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Zwieksze ·e mocv produkcyjnyc 
w sc ·a Productio Slupsk 

cania OmniCity przed wjazdem do zakladu produkcyjnego w Slupsku 

Mimo kryzysu, niemal wszystkie fab · 
autobus6w nalezqce do globalnych konce
n6w pracujq pelnq parq. W 2009 roku bram 
fabryki w Slupsku opuscilo 729 autobus6 •, 
klasy Omni. Dodatkowo w Slupsku powst 
653 podwozia autobusowe przeznaczone dla 
firm karosujqcych, budujqcych nadwozia a. 

lokalne rynki. To najwi!ilksza liczba w osie 
nastoletniej historii zakladu. Aby sprostac no
wym zadaniom, zarzqd koncernu podjql de-
cyzj!il o rozbudowie fabryki , kt6rej koszt wy
nosi 11 ,8 min zl. Zadanie jest o tyle trudne. 
ze proces rozbudowy prowadzony jest p 
utrzymaniu produkcji. Do przeniesienia ma
szyn i oprzyrzqdowania zostanie wykorzys a-
na jedynie przerwa urlopowa na przelomie lip
ca i sierpnia. Zmodernizowana fabryka, k16-
rej moce wzrosnq do 1 ,6 tys. kompletny 
autobus6w na rok, wznowi produkcj!il w p 
lowie sierpnia. 

1. Scania na rynku polskim 
Scania jest jednym z koncern6w zachod

nich, kt6ry jako pierwszy rozpoczql aktyw
nosc na polskim rynku autobusowym, sprze-
dajqC 20 autobus6w przegubowych Scania 
CNN-113 ALB do krakowskiego MPK. To te 
kontrakt otworzyl polski rynek dla zachod
nich konstrukcji. W 1992 r. 6wczesny zarzq 
Scanii podjql decyzj!il o otwarciu wlasneJ 
montowni na terenie Polski, w celu ominiEf
cia niekorzystnych przepis6w celnych. Wy
b6r pad! na Slupsk. W styczniu 1994 r. otwar
to montowni!il ciqgnik6w siodlowych i aut 
bus6w w slupskich zakladach naprawy a -
tobus6w, powo!ujqC do zycia sp6lk!il joint 
venture Scania-Kapena. Pierwszy wyprod · 
kowany w Polsce autobus niskopodlogow, 
MaxCi przeznaczony dla krakowskiego MP 
opuscil hal!il fabrycznq pod kon iec sierpnia 
1995 r. tqcznie w ciqgu czterech lat produ -
cji , w Slupsku powstalo okolo 90 pojazd6 
tego typu, kt6re obecnie jezdzq po ulicac 
Krakowa, Malborka, Konina i Slupska. Naj
wi!ilkszym problemem byla wielkosc produ -
cji , kt6ra w rekordowym dla komunikacj" 
miejskiej 1997 r. nie przekroczyla 35 pojaz
d6w. Stalo Si!il jasne, ze dla dalszego sens 



funkcjonowania nowej sp6/ki nalezalo pod
jqc produkcj~ eksportowq. Decyzja ta by/a 
0 tyle istotna, ze w tym okresie w zakladach 

canii rozpocz~to produkcj~ nowego auto
busu OmniCity z aluminiowym nadwoziem. 
Jego premiera miala miejsce w 1996 r. pod-

zas IAA w Hanowerze. Nowy autobus by/ 
jednym z pierwszych w Europie, w kt6rym 
niska podloga przebiegala na ca/ej dlugo
sci pojazdu. Nadwozie o oryginalnej styli
styce opracowano przy wykorzystaniu alu
miniowych ksztaltownik6w szwajcarskiej fir
my Alcan (dawniej Alusuisse). Aby uzyskac 
ezstopniowe wejscie na zwisie tylnym jed

nostk~ nap~dowq ustawiono poprzecznie 
i pochylono pod kqtem 60o 

Produkcja nowego autobusu w Polsce 
zar6wno na rynek polski jak i na eksport zo
stala uruchomiona w pierwszym kwartale 
999 r. Wraz z uruchomieniem produkcji trze-

ba bylo calkowicie zmienic organizacj~ pra- Scania OmniCity na ulicach Patyta 
cy. Zmniejszona liczba komponent6w nie-
zb~dnych do produkcji kompletnego pojaz
du, zastqpienie przy produkcji nadwozia 
echnologii spawania, technologiq polqczen 

gwintowych oraz technologiq klejenia spo
wod owalo zmniejszenie wie lkosci po
wierzchni hal fabrycznych i zatrudnienia. 
Dwa lata p6Zniej w Slupsku uruchomiono 
produkcj~ przegubowej wersji Omni City. Nie 
zekajqc na odzew polskiego rynku, hale 

