
Analiza wpływu Solaris Bus & Coach S.A. 
na otoczenie gospodarcze, społeczne 
i środowisko naturalne

www.solarisbus.com

W
KIER
IMPACT
REPORT

www.solarisbus.com



2

WSPÓLNY
KIERUNEK

KIERUNEK
Wiedza

Informacje wprowadzające do analizy wpływu

www.solarisbus.com



WSPÓLNY
KIERUNEK

3

Solaris Bus & Coach S.A. to polskie 
przedsiębiorstwo z ponad 20-letnią 
tradycją, produkujące autobusy miejskie, 
międzymiastowe i specjalne, a także trolejbusy 
i tramwaje. Na początku działalności w fi rmie 
zatrudnionych było 36 osób. 

Obecnie w Solarisie pracuje ponad 3000 osób. 
Produkcja środków komunikacji miejskiej 
została uruchomiona w 1996 r. i od tego czasu 
fabrykę opuściło ponad 14 500 pojazdów, które 
jeżdżą po ulicach 31 państw świata.

Bolechowo

Główna siedziba, 
montownia autobusów 
i trolejbusów

Rok powstania: 1996

Średnie roczne 
zatrudnienie w 2015 r.: 
1400 osób

Poznań

Zakład montażu 
końcowego tramwajów 

Rok powstania: 2011

Średnie roczne 
zatrudnienie w 2015 r.: 
229 osób

Środa Wielkopolska

2 zakłady produkcyjne: 

Produkcja tzw. szkieletów 
autobusów i trolejbusów
Rok powstania: 1998

Produkcja konstrukcji 
stalowych tramwajów
Rok powstania: 2010

Średnie roczne zatrudnienie 
w 2015 r.: 514 osób

Murowana Goślina  

Serwis

Rok powstania: 1996

Średnie roczne 
zatrudnienie w 2015 r.: 
157 osób*

* Dane dot. zatrudnienia w Murowanej 
Goślinie obejmują również osoby 
zatrudnione w ramach zobowiązań 
serwisowych w Olsztynie, Gdyni, 
Sosnowcu i w Warszawie.

Warszawa

Olsztyn
Gdynia

Sosnowiec

O Solaris Bus & Coach S.A.



4

WSPÓLNY
KIERUNEK

Korzyści dla 
fi rmy związane 
z badaniem

Budowanie zrozumienia 
całościowej roli fi rmy (dzięki 
znajomości konkretnych, 
mierzalnych wartości) 
w Polsce, co pozwala na 
budowanie lepszych relacji z:
• mieszkańcami, 
• władzami lokalnymi 

i centralnymi, 
• innymi fi rmami 

i organizacjami.

Przedstawienie roli fi rmy 
w życiu społecznym 
i gospodarczym regionu 
poprzez pokazanie znaczenia 
prowadzonych działań 
edukacyjnych, a także wpływu 
na otoczenie, wywieranego 
dzięki dokonywanym 
zakupom oraz inwestycjom 
w rozwój elektromobilności.

Lepsze zrozumienie swoich 
kluczowych – pozytywnych 
i negatywnych – wpływów 
i tym samym pełniejszy obraz 
kontekstu, który pomaga 
podejmować bardziej 
trafne decyzje biznesowe 
czy też wdrażać działania 
optymalizujące dotychczas 
podejmowane aktywności.

Przedstawienie konkretnych, 
realnych wartości jako 
efektu wywieranego wpływu 
wynikającego z podejmowanych 
działań inwestycyjnych lub 
działań z obszaru edukacji 
oraz zaangażowania 
społecznego.

Utworzenie zbioru 
argumentów (konkretnych, 
wyważonych, wiarygodnych) 
z różnych obszarów 
tematycznych pomagających 
w komunikacji  
z różnorodnymi grupami 
interesariuszy, np. klientami, 
władzami lokalnymi 
i centralnymi.

