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Rekordowy rok na polskim rynku autobusowym 
Rok 2008 to rekordowy rok pod 

wzglgdem sprzedaiy od siedmiu lat. 
Qcznie polscy przewofnicy zakupili 
1605 autobusow. Too 24% wigcej n u  rok 
wczesniej. Tym samym wielkoSC sprze- 
daiy wzrosla do poziornu z 2000 roku. 
Jednakw dalszym c i a u  jestto mniej n i i  
w szczytowym okresie zakupbw w pob- 
wie lat 90.. kledy,to kupowano blisko 
1900 jednostek rocznie. Osi~gnigcie tak 
wysokiego poziomu byb moiliwe dzigki 
duiym zakupom autobudw miejskich, 
kt6re tak jak rok wcze4niej stanowiiy 
55% og6tu sprzedanych pojazd6w. 
Dla porownania w latach 2002-2005, ta- 
bor miejski stanowil jedynie 11, w struk- 
tune zakup6w. Wzrost sprzedaiy zano- 
towano take w segmencie autobudw 
lokalnych i turystycznych, M6ry wynosH 
odpowiednio 25,8% i 18,256. Naj- 
wigkszq dynamikgsprzedaiyzanotowa- 
now segmencie autobusow szkolnych. 

Dynamikatawyniosla 187%. Jednak i tak 
95 nowych autobusow to znacznie mniej 
w por6wnaniu z rokiem 2000, kiedy to 
do szk&gminnych trahlo ponad 350 po- 
jazd6w. Jedyny spadek zanotowano 
w segmencie autobusow kornbi, w kto- 
rym sprzedano o 47 autobushw mniej n i i  
w 2007 roku. To kolejny rok spadku, 
chociat na tynku pojawily sig nowe pro- 
dukty, jak choCby MAN Lion's Regio, 
Mercedes-Benz Intouro, Seba MultiClass 
czy Scania i4. 

Tak jak rok wczdniej, na tak dobry 
wyniksprzedaiy mi* wplyw duie prze- 
targi na dostawy autobus6w miejskich do 
Wanmwy (286),Codzi (64), Wrcdawia (a), 
Krakowa (84) i Gdahska (48). Te utery 
miasta zakupily lqcznie 34% wszystkich 
autobusinnrsprzedanych w Polsce w ubie 
glym roku. Na ulice samej Warszawy tra- 
Mo blisko300 nowych autobudw nisko- 
podtogowych wyposaionych w sllnlki 
Euro-4, klimatyzacjg przestrzeni pasa- 
ierskiej i system monitoringu wngtrza. 



WieIkoSd sprzeda2yautobus6w wpodriale na paszczeg6lne segrnenty Sprzedai autobus6w rniejskich w latach 20110-2008 
w latach 20002008 

Tak jak przed rokiem byiy to glownie So- 
larisy Urbino i.Scanie OmniCity. Obok 
nich pojawity sig take  mniejsze pojazdy 
jak Jelcz M083C Libero i Autosan H7-20. 

Znacznie spa& zainteresowanie po- 
jazdami napgdzanymi paliwami alterna- 
tywnymi. Ich sprzedai spadta z pozio- 
mu 43  do 3 (!). Pokazuje to, ze w Polsce 
jak na razie nie ma dlugofalowej polityki 
wprowadzania tego typu pojazdow, a re- 
alizowane zakupy zaspokajajq jedynie 
potrzeby dorainych projekt6w. Wynika 
to gMwnie z braku jakichkolwiek zachqt 
ze strony pahstwa, More promowatyby 
paliwa alternatywne lub dawaiyby gwa- 
rancje utrzymania korzystnych relacji ce- 
nowych pomigdzy tymi paliwami, a ole- 
jem napgdowym. W grupie kupionych 
ooiazdow bviv m.in. 2 nisko~odioaowe 

