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Zbigniew Rusak

Polski rynek autobusowy w 2012 roku
– powrót do przeszłości

Rok ubiegły w pełni potwierdził, że
mechanizmy kierujące polskim ryn-
kiem autobusowym niestety nie uległy
zmianie. Rynek, na którym znacznie
ograniczono dopływ środków ze-
wnętrznych, skurczył się z roku na rok
o blisko 1/3. W 2012 roku do polskich
przewoźników trafiło łącznie 970 auto-
busów. To o 18 więcej niż w kryzyso-
wym 2009 roku. Wpływ na to miał po-
nad 40% spadek sprzedaży w seg-
mencie autobusów miejskich. Strach
pomyśleć, co będzie się działo, gdy
przedsiębiorstwa komunikacyjne cał-
kowicie zostaną pozbawione możliwo-
ści ubiegania się o dopłaty unijne. Już
teraz Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego zapowiada, że w kolejnej per-
spektywie finansowej, dofinansowany

będzie przede wszystkim transport
szynowy oraz projekty integrujące
działanie kilku jednostek samorządo-
wych, a także projekty wprowadzają-
ce nowe technologie bezemisyjne, ta-
kie jak autobusy elektryczne, czy tro-
lejbusy. Gdyby nie realizacja wielolet-
nich kontraktów zawartych w latach
2010-2011 oraz znaczne zwiększenie
sprzedaży w sektorze autobusów tu-
rystycznych, spowodowane koniecz-
nością obsługi, organizowanego
w Polsce i na Ukrainie turnieju EURO
2012, sprzedaż autobusów byłaby naj-
niższa od dwunastu lat. Nie uległy
zmianie trendy w sektorze autobusów
lokalnych, co sugeruje, że państwo
polskie, wbrew przyjętej Narodowej
Strategii Rozwoju Transportu, prowadzi

politykę promotoryzacyjną, głównie
kosztem tej części społeczeństwa, któ-
ra z przyczyn zdrowotnych, osiągnię-
tego wieku czy statusu majątkowego
nie dysponuje własnym samochodem.
Tym samym nie można się dziwić, że
grupa wykluczonych społecznie osób,
głównie z obszarów wiejskich i małych
miasteczek, niemogących dojechać
do pracy czy do szkoły, z roku na rok
powiększa się.

Wracając do mechanizmów pol-
skiego rynku autobusowego, w dal-
szym ciągu jej głównym motorem jest
segment autobusów miejskich, na któ-
rym zarówno zakup taboru, jak również
koszty jego eksploatacji pokrywane są
w 100% przez gminy. W 2012 roku au-
tobusy miejskie stanowiły blisko 60%

Solaris idąc za ciosem, pokazał w ubiegłym roku „pełnowymiarowy” autobus elektryczny
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ogółu sprzedanych autobusów. To
o 10% mniej niż w latach 2010 i 2011.
Łącznie do polskich przedsiębiorstw
komunikacyjnych trafiły 554 pojazdy –
395 mniej niż rok wcześniej.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem
jest utrzymujący się trend niskiego po-
ziomu sprzedaży autobusów między-
miastowych. Sprzedano ich łącznie
178. To najniższy wskaźnik od chwili
przemian ustrojowych na przełomie lat
80. i 90. ubiegłego wieku. Należy pod-
kreślić, że średni wolumen sprzedaży
w tym segmencie w latach 2001-2010
oscylował w granicach 446 pojazdów.
Jak widać, sytuacja panująca w tym
segmencie nie uległa istotnym zmia-
nom, mimo zakończonego procesu
prywatyzacji i komunalizacji przedsię-
biorstw PKS. W większości przypad-
ków przedsiębiorstwa PKS zostały
przejęte przez inwestorów nieposiada-
jących wystarczających środków na
odnowę zdekapitalizowanego taboru.
Dotyczy to także jednostek samorzą-
du terytorialnego, które nieodpłatnie
nabyły udziały w spółkach PKS od
Skarbu Państwa. Jak na razie lokalny
transport drogowy bazuje głównie na
autobusach używanych, których wiek
przekracza 10 lat. W minionym roku
skomunalizowane przedsiębiorstwa
PKS lub te, które otrzymały dofinanso-
wanie na zakup taboru, zorganizowa-
ły łącznie 6 postępowań przetargo-
wych w ramach, których zakupiono 27
autobusów. Wśród przedsiębiorstw
tych znajdują się m.in. PKS Staszów,
PKS Ostrowiec Św., PKS Szczecinek
i PKS Puławy.

