne rozwiązania, 

które mają zapewnić dostępne, przewidywalne koszty i ryzyka 
przez cały czas eksploatacji pojazdu.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym składnikiem sukcesu 
firmy Scania. Z całkowitego wpływu jej produktów na środowisko 
aż 90% przypada na okres ich użytkowania. Dlatego firma roz-
wija narzędzia takie jak „Ecolution by Scania”, które pomagają 
klientowi znacząco obniżyć koszty eksploatacji i emisję dwutlen-
ku węgla. Ponadto troszczy się o bezpieczne i zdrowe miejsca 
pracy oraz dąży do tego, aby jej zakłady i produkty oszczędnie 
korzystały z zasobów i były tak przyjazne dla środowiska, jak to 
tylko możliwe.
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