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Łukasz Krajewski

Szanowni Państwo!
Jak zapewne Państwo wiecie, nasz zakład po tragicznym 

pożarze powrócił już do dawnej sprawności. Odbudowa 
fabryki to chyba najlepszy prezent jaki mogliśmy sobie 
sprawić na 15-lecie istnienia Grupy Krajewski.

Tak proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na nasze logo, 
w które wpisana jest formuła „od 1992r.”, by przekonać 
się, że w tym roku „stuknęła nam” 15-tka. Z punktu wi-
dzenia dorosłego człowieka, oczywiście nie jest to dużo, 
jednak jeżeli bierzemy pod uwagę funkcjonowanie fi rmy 
w polskich realiach, to dorobek jest ogromny (przecież 
większość obecnie działających w naszym kraju przed-
siębiorstw powstała po roku 90.).

Jak przekonaliście się Państwo wielokrotnie, przez cały 
ten czas staraliśmy się wykonywać naszą misję – dostar-
czania naszym klientom spełniających ich jakościowe 
oczekiwania produktów, zawsze na czas i po konkuren-
cyjnych cenach.

Oczywiście proces ten był i jest stale usprawniany, gdyż 
zmienia się rynek, użytkownicy i ich potrzeby (np. przej-
ście z opon dętkowych na bezdętkowe).Podążając za tymi 
trendami m.in. rozwijamy sieć dystrybucji, inwestujemy 
w zakład produkcyjny, a przede wszystkim podnosimy 
jakość obsługi i jakość dostarczanych produktów.

Szerzej o historii, obecnej sytuacji i planach Grupy 
przeczytacie Państwo już na następnych stronach biule-
tynu. W dalszej części znajdziecie Państwo informacje 
o naszych kolejnych „inwestycjach” w jakość współpra-
cy z użytkownikami oferowanego przez nas ogumienia 
– Systemie Gospodarki Ogumieniem i Programie Szko-
leniowym.

Serdecznie zapraszam do lektury Amberway News 
nr 12.
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Co nowego
w Grupie Krajewski?

Na początek trochę 
historii, czyli 15 lat 
minęło...

od założenia w 1992r. w Jaworz-
nie fi rmy Krajewski&Krajewski, 
która stała się trzonem utworzo-
nej później Grupy Krajewski. Przez 
ten czas przedsiębiorstwo, podobnie 
jak większość licznie powstających 
wtedy prywatnych podmiotów go-
spodarczych, przechodziło szereg 
zmian, począwszy od organizacyj-
nych po profi l działalności (zawsze 
jednak związany z branżą oponiar-
ską), stale dostosowując swoją ofertę 

do potrzeb dyna-
micznie zmienia-
jącego się polskie-
go rynku.

Po pierwszych 
latach działalności, 
opartej głównie 
na handlu hurto-
wym i detalicznym 
oponami nowymi 
do samochodów 
osobowych i po-
średnictwie w wy-
konywaniu usług bieżnikowania 
opon ciężarowych w technologii „na 
gorąco”, przyszedł wreszcie prze-
łomowy rok 1995. Do K&K dołą-

czyła fi rma Krajewski TC, która 
po dwóch latach działalności na lo-
kalnym rynku nowosądecczyzny 
przeniosła swą siedzibę do Jaworz-
na. Od tego momentu obie fi rmy 
prowadzą wspólną politykę mar-
ketingową i postrzegane są jako 
Grupa Krajewski.

Następne lata wspólnej działal-
ności obfi tują w ważne dla Grupy 
wydarzenia. W 1996r. zostaje ot-
warta własna bieżnikownia opon 
ciężarowych w technologii „na 
zimno”, a trzy lata później rów-
nież do samochodów osobowych. 
Wtedy to właśnie fi rma wprowadza 
na rynek i rejestruje nową mar-
kę AMBERWAY – pierwotnie dla 
opon regenerowanych do osobó-
wek, z czasem przenosząc ją na po-
zostałe produkty.
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Początkowo produkcja oparta 
jest na włoskim systemie Pal Tre-
ad, dostarczonym przez firmę ITG. 
Jednak już po trzech latach po-
ziom techniczny Grupy pozwala 
na opracowanie własnej technolo-
gii regeneracji, w której wykorzy-
stywane są wytwarzane od 2002r. 
w zakładzie w Jaworznie pasy po-
dwulkanizowane. Kolejnym etapem 
inwestycji jest rozpoczęcie tłocze-
nia gumy i produkcji mieszanek 
gumowych, z początku głównie 
na potrzeby zakładu produkcji pa-
sów, a z czasem również do dalszej 
odsprzedaży.

Wkrótce, ze względu na uciąż-
liwość dla środowiska, obie linie 
do wytwarzania półproduktów zo-
stają przeniesione do nowego zakła-
du, zbudowanego na terenach prze-
mysłowych wykupionych od Kopalni 
Piasku Szczakowa. Tam też zloka-
lizowane jest własne laboratorium 
opracowujące receptury mieszanek 
i weryfikujące jakość wytwarzanych 
produktów i półproduktów.

W międzyczasie firma uzyskuje 
na swoje wyroby stosowne, zatwier-
dzone jako wymagane przez Polskę, 
certyfikaty i homologacje (w tym 
jako pierwsza w kraju bieżnikownia 
opon - Certyfikat Zgodności z Regu-

laminem EKG ONZ 
nr 108 i 109).

Poza sferą pro-
dukcyjną, Gru-
pa prowadzi coraz 
szerszą działalność 
handlową, jako au-
toryzowany dys-
trybutor opon cię-
żarowych Grupy 
Michelin i Goody-
ear oraz m.in. wyro-
bów Tip Top’a.

Za dynamicznym 
rozwojem programu produkcyj-
nego i handlowego podążają in-

westycje w infrastrukturę zakładu, 
od pomieszczeń produkcyjnych, 
po magazynowe i biurowe, środki 
transportu oraz zmiany organizacyj-
ne, dostosowujące strukturę firmy 
do bieżących potrzeb.

Niestety, roz-
wój firmy zostaje 
gwałtownie zaha-
mowany na skutek 
tragicznego poża-
ru w październiku 
ubiegłego roku. 
Zniszczeniu ulega 
znaczna część li-
nii produkcyjnej, 
część pomieszczeń 

i opon na różnych etapach pro-
dukcji.

Pomimo wielu problemów, w celu 
utrzymania kompleksowych i regu-
larnych dostaw do klientów, w ciągu 
kilku dni uruchomiono produkcję 
zastępczą w zakładzie kontrahenta 
na terenie Czech. Regeneracja wy-
konywana była tak jak dotychczas, 
w formie usług lub produktów, z wy-
korzystaniem pasów podwulkani-
zowanych Amberway Tread, przez 
pracowników firmy, którzy zostali 
wydelegowani do pracy w czeskim 
zakładzie na czas remontu bież-
nikowni w Jaworznie. W związ-
ku z tym klienci Grupy Krajewski 
nie odczuli zbyt dotkliwie skutków 
zaistniałej sytuacji.

Jak feniks z popiołów...

sporym nakładem wysiłku całej 
załogi, dzięki wsparciu i wyrozumia-
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łości naszych kontrahentów, nasz 
zakład odrodził się w nowej, ulep-
szonej formie, wzbogacony o now-
sze rozwiązania techniczne.

Już kilka dni po pożarze, jak tyl-
ko przedstawiciele inspekcji pracy, 
straży pożarnej i firmy ubezpiecze-
niowej zakończyli oględziny, a my 
uporaliśmy się z przeprowadzeniem 
produkcji do bieżnikowni w Cze-
chach, rozpoczęły się prace przy 
odbudowie zakładu.

W pierwszej kolejności należało 
wyprowadzić ocalałe sprzęty i ma-
szyny, a następnie rozebrać kon-
strukcję dachu zawalonej części hali 
produkcyjnej, która na czas remon-
tu została prowizorycznie oddzielo-
na od pozostałej, mniej zniszczonej 
części zakładu.

Następnie wynajęte firmy budow-
lane przystąpiły do usuwania gruzu, 
zalegającej wszędzie sadzy, tynkowa-
nia i malowania pomieszczeń o nie-
naruszonej konstrukcji. Tempo prac 
było naprawdę rekordowe, gdyż zale-
żało nam na jak najszybszym urucho-
mieniu produkcji. Tym bardziej, że 
jesień jest tradycyjnie okresem wzmo-
żonego zapotrzebowania na opony, 
w tym oczywiście również bieżniko-
wane. Dlatego zależało nam na utrzy-
mywaniu kompleksowej i sprawnej 
obsługi naszych klientów.

Już po dwóch miesiącach od po-
żaru nie tylko zakończyliśmy remont 

większości po-
mieszczeń, ale 
przede wszyst-
kim urucho-
miliśmy linię 
produkcyjną. 
W stosunkowo 
krótkim cza-
sie wydajność 
naszej bieżni-
kowni wróciła 
do normalne-
go poziomu, 
pomimo dez-

organizacji ciągu technologiczne-
go wskutek wyłączenia środkowej 
hali maszyn.

Po piętnastu latach...

od założenia, Grupa Krajewski 
zatrudnia blisko 90 pracowników 
na różnych stanowiskach, od pro-
dukcji, poprzez magazyn, po ad-
ministrację i marketing.

Oprócz siedziby w dzielnicy Ja-
worzna Ciężkowicach, gdzie znajdu-
ją się oczywiście biura administra-
cyjno-handlowe, magazyny i zakład 
bieżnikowania, Grupa posiada rów-

nież drugi zakład (zlokalizowany 
na terenach przemysłowych PCC, 
dawniej Kopalni Piasku Szczakowa), 
w którym produkowane są mie-
szanki gumowe i pasy podwulka-
nizowane.

Wszystkie wytwarzane w obu za-
kładach wyroby opatrzone są wspól-
ną, wprowadzoną i zarejestrowaną 
przez Grupę marką AMBERWAY, 
z adekwatnym do rodzaju produk-
tu rozszerzeniem: Truck, Rubber 
i Tread.

Klientelę części produkcyjnej 
Grupy stanowią głównie zakłady 
bieżnikowania opon w technologii 
na zimno i na gorąco, zlokalizowa-
ne na terenie kilkunastu krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. 
Oprócz regularnych dostaw towarów, 
kontrahenci mogą liczyć na wsparcie 
techniczne i merytoryczne ze stro-
ny dostawcy, jak również na po-
moc w zakupie używanych maszyn, 
remontach, pozyskaniu karkasów 
i utylizacji złomu gumowego.

Tak rozległy geograficznie obszar 
działania wymagał od firmy stwo-
rzenia sprawnego systemu dystry-
bucji, który oparty jest na własnych 
środkach transportu. Firma posiada 
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obecnie kilkanaście samochodów 
ciężarowych, przyczep i naczep, któ-
re są regularnie wymieniane na now-
sze modele, co pozwala zachować 
wysoką efektywność dystrybucji.

Od 10 lat 
na rzecz przewoźników 
pasażerskich....

działa część handlowo-usługo-
wa Grupy. 

Firma Krajewski TC oferuje swo-
im kontrahentom kompleksowy za-
kres usług i produktów: bieżniko-
wanie ogumienia na zimno, opony 

nowe Grupy Michelin i Goodyear, 

materiały do napraw i eksploatacji 
marki Tip Top Stahlgruber, maszyny 
i urządzenia do napraw, wymiany 

i wyważania opon, również w for-
mie dzierżawy. Wspólnie z firmą Tip 
Topol prowadzi również zakrojony 
na szeroką skalę program szkole-
niowy, organizując co roku kilkana-
ście spotkań u klientów w różnych 
częściach kraju.

Firma opracowała także autorski 
program, zwany Systemem Gospo-
darowania Ogumieniem (obejmu-
jący m.in. doradztwo techniczne, 
monitoring eksploatacyjny, ewi-
dencjonowanie i przetwarzanie da-
nych dotyczących ogumienia), któ-
ry jest udostępniany kontrahentom 

i wdrażany bezpośrednio w bazach 
użytkowników opon.

Dzięki kompleksowości i atrak-
cyjności oferty, również w sensie 
warunków handlowych, dobrej 
znajomości branży przewozów 
pasażerskich, sprawnej dystrybu-
cji prowadzonej własnym taborem 
na znacznym obszarze kraju, Gru-
pa w ciągu 10 lat zdobyła zaufanie 
wielu firm zajmujących się trans-
portem osób.

Współpracując obecnie z blisko 
setką PKS-ów i kilkudziesięcioma 
przedsiębiorstwami komunika-
cji miejskiej, firma Krajewski TC 
wysunęła się na czoło konkurencji 
i śmiało można powiedzieć, że sta-
ła się liderem wśród dostawców 
ogumienia dla sektora przewozów 
pasażerskich.
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Pozycja lidera wśród 
dostawców opon 
dla przedsiębiorstw 
przewozów pasażerskich 
została po raz kolejny 
potwierdzona ...

poprzez podpisanie w paździer-
niku 2006r. umowy generalnej 
z Veolia Transport Polska. Zgod-
nie z jej postanowieniami wszyst-
kie PKS-y należące do byłego Con-
nexu (obecnie Veolia Transport) 
są zaopatrywane przez naszą firmę 
i to w pełnym zakresie: od bieżni-
kowania, poprzez opony nowe, fel-
gi, dętki, ochraniacze, 
po materiały do na-
praw i eksploatacji 
ogumienia.

Większość spółek 
Connexu już znacz-
nie wcześniej z nami 
współpracowała, 
niektóre jeszcze na-
wet przed wejściem 
do Grupy Connex, 
np. PKS Sanok, Brzo-
zów. W tych przypad-
kach umowa general-
na była tylko czystą 
formalnością, porząd-
kującą i unifikującą 
długoletnią współ-
pracę.

Jednym z elementów porozu-
mienia jest wdrożenie w spółkach 
naszego autorskiego Systemu Go-
spodarowania Ogumieniem, co kon-
sekwentnie czynimy.

W ostatnim czasie, poza Conne-
xem, pozyskaliśmy do współpracy 
wielu innych znaczących przewoź-
ników, m.in. PKS-y w Ostrołęce, 
Olsztynie i Warszawie oraz po-
szerzyliśmy współpracę o opony 
nowe z PKM Sosnowiec i MPK 
Tarnów.

Nowe wzory bieżników 
na opony 16-19,5” ...

wprowadzamy w odpowiedzi 
na prośby naszych klientów i za-
potrzebowanie rynku.

W związku z faktem, że coraz 
więcej przewoźników decyduje się 
na zakup mniejszych autobusów, 
fabrycznie wyposażonych w opony 
o średnicy osadzenia 16; 17,5 i 19,5”, 
zdecydowaliśmy się na inwestycję 
w nowe formy do tłoczenia pasów 
podwulkanizowanych.

Dlatego nasza, i tak bogata ofer-
ta, powiększy się o wzory bieżników 
napędowych do lekkich autobusów 

(bieżniki uniwersalne i prowadzące 
posiadamy od dawna) w rozmia-
rach od szerokości 205, przez 215, 
225, 235 do 245 mm, na średnice 
osadzenia 16; 17,5 i 19,5”.