'abryczne Kapeny zaczql opuszczac nisko
odwoziowy autobus lokalny Scania Omni
ink. W ciqgu jedenastu lat na polskim ryn
u sprzedano blisko 200 autobus6w Omni, 

.v r6Znych wariantach nadwoziowych. 
Jezdzq one m.in. w Krakowie, Warszawie, 
Olsztynie, Slupsku, Gdyni i w Koninie. 

2. Zmiana strategii produkcyjnej 
koncernu 

Od konca XX wieku , w branzy autobu
sowej notowano coraz bardziej niekorzyst
ne tendencje. Wprowadzenie coraz 
ostrzejszych norm ochrony srodowiska 
i rozw6j elektroniki , powodowaly, ze klien
ci domagali si~ coraz nowoczesniejszych 

ojazd6w przy jednoczesnym utrzymaniu 
dotychczasowych cen. Z drugiej strony, 
wprowadzenie nowych technologii , lep
szej ochrony antykorozyjnej i bardziej nie
zawodnych komponent6w, sprawialo, ze 
z roku na rok dynamika wymiany taboru 
by/a coraz mniejsza. Ponadto organizacja 
duzych imprez obslugiwanych transpor
·em zbiorowym, czy ustalenie nowych za
sad korzystania z funduszy unijnych po
wodowa/o , ze w jednym roku pojawia/y si~ 

zlecenia przewyzszajqce zdolnosci pro
dukcyjne. Aby sprostac coraz ostrzejszej 
onkurencji , Scania na poczqtku roku 2000 

Jak na razie najwi~kszym polskim przewoznikiem eksploatujqcym autobusy Scania OmniCity 
jest PKS Grodzisk Mazowiecki, realizujqcy przewozy na zlecenie warszawskiego ZTM 

opracowa/a nowq strateg i ~ , realizowanq 
w nast~pujqcych kierunkach: 
0 ograniczenie dzialalnosci tylko do ci~zkich 

ci~zar6wek i autobus6w; 
0 wprowadzenie modulowej budowy pro

dukt6w; 
0 oferowanie produktu 0 zasi~gu swiato

wym; 
0 prowadzenie zintegrowanej dzialalnosci 

w trzech plaszczyznach: pojazdy, serwis 
obsluga finansowa; 

0 rozw6j z zachowaniem rentownosci. 
Pod koniec lat 90. Scania uruchomila pro

dukcj~ nowej generacji pojazd6w, znacznie 
rozszerzajqc swojq ofert~ przy jednoczesnym 

ograniczeniu liczby cz~sci. Dzi~ki tej polity
ce, te same silniki , skrzynie bieg6w, osie oraz 
elementy instalacji pneumatycznej i elektrycz
nej wykorzystywane Sq zar6wno w autobu
sach, jak i samochodach ci~zarowych. Wply
wa to na obnizenie koszt6w komponent6w 
wykorzystywanych w budowie autobus6w. Po 
drugie mniejsza ilosc komponent6w to takze 
nizsze koszty serwisowania i magazynowa
nia cz~sci zamiennych. Dla przykladu wpro
wadzenie jednej cz~sci do globalnego sys
temu serwisowego obejmujqcego 1 00 kraj6w 
swiata, kosztuje koncern okolo 6 tys. euro. 

Podzial dzialalnosci na trzy niezalezne, 
ale wzajemnie uzupelniajqce si~ sektory 

A 



Lokalny autobus OmniUne by/ produkowany w Slupsku w latach 2007 i 2008 (tot. SCAN/A) 

pozwala koncernowi na pelnq kontroiE? kosz
t6w. Wzrost zysku w sektorze autobusowym 
Scania osiqQnE?la poprzez wprowadzanie 
efektywnej organizacji produkcji , rozw6j pod
wozi , nawiqzaniu strategicznej wsp6lpracy 
z lokalnymi fi rmami nadwoziowymi i konsoli
dacji z sektorem ciE?zar6wek. 