Równie niepokojącym zjawiskiem
jest brak jakichkolwiek zakupów auto-
busów szkolnych. Niestety tendencja
ta trwa już od czterech lat. Biorąc pod
uwagę, że szczyt zakupów finansowa-
nych przez MENiS następował w la-
tach 2000 i 2003, już wkrótce zakoń-
czy się era charakterystycznych poma-
rańczowych gimbusów dowożących
dzieci do szkół. Obecnie coraz częściej
samorządy decydują się na zakup
usług od licencjonowanych przewoź-
ników, niż posiadanie własnego tabo-
ru. Z kolei gminy będące organizato-
rami transportu, włączają przewozy
szkolne w system regularnych linii ko-
munikacyjnych.

Segment autobusów turystycz-
nych, zanotował już czwarty rok z rzę-
du tendencję wzrostową. Polscy touro-
peratorzy zakupili o 35% autobusów

Jak na razie na liniach międzymiastowych niepodzielnie królują Autosany H9 i używane auto-
busy importowane z Europy Zachodniej

Czyżby era gimbusów kończyła się bezpowrotnie?

Setra S 415 GT-HD w charakterystycznych barwach EURO 2012
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więcej niż rok wcześniej. Tym samym
zanotowano nowy rekord sprzedaży,
który wynosi 236 pojazdów. To o 100
autobusów więcej niż średnia w latach
2001-2011. Biorąc pod uwagę brak du-
żych imprez sportowych, mniejszą kon-
sumpcję obywateli oraz brak płynności

finansowej wśród dużej grupy przed-
siębiorstw turystycznych, segment ten
może ulec gwałtownemu spadkowi
w 2013 roku. Oczywiście pewnym
wentylem bezpieczeństwa jest aktual-
nie prowadzony przetarg na dosta-
wę 60 autobusów turystycznych dla

wojska, w którym uczestniczą Evobus,
MAN i Scania.

Podobnie jak w latach poprzednich
popyt w segmencie autobusów miej-
skich był kreowany przez dostawy dla
MZA Warszawa, które zakupiło 18,9%
wszystkich autobusów miejskich.
Do stolicy w ramach przetargu na
105 autobusów trafiło 20 Solarisów
Urbino 10, 25 Solbusów SM12 oraz 60
autobusów przegubowych Mercedes-
Benz Conecto LF G. Równie dużym
kontraktem mijającego roku był kon-
trakt na dostawę 80 autobusów do
MPK Rzeszów, którego realizacja za-
kończy się w I kwartale 2014 roku.
W ramach tego przetargu na ulice wo-
jewództwa podkarpackiego wyjecha-
ło w minionym roku 30 Mercedesów
Citaro i 8 Autosanów Sancity 10LF. Na-
stępną grupę przetargów stanowią
przetargi obejmujące dostawy nieprze-
kraczające 25 pojazdów. W ramach
tych postępowań MZK Bydgoszcz ku-
piły 24 Solarisy Urbino, Urząd Miasta
w Wałbrzychu 20 Solarisów Urbino,
PKM Katowice i KM Płock po 15 Solari-
sów Urbino oraz Urząd Miasta w Siedl-
cach 11 Mecedesów Conecto LF. Nie
można też nie wspomnieć o 20 Auto-
sanach Sancity 9LE zakupionych przez
ZTM w Lublinie. Pozostałe przetargi
obejmowały zakup od jednego auto-
busu (UMiG w Swarzędzu) do dziewię-
ciu (PKM Gliwice).

W dalszym ciągu minimalnym za-
interesowaniem cieszą się autobusy
miejskie z napędem alternatywnym,
których sprzedaż stanowiła „zawrotną”
wielkość 1,4% ogółu sprzedanych au-
tobusów miejskich. W minionym roku
na autobusy napędzane gazem ziem-
nym zdecydowały się jedynie MZK
Zamość (6 autobusów MAN Lion’s
City), PKM Gdynia (2 autobusy MAN
Lion’s City G CNG) i MZK Toruń (Solaris
Urbino CNG). Obok tych trzech miast
jedynie do MZA Warszawa dotarła ko-
lejna partia 2 autobusów hybrydowych
Solaris Urbino 18 Hybrid. Dla przypo-
mnienia warto dodać, że w latach 2006
i 2007 sprzedano odpowiednio 40 i 43
autobusy napędzane gazem ziemnym
i etanolem. W dalszym ciągu tak niskie
zainteresowanie pojazdami proeko-
logicznymi to efekt braku długofalo-
wej polityki w skali kraju, dającej
gwarancje utrzymania korzystnych
relacji cenowych pomiędzy paliwami
alternatywnymi, a olejem napędowym
oraz brak zachęt promujących pojazdy

Wielkość sprzedaży autobusów w podziale na poszczególne segmenty w latach 2001-2012

Jak co roku popyt na rynku autobusów miejskich jest kreowany przez przewoźników obsługu-
jących stolicę. Tym razem przetarg na dostawę autobusów wielkopojemnych wygrał Evobus
Polska, który zaoferował Mercedesa Conecto LF G
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o niskim wskaźniku energochłonności.
W bieżącym roku sytuacja ulegnie nie-
wielkiej zmianie, gdyż na ulicach Rze-
szowa pojawi się pierwsza partia 22
Mercedesów Citaro CNG. Być może
jest to zapowiedź kolejnych zmian
związanych z większą preferencją au-
tobusów z napędem alternatywnym
w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020.

