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Jedna z nowoSc! 2009 mku - Solaris Urbino 12 Hybrid Lbudowany wsp6/nie 2 EBtonem 

Zgodnie z zapowisdziami, miniony rok byl rokiem spadm pr0dukc.B w cski branty RioWym~i  w Eurbm i Stanach 
ZjeUnomnych. S M i  kryzysu byly odczudne t a b  w segmencie autobusowym, cho& w mnlejsze] mlerze nl2 
w pnypadku samhod6w osobowych i ci@af6wek. Jednak w o d r d i n i u  odniemal nwstkich pmducent6w autobv 
sowych, statystyki spfzedaiv sp&i z BOleChOWa mldy tendenck mnqcq. W 2009 r. firma Solaris Bus & Coach SA 
wyprodu&owala iwfzedata naiwyisza w h i s t o f i i ~ l l c z b e  poIzd6w. &3ma spnedaipola2d6w marWSolaffs w 2009 r. 
wyniosta 1114. W por6wr)afllu z roklem 2008 spnedai Solarish zw@Wa se o 77, co oznacza wzrost o 73%. 

W ciqgu minionych czternastu lat, rozwiapn~ach. Tylko w astatnich rsterech autobusznap@em hybrydowyn-Solar~~ 
Solaris Bus & Coach SA prreksztatcd sle latach spMa wprowadzb na lynek ai Uhim 18 Hybdd. W 2009 r. Solarls zapre 
z rnalejfabtyczkl budujqcej autobusy na 11- 10 nowych modeli. Jednym z nich byf zentowal taW6 pierwszy p 0 ~ a ~ d  szynowy, 
cencji firmy Neoplan w jednego z cz& pierwszy v Fllrnnio -mlnla n d l l k - w y  b'amwaj Solaris Tramlno 
wych, n~ezaleznych producerit& w Eurcv 
ple ofemjqcy wlasne konstrukcje autobu- 
s b  miejskjch Solaris Urbino, trolejbus6w 
SolatisTrollino, autobush mlgdzyrniastc- 
wych Solaris Interurnno, autobus6w spe 
cjalnych oraz tramwaiciw Solaris Tramino. 
Od momentu uruchomienia produkcji 
w 1996 r. firmawyprodukowaia bliiko 61ys. 
autobust~w, kt6re jeidiq po drogach 21 
krajdw w prawie 300 mlastach. Solarls Bus 
&Coach SA to firma roddnna. Zatoiyclela- 
ml I wla6c1uelam1 firmy% Solange i Krzysz- 
tof Olszewscy. Firma wprowadik autobu- 
sy niskopodbgowe narynek polsla i w kr6t- 
kim czasle zdobyh pozycje lldera w tym I 
. .. 
s4w oparlych na najnbwocze~niejszych Widok na fabryke w Bolechowie. Z~W: SOLARIS Bus & Coach SA 
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Pomimo wlelu lnformacji na temat 
kryzysu I spowolnienia gospodarcze- 
go 2009 r okazal siq bardzo dobrym 
okresem dla firmy Solaris. Udab slg 
jej osiqgnqk zaiotone cele - wzrost 
produkcji oraz sprzedaiy, potwierdze- 
nie plewszego rniejsca na rodzimym 
rynku i co z tym zwiqane - utnyma- 
nia zat~dnienia w fabtyce, nie zmniej- 
szajqc przy tym czasu pracy czy wy- 
nagrodzeh pracownik6w. Byio to nie- 
wqtpliw~e ogromne osiqgnigciewbud- 
nyrn czasie globalnego kryzysu goapo- 
darczego. Kolejny rok z rzgdu Solaris 
utrzyrnat pozycjq lidera krajowego ryn- 
ku autobusow, a takie powigkszyt 
swoje udziaty na rynkach zagranicz- 
nych. 

solaris w w~sce 
W Polsce Solaris kolejny rok z r q  

du zaj@ pozycjg lidera. Sprzedai na 
poziomie 262 pojazdow, stanowila 
udzial w rynku autobusowym na po- 
ziomie 27%. Jest to dokhdnie taki sam 
procentowy wynik jak w 2008 roku. 
Rozpatrujqclylko segment autobus6w 
miejskich przewaga Solarisa nad kon- 
kurentarni byla jeszcze wiqksza. 
Ai 53% nowych autobudw rniejskich 
kupionych w ubiegtym roku w Polsce 
wyprodukowano w fabryce Solarisa. 