Rzeźba bieżnika została starannie 
wybrana, po konsultacjach z użyt-
kownikami naszych opon, pod ką-
tem eksploatacji na osiach napędo-
wych małych i średnich autobusów. 
Jego cechy charakterystyczne to: 
znakomite właściwości napędowe 
i dobra trakcja, przy jednoczesnym 
prawidłowym zużywaniu się gumy 

(bez bocznego ząbkowania), cicho-
bieżności i satysfakcjonujących prze-
biegach.

Nowe wzory  
bieżników wytwarzane  
są pod marką  
Amberway Tread + ...

podobnie jak wszystkie pozo-
stałe produkowane przez nas pasy 
podwulkanizowane.

Opracowując nowe, ulepszone 
mieszanki gumowe z rozszerzeniem 
PLUS, w oparciu o przeprowadzone 
przez nas w ostatnim czasie, zakro-
jone na szeroką skalę badania la-
boratoryjne i eksploatacyjne oraz 
drogowe testy porównawcze, dą-
żymy do osiągnięcia maksymalnej 
odporności na ścieranie, pamięta-
jąc jednocześnie o uzyskaniu od-
powiedniej przyczepności opon 
do nawierzchni drogi.

Temu celowi służy zastosowa-
na przez nas w procesie produk-
cji gumy technologia Heavy Duty, 
opracowana przez specjalistów 
z naszej Grupy oraz ekspertów 
branży oponiarskiej. Dzięki niej 
bieżnikowane przez nas opony osią-
gają znacznie lepsze parametry 
eksploatacyjne, w tym oczywiście 
nawet do 30% większe przebiegi! 
A to jest przecież parametr naj-
bardziej przemawiający do klien-
tów, którzy bezustannie poszukują 
oszczędności po to, by stawić czo-
ła wyzwaniom konkurencyjnego 
rynku transportu.

Oczywiście nowe mieszanki 
podlegają ciągłym testom, zarów-
no drogowym (na oponach bieżni-
kowanych), jak też laboratoryjnym, 
których celem jest kontrola utrzyma-
nia stałej, wysokiej jakości wyrobów. 
Wszystko po to, by Państwo, użyt-
kownicy naszych opon, otrzymali 
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produkty najwyższej jakości, które 
pomogą Wam ograniczyć koszty 
prowadzonej działalności.

Wkrótce na naszych 
stronach www znajdzie 
się blog turystyczno-
krajoznawczy...

redagowany na podstawie moich 
osobistych doświadczeń z podróży 
po Polsce, które odbywam regular-
nie, zarówno w celach turystycz-
nych, jak też służbowych.

Bogactwo atrakcji turystyczno-kra-
joznawczych i piękno naszego kraju 
warte jest propagowania. Dlatego po-
stanowiłem wykorzystać strony www 
naszej Grupy również do tego celu, co 
dodatkowo uatrakcyjni ich treść.

Luźna forma prezentacji pozwo-
li mi przybliżyć Państwu wszystkie, 
moim zdaniem, godne uwagi miej-
sca i obiekty, nawet te, które niezbyt 
często pojawiają się w profesjonal-

nych przewodnikach. Całość zostanie,  
w miarę możliwości, uzupełniona 
zdjęciami oraz poradami i informa-
cjami praktycznymi.

W październiku nasza 
Grupa organizuje 
Konferencję...

dotyczącą bezpiecznej i efektyw-
nej eksploatacji ogumienia w po-
jazdach ciężarowych i autobusach, 

która jednocześnie 
uświetni 15-lecie 
działalności Grupy 
Krajewski.

Poza częścią konfe-
rencyjną, którą oprócz 
nas, poprowadzą 
przedstawiciele pro-
ducentów opon i ma-
teriałów naprawczych, 
uczestnicy będą mieli 
możliwość zwiedzenia 
najciekawszych zakąt-
ków południowej czę-
ści Jury Krakowski-
Częstochowskiej. 

Jura to fantastycz-
na kraina najeżona 
niebotycznymi skał-
kami, mekka dla 

uprawiających wspinaczkę. Na ju-
rajskich skałach i w niezliczonych 
jaskiniach zaczynali najwybitniejsi 
polscy alpiniści i grotołazi. Dzięki 

fantastycznie ukształtowanemu te-
renowi jest to również doskonałe 
miejsce do jazdy na rowerach gór-
skich, jazd konnych oraz uprawia-
nia narciarstwa biegowego. Każdy 
krok po tej ziemi to spotkanie z hi-
storią, przyrodą i pięknem niespo-
tykanego gdzie indziej krajobrazu. 
Są tu miejsca znane w całej Polsce 
i poza jej granicami np. Ojcowski 
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Park Narodowy, per-
ła renesansu - zamek 
w Pieskowej Skale 
czy też niesamowi-
ta Maczuga Herkule-
sa oraz miejsca, któ-
re są mało znane lecz 
niemniej godne zoba-
czenia. Niegdyś tere-
nu tego broniły nie-
zliczone zamczyska, 
których malownicze 
ruiny - Orle Gniazda 
- są obecnie symbolem 
regionu.

Naszym zamiarem 
jest zaprezentowanie 
gościom południowej 
części Jury w piguł-
ce, by dać im pogląd 
na wszelkiego typu 
atrakcje turystycz-
no-krajoznawcze tego 
niezwykle atrakcyjne-
go regionu.

Dlatego w progra-
mie znajdzie się m.in. rejs statkiem 
wycieczkowym po Wiśle (z Krako-

wa do Skawiny), zwiedzanie naj-
starszego w Polsce Muzeum Pożar-
nictwa w Alwernii (z możliwością 
prowadzenia zabytkowych wozów 
strażackich z okresu międzywojen-
nego), skansenu w Wygiełzowie  
(z regionalnym poczęstunkiem 
z stylowej XVII-wiecznej karczmie) 
i położonego na pobliskim wzgórzu 
XIV-wiecznego „orlego gniazda” - 
zamku w Lipowcu. Po całodziennej 
wędrówce nasi goście będą mogli 
odprężyć się podczas rycerskiej 
biesiady, która odbędzie się w śred-
niowiecznym zamku w Korzkwi. 
Obiekt ten uratował od upadku p. 
Donimirski, który po nabyciu po-
siadłości dziesięć lat temu, rozpo-
czął sukcesywną odbudowę pod 
nadzorem konserwatorów, zaczy-
nając od całkowitej ruiny, opiera-
jąc się na historycznych planach, 
szkicach, rysunkach i naukowych 
opracowaniach. Obecnie zamek 

powoli odzyskuje dawną świetność 
i znów gości w swych progach wę-
drowców z najdalszych zakątków 
świata.

Następnego dnia, po przejecha-
niu przez Ojcowski Park Naro-
dowy, nasi goście zwiedzą jedną 
z najdłuższych i najciekawszych 
jaskiń na Jurze – Wierzchowską 
Górną, a następnie odbędą spacer 
po Dolinie Będkowskiej, która uwa-
żana jest za najpiękniejszą z Doli-
nek Podkrakowskich. Na skalnych 
występach okalających dolinę moż-
na będzie potrenować wspinaczkę 
i zjazdy na linie z wysokości po-
nad 100m (tzw. tyrolka), oczywi-
ście pod okiem doświadczonych 
instruktorów.

Mamy nadzieję, że Konferencja 
i przede wszystkim pobyt na Jurze 
będzie dla naszych gości niezapo-
mnianym przeżyciem – serdecznie 
zapraszamy!