W segmencie autobusów miejskich
w dalszym ciągu swoją dominującą
pozycję rynkową utrzymuje Solaris. Na
554 sprzedanych autobusów 253
(45,7% udział w rynku) zostało wypro-
dukowanych w Bolechowie k. Pozna-
nia. Tym razem większość z nich trafi-
ła do MPK Kraków (30), MPK Byd-
goszcz (24), MZA Warszawa (20) i UM
Wałbrzych (20). Należy podkreślić, że
mimo zgarnięcia puli największych
przetargów w kraju, Solaris dostarcza
swoje wyroby do wielu mniejszych
przedsiębiorstw. Wśród nowych klien-
tów znalazły się m.in. JLA Jarocin (4).

Drugie miejsce w segmencie auto-
busów miejskich, jak rok wcześniej, za-
jęła spółka EvoBus Polska, której
udział w rynku wzrósł z 15,8% do
16,8%. Wysoka pozycja niemieckiej
spółki została osiągnięta za sprawą
kontraktu dla Warszawy (60) i Rzeszo-
wa (30) W porównaniu z rokiem 2011,
większą popularnością cieszyły się
autobusy Conecto LF.

W 2011 roku niemal wszyscy pro-
ducenci utrzymali swoje udziały w ryn-
ku. Spadek zanotowały jedynie Solaris
(-6,7%), Scania (-3,7%) i Kapena (-1%).
Kolejny rok wzrostu utrzymała firma
Solbus z Solca Kujawskiego, która
sprzedała łącznie 57 autobusów miej-
skich, w tym 54 Solbusy SM12. Auto-
busy te trafiły m.in. do Białej Podlaskiej
(12), Puław (10), Warszawy (25) i Za-
wiercia (6).

Najpopularniejszymi autobusami
miejskimi, sprzedanymi w Polsce były
niskopodłogowe Solarisy Urbino
we wszystkich możliwych wersjach.
Tendencja ta utrzymuje się niezmien-
nie od 2003 roku. W 2012 roku najczę-
ściej kupowanym autobusem był Urbi-
no w wersji dwunastometrowej. Do rąk
przewoźników trafiły 124 pojazdy tego
typu. Na drugim miejscu uplasowała
się wersja przegubowa, którą sprzeda-
no w liczbie 72 pojazdów. Kolejnym po-
pularnym autobusem był Mercedes-
Benz Conecto LF G, który został sprze-
dany w liczbie 60 pojazdów. W klasie

Sprzedaż autobusów miejskich w latach 2001-2012

Solbus SM12 w barwach MZA Warszawa

Najpopularniejszy autobus miejski 2012 roku – Solaris Urbino 12 w barwach MPK Kraków
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autobusów midi Autosan SanCity 09LE
oddał palmę pierwszeństwa Solariso-
wi Urbino 10. Tak jak rok wcześniej,
także w 2012 roku w segmencie auto-
busów miejskich sprzedano tylko
i wyłącznie autobusy niskopodłogowe
i niskowejściowe.

W segmencie autobusów lokalnych
zanotowano znowu spadek sprzeda-
ży blisko o 40%. Polski rynek wchłonął
w ubiegłym roku 57 pojazdów, czyli tyle
samo co w 2011 roku. To znacznie
mniej niż potrzeby taborowe przewoź-
ników międzymiastowych. Pozycję naj-
popularniejszego autobusu lokalnego
przejął Autosan A0909L, sprzedany
w „zawrotnej” liczbie 16 pojazdów.
Wśród producentów pozycję lidera
w dalszym ciągu utrzymała słupska Ka-
pena. Kolejne miejsca w rankingu za-
jęły Autosan i SOR.