Powody, dla których Solaris 
zdecydował się na analizę wpływu
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Wybrane wyniki na przestrzeni 
ostatnich 20 lat

Dynamika zatrudnienia w Solaris Bus & Coach S.A.
Średnioroczny przyrost zatrudnienia 
na przestrzeni 20 lat wyniósł 31%*

średnioroczny przyrost 
zatrudnienia 
w Solarisie w latach
2005-2015

Dynamika eksportu w Solaris Bus & Coach S.A.
Średnioroczny wzrost wielkości eksportu pojazdów 
na przestrzeni 15 lat wyniósł 29%*

to średnio o 43% 
większy przyrost niż 
zanotowany przez 
branżę motoryzacyjną 
w latach 2005-2015 
w Polsce

8%

* Dane z końca każdego roku.

* Wykluczono lata 1996-1999 z uwagi na brak eksportu. Wykluczono dynamikę 
wzrostu w latach 2000-2001 jako skrajną obserwację.
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łączna wartość materiałów 
i usług wykorzystanych przez 
Solarisa w 2015 roku

to równowartość kosztów 
budowy ponad 110 pływalni 
publicznych

1,34
mld zł

52,2%

47,8%

Dostawcy polscy

Dostawcy zagraniczni

Wartość zakupów 
(zużycie pośrednie)

W strukturze zakupów fi rmy Solaris przeważają 
zakupy materiałów i usług u polskich 
dostawców, stanowiące 52,2% łącznej wartości 
zakupów.

Jest to o 15 punktów procentowych więcej 
niż w dziale gospodarki: produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep, gdzie 
zakupy krajowe stanowiły w 2014 r. 
37,5% łącznego zużycia pośredniego. 

Zakupy dokonywane przez Solarisa u polskich 
dostawców dotyczyły przede wszystkim działów 
gospodarki: produkcja pojazdów, przyczep 
i naczep, usługi profesjonalne i biznesowe, 
usługi magazynowania i transportu, usługi 
komunalne i recyclingowe.

Wymiar ekonomiczny

110 
pływalni

7



8

WSPÓLNY
KIERUNEK

330,6 
mln zł

548,3 
mln zł

291,4 
mln zł

Wartość dodana jest bardzo istotną kategorią 
ekonomiczną. Mierzy wkład danej fi rmy 
w proces produkcji dóbr i usług. 

W ujęciu rachunkowym wartość dodana 
oznacza tę część produkcji globalnej 
przedsiębiorstwa, która pozostaje po odjęciu 

zużycia pośredniego, czyli wartości wyrobów 
i usług wykorzystanych jako nakłady 
w procesie produkcyjnym. Im większy udział 
wartości dodanej w produkcie fi nalnym 
fi rmy, tym większy jej twórczy wkład w proces 
produkcyjny i większy udział w wytwarzaniu PKB.

Wartość dodana wygenerowana w Polsce w 2015 roku dzięki działalności Solarisa, 
w podziale na efekty

Wartość dodana*

Całkowita 
wartość dodana 
wygenerowana 
przez Solarisa 
w 2015 roku

to 2,5-krotność rocznych 
wydatków Państwa na 
szpitale kliniczne w kraju

Każda złotówka wartości dodanej, 
wytworzonej przez Solarisa generuje łącznie 
3,53 zł wartości dodanej wśród dostawców 
oraz innych podmiotów w gospodarce 
polskiej.

1,17
mld zł

* Wartość dodana mierzona w cenach bazowych.

Efekt 
bezpośredni

Efekt 
pośredni

Efekt 
indukowany

1 zł 1 zł 2zł 50gr 1gr 2gr

Suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi 
powiększona o podatki od produktów 
i pomniejszona o dotacje do produktów = 
Produkt Krajowy Brutto (PKB).