� �



Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon markiPodstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki

11  R 22,5

225/75  R 16
215/75  R 17,5
235/75  R 17,5
245/75  R 17,5; 19,5
10.00  R 20
11.00  R 20
10  R 22,5
11  R 22,5

245/75  R 17,5; 19,5
10.00  R 20
11.00  R 20
10  R 22,5
11  R 22,5
12  R 22,5
275/70  R 22,5
295/80  R 22,5

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5

225/75  R 16; 17,5
205/75  R 17,5
215/75  R 17,5
225/75  R 17,5
235/75  R 17,5
8.25  R 20
9.00  R 20

*

11.00  R 20
11  R 22,5
295/80  R 22,5
315/80  R 22,5

11.00  R 20
11  R 22,5
12  R 22,5
275/70  R 22,5
295/80  R 22,5
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295/80 R 22,5
13  R 22,5
315/80 R 22,5

W PRZYGOTOWANIU

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

6.50  R 16
6.50  x 20

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

10 11
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295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

425/80 R 22,5
445/80 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

Rozmiary opon regenerowanych w poszczególnych wzorach bieżników, podane są jedynie orientacyjnie - możliwości zależą od parametrów karkasów, głównie szerokości (która różni 
się m.in. w zależności od producenta). Większość wzorów dostępnych do bieżnikowania w pełnych profi lach (np. 80 lub 90) można również wykonać w profi lach obniżonych, takich jak 
75, 70, 65, 60 itd. Dokładne informacje na temat doboru wybranych wzorów bieżników do konkretnych opon, uzyskacie Państwo u naszych pracowników.

* 



Promując wiedzę z zakresu eks-
ploatacji i napraw ogumienia 

zawędrowaliśmy tym razem do ma-

łopolskich Gorlic. Wybór miejsca 
szkolenia był następstwem podpi-
sania przez naszą firmę umowy ge-
neralnej z Veolia Transport Polska 
na obsługę przedsiębiorstw PKS 
należących do Grupy Connex. 

W związku z tym, że Krajewski 
TC stara się zawsze zapewnić kon-
trahentom kompleksowy zakres 
produktów i usług, współpraca 
z PKS Connex Gorlice, podobnie 
jak z pozostałymi spółkami Gru-
py, obejmuje również szkolenia 
w ramach szerszego programu tzn. 
Systemu Gospodarowania Ogu-
mieniem. 

Ponieważ System wdrażany 
jest również u innych użytkow-
ników naszych opon, w szkoleniu 

wzięli udział pracownicy odpo-
wiedzialni za eksploatację ogu-
mienia z pozostałych firm Gru-

py Connex i PKS-ów 
z terenu Małopolski 
i Podkarpacia.

Podobny zakres 
materiału omawiany 
był następnego dnia 
w Lublinie, podczas 
spotkania z pra-
cownikami PKS-
ów, które utworzy-
ły 1 stycznia 2007r. 
nowe przedsiębior-
stwo przewozowe 

(PKS Lublin z czterema oddzia-
łami na bazie dawnych Przedsię-
biorstw PKS w Krasnymstawie, 
Hrubieszowie, Tomaszowie Lub. 
i Włodawie) oraz kilku pozosta-

łych PKS-ów z Lubelszczyzny, które 
nie weszły w skład holdingu. Dy-
rekcje tych zakładów również cenią 
sobie kompleksowość naszej oferty, 
wzbogaconej o System Gospodaro-
wania Ogumieniem, dlatego zawsze 
chętnie goszczą nas w swoich za-
jezdniach i delegują pracowników 
do uczestnictwa w organizowanych 
przez nas szkoleniach.

Opracowany przez naszą firmę 
System obejmuje swym zakresem 
wszystkie zagadnienia związane 
z eksploatacją ogumienia przez użyt-
kownika, zapewniając mu sprawny 
i kompleksowy system gospodarki 
ogumieniem. Aby to osiągnąć opra-
cowaliśmy własny program kom-
puterowy do gromadzenia, prze-
twarzania i analizowania danych 
dotyczących opon, który w połą-

Program szkoleniowy
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czeniu z karta monitoringu umoż-
liwia naszym klientom prowadzenie 
rzetelnej gospodarki ogumieniem 
i prawidłową ocenę naszych pro-
duktów oraz korzyści, jakie przyno-
si współpraca z naszą firmą. Oczy-
wiście u każdego klienta program 
musi być wdrożony indywidualnie, 
z uwzględnieniem jego własnych 
potrzeb i możliwości.

W ramach Systemu Gospodaro-
wania Ogumieniem firma Krajewski 
TC nie tylko udostępnia i wdraża 
w zakładzie użytkownika aplikację 
komputerową, ale również szko-
li osoby obsługujące ją oraz oso-
by odpowiedzialne za okresowe 
kontrole ogumienia (monitoring 
eksploatacyjny) i eksploatację, jak 
również wykonujące montaże i na-
prawy opon. Dokonuje również 
okresowych kontroli pracy tych 
osób, a wszelkie uchybienia zgła-

sza kierownictwu przedsiębiorstwa. 
Szkolenia odbywają się w siedzibie 
odbiorcy, we własnym zakładzie 
lub siedzibie TIP TOPOL w Po-
biedziskach.

Warunkiem koniecznym do spraw-
nego funkcjonowania Systemu 
jest stosowanie się przez użytkownika 
do zaleceń jego autorów, a w szczegól-

ności: utrzymywanie w ogu-
mieniu wzorcowego ciśnie-
nia powietrza (ustalonego 
na podstawie wytycznych 
producenta pojazdu lub ob-
liczeń nacisków na oś), za-
opatrzenie wszystkich auto-
busów w sprawne zaworki 
do dętek / felg, przedłuż-
ki do kół wewnętrznych  
i metalowe kapturki, wyko-
nywanie okresowych prze-
glądów ogumienia zgodnie 

z przyjętym harmonogramem, za-
pisywanie danych w formie papie-
rowej i komputerowej, stała analiza 
danych pod katem eliminowania 
błędów i uszkodzeń, posługiwanie 
się właściwym i sprawnym sprzę-
tem do: pompowania, montażu, 
wyważania, napraw i badania ciś-
nienia w ogumieniu, stosowanie 
się do wskazówek firmy Krajewski 
TC, producentów użytkowanych 
opon oraz technologii Rema Tip 
Top Stahlgruber.

Celem poprawy efektywności Sy-
stemu Gospodarowania Ogumie-
niem możliwe jest wprowadzenie 
u użytkownika systemu napełniania 
kół azotem Air-Tech by Krajewski 
TC. Wiąże się to z wyposażeniem 

w dodatkowy sprzęt (przetwornice 
azotu) lub stosowaniem wymien-
nych butli z gazem.

Ostatecznym celem stosowa-
nia Systemu Gospodarowania 
Ogumieniem przez użytkowni-
ka jest możliwość szybkiej, do-
kładnej i kompleksowej analizy 
danych dotyczących ogumienia 
(m.in. osiągniętych przebiegów, 
kosztu na kilometr, reklamacyj-
ności i wybieralności do bieżniko-
wania), co prowadzi do poprawy 
efektywności eksploatacji, zwięk-
szenia przebiegów i co za tym idzie 
obniżenia kosztów ponoszonych 
na zakup opon.
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NasiKlienci: PKS SOKOŁÓW 

wdrożył ISO

U podstaw strategicznego za-
rządzania PKS „Sokołów” 

w Sokołowie Podlaskim S.A. leży 
misja jaką mamy realizować w oto-

czeniu. Deklaracja zawarta w misji 
„Chcemy być organizacją przyja-
zną otoczeniu, świadczącą usługi 
komunikacyjne spełniające aktu-
alne i przyszłe wymagania i po-
trzeby naszych klientów” nakłada 
na wszystkich pracowników Spółki, 
a w szczególności na kadrę zarzą-
dzającą duże i stale rosnące zada-
nia jakościowe. 