1 ~ U ~ O ~ ~ ~ ~ T E D O M  C12G zakubioneirzez Scania OrnniCiVnaleiaca do PKS Grodzsk Wlkp. z silnikiern Euro-4 w technologii EGR 
MKS ~ ie lec .  Niewqtpliwie Gdarzeniem 
mijajqcego roku byia przekazanie pielw- 
szego w Polsce autobusu hybrydowego. 
By1 to Solaris Urbino 18 Hybrid drugiej 
generacji zakupiony przez MPK Poznan 
sp. z 0.0. Jego zakup zostai czgsciowo 
sfinansowany przez Miejski Fundusz 
Ochrony ~rodowiska. Dofinansowanie 
pokryio koszty r6inicy pomigdzy auto- 
busem hybrydowym, a typowym auto- 
busem przegubowym wyposazonym 
w silnik Euro-4. Autobus ten zostat wy- 
korzystany do obslugi delegat6w Swia- 
towej Konferencji Klimatycznej COP-14, 
jaka miala miejsce w Poznaniu pod ko- 
niec grudnia. 

W segmencie autobusow miejskich 
swojq dominujqcq pozycjg rynkowq 
umocnil Solaris. Na 892 sprzedane auto- 
busy ai 473 (53%) zostato wyproduko- 
wanych w Bolechowie k. Poznania. Wigk- 
szosC z nich trafita do Warszawy, dzigki 
czemu po ulicach stolicy jeidzi dziS ju i  

Jedna z nowoici jaka w ubieglym roku pojawk siq na polskim rynku - niskopodlogowy 
Tedorn C12G zasilany gazern ziernnyrn 



NiskoporHogowy MA2 203 na ulicach Kielc 

Dale] najpopularnlejszym autobusem mie)skim w Polsce jest Solaris Urbinc 

~olskich ~ ~ ~ b u s & :  ie~cza MOBC za- 
stqpi Autasan SanClty, a Jelaa MOB1 - 
Autosan A8V Wetlina Citv. 

ponad tysiqc autobusow z charaktery- 
stycznym jamnikiem. Swojq pozycje po- 
prawila talde spMa Evobus Polska, kto- 
rasprzedaia ponad 130 autobus6w Mer- 
cedes-Benz Citaro w wersji dziesiwicio- 
i dwunastometrowej oraz pnegubowej. 
Blisko 50% pojazdow tej firmy tr& do 
wrodawskiego MPK. Jej udzial rynkowy 
w tym segrnencie wzrosi z poziornu 
z 6,5%do 14,7%. Evobus ma nadzieje 
utnymaC tq pozycje dzigki wprowadze- 
niu do sprzedaiy niskopocbgowej wer- 
sji Conecto LF, ktorych 16 egzemplarzy 
eksploatowanych jest m.in. przezveolie, 
KPKM Bialystok, MZK Bydgoszcz i ryb- 
nicki Transgor. Obok firm, More sq obec- 
ne napolskim rynku od wielu lat, pojawili 
sig takie nowi gracze. Wsrod nich jest 
m.in. bitlloruski MAZ, ktory sprredtll25 
niskopodtogowych autobus6w, gbwnie 
serii 203. ~rafilyone m.in. do MPK Kielce 
i prywatnej firmy Warbus, realizujqcej 
prrewozy na decenie gdahskiego ZTM. 

Wzrost sprzedaiy odnotowali takie 
polscy producenci Autosan (+371,4%) 
i Kapena (+63%), jak rowniet Scania 
(+5,1%), dzieki kolejnemu kontraktowi 
z PKS Grodzisk Mazowiecki w ramach, 
ktorego dostarczono 52 autobusy Omni- 
C i .  Powrot Autosanu na rynek autobu- 
sow miejskich spowodowany jest g6w- 
nie upadlosciq Jelcza. Chociat w ubie- 
glym roku wiekszoSC spmdanych auto- 
busow miejskich to minibusy H7-20MB, 
z ktbrych 21 zostato zakupionych pnez 
Mobilis obslugujqcy podwarszawskie 
osiedla, to od biebceao roku w ofercie 

hieki kontmMowi dla MPK Wrocfaw,  wok^ pozycje w rankingu autobusow mie$kich + 
Mercedes Citaro 