Wymiar ekonomiczny
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Wynagrodzenia w gospodarce wytworzone w Polsce w 2015 roku dzięki działalności Solarisa

bezpośrednie zatrudnienie 
w fi rmie Solaris w 2015 roku

liczba miejsc pracy 
utrzymanych w gospodarce 
polskiej w ujęciu pośrednim 
oraz indukowanym 
w 2015 roku

łączna liczba miejsc pracy 
utrzymanych w gospodarce 
polskiej dzięki działalności 
Solarisa w 2015

2300
etatów

5393
etaty

7693
etaty

Wynagrodzenia

105,1 
mln zł

177,2 
mln zł

111,1 
mln zł

Efekt 
bezpośredni

Efekt 
pośredni

Efekt 
indukowany

Łączna wielkość 
wynagrodzeń 
wygenerowanych przez 
Solarisa w 2015 roku***

dzięki funkcjonowaniu 
Solarisa w województwie 
wielkopolskim bezrobocie 
jest mniejsze o 2,41%

to 99% wszystkich 
absolwentów Politechniki 
Poznańskiej, którzy uzyskali 
dyplom w 2014 roku

to liczba miejsc pracy, która 
pozwoliłaby całkowicie 
zlikwidować bezrobocie 
w Rzeszowie

Solaris, poprzez bezpośrednie zatrudnienie 
swoich pracowników oraz dzięki tworzeniu 
pośrednich efektów w gospodarce wśród 
swoich dostawców i poddostawców, którzy 
zatrudniają pracowników, wypłacając im 
wynagrodzenia, pozytywnie oddziałuje na 
tworzenie dodatkowych dochodów we
wszystkich gałęziach gospodarki Polski.

Solaris należy do grupy Top 5% podmiotów 
oferujących najwyższe wynagrodzenia 
w województwie wielkopolskim 
w przemyśle** 

=+

393,4
mln zł

** Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w wysokości 5,001 zł i więcej.
*** Dotyczy wynagrodzeń netto.
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Należności budżetowe wpłacone 
przez Solarisa w 2015 r.

71 720 000 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)

3 188 000 zł
Podatek od środków 
transportowych
Wieczyste użytkowanie gruntów
Wpłaty na PFRON
Podatek od nieruchomości

6 355 000 zł
Podatek dochodowy 
od osób prawnych (CIT)

15 344 000 zł
Zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fi zycznych (PIT)*

67 029 000 zł
Składki społeczne*

Łączna wielkość 
należności budżetowych 
odprowadzonych do 
gospodarki dzięki 
działalności Solarisa 
w 2015 r.

Pozytywny wpływ, jaki Solaris wywiera 
na gospodarkę polską, znajduje również 
odzwierciedlenie w wielkości płaconych 
podatków, składek i opłat, czyli tzw. należności 
budżetowych. Stanowią one bezpośrednie 
wsparcie w fi nansowaniu działalności 
państwa, umożliwiające realizację wydatków 
budżetowych, związanych m.in. z rozwojem 

regionów, budową dróg, inwestycjami 
w ochronę środowiska, inwestycjami 
socjalnymi, zdrowotnymi czy edukacyjnymi. 
Podatki płacone przez fi rmę Solaris zasilają 
budżet państwa, jak i budżety jednostek 
samorządowych, w których Solaris prowadzi 
działalność, wspierając tym samym realizację 
zadań zarówno przez władze centralne, 
jak i samorządowe.

Należności budżetowe

* Zgodnie z naliczeniami listy płac.

163,6
mln zł

Wymiar ekonomiczny
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Działania podejmowane przez Solarisa

Sumaryczne wydatki 
Solarisa na Badania 
i Rozwój w latach 
2012-2015  

57 mln zł
wydatki wewnętrzne** 
Solarisa na Badania i Rozwój
w latach 2012-2015  

684 osoby
łączna liczba etatów 
związanych z projektami B+R 
w Solarisie w latach 2012-2015

86 mln zł
wydatki zewnętrzne*** 
Solarisa na Badania i Rozwój 
w latach 2012-2015  

3,1%
nakłady Solarisa na B+R jako 
procent całkowitego obrotu 
fi rmy w roku 2014

40% przedsiębiorców
to przedsiębiorstwa, które 
wraz z fi rmą Solarisa wydają 
ponad 3% swojego rocznego 
obrotu na wydatki B+R

** Nakłady wewnętrzne to nakłady fi nansowe poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, 
niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane 
z działalnością B+R (z wykluczeniem amortyzacji tych środków).