Od roku 2000 Scania przeorganizowala 
zar6wno siec sprzedazy, jak i zaklady pro
dukcyjne, wprowadzajqC SCiS!q SpecjalizacjE? 
dzialalnosci w poszczeg61nych jednostkach. 
W celu lepszej koordynacji dzialan w macie
rzystych zakladach w Sbdertalje polqczono 
dzialy marketingowe i sprzedazy podwozi 
oraz kompletnych autobus6w w jednq orga
nizacjE? Scan ia Buses & Coaches. R6wnole
gle, do Sbdertalje przeniesiono z Katrineholm 
biura konstrukcyjne dzialu autobusowego 
i po polqczeniu ich z biurami konstrukcyjny
mi samochod6w ciE?zarowych stworzono 
wsp61ne Centrum Techniczne Scanii. Dziala
nie to przynioslo wymierne korzysci , bowiem 
blisko 85% komponent6w uzywanych w obu 
rodzajach pojazd6w jest wsp61na. Co wiE?cej. 
wszystkie funkcje wspomagajqce, jak np. 
technologie informatyczne, laboratoria, po
mieszczenia testowe, Sq uzytkowane W spa
SOb bardziej wydajny. Bardziej efektywne jest 
takze wykorzystanie dotychczasowych umie
jE?tnosci poszczeg61nych pracownik6w oraz 
ich doskonalenie, w wyniku lepszego prze
plywu informacji. 

W ramach reorganizacji produkcj i za
konczonej w 2002 r. , calosc dzialalnosci 
zwiqzanej z wytwarzaniem podwozi auto
bus6w turystycznych i reg ionalnych sku
piano w Sbdertalje. DziE?ki temu uprosz
czono log istykE? , poprawiono systemy 
kontroli jakosci i skoordynowano proces 

produkcji podwozi autobusowych z podwo
ziami ciE?zar6wek. Takze konsolidacja tego 
sam ego typu dzialalnosci w jednym miejscu 
pozwolila speln ic rosnqce wymagania 
w zakresie ochrony srodowiska. Nalezy pod
kresli6, ze fabryka w Sodertalje, produkujq
ca silniki , podwozia i kompletne ciE?2:ar6wki 
zlokalizowana jest niemal w samym centrum 
miasta. 

Z uwagi na bardzo zr6znicowane wyma
gania dotyczqce wyposazenia autobus6w 
turystycznych i regionalnych na poszczeg61-
nych rynkach lokalnych, Scania zmuszona 
byla rozwija6 wsp6lpracE? z lokalnymi firma
mi nadwoziowymi. Firmy te zostaly podzie
lone na trzy grupy : 
0 globalni partnerzy (scisla wsp6lpraca, 

stala umowa o dostawie podwozi, wsp61-
ne prace nad rozwojem produktu, CZE?
sci nadwozia dostE?pne w stacjach ser
wisowych Scanii); 

0 preferowani lokalni partnerzy (scisla 
wsp6lpraca ograniczona do rynku lokal
nego, umowa o dostawie podwozi); 

0 lokalni partnerzy (sprzedaz tylko na ryn
ku lokalnym) . 
t qcznie Scania wsp6lpracowala z ponad 

80 firmami nadwoziowymi na swiecie, jed
nak gl6wnym jej partnerem byla hiszpanska 
firma lrizar, produkujqca nadwozia tak zna
nych autobus6w jak Century, PB i i4. W ubie
glym roku nastqpila kolejna zmiana strate
gii w tym zakresie. Zlikwidowano podzial 
kompetencyjny na grupy i ograniczono licz
bE? wsp6lpracujqcych firm nadwoziowych do 
20. W wyniku tych dzialan Scania od przy
szlego roku zamierza wprowadzi6 na rynek 
europejski nowy autobus turystyczny opra
cowany wsp61nie z chinskq firmq Higer. 

Zupelnie inaczej przedstawia siE? polity
ka koncernu w zakresie autobus6w miej
skich i miE?dzymiastowych, gdzie Scania 
zdecydowala siE? na oferowanie komplet
nych produkt6w. 

W kwietn iu 2002 r. Scania uruchomila 
w Petersburgu nowy zaklad montaiu nadwozi 
autobusowych Scania Peter, kt6ry zostal wy
budowany kosztem 80 min koran szwedz
kich. Nowa fabryka byla odpowiedziq kon
cernu na potrzebE? wymiany eksploatowanych 
w Rosji pojazd6w na nowe, bardziej nieza
wodne i przyjazne dla srodowiska. Szacuje 
siE?, ze potrzeby rynku rosyjskiego wynoszq 
okolo 16 tys. autobus6w rocznie. Nowy za
klad, bE?dqcy 100% wlasnosciq Scanii jest 
przeznaczony gl6wnie do budowy autobu
s6w na rynek rosyjski , bazujqcych na dwu
nastometrowym modelu Omnilink. Pod ko
niec 2008 r. do Petrsburga przeniesiono pro
dukcjE? modelu Omniline. 