Zadania i cele jakościowe od dłuż-
szego już czasu w Spółce realizowane 
są w ramach Systemu Zarządzania 
Jakością będącego integralną i klu-
czową sferą ogólnego systemu zarzą-
dzania. Podobnie jak w każdej innej 
firmie, również w PKS „Sokołów” 
istniało w przeszłości zarządzanie 
jakością, trudno było mówić jednak 
o systemie, a tym bardziej o zapew-
nieniu jakości i powszechnym nasta-
wieniu na oczekiwania oraz potrzeby 
klientów. Najlepszą szkołą działania 
jest rynek. Zrozumienie sił na nim 
działających, uświadomienie sobie, 
że przyszłość naszą określają decyzje 
potencjalnych i realnych klientów, 
skłoniło Zarząd Spółki do podjęcia 
formalnych decyzji i prac na uzyska-
niem certyfikacji naszego Systemu 

Zarządzania Jakością na zgodność 
z normą PN-EN ISO 9001:2001. 
W ślad za opublikowaniem polity-
ki jakości – będącej zobowiązaniem 

najwyższego kierow-
nictwa do realizacji 
misji Spółki w oto-
czeniu celów jakoś-
ciowych ją realizują-
cych oraz deklaracji 
zapewnienia stałej 
spójności i aktual-
ności wizji i strate-
gii Spółki z polityką 
jakości – powołano 
Pełnomocnika Za-
rządu ds. Zarządza-
nia Jakością i przy-

stąpiono do prac nad wdrożeniem 
systemu.

Najważniejszym etapem były 
szkolenia pracowników, przybli-
żające im cele zarządu w zakresie 
problemów jakościowych i kluczowej 
roli klientów w systemie. W dalszych 
etapach, pod kierunkiem Pełnomoc-
nika Zarządu dokonano przeglądu 
aktualnie istniejącego systemu. Po-
zwoliło to - poprzez wstępną budowę 
architektury procesów - przystąpić 
do opracowania instrukcji i proce-
dur w kluczowych obszarach, tj. od-
powiedzialności kierownictwa, za-
rządzania zasobami i w niezmiernie 
ważnym obszarze – realizacji świad-
czeń dla klienta. Przegląd systemu 
i opracowanie procedur pozwoliło 
uprościć oraz usystematyzować sy-
stem między innymi poprzez au-
dity wewnętrzne poszczególnych 
procesów i obszarów. W efekcie 
po około 1,5 rocznej pracy system 
gotowy był w ocenie Zarządu i Peł-
nomocnika do poddania go certy-
fikacji przez niezależną jednostkę 
certyfikacyjną.

Zewnętrzny audit certyfikacyj-
ny odbył się w listopadzie 2006 r., 

w wyniku którego w grudniu 2006 
r. Spółka otrzymała wydany przez 
United Registrar of Systems Ltd cer-
tyfikat w zakresie: „Projektowanie, 
realizacja i sprzedaż usług w zakre-
sie krajowych i międzynarodowych 
lądowych przewozów osób i rzeczy. 
Usługi techniczne w zakresie trans-
portu samochodowego”.

Przyznanie certyfikatu powinno 
być słusznym powodem do dumy 
dla każdego pracownika Spółki, 
jest jednak przede wszystkim zo-
bowiązaniem do solidnej pracy 
na rzecz klientów i nad nieustan-
ną poprawą jakości świadczonych 
usług. Zarząd Spółki oprócz dbałości 
o poprawę kultury obsługi pasaże-
rów, niezmiennie ważną rolę przy-
kłada do systematycznej wymiany 
taboru i dostosowania jego rodzaju 
do występujących potrzeb przewozo-
wych. Rygorystyczne przestrzeganie 
przepisów dotyczących czasu pra-
cy kierowców, zapewnienie wyma-
ganego stanu technicznego taboru 
sprawiają, że korzystanie z naszych 
usług z okresu na okres jest coraz 
to wygodniejsze i przyjemniejsze 
dla naszych klientów. 

wdrożył ISO
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NasiKlienci: Veolia Tranport Polska 

Jak zapewne Państwu wiadomo 
w bieżącym roku, wszystkie spół-

ki należące do Grupy Connex zmie-
nią swe barwy, logo i nazwę na Veo-
lia Transport. Zmiany następują 
sukcesywnie w poszczególnych 
firmach, a wszystkie nowe przed-
siębiorstwa przejmowane przez 
Grupę będą od razu firmowane 
nową marką. (red)

Veolia Transport Polska jest firmą 
z Grupy Veolia Transport SA, spółki 
z Grupy Veolia Environnement, któ-
ra, poprzez swoje 4 dywizje: Veolia 
Woda, Veolia Energia, Veolia Trans-
port, Veolia Usługi Komunalne - 
świadczy usługi na rzecz środowiska 
człowieka. Na całym świecie Grupa 
Veolia Environnement zatrudnia po-
nad 270 tys pracowników, osiągając 
obrót rzędu 25,2 miliarda EURO. 

Grupa Veolia Transport to na ca-
łym świecie ponad 70 tys pracow-
ników i obroty rzędu 4,3 miliarda 
EURO rocznie. Świadczymy usługi 
przewozu pasażerskiego autobuso-
wego, kolejowego oraz morskiego 
w kilkunastu krajach Europy, Ka-
nadzie, USA, Kolumbii, Libanie, 
Izraelu, Australii i Nowej Zelandii. 
Łącznie jesteśmy obecni w 25 kra-
jach na całym świecie.

Veolia Transport jest obecna 
w Polsce od 1998 roku, więc za rok 
będziemy świętować jej 10-lecie 
działalności na rynku polskim. Jako 
pierwsza do Grupy weszła spółka 
Rapid-Bus (obecna nazwa Veolia 
Transport Warszawa), która wy-
grała pierwszy w Warszawie prze-
targ na świadczenie miejskich usług 
transportowych na rzecz Zarządu 

Transportu Miejskiego w Warsza-
wie. W kolejnych latach do Gru-
py dołączyły pozostałe firmy, któ-
rych obecnie jest 15. Grupa Veolia 
Transport Polska to przedsiębiorstwa 
świadczące usługi transportu miej-
skiego (Veolia Transport Warszawa, 
ZKM Veolia Transport Tczew) oraz 
regionalnego i międzyregionalnego 
(PKS Connex Kołobrzeg, PKS Con-
nex Prudnik, Veolia Transport Kę-
dzierzyn-Koźle, PKS Connex Tczew, 
PKS Connex Toruń, PKS Connex 
Bielsk Podlaski, PKS Connex Mie-
lec, PKS Connex Sędziszów Młp., 
PKS Connex Łańcut, PKS Con-
nex Sanok, PKS Connex Brzozów, 
PKS Connex Gorlice, PKS Connex 
Mielec). Veolia Transport Gdynia, 
która weszła do Grupy w styczniu 
2007 roku, zajmuje się zarówno 
transportem miejskim, jak i re-
gionalnym. Łącznie zatrudniamy 
2374 pracowników, a nasza flota 
to 956 autobusów. W ciągu 9 lat 
działalności w Polsce Grupa Veo-
lia Transport zainwestowała oko-
ło 100 milionów PLN, odnawiając 
sukcesywnie tabor, szkoląc swoich 
pracowników i starając się świad-
czyć usługi transportu pasażerskie-
go jak najlepszej jakości.