*** Nakłady zewnętrzne to nakłady na prace B+R nabyte od innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych, łącznie ze 
składkami i innymi środkami przekazywanymi na rzecz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, takich jak np. CERN, ESA 
czy Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. 

Badania i rozwój

W Polsce wydatki na badania i rozwój są 
relatywnie niskie w porównaniu z innymi 
krajami europejskimi, niemniej na ten cel 
wydaje się coraz więcej. Według GUS nakłady 
wewnętrzne na badania i prace rozwojowe 
(wskaźnik GERD) w sektorze prywatnym 
w 2014 r. wyniosły 7,5 mld zł i wzrosły 
w stosunku do roku poprzedniego 
o prawie 20%. 

Rzeczywisty wzrost innowacyjności w Polsce 
można osiągnąć wyłącznie poprzez zwiększoną 
aktywność sektora prywatnego w tej 
dziedzinie, do której przyczynia się Solaris.

144 
mln zł
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Szkolenia dla 
pracowników 

wyniosły łączne wydatki na 
szkolenia pracowników 
Solarisa w 2016 roku*

Szkolenia dla kierowców 
z zakresu eco-drivingu

Program Praktycznej Nauki 
Zawodu w Klasie Patronackiej

Klasa 
Patronacka

liczba przeszkolonych 
kierowców w zakresie 
eco-drivingu w 2016 r.

liczba absolwentów programu 
od początku realizacji programu

całkowita wartość nakładów 
Solarisa na przygotowanie 
uczniów do egzaminu 
zawodowego w latach 2015-2016

ta kwota stanowi równowartość 
kosztów rocznych studiów 
podyplomowych realizowanych 
na Politechnice Poznańskiej dla 
164 osób

jeśli wszyscy uczestnicy szkoleń 
eco-drivingu zastosowaliby się 
do wskazówek przekazanych 
podczas szkolenia, ograniczyliby 
wielkość zużycia paliwa w ciągu 
roku średnio o 157 tys.  litrów, 
co przełożyłoby się na 565 tys. zł 
oszczędności oraz redukcję 
emisji o 407 ton CO2

liczba absolwentów, którzy 
otrzymali umowę o pracę od 
początku realizacji programu

stanowi to równowartość 
19% wydatków budżetu 
woj. wielkopolskiego w 2016 r. 
na szkolnictwo wyższe

819 tys. zł 156

76145 tys. zł

Solaris, troszcząc się o otoczenie, w którym 
funkcjonuje, podejmuje szereg działań 
i inicjatyw kierowanych do społeczności 
lokalnej oraz swoich pracowników. Wśród nich 
wymienić można szkolenia dla pracowników, 
żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem”, szkolenia 
dla kierowców z zakresu bezpieczeństwa 

drogowego oraz eco-drivingu, programy 
kształcenia zawodu relizowane we współpracy 
z zasadniczą szkołą zawodową w Murowanej 
Goślinie oraz Środzie Wielkopolskiej, a także 
działalność w ramach Fundacji Zielony Jamnik 
– na ratunek bezbronnym.

65

* Dane na koniec listopada 2016 r.

Wymiar społeczny
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„Fundacja Zielony Jamnik —
na ratunek bezbronnym”

poświęconych przez 
wolontariuszy na wolontariat 
pracowniczy od początku 
funkcjonowania Fundacji

14 tys. godzin

to 1750 dni roboczych, to jest 
87,5 miesięcy pracy, czyli 
7,3 lat pracy jednego 
pracownika

całościowe zaangażowanie 
społeczne* Solarisa od 
2012 w ramach Fundacji 
Zielony Jamnik – na ratunek 
bezbronnym

ponad 959 tys. zł

Jest to kwota, która 
pozwoliłaby sfi nansować 
wyżywienie dla wszystkich 
uczniów średniej wielkości 
szkoły podstawowej przez 
ponad 2 lata, czyli zakupić 
153 400 obiadów szkolnych

Żłobek 
„Pod Zielonym 
Jamniczkiem”

Przyjmując średnie stawki 
rynkowe, można założyć, że 
możliwość korzystania ze 
żłobka nieodpłatnie przez 
pierwsze dwa lata pozwoliła 
na wygenerowanie blisko 
838 tys. zł oszczędności dla 
pracowników Solaris w latach 
2012-2014.**

Oszczędność przypadająca 
na jednego pracownika, 
który skorzystał w pierwszych 
dwóch latach z możliwości 
nieopłatnej opieki nad 
dzieckiem, wyniosła ponad 
15 tys. zł.***

Taka kwota pozwoliłaby na 
sfi nansowanie 355 lekcji na 
basenie dla niemowląt 
w Poznaniu (wodny żłobek).  