Rok 2008 to kolejny mkspadku sprze 
daiy takich firm jak MAN (-6%) i Vohro 
(-100%). 0 ile MAN sprzedat polskim 
pnewoinikom 12 autobusow miejskich, 
o tyle Volvo caikowicie zniknqto z rynku. 
Naleiy przypomnieb i e  w szczytowym 
okresie sprzedaiy obydwie firmy, posia- 
dajqce w naszym kraju swoje fabryki, 
sp~edawaly w Polsce blisko 130 pojaz- 
d6w rocznie. Wpiyw na to ma bardm 
duiy porlfel zamowieh, wy-jqcy czas 
dostawy do okresbw nieakceptowanych 
przez polskich przewofnikow. Nie bez 
znawenia na tak hbewyniki sprzedaiy 
sq takie ciqcjiezmiany organizacyjne. 
Spadek sprzedaj zanotowtll take Jela 
(-32,8%) i Solbus (-20%). Chociai Jela 
osiqgn$podwrglf+dem sprzedaiytnecie 
pozycjq, to istnieje obawa, ie w zwiwku 
~OgloseniemjegoupadloSCimoiebytto 
ostatni rok obecnoSci tej firmy na rynku. 



Jak wspomniano wczesniej, a & C  lynku 
Jelcza w klasie pojazd6w mini i midi przej- 
mie Autosan. Pozostaje sprawq olwartq, 
czym Polskie Autobusy zamierzajq zasq- 
pi6 w swojej ofercie autobusy Jelcz serii 
M101, M121 i M125. Na pewno na p r r s  
jwie czgsci rynku Jelcza w zakresie au- 
tobusow klasy maxi liczy Solbus, Mory 
w ubieglym roku wprowadzit do sprze- 

'daiy w pelni niskopodtogowy model 
SolCity SM12. Tote autobusy jako pienv- 
sze pojawity sig na ulicach Gdahska 
w barwach firmy Warbus. 

Tak jak rok wczesniej, najpopularniej- 
szymi autobusami miejskimi sprzedany- 
mi w Polsce byly niskopodlogowe Solari- 
sy Urbino we wszystkich m o i l i c h  wer- 
sjach. Na drugim miejscu uplasowaly sie 
autobusy Mercedes-Benz Ciiro, Morych 
sprzedano 115. Rownie wysokq pozycje 
utrrymala Scania OmniCity, kt6ra pota 
Warszawq pojawila Siq m.in. w Koninie, 
Opolu, Stargardzie Szczecihskim i Gru- 
dziqdzu. Wsr4d nowosci, jakie pojawity 
sie w tym segmencie w 2008 roku domi- 
nujq autobusy dwunastometrowe, taltie 
jak Mercedes Conecto LF, MAZ 203, 
lrisbus Crossway LE, Solbus Solcity 12M 
czy gazowy TEDOM. W klasie autobusow 
midi ,,nowodciq" jest A0808M SanCity. 
Rok 2006 przejdzie do historii takie z in- 
nego powodu. Bylto pienvszy rok, kiedy 
to w segmencie autobus6w miejskich 
sprzedawano tylko i wytqcznie autobusy 
niskopodtogowe i niskowejsciowe. Moi- 
na, wigc powiedziec, i e  po raz pierwsry 
polskie miasta kupowaly tylko i wytqcz- 
nie pojazdy przystosowane do obdugi 
o d b  niepelnosprawnych. 

Biorqc pod uwagg, i e  w Polsce eks- 
ploatowanych jest okok, 11 tys. autobu- 
s6w miejskich, sprzedai na poziomie 900 
pojazdow, zapewnia prawidtowq wymia- 
ne parku autobusowego. Na pewno tak 
dobra sprzedai autobus6w miejskich 
w 2008 roku to efekt zbliiajqcych sig 
w przysziym roku wyborow samorzqdo- 
wych. Kaidy z prezydentow czy burmi- 
strrow chce startowab w kolejnych wy- 
bomch, maj;tc w rgce atut nowocresnej 
komunikacji miejskiej. Nowe autobusy 
zakupilo blisko 80 miast. A2 77% catej 
sprzedaiy w tym segmencie tr& do 10 
miast. Wsrod najwigkszych odbiorcdw 
autobusirw miejskich znalazly sig takie fir- 
my jak MZA Warszawa (180), Mobilis 
(loo), MPKWrocbw (67), MPKUdi (62), 
PKS Grodzisk Maz. (52) i MPK Kmk6w (58). 