Najważniejszymi wartościami, ja-
kimi kierujemy się w naszej pracy, 
jest odpowiedzialność za nasze dzia-
łania, za naszych pasażerów, klien-
tów, współpracowników i za przy-
szłość naszej firmy. Staramy się być 
solidarni, pomagając naszym kole-
gom i koleżnkom, pracując na rzecz 

Transformacja Grupy Connex 
w Veolia Transport Polska
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naszej firmy, oraz postępując zgod-
nie ze standardami etycznymi Gru-
py Veolia. Jednocześnie jedną z fun-
damentalnych wartości jest dla nas 
autonomia, która oznacza swobodę 
w podejmowaniu decyzji i tworzeniu 
rozwiązań dostosowanych do lokal-
nej sytuacji. Chcemy być postrzega-
ni przez naszych klientów, pasaże-
rów i pracowników jako najlepszy 
długofalowy partner, udoskonalając 
ich mobilność i świadcząc jak naj-
lepsze usługi transportowe.

Uważamy, ze najważniejszym ele-
mentem w transporcie pasażerskim 
jest człowiek. Nasza praca nie pole-
ga jedynie na prowadzeniu pojaz-
dów, ale na przewożeniu pasażerów. 
Naszym najcenniejszym kapitałem 
nie są autobusy, pociągi, tramwa-
je czy promy, ale nasi pracownicy. 
Żaden autobus nie może poruszać 
się bez kierowcy i żaden pasażer 
nie mógłby uzyskać pomocy bez 
naszych pracowników. Ich rozwój, 
podwyższanie kompetencji, mo-
tywacji i zaangażowania są dla nas 
tak samo ważne jak udoskonalanie 
naszych pojazdów i usług.

Jednym z projektów, jakie stwo-
rzyliśmy z myślą o rozwoju naszych 
pracowników jest Akademia Umie-

jętności Connex. Pierwsza edycja 
Akademii trwała od marca 2006 
do lutego 2007. Jest to projekt szko-
leniowy adresowany do wszystkich 
pracowników Grupy Veolia Trans-
port w Polsce. W szkoleniach w ra-

mach Akademii wzięło udział ponad 
50 % naszych pracowników, 1312 
kierowców, 86 kierowników, 54 dy-
rektorów spółek oraz zarząd VTP. 
Zostały one przygotowane z myślą 
o potrzebach każdej z grup naszych 
pracowników.

Jesteśmy również świadomi po-
trzeb środowiska, w którym żyje-
my. Staramy się wytwarzać mniej 
zanieczyszczeń oraz mniej hałasu. 
Świadcząc usługi transportu zbioro-
wego dajemy naszym klientom szan-
sę, poprzez korzystanie z naszych 
usług, aby w mniejszym stopniu 
zanieczyszczali środowisko. Uwa-
żamy również, że od dobrego zor-
ganizowania transportu zbiorowego 
zależy w dużej mierze zrównowa-
żony rozwój miast i regionów, za-
pobiegając przeludnieniu terenów 
miejskich i opuszczaniu terenów 
wiejskich; zajmujemy się również 
organizacją i zarządzaniem trans-
portu zbiorowego.

Staramy się być liderami, nie na-
śladowcami w transporcie pasa-
żerskim. Waga, jaką przykładamy 
do nowych technologii, nowych po-
mysłów i nowatorskich rozwiązań, 
jest wyrazem naszej chęci stworzenia 

lepszego transportu pasażerskiego 
w służbie zarówno człowiekowi, jak 
i środowisku.

Zapraszamy do wspólnej podróży 
– w charakterze klienta, pracowni-
ka lub pasażera!
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Tatarski. Ponadto zostaną zamonto-
wane stanowiska tankowania przy 
miejscach postojowych.

Zakup Urbino 18 CNG jest pierw-
szym krokiem MPK Lublin w kie-
runku wymiany taboru na no-
woczesne, gazowe konstrukcje. 
Autobus, który przybył do Lublina, 
zdecydowanie wyróżnia się spo-
śród pozostałych 216 należących 
do MPK. Po pierwsze, nowoczes-
ną stylistyką. Po drugie, „gazowym 
garbem”, czyli zabudową butli gazo-
wych na dachu pojazdu. Również 
tutaj zamontowano klimatyzatory 
przestrzeni pasażerskiej oraz od-
dzielną klimatyzację dla kierowcy. 
W pojeździe zastosowano przy-
ciemnione szyby oraz – podobnie 
jak w Warszawie – szerokie otwie-
rane okna. Co interesujące, pojazd 
został wyposażony w gazowy sil-
nik Iveco, rozwijający moc 200 kW. 
Ta pracująca praktycznie bezsze-
lestnie jednostka zapewni szybkie 
i płynne poruszanie się pojazdu 
w ruchu miejskim. Podobnie jak 
inne silniki zasilane CNG, spełnia 
ona najbardziej surowe normy czy-
stości spalin Euro-5. I choć jedna 
jaskółka wiosny nie czyni, to war-
to podkreślić wagę tego zakupu 
dla MPK Lublin, który wprowadza 
przewoźnika na nowy, ekologiczny 
kierunek rozwoju. Pozostaje mieć 
tylko nadzieję, że wszystkie unij-
ne projekty złożone przez lubelski 
Urząd Miejski zostaną zrealizowa-
ne. Wówczas Lublin dysponowałby 
potężną flotą 130 niskopodłogo-
wych autobusów zasilanych gazem 
ziemnym, które wraz z trolejbusa-
mi tworzyłyby prawdziwie ekolo-
giczną komunikację miejską. Jak 
na razie jednak przewoźnik zaku-
pił jeden nowy autobus przegubo-
wy a na dniach ma podjąć decyzję 
o wyborze dwóch używanych po-
jazdów gazowych o długości 12-
metrów.

Tabor CNG to w Polsce wciąż 
temat niszowy. Większość firm 

odstrasza konieczność zainwesto-
wania „na wejściu”. Oprócz droż-
szego taboru należy bowiem przy-
gotować odpowiednie zaplecze 

techniczne, w tym stację szybkiego 
tankowania CNG. Niektórzy jed-
nak podjęli wyzwanie…

Solaris w Lublinie
18 listopada ub.r. na zajezdnię au-

tobusową Majdan Tatarski w Lubli-
nie przyjechał nowy pojazd –Solaris 
Urbino 18 CNG. To pierwszy od 5 
lat fabrycznie nowy autobus zaku-

piony przez MPK Lublin. Ostat-
nim nabytkiem był również Solaris 
– model Urbino 15.

Solaris Urbino 18 CNG dla MPK 
Lublin to pierwszy wyprodukowany 
w bolechowskiej fabryce 18-metro-

wy autobus niskopodłogowy zasi-
lany sprężonym gazem ziemnym. 
Krótsze, 12-metrowe gazowe jam-
niki wożą już mieszkańców Zamoś-
cia, Radomia i Rzeszowa. W Lubli-
nie autobusy będą zasilane na stacji 
przy al. Witosa, która jest obecnie 
wykańczana przez pracowników Za-
kładu Gazowniczego. W przyszłości 
kolejny punkt zasilania powstanie 
przy zajezdni autobusowej Majdan 

fot.1. 18 listopada br. na zajezdnię autobusową Majdan Tatarski w Lublinie 
przyjechał nowy pojazd –Solaris Urbino 18 CNG. fot. Maciej Zysko.