3. Zaklady w Slupsku w strategii 
koncernu 

Od czerwca 2003 r. gl6wnym zakladem 
produkujqcym kompletne pojazdy jest sp6!
ka Scania Production Slupsk, powstala na 
bazie Scanii-Kapena. Przeniesienie calej pro
dukcji do Polski zostalo poprzedzone wyku
pem od Cacciammali 35% akcji zaklad6w 
w Slupsku w grudniu 2002 r. oraz zamkniE?
ciem zaklad6w w Katrineholm. Obecnie slup
ska fabryka produkuje zar6wno autobusy 
OmniCity i Omnilink, jak r6wniez od 2006 r. 
niskopodlogowe podwozia serii N. W tym sa
mym roku w Slupsku uruchomiono produk
CjE? kolejnej generacj i modelu OmniCity o fa
brycznym oznaczeniu P5 wyposazonej w sil
nik Euro-4 i magistraiE? CAN. Na przelomie 
lat 2007 i 2008 w Slupsku produkowano tak
ze autobusy klasy kombi Omniline, kt6rych 
produkcja zostala przejE?ta po sprzedaniu 
dunskich zaklad6w w Silkeborgu norweskiej 
firmie Vest-Buss AS. 

Atutem polskiej fabryki sq niskie koszty 
produkcji , przy zachowaniu wysokiego po
ziomu jakosci. Po zakonczeniu montazu ciE?
zar6wek w czerwcu 2002 r. , wszystkie moce 
produkcyjne zostaly skierowane na produk
CjE? autobus6w miejskich, kt6re przeznaczo
ne sq na rynki niemal wszystkich kraj6w eu
ropejskich. W 2002 r. hale zakladu opuscilo 
95 pojazd6w przeznaczonych na rynek 
skandynawski, wloski i brytyjski. Od tego 
momentu notowany jest staly wzrost produk
cji. W latach 2003-2005 w Slupsku produ
kowano od 250 do 350 jednostek rocznie. 
W 2004 r. gam~ produkowanych mod eli roz
szerzono o autobusy przystosowane do ru
chu lewostronnego, w tym takze o autobu
sy piE?trowe OmniCity DD. 



Vielkosc produkcji Scania Production Slupsk w Ia tach 1999-2009 Wielkosc zatrudnienia w zakladach w Slupsku w Ia tach 1999-2, 

W 2006 r. wielkosc produkcji osiqgn~a 
poziom okolo 1 tys. autobus6w i podwozi. Rok 

)zniej przekroczono t~ wielkosc. W ubieglym 
ku w Slupsku powstaly 903 kompletne auto
usy i 714 podwozi. 

Tak znaczny wzrost produkcji opr6cz ko
iecznosci rozbudowy fabryki, umozliwil takze 

zwi~kszenie zatrudnienia, co ma istotne zna
:zenie dla tego regionu o wysokim wskainiku 
ezrobocia. 0 ile w 2002 r. Scania-Kapena za

trudniala 265 pracownik6w, o tyle teraz Scania 
Production Slupsk daje zatrudnienie a2: 760 
osobom. Nie mozna taki:e zapominac o pol
skich kooperantach, dostarczajqcych m.in. ele
menty tworzywowe, stalowe elementy podwo
zia czy siedzenia. 