Na koniec poprzedniego roku licz- 
ba przedsiebiorstw komunikacyjnych, 
More w swoim taborze posiadajq au- 
tobusy rnarki Solaris wzrosia do 93. 
Qcznie we flocie polskich przewoini- 
k6w jest jut ponad 2500 autobusow 
wyprodukowanych w podpoznaliskim 
Bolechowie. 

Sprzedai eksportowa 
Spmda2 poza granioe kraju byta 

w 2009 r. rekordowo wysoka. W pod- 
sumowywanym okresie do zagranicz- 
nych odblorc6w dostarczono ai 852 
Solaris6w. Najwigcej, bo ai 322, do- 
tarb do Grecji. Byi to pnede wszyst- 
klm efekt realizacji zam6wiqnia na 320 
autobus6w dla Rrmy ETHEL z Aten. 

Tradycyjnie j u i  wysoki udziai 
w spnedaiy eksportoweistanowi(y do- 
stawy do Niemiec. Ai 231 autobus6w 
sprzedanych do tego kraju, dalo pol- 
skiej firmie tnecie miejsce na rynku 
tu i  za rodzimymi potentatami niemiec- 
kiego przernystu rnotoryzacyjnego. 
Udziat Solarisa w segmencie pojazd6w 
rniejskich wyni6st 93% i byi najwigk- 
szy wSr6d wytworcbw autobus6w spo- 
za Niemiec. 

Sokuisy Urbino to ~populamiejze autobusy n i s k o ~ o w e  w b lsce ~mdlo: SOLARIS 
Bus & Coach SA 

Najv@kszym eksportowym kontmkiem mijaqcego roku byJa dosfawa avtobus6w Urbino do 
Aten f%&: SOLARIS Bus & Coach SA 

Coach SA 



 ridl lo danych na wykresach: SOLARIS Bus 8 Coach SA 

Wyniki finansowe i zatrudnienie 
W 2009 r. przychody firmy Solaris po raz kolejny prze- 

kroczyly 1 mld zl i wyniosiy 1175 mln zl. W porownaniu 
z 2008 rokiem jest to o 120 mln zi wigcej (wzrost o 11%). 
Zatrudnienie na koniec 2009 r. wynioslo 1562 osoby, co 
oznacza wzrost w stosunku do ubieglego roku o 12 osob. 

TramWa/e mami Solaris 
W 2009 r. odbyla sig dlugo oczekiwana premiera pojaz- 

du szynowego rnarki Solaris. W petni niskopodlogowy, pig- 
cioczbnowy i jednoprzestrzenny tramwaj Solaris Tramino 
po raz pierwszy zostal zaprezentowany szerokiej publicz- 
noSci w paidzierniku 2009 r. podczas targow TRAKO 
w Gdahsku. Miesiqc poiniej spas wygraia przetarg i pod- 
pisata umowg na dostawe 40 tramwajow dla MPK w Po- 
znaniu. Zgodnie z kontraktem pienvsze Solarisy Tramino 
dotrq do stolicy Wielkopolski w czerwcu 201 1 r., a dostawy 
zakohczq sig w marcu 2012 r. przed Mistrzostwami Europy 
w Piice Noinej. 

Obecnie egzemplarz preprodukcyjny Solarisa Tramino 
przechodzi serig testow w Poznaniu. Na poczqtku marca 
trarnwaj rozpo@ testy w mchu ulicznym. Rownolegle tnvajq 
przygotowania do produkcji seryjnej tramwajow. W pobwie 
lutego br. firma kupila hale produkcyjnq w Srodzie Wlkp. - 
niedaleko spawalni szkieletow autobusow. W hali o po- 
wierzchni 3,5 tys. rn2 odbywac sig bgdzie produkcja kon- 
strukcji stalowych, przy ktorej zatrudnionych zostanie ok. 
80 odb .  Firma w najbliiszym czasie podejmie decyzjg do- 
tyczqcq rniejsca rnontaiu koncowego tramwajow. Rozwa- 
iana jest budowa nowego obiektu bqdt dzieriawa hali 
produkcyjnej. Przewiduje sig, i e  przy rnontaiu kohcowym 
zatrudnienie znajdzie dodatkowo ok. 200-250 osob. 

Wygrany przetarg dla Poznania, to zaledwie poczqtek 
ambitnych planow sp6iki zwiqzanych z pojazdami na szy- 
nach. Solaris startuje w kolejnych przetargach na dostawg 
tabom trarnwajowego do polskich miast. Trwajqtakie przy- 
gotowania do wejscia z tramwajami na rynki zagraniczne. 
Zachetq do tej ekspansji sq sygnaiy od odbiorcow zagra- 
nicznych, kt6rzy pozytywnie oceniajq autobusy Solaris 
i plzejawiajq zainteresowanie zakupem tramwajow tego pro- 
ducenta. Zarzqd firmy przewiduje, i e  za kilka lat poziorn 
przychodow generowanych ze sprzedaiy trarnwajow 
powinien osiqgnqC wartoS6 analogiczng jak w segmencie 
autobusowym. 



Zgcdnie ze strategiq sp6ikiz Bolechowa nadszedtczas, aby rnqmqd  .walk? o szyny' 

Plany na 2010 rok Bus &Coach SA po testach na regular- 
Plany SOLARIS Bus & Coach SA na nych liniach sq niezwykle pozytywne. 

201 0 r. sq n~ezwykle bogate. Dotycq one Zanim jednak rozpocznie sig seryjna pro- 
przede wszystkim premier nowych pro- dukcja Z a q d  SpMi  chce mi& pelne 
dukt6w. W drugiej pdowie roku ~ s z y  przekonanie, i e  jest to konstrukcja 
produkcjaselyjnaautobusu m~@zymia- niezawodna pod kaidym wzglgdem. 
stowego Solaris InterUrbino. Obecnie Jest to tym bardziej istotne. t e  z mode- 
model ten jest w fazie testow. Pierwsze lem InterUrbino miqzane sq nadzieje 
oninie kli~ntriw 7hiemne nnw Snl 4RIS firmy na ekspaneie wnknwa 7 nlanriw 

I I 

SOLARIS Bus & Coach SA wynika, 
i e  w dtuiszym okresie, sprzedai pojar- 
dow do przewoz6w regionalnych bg- 
dzie generowat przychody podobne do 
uzyskiwanych ze sprzedaiy autobudw 
miejskich. 

Oprocz rozpoczecia produkcji se- 
ryjnej autobus6w mi~dtymiastowych 
SOLARIS Bus & Coach SA na 201 0 r. za- 
planowal wprwvadzenie nowych romia; 
zan w segmencie pojazdow miejskich. 
Podczas Targh IAA w Hanowerze od- 
bgdzie sig premiery autobusu hybrydo- 
wego z napqdem szeregowym. Do- 
stawq tego typu n a w u  bgdde jeden 
z niemiedcich producenth W ten spo- 
s6b Waris bqdzie m6glzaoferowaC sw* 
im klientom petnq gamg autobus6w 
z napgdem spalinowo-elektrycznym. 
Obecnie tego typu autobusy jet- we 
Fmncji, w Niemczech, Polsce i Szwajcari~. 

W SOIARlS Bus & Coach SA trwajq 
taldezaawansowane prace badawczmz- 
woiowe dotvczace autobusu z naDedem 

I cakowicie eiekb;cznym. i!aqd fir& pla- 
nuje, i e  wdmienie do produkcji tego mo. 
delu nastagi w 2015 r. Zapewne interesuja; 
ce rozwiqzania przedstawi SOLARIS 
Bus &Coach SA w ~mrjzIvm roku - roku 

InterUrbino to prod"@, z Mhym Solaris zamiem wejSd w segment autobus6w lokalnych i kombi pigtnastolecia dzi&ndSci firmy. 