Nasi klienci 
jeżdżą na CNG: 
MPK Lublin 
i Rzeszów
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używane w MPK niskopodłogowe 
Jelcze M125M/4. Zupełną nowością 
w rzeszowskich realiach jest klimaty-
zacja kabiny kierowcy. To podniosło 
jednostkowy koszt wozu o 10 tys. zł, 
ale znacznie poprawi komfort pra-
cy np. w czasie upałów. – Chcemy, 
by przy każdych kolejnych naszych 
zakupach był to standard wyposa-
żenia – mówi dyrektor Pomianek. 
Za 10 nowych autobusów MPK za-
płaciło prawie 6 mln zł. Cena jed-
nego pojazdu typu Jelcz M120M/4 
Supero dla Rzeszowa to niecałe 

599 tys. zł. Zakup był 
możliwy dzięki dotacji 
z EkoFunduszu, któ-
ra w 2006 r. wyniosła 
2,8 mln zł, a w 2007 
r. dojdzie jeszcze 1,2 
mln zł. – W przyszłym 
roku zamierzamy kupić 
osiem dalszych auto-
busów na gaz ziemny 
– zapowiada Wiesław 
Pomianek. – Głównym 
kryterium w przetargu 
będzie cena. Przetarg 
będzie elastyczny i obok 
autobusów w pełni ni-
skopodłogowych chce-
my do niego dopuścić 
także wozy niskowej-

ściowe z niską podłogą na części 
długości autobusu. 

W tej chwili MPK Rzeszów użyt-
kuje ponad 190 autobusów. Wśród 
nich napędzanych gazem jest 32, 
w tym: 2 przerobione Jelcze 120M, 
11 Jelczy M125M/4 Vecto, 10 Jelczy 
M120M/4 Supero oraz 9 Solarisów 
Urbino 12 III generacji.

Tekst A. Kierecki
Źródło: Polski Traker Bus 
nr 1/2007, www.polskitraker.pl
Przedruk za zgodą Redakcji 
- dziękujemy.

Jelcz ponownie  
w Rzeszowie

Dziesięć autobusów Jelcz 
M120M/4 Supero zasilanych gazem 
dotarło w grudniu do rzeszowskie-
go MPK. Nowe pojazdy, w odróż-
nieniu od dotychczas kupowanych 
gazowych Jelczy i Solarisów, są wy-
sokopodłogowe. Mają zostać skie-
rowane głównie na linie podmiej-
skie, bo – zwłaszcza w warunkach 
zimowych – na bardziej zaniedba-
nych drogach poradzą sobie lepiej 
od niskopodłogowców.

– Autobus ma kratownicę wyko-
naną ze stali chromoniklowej, a po-
szycie nadwozia również jest odpor-
ne na korozję – wylicza zalety Jelcza 
Wiesław Pomianek, dyrektor MPK. 
– Dzięki temu będzie bardzo wytrzy-
mały i przewiduję, że czeka go długa 
eksploatacja – dodaje. Stalowe butle 
z gazem (jest ich 12) umieszczono 
nie na dachu, jak w autobusach ni-
skopodłogowych, ale pod podłogą. 
Tankowanie wozu trwa 20 minut, 
a pojemność butli wystarcza na prze-
jechanie ok. 400 km, czyli całodzien-
ną obsługę linii. Wóz ma taki sam 
silnik typu MAN E2866 DUH03 jak 

fot. 3. Najnowszy nabytek MKS Mielec to kolejny w historii efekt polsko-cze-
skiej współpracy. Używany Jelcz 120M został dostosowany do zabudowy 
nowego, czeskiego silnika firmy Tedom 

fot. 2. W tym roku firma MPK Rzeszów kupiła aż 20 autobusów zasilanych CNG: jednego 
Jelcza M125M/4, 9 Solarisów Urbino 12 CNG oraz 10 Jelczy M120M/4 Supero.
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Ministerstwo Skarbu Państwa 
zamierza w najbliższym cza-

sie zwrócić się do samorządów 
z pytaniem, czy chciałyby przejąć 
działające na ich terenach PKS-y. 
Na razie jednak, zamiast pozbywać 
się spółek, resort przejmuje od wo-
jewodów kolejne. Resort skarbu 
ma kilka pomysłów na rozwiązanie 
problemu państwowych PKS-ów. 
Oprócz przekazania ich samorzą-
dom, ministerstwo rozważa także 
konsolidacje kilku firm i znalezie-
nie dla nich inwestora lub sprzedaż 
do 85% akcji poszczególnych spó-
łek w drodze rokowań albo prze-
targu. W najgorszym wypadku 
PKS-y w dalszym ciągu pozostaną 
w rękach Skarbu Państwa. 

Konfederacja Pracodawców Pol-
skich jest zdecydowanie przeciwna 
planom rządu uważając, że może 
to mieć negatywne konsekwencje 
nie tylko dla przedsiębiorstw, ale tak-
że dla samych pasażerów. KPP sądzi, 
że PKS-y działają na rynku prze-
wozowym w zorganizowanej sie-
ci komunikacyjnej, przenikającej 
się wzajemnie zasięgiem działania. 
Proponowane przez resort rozwią-
zanie może zaburzyć funkcjonowa-
nie całej sieci transportu drogowe-
go osób w naszym kraju. Po drugie, 
może się zdarzyć, że samorządy, jako 
właściciel, będą preferować skomu-
nalizowane przedsiębiorstwo PKS 
i stronniczo wydawać pozwolenia 
na prowadzenie komunikacji dla 
innych przewoźników. Taka spra-

wa z pewnością trafiłaby do Urzędu 
Ochrony Konsumenta i Konkuren-
cji. KPP stoi na stanowisku, iż spół-
ki PKS, będące jednoosobowymi 
spółkami Skarbu Państwa, powin-
ny mieć możliwość swobodnego 
przekształcania się w taki sposób, 
który zapewniałby im z jednej stro-
ny stabilność zarządzania, z dru-
giej – możliwość rozwoju. Z tego 
względu już od kilku lat KPP sta-
ra się o wprowadzenie spółek PKS 
na pilotażową ścieżkę przekształ-
ceń skomercjalizowanych, poprzez 
umożliwienie im swobodnego wy-
boru formy przekształceń. Chodzi 
o leasing pracowniczy z wyłącze-
niem oferty publicznej, ale na wa-
runkach zakupu akcji, zbywanych 
przez Skarb Państwa, w ratach po-
dobnych jak przy leasingu przedsię-
biorstwa państwowego spółce pra-
cowników. Zdaniem ekspertów KPP, 
umożliwienie wyboru tej ścieżki 
przekształceń zagwarantuje: zatrud-
nienie pracowników spółki, sprawne 
prowadzenie komu-
nikacji, w tym prze-
wozów szkolnych, 
wysoki poziom usług 
przewozowych, dba-
łość o infrastrukturę 
i zaplecze techniczne, 
a ponadto przyczyni 
się do zmniejszenia 
bezrobocia na rynku 
lokalnym. Przypo-
mnijmy, że w kraju 
mamy 174 przedsię-

biorstwa i spółki PKS o różnych 
formach własnościowych, w mniej 
więcej trzech równych proporcjach: 
przedsiębiorstwa państwowe, jed-
noosobowe spółki Skarbu Państwa 
oraz PKS-y sprywatyzowane we-
dług różnych ścieżek (spółki pra-
cownicze lub inwestor zewnętrz-
ny). U podstaw pomysłu MSP leży 
to, że jedna trzecia firm przynosi 
straty i pilnie potrzebuje około 300-
400 mln zł na zakup nowych auto-
busów, a Skarb Państwa nie może 
udzielić im wystarczającej pomocy 
publicznej. Resort uważa, że środki 
na zakup autobusów znajdą się w 16 
regionalnych Programach Opera-
cyjnych na lata 2007-2013 i w pro-
gramie Polska Wschodnia, a samo-
rządy mogą się ubiegać o fundusze 
z tych programów, natomiast same 
przedsiębiorstwa – nie.