Do tej pory autobusy powstawaly w 17 
gniazdach produkcyjnych. tqcznie ze stano
wiskami koncowego odbioru jest blisko 50 sta
nowisk. Tak1 produkcji wynosi 145 minut dla 
autobusu dwunastometrowego i 110 minut dla 
autobusu przegubowego, przy czym oddziel-
nie budowane Sq dwa czlony, k16re zespalane Scania OmniCity dla Heatrow 
Sq w koncowym etapie produkcji. Caly auto
bus budowany jest w ciqgu 17 dni. Oczywiscie 
ten czas nie zawiera etap6w przygotowania pro
dukcji , zwiqzanych z ustaleniem szczeg61owej 
specyfikacji i skompletowania wszystkich nie
zb~dnych cz~sci . Poprzeczne ulozenie stano
wisk wzgl~dem osi hali powodowalo, ze w trak
cie produkcji zmiana gniazda wymagala poko
nania znacznych odleglosci. Dodatkowo tak 
znaczne zwi~kszenie produkcji powodowalo, 
ze do zmagazynowania cz~sci niezb~dnych do 
montaiu wykorzystywano niemal kai:dq wolnq 
przestrzen hal. Po modernizacji zakladu wszyst
kie stanowiska zostanq ustawione w dw6ch li
niach produkcyjnych wzdluz osi hali liczqcej 
ponad 200m dlugosci. Gniazda Sq zorganizo
wane w taki spos6b, aby komponenty i narz~
dzia byly caly czas w zas i~gu pracownik6w. 
Nad kaidym z gniazd zlokalizowano wyswie
tlacz, k16ry informuje robotnik6w o czasie, jaki 
pozostal do zakonczenia prac na danym sta-
nowisku. Na obydwu liniach budowane b~dq Pi~trowe autobusy Scania dla Londynu 



Montaz nadwozia modelu OmniCity 

autobusy OmniCity i Omnilink. Dodatkowo li
nia B zostala przystosowana do produkcji au
tobus6w pit;)trowych i podwozi. Po moderniza
cji, bramy fabryki w Slupsku b~dzie moglo opu
sci6 8 pojazd6w dziennie przy pracy dwuzmia
nowej. Dodatkowo w ramach prac rozbudowa
no takze magazyn wysokiego skladowania. 

Obecnie w S/upsku powstajq nastt;)pujqce 
modele autobus6w: 
0 OmniCity- niskopodlogowy autobus miej

ski oferowany w czterech wersjach nad
woziowych o dlugosci 12 m (w tym dwie 
przystosowane do ruchu lewostronnego), 
w trzech wersjach nadwoziowych o dlu
gosci 18 m (w tym dwie przystosowane 
do ruchu lewostronnego); 

0 OmniCityDD - pit;)trowy autobus miejski 
z niskq podlogq na dolnym pok/adzie 
o dlugosci 10,6 m; 

0 Omnilink - niskowejsciowy autobus 
miejski i lokalny oferowany w pit;)ciu wer
sjach nadwoziowych o dlugosci 12 m 
(w tym jedna przystosowana do ruchu le
wostronnego) , w jednej wersji nadwozio
wej o dlugosci 12,7 m, w trzech wersjach 
nadwoziowych o dlugosci 18 m (w tym 
jedna przystosowana do ruchu lewo
stronnego) i w pit;)ciu wersjach nadwo
ziowych o dlugosci 18 m. 
Calos6 produkcji dopelniajq podwozia 

typu N wyposazone w silniki Euro-5 i EEV 
o mocy 230, 280 i 310 KM. 

Podsumowanie 
Kilkanascie !at aktywnosci szwedzkie

go koncernu w Polsce pokazalo, ze jest 
on waznym partnerem dla polskiej branzy 
autobusowej. Mimo zmiennosci polskiego 

Koncowa kontrola pojazdu tuz przed przeka
zaniem autobusu dla klienta 

rynku , Scania zainwestowala w naszym 
kraju powazne srodki finansowe nie tylko 
w budowle i urzqdzen ia, lecz przede 
wszystkim w ludzi, zar6wno w pracowni
k6w robotniczych, jak i w kadrfil inzynie
ryjnq. Scania jako jed en z pierwszych glo
balnych koncern6w zdecydowala sit;) za
inwestowa6 w Polsce, nie ograniczajqc sit;) 
jedyn ie do stworzenia sieci handlowej 
i serwisowej. A przeciez w pierwszych latach 
przemian gospodarczych oczy globalnych 
koncern6w zwr6cone byly czt;)scie j na 
wschodniq cz~s6 Niemiec, czy na moderni
zujqce flott;) przedsit;)biorstwa komunikacyj
ne Hiszpanii i Grecji. Dzis spacerujqc ulica
mi Sztokholmu, Paryza, Londynu, Genui czy 
Werony mozemy mie6 satysfakcjt;), ze mija
jqce nas autobusy OmniCity i Omnil ink po
wstaly w naszym kraju. 

W Sfupsku powstajq takle autobusy nap£?dzane alternatywnymi pali
wami jak etanol czy CNG 

T rzon taboru w Sztokholmie stanowiq autobusy OmniCity wyproduko
wane w Slupsku 