Autobusy klasy kombi są pomo-
stem pomiędzy autobusami lokalnymi
a turystycznymi, dzięki czemu mogą
być z powodzeniem wykorzystywane
zarówno na regularnych liniach mię-
dzymiastowych, jak również do prze-
wozu zorganizowanych grup turystycz-
nych. Łącznie sprzedano w tym seg-
mencie 121 autobusów, w tym blisko
57% klasy mini. Drgnęła w górę sprze-
daż autobusów kombi o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 8 ton.
Tutaj najpopularniejszym autobusem
w dalszym ciągu pozostał Irisbus
Crossway 10. W całym segmencie, tak
samo jak w ciągu ostatnich dwóch lat
palmę pierwszeństwa dzierżą minibu-
sy z CMS Auto na bazie Mercedesa
Sprintera.

W segmencie autobusów turystycz-
nych zanotowano kolejny rok wzro-
stów. Poziom sprzedaży autobusów tu-
rystycznych wzrósł o 34,9%. Od 2009
roku roczna sprzedaż w tym segmen-
cie wzrosła ponad dwukrotnie. Na taki
wzrost sprzedaży bezsprzecznie mia-
ła wpływ obsługa transportowa turnie-
ju piłkarskich Mistrzostw Europy EURO
2012, z której w głównej mierze sko-
rzystała spółka Evobus Polska, dostar-
czająca autobusy przewożące druży-
ny narodowe. Innym czynnikiem ma-
jącym wpływ na tak duży wzrost nowo
rejestrowanych pojazdów jest dalszy
rozwój sieci połączeń obsługiwanych
przez szkockiego przewoźnika Polski-
Bus.com, który w ostatnim roku wpro-
wadził do eksploatacji 38 autobusów
wysokopokładowych T921 Altano
i dwupokładowych T927 Astromega.

Irisbus Crossway w rozmiarze midi

Najpopularniejszy autobus turystyczny w Polsce – Mercedes-Benz Tourismo

Van-Hool T927 Astromega w Barwach PolskiBus.com
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Łącznie polscy przewoźnicy zakupili
236 pojazdów. Liderem tego segmen-
tu, niezmiennie od kilku lat jest spół-
ka Evobus-Polska, która sprzedała
121 autobusów, kontrolując 38,3%
rynku. Wszystko za sprawą dużej po-
pularności autobusów Setra, których
sprzedaż w minionym roku wzrosła
o 100%. Mimo to najpopularniejszym
autobusem tego segmentu w dalszym
ciągu pozostał Mercedes Tourismo,
który jest najchętniej kupowanym au-
tobusem turystycznym w Polsce od
2009 roku. W wersji dwuosiowej o dłu-
gości 12 i 13 m sprzedano ich łącznie
47, a w wersji trzyosiowej o długości
15 m – 13. Od momentu polskiej pre-
miery tego autobusu w 2007 roku,
do rąk polskich przewoźników trafiło
210 pojazdów tego typu. Kolejne miej-
sca w rankingu zajęły: Setra Comfort
Class (47), VDL Futura 2 (24), Van-
Hool T-927 Astromega (20) i MAN
Lion’s Coach (20).

W rankingu producentów i impor-
terów niespodziewanie za Evobus Pol-
ska pojawił się Van-Hool. Zobaczymy,
czy belgijskiej firmie uda utrzymać się
to miejsce w momencie, kiedy Polski-
Bus.com zakończy proces rozbudowy
swojej floty. O dwa miejsca w rankin-
gu przesunęła się spółka ze Straszko-
wa VDL Bus & Coach Polska. Po okre-
sie zastoju, jaki miał miejsce w 2009
roku, spółka ta cały czas odbudowuje
swoją pozycję rynkową. W zeszłym
roku sprzedała 24 autobusy Bova
Futura 2, który zwyciężył we współza-
wodnictwie o tytuł „International Coach
Of The Year” w 2011 roku. Tym samym
udział tej firmy na polskim rynku wzrósł
z 9,1% do 10,6%.

Całkowitym zaskoczeniem może
być drastyczny spadek sprzedaży
spółki Scania Polska. Na zmniejszenie
sprzedaży autobusów Scania z 20 do
11 pojazdów na pewno miała wpływ
zmiana polityki szwedzkiego koncer-
nu w ramach, której rozpoczęto budo-
wę własnego autobusu turystycznego
Touring HD z nadwoziem budowanym
przez chińskiego Higera i jednocześnie
wstrzymano współpracę z hiszpańskim
Irizarem. Ostatecznie Scania zajęła pią-
te miejsce, a jej udział rynkowy spadł
z poziomu 11,4% do 4,1%.

Najpopularniejszym trzyosiowym
autobusem turystycznym w 2012
roku został Van-Hool T927 Astrome-
ga. PolskiBus.com zakupił 20 takich
autobusów. Struktura rynku autobusowego w Polsce w 2012 roku według producentów

Porównanie sprzedaży autobusów w 2012 i 2011 roku w podziale na producentów