* Wartość całościowego zaangażowania społecznego obejmuje nakłady fi nansowe i rzeczowe przekazane benefi cjentom oraz szacunkowy 
koszt czasu poświęconego przez pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego.
** Liczba dzieci uczęszczających do żłobka w pierwszych 2 latach x oszacowana średnia opłata za całodzienną opiekę nad dzieckiem 
w żłobku.
*** Przy założeniu, że każdy z rodziców miałby możliwość umieszczenia dziecka w innym żłobku lub, w przypadku braku miejsca 
w placówce, skorzystania z odpłatnej opieki nad dzieckiem.

Wymiar społeczny
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liczba dzieci uczęszczających
do żłobka od początku istnienia

liczba dzieci uczęszczających 
do żłobka w 2016 r.

liczba pracowników, którzy 
skierowali swoje dzieci do żłobka

1 827 412 zł
otrzymane dofi nansowanie

2 600 000 zł
nakłady fi nansowe Solarisa

91 

28 

80 
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Korzyści wynikające 
z wprowadzenia 
elektromobilności

Niższy 
poziom 
hałasu

Drgania i hałas Solaris, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kierowców 
oraz pasażerów, dąży do minimalizacji emisji hałasu i drgań 
wewnątrz oraz na zewnątrz swoich autobusów. Na szczególną 
uwagę zasługują autobusy elektryczne, które charakteryzują 
się tym, że mają niższą emisję hałasu i poziom drgań niż 
tradycyjne autobusy napędzane silnikiem spalinowym. 

Niższe koszty
operacyjne 
— energia 
elektryczna 
jest tańsza 
niż olej 
napędowy

Wysoka 
sprawność 
napędu 
elektrycznego

Brak emisji 
w miejscu 
użytkowania 
pojazdu

niższy jest poziom hałasu 
emitowany przez autobusy 
elektryczne podczas ruszania 
z przystanku w stosunku do 
autobusów spalinowych

wynosi redukcja drgań na 
siedzisku kierowcy 
w autobusie elektrycznym 
w porównaniu do autobusu 
spalinowego

niższy jest poziom hałasu 
w tylnej części autobusu 
elektrycznego w porównaniu 
z autobusem spalinowym

76% o 28% o 16%

E-mobilność

E-mobilność to ogólne określenie dla rozwoju 
elektrycznych układów napędowych, których 
celem jest zastąpienie pojazdów zasilanych 
paliwami kopalnianymi. Rozwój e-mobilności 
wiąże się z transformacją dotychczasowego 
łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej.

Pierwszy autobus elektryczny fi rmy Solaris 
miał swoją premierę w 2011 roku. 5 lat później, 
w 2016 roku, Solaris Urbino 12 electric zdobył 
tytuł „Bus of the Year 2017” jako pierwszy 
w historii pojazd bateryjny.

Wymiar środowiskowy
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Efekty zastąpienia 
autobusów spalinowych 
autobusami elektrycznymi 
marki Solaris  na polskich 
ulicach autobusy spalinowe

(11 376 pojazdów)

autobusy elektryczne
(11 376 pojazdów)

E-mobilność

Posiadane zasoby ropy niezbędne do napędzania pojazdów 
w Polsce są niewspółmiernie niskie w porównaniu do 
zapotrzebowania. Obecnie 97% ropy naftowej
wykorzystywanej w Polsce pochodzi z importu. 