Źródło: Polski Traker Bus 
nr 2/2007, www.polskitraker.pl
Przedruk za zgodą Redakcji 
- dziękujemy.

Sposób na
PKS-y?
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W 2006 r. sprzedano w Pol-
sce 1288 autobusów. To aż 

229 szt. więcej niż przed rokiem 
(+21,62%). Warto podkreślić, 
że wzrost dostaw nastąpił we wszyst-
kich kategoriach za wyjątkiem 
segmentu autobusów szkolnych. 
Głównym motorem ubiegłorocz-
nego wzrostu jest segment auto-
busów miejskich oraz międzymia-
stowych.

Miejskie górą!

Tak wysokiej sprzedaży na pol-
skim rynku autobusowym nie było 
od czterech lat. Hossa wróciła na pol-
ski rynek autobusów wraz ze zna-
czącym ożywieniem w segmencie 
autobusów miejskich. W 2006 r. 
odnotowano tutaj sprzedaż na po-
ziomie 603 pojazdów, czyli o 211 
szt. (+53,82%) więcej niż rok wcześ-

niej. Tak silny wzrost jest zasługą 
samorządowych przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej, które zaku-
piły łącznie 551 pojazdów. Pozosta-
ła cześć trafiła do przedsiębiorstw 
PKS (34 szt.) i prywatnych firm (18 
szt.) Ubiegłoroczny wzrost sprzeda-
ży to efekt trzech zmiennych. Prze-
de wszystkim był to rok wyborów 
i każde miasto chciało dobrze wy-
paść w oczach lokalnych wyborców. 

Polski rynekautobusów
w 2006 r. 

Wykres 1. Polski rynek autobusów w 2006 r.
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Poza tym, po raz pierwszy udało się 
na dużą skalę wykorzystać środki 
unijne na odnowę taboru. Tutaj 
prym wiedzie sześć miast, które 
łącznie zakontraktowały w 2006 
r. 136 autobusów, w tym Sosno-
wiec (68 szt.), Białystok (43 szt.), 
Kraków (10 szt.), Olsztyn (8 szt.) 
i Zielona Góra (7 szt.). Również 
Rzeszów skorzystał z pomocy za-
granicznej, finansując częściowo 
zakup 10 autobusów gazowych 

z puli EkoFunduszu. Trzecim ar-
gumentem, który przekonał pol-
skich przewoźników do większych 
zakupów w zeszłym roku, było 
wejście z 1 października ub.r. no-
wej normy Euro-4. Zastosowanie 
technologii ograniczającej emisję 
spalin podraża zakup autobusu 
średnio o 7 tys. euro. W przypad-
ku zamówienia na kilkadziesiąt 
pojazdów suma ta zaczyna odgry-
wać już znaczną rolę. 

Warto podkreślić, że wynik osiąg-
nięty w segmencie autobusów miej-
skich mógłby być jeszcze lepszy, gdy-
by doszło do realizacji największego 
zeszłorocznego przetargu MZA War-
szawa na dostawę łącznie 150 no-
wych autobusów, w tym 100 egz. 
przegubowych i 50 egz. o długości 
12 m. Z przyczyn proceduralnych 
zamówienie to zostało przesunięte 
na rok bieżący i jego realizacja bę-
dzie postawą sprzedaży w 2007 r., 
wraz z zamówieniem na przynaj-
mniej 100 autobusów niskopodło-
gowych ze strony prywatnych firm, 
które wygrały przetarg ZTM War-
szawa na obsługę linii komunikacyj-
nych w stolicy. Te zamówienia plus 
realizacja kontraktów podpisanych 
jeszcze w 2006 r. (m.in. ITS Michal-
czewski, ZOKM Białystok, PKM 
Sosnowiec) dobrze wróżą dla kon-
dycji rynku autobusów miejskich 
w bieżącym roku. 

Międzymiastowe 
i turystyczne na plus

Wykres 2. Polski rynek autobusów miejskich w 2006 r.
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Wykres 3. Polski rynek autobusów międzymiastowych w 2006 

AUTOSAN
40,16%

SOLBUS
22,61%KAPENA-IRISBUS

21,64%

AMZ
7,60%

JELCZ
7,41%

SCANIA
0,39%

MERCEDES-BENZ
0,19%

Polski rynek autobusów międzymiastowych w 2006 r.

22 Amberway News 12    1/2007 23



W 2006 r. odnotowaliśmy również 
wzrost sprzedaży w segmencie au-
tobusów międzymiastowych, gdzie 
sprzedano 513 pojazdów – o 117 szt. 
więcej niż w 2005 r. (+29,54%). Warto 
jednak odnotować, że wynik ten nie 
jest efektem polepszającej się kondycji 
dotychczasowych głównych odbior-

ców pojazdów tego typu, czyli przed-
siębiorstw PKS. Wzrost zawdzięcza-
my przede wszystkim zakupom służb 
mundurowych, które wraz z prywat-
nym przewoźnikiem nabyły 260 po-
jazdów. Dla porównania – przedsię-
biorstwa PKS zakupiły łącznie 210 
autobusów międzymiastowych i jest 

to jeden z najgorszych 
wyników w historii. 

Tendencja wzrostowa 
panuje również w seg-
mencie autobusów tu-
rystycznych, gdzie sprze-
dano 161 autokarów –  
o 5 szt. więcej niż przed 
rokiem (+3,2%). Począ-
tek roku nie był najlep-
szy dla tej kategorii, ale 
mocne przyspieszenie 
sprzedaży przed sezo-
nem wakacyjnym (tylko 
w kwietniu dostarczono 
41 autokarów!) spowo-
dowało, że sytuacja się 
ustabilizowała i ten seg-
ment rynku odnotował 
sprzedaż na poziomie 
porównywalnym do ze-

szłorocznego. Biorąc pod uwagę m.in. 
gwałtowny rozwój międzynarodo-
wych połączeń lotniczych oraz wzrost 
cen paliw jest to dobry wynik.

Źródło: Polski Traker Bus 
nr 1/2007, www.polskitraker.pl
Przedruk za zgodą Redakcji 
- dziękujemy.

Wykres 4. Polski rynek autobusów turystycznych w 2006 
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Sprzedaż autobusów w Polsce w 2006 r. 

Lp. Marka (producent/przedstawiciel) I-XII 2006 % I-XII 2005 %

1 AUTOSAN/Polskie Autobusy 232 18,01% 225 21,25%

2 SOLARIS/Solaris Bus & Coach 201 15,61% 119 11,24%

3 JELCZ/Polskie Autobusy 162 12,58% 132 12,46%

4 MAN/MAN-Star Trucks 146 11,34% 68 6,42%

5 KAPENA-IRISBUS/Kapena SA 143 11,10% 116 10,95%

6 SOLBUS/FA Solbus 139 10,79% 149 14,07%

7 MERCEDES-BENZ/EvoBus Polska 104 8,07% 51 4,82%

8 SCANIA/Scania Polska 41 3,18% 44 4,15%

9 AMZ/AMZ Kutno 39 3,03% 56 5,29%

10 VOLVO/Volvo Polska Autobusy 32 2,48% 43 4,06%

11 VDL BOVA/VDL Bova Polska 26 2,02% 29 2,74%

12 SETRA/EvoBus Polska 21 1,63% 22 2,08%

13 NEOPLAN/MAN-Star Trucks 2 0,16% 4 0,38%

14 SUNSUDEGUI/Futura Bus 0 0,00% 1 0,09%

∑ Razem 1288 100,00% 1059 100,00%
 

źródło: JMK analizy rynku autobusów

22 23