W segmencie autobusow lokalnych, 
w dalszym ciqgu krolujq autobusy klasy 
mini i midi. Stanowiq one 96% og&u 

Dzeki duiemu kontrahiowi dla KG Pobcji najpopulamiejszym autobusern lokalnym 2008 roku 
zostak Kapena Terna 

sprzedanych pojazdow tego segmentu. 
Takie i w tym segmencie zanotowano 
wzrost SprZedaiy o 25,8% w porownaniu 
z 2007 rokiem. W n i e  polscy przewoi- 
nicy zakupili 268 autobusow miqdzymia- 
stowych bqdi autobus6w specjalnych 
bazujqcych na ich konstrukcji. Pozycjq 
najpopularniejszego autobusu utracii 
Autosan A4909L na rzecz autobusbw ze 
slupska-KipenyTema(64)il~C50(56). 
Tui za nimi, kolejne miejsce w rankingu 
zajmujq autobusy Solbus Solway (46). 
Dotychczasowy lider uplasowat sig na 

czwartej pozycji ze sprzede na pozio- 
mie 42 pojezd6w. Swojq pozycjg rynkowq 
wzmocnila Kapena, zwigkszajqc kon- 
trolowanq przez siebie czgsC rynku 
z poziomu 25,4% do 47,8%. Z tego po- 
wodu udzi?dAutoSana zmniej@sigz p ~ .  
ziomu 46,9% do 17,9%. Cz@C swojego 
rynku Autasan oddat tak2e Solbusowi. 
Pojazdy tej finny stanowiq 17,2% wszyst- 
kich sprzedanych autobusow lokalnych. 
WielkofC sprzedaiy autobus6w lokalnych 
znaanie wIr& na pR€SttZeni ostainich 
tizech lat i utrzymuje sig na niezmiennym 

Minibus Autosan HO7MB-10 Solina 



~vap~pu~arn~e/sry auluuus turystyczny w Polsce - Mercedes-Benz Po kilku latach od premiew penmy egzernplarz topowego aurobu- 
Tourisrno su Neoplan M i n e r  L tralH w w e  polskiego przewofnika 

poziomie 200 pojazdow. Jest to efektem 
importu tahszych autobusow uiywa- 
nych i koniecznoki cig@ego podnosze 
nia standardu podroiy, w zwigzku 
z czym wielu przewoin~kbw podmiej- 
skich decyduje sig na zakup taboru ni- 
skopodlogowego, natomiast przedsig- 
biorstwa PKS obsiugujqce dalsze linie 
zakupujq autobusy klasy kombi. 

Autobusy kiasy kombi $4 pomo- 
stem pomiedzy autobusami lokalnymi, 
a tutystycznymi, dzigki czemu mogg 
by6 z powodzeniem wykorzystywane 
ran5wno na regularnych liniach migdzy- 
miastowych, jak rowniei do przewozu 
zorganizowanych grup turystycznych. 
Lqcznie sprzedano w tym segmencie 
175 autobusow, w tym blisko 75% kla- 
sy midi i maxi. Too 17,5% mniej n i i  rok 
wczesniej. W ciggu dw6ch lat sprzedai 
autobusiwv kombi spadla o ponad 40%. 
W segmencietym palmg pierwszehstwa 
dzierly minibus z Sanoka H07MB-10 
Solina. W klasie maxi najpopularniej- 
szym autobusem tego segmentu jest 

Autosan A1 0-1 2T Lider. R6wnie popu- 
larny jest sprzedawany przez slupskq 
Kapeng lrisbus Crossway zardwno 
w wersji o dlugosci 12 m, jak i 10,6 m. 
Od ponad trzech lat gi6wnymi gracza- 
mi w tym segmencie sg polscy produ- 
cenci Autosan (56%) i Kapena (17,1%). 
W ubiegtym roku najwigkszy spadek 
sprzedaiy zanotowai Solbus, ktory 
sprzedal w tym segmencie o 31 auto- 
bus6w mniej n i i  w 2007 r. Od 2006 r. 
sprzeda? autobusow kombi z Solca Ku- 
jawskiego spa& z poziomu 102 do 23. 
Jak na razie Soltour jest mniej popular- 
ny wsr6d polskich przewofnikow n i i  
wytwarzane w Solcu do 2006 r. licen- 
cyjne SOR-y klasy C i LH. WSr6d no- 
wych konstrukcji klasy kombi, jakiesie 
pojawily w ubieglym roku sg m.in. MAN 
Lion's Regio, Setra MultiClass, Merce- 
des-Benz lntouro i Scania lrizar i4. 

Poziom spnedaiy autobusow tury- 
stycznych m 6 s i  o 10,8%. ucznie poi- 
scy przewofnicy zakupili 175 pojazdow. 
Liderem tego segmentu zostala SpMka 

Evobus-Polska, Mora sprzedala 61 au- 
tobusow, kontroluj$c 34,9% rynku. 
Wszystko za sprawg nowej wersji Mer- 
cedesaTourismo. W odr6inieniu Od po- 
przedniej genemcji, nowa wersja tych 
popularnych autobusow oferowana jest 
zarowno w wersji dwu- jak i trzyosio- 
wej. Autobusy Tourismo byty najchgt- 
niej kupowanymi autobusami turystycz- 
nymi w Poisce. Kolejne miejsca w ran- 
kingu zaj@y: BOVA Futura w wersji t ~ -  
nastometrowej, Scanla lrizar Century, 
MAN Lon's Coach i Scania lrizar PB. 
Zaskakujqcym jest duia popularnoSC 
turysty z Sanoka- Autosana A1 1-1 2T 
Ramzes. Spora partiatych autobusow 
zostaia zakupiona przez MON. Naj- 
wigkszy spadek sprzedaiy zanoto- 
waiy Solaris (-66%) i Volvo (-27%). 
Tak du j spadek sprzedaiy w przy- 
padku Volvo jest pewnym zaskocze- 
niem, gdyi nowa generacja9700, ofe- 
ruje szerokq gamg modeli podobnie 
jak lider tego segmentu. Na pewno na 
taki spadek sprzedaiy miaia wpiyw 

i 

i 
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Coraz czqSciejna polski ynekzerkajq chiriscy producenci- wysoko- Jui kilka turyslycznych midibusow TEMSA Opalin tmfilo do polskich 

i 
pokhdoby Yyng Long XMQ6127 przewoinikaw 



catkowita reorganizacja stuib handlo- Tab. 2. 
~ c h .  zwiazana z ich ~rzeniesieniem spmxlaiautobus6ww2008roku Wg DWuCeflmw 

z ~ roc taw/a  do ~ o l i c y .  
Najpopularniejszym trzyosiowym 

autobusem turystycznym w 2008 r. zo- 
stat MAN Lion's Coach L RHC 464 6x2. 
Polscy klienci zakupili 11 takich auto- 
busow. Rownie popularnym autobu- 
sem klasy mega byta trzyosiowa wer- 
sja Mercedesa Tourismo. Dzigki sprze- 
daty 10 takich autobusow oraz 2 Mer- 
cedesow Travego 6x2, Setry S 417 
HDHl3 i 5 dwupoktadowych Setr S 431 
DT, Evobus-Polska zostata niekwestio- 
nowanym liderem w klasie mega po- 
jemnych autobusow turystycznych, 
kontrolujqc 36% rynku. Obok wspo- 
mnianych autobusow, dotychczasowy 
poziom sprzedaiy utrzymata Scania- 
Polska. M6ra s~rzedala 13 trzvosio- 

~ p .  wwIKem/lmporter marka A 1 S d a m B u r & M  S- 

2 WeAufobusy AUTOSAN 268 33 74 
3 Kapena SA KAPENA-IRISBUS 225 44 22 
4 EvoBur PoM MERCEOESWZ 183 131 0 
5 ScanlaFckka SCANlA 98 62 0 
6 PdsXleAutobusy JELCZ 90 90 0 
7 S d b  SOLBUS FA 89 20 0 
8 MAN 9arTrucks MAN 32 12 0 
9 AMZKumO AM2 32 0 0 

10 M L B w a W  ML BOYA 29 0 0 
11 WPokka SETRA 27 0 0 
12 M A Z A u t o W  MIV 25 25 0 
13 SCRhbmavy MR 12 0 0 
I4 Volw mka Autobusy YOLW 8 0 0 
15 WaWBE$5td: lSUN 5 0 0 
16 MAN StarTms NEOPVW 3 0 0 
17 WWn Wd: TEWM 2 2 0 

Q&Ein 1605 892 96 
I& Dane pmducentow na rmMawle Mamen JMK anallw rynku 

~ ~ 

wych ahtobus& Century i PB. ~ 6 r 6 d  
nowych konstrukcji tego segmentu, ja- 
kie zakupili polscy pnewoinicy znala- 
zly sie m.in. Neoplan Starliner L, nowa 
generacja Neoplana Citylinera oraz 
VDL Jonckheere JSD 140-480. 

Podobnie jak rok wczeSniej liderem 
polskiego rynku zostat Solaris ze sprze- 
dais) na poziomie 29,7%. Utrzymanie tej 
pozycji byto moiliwe dzigki du iym prze- 
targom na dostawg autobusow miej- 
skich. Na drugim miejscu uplasowat sig 
Autosan ze sprzedaiq 268 pojazdow, 
glClwnie lokalnych i kombi, More stano- 
wily 16,796 wszystkich zakupionych au- 
tobusow. Razem z Jelczem, Polskie Au- 
tobusy kontrolujq ju i  tylko 22,396 rynku, 
podczas gdy rok wczesniej udziat tej fir- 
my wynosit blisko 40%. Kolejne miejsce 
w rankingu utrzymala Kapena, kontrolu- 
jqca 14% rynku. Najwigkszq dynamikg 
wzrostu sprzedaky zanotowaia sp6ika 
Evobus-Polska. Wzrost ten wyni6st 

150%. Obok Solarisa, Autosana i Evobu- 
sa wzrost sprzedaiy osiqgn* takie 
Kapena SA (+65,4%), AMZ Kutno 
(+18,5%), Auto Polska (+78,6%) 
i SOR Polska (+140,0%). Sprzedai au- 
tobusow Scania i VDL pozostata na 
niezmienionym poziomie, natomiast 
mniejszq sprzedai zanotowaty Jelcz 
(-32,8%), Solbus (-16,0%), MAN-Star 
Truck (-61,O %) i Volvo Polska Autobusy 
(-77,1%). W dalszym ciqgu, mimo poja- 
wiania sig nowych producentow, polski 
rynek autobusowy jest bardzo skonsoli- 
dowany. Dwoch najwigkszych dostaw- 
cow kontroluje ponad 50% rynku. Z kolei 
udziat sprzedaty 5 najwiekszych produ- 
centbw i importerow sposrod 17 monito 
rowanych przez JMKwyniost blisko 85%. 

Ciqgle na polski rynek probujq wejsC 
nowi producenci. Coraz powainiej 
o polskim rynku mySIq firmy z Chin. 

Obok Higera, Moly dostarczyt kilkaswo- 
ich pojazd6w do PKS Leszno, na tar- 
gach w Kielcach pojawil sig inny duiy 
chihski producent - King Long oferujg 
cy m.in. niskopodtogowy autobus miej- 
ski XMQ 6129G oraz wysokopoktado- 
wy autobus turystyczny XMQ 6127. 

Takie tureccy producenci probujq 
znaleiC swoje miejsce w Polsce niemal 
we wszystkich segmentach. Swoje pol- 
skie przedstawicielstwa posiadajcj j u i  
BMC, TEMSA reprezentowana przez 
CMS Bus oraz Guleryuz reprezentowa- 
ny przez spdtkg Auto CUBY z Goscin- 
na k. Gdyni. Na razie sprzedano poje- 
dyncze egzemplarze autobusow klasy 
kombi i turystycznych. Jednak oferta 
prezentowana w Kielcach pokazuje, i e  
aspiracje tych producentow sq znacz- 
nie szersze i obejmujq wszystkie seg- 
menty polskiego rynku. 

Porownanie sprzedaiy autobus6w w 2007 i 2008 r. w podriale Struktura rynku autobusowego w Polsce w 2008 r wg produ- 
na producentow centow 