Roczny koszt zakupu paliwa 
dla wszystkich autobusów 
miejskich w Polsce

to kwota, która stanowi 
aż 15% łącznej wartości 
importu oleju napędowego, 
opałowego, benzyny oraz 
nafty dostarczonych do Polski 
w 2015 roku

1,02
mld zł**

taka kwota umożliwiłoby 
wybudowanie instalacji 
wiatrowych o łącznej mocy 
144 MW, które mogłyby pokryć 
roczne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną dla 3 973 
autobusów elektrycznych

całkowita średnia 
redukcja kosztów 
paliwa w skali roku**1,02

mld zł

całkowita średnia 
redukcja kosztów 
paliwa w ciągu 10 lat*

10,2
mld zł

Koszty paliwa

** Symulacja dla 11376 autobusów 
miejskich w Polsce. Przyjęto 
łączną liczbę taboru miejskiego 
(autobusów wg stanu na 31 XII 2015 r.) 
pomniejszoną o autobusy na paliwo 
alternatywne. Dane na podstawie 
GUS, Transport. Wyniki działalności 
w 2015 r. 

* Dla 11 376 autobusów miejskich przy 
średnim rocznym przebiegu 60 000 km 
i zużyciu ON 44,85 litrów / 100 km.
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całkowita średnia 
redukcja społeczno-
ekonomicznych kosztów 
hałasu w skali roku**

całkowita średnia 
redukcja społeczno-
ekonomicznych kosztów 
hałasu w ciągu 
10 lat**

39,4
mln zł

394
mln zł

256
mln zł

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym 
z poważniejszych zagrożeń środowiskowych 
w dzisiejszych czasach. Intensywny 
rozwój komunikacji przy ciągle jeszcze 
niedostatecznie zredukowanej emisji 
przemysłowej i komunalnej sprawiają, 
że restrykcyjne standardy jakości powietrza 
w wielu miastach Unii Europejskiej są 
permanentnie przekraczane. 

Mimo stosowania programów naprawczych 
dla stref objętych przekroczeniami, działania 
prowadzone przez administrację lokalną 
nie przynoszą spektakularnych rezultatów, 
zwłaszcza w przypadku emisji przemysłowych 
i komunalnych. Stąd szczególne znaczenie 
ekologicznych, nieemisyjnych rozwiązań 
masowej komunikacji, takich jak w pełni 
elektrycznie zasilane autobusy.

Rozwój transportu, choć nieunikniony, 
niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk, 
przejawiających się między innymi coraz 
większą liczbą osób narażonych na szkodliwe 
i uciążliwe czynniki, takie jak drgania i hałas. 

Wśród negatywnych skutków hałasu i wibracji 
na zdrowie, środowisko oraz gospodarkę 
można wymienić:
• uszkodzenia słuchu, 
• choroby układu krążenia, 
• trudności w uczeniu się u dzieci,
• zaburzenia snu,
• pogorszenie jakości środowiska 

przyrodniczego,
• koszty leczenia,
• wypłaty rent inwalidzkich,
• szybsze zużywanie się środków produkcji 

i transportu,
• pogorszenie jakości i przydatności terenów 

zagrożonych nadmiernym hałasem.

Hałas Zanieczyszczenie powietrza

2,56
mld zł

całkowita średnia 
redukcja społeczno-
ekonomicznych kosztów 
zanieczyszczeń powietrza 
w skali roku**

całkowita średnia 
redukcja społeczno-
ekonomicznych kosztów 
zanieczyszczeń powietrza 
w ciągu 10 lat**
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Jedną z fl agowych inwestycji 
fi rmy Solaris w ostatnim 
czasie była rozbudowa 
fabryki w Bolechowie koło 
Poznania, przeznaczonej do 
produkcji nowej generacji 
lekkich autobusów miejskich. 
Ukończona w 2016 roku 
modernizacja pozwoliła 
zwiększyć moce produkcyjne, 
jak również w znacznym 
stopniu poprawiła 
efektywność niektórych 
procesów. 

W latach 2014-2016 wydatki 
na rozbudowę wyniosły 
54,1 mln zł, co stanowiło 
prawie 30% całkowitego 
budżetu inwestycyjnego. 

Średnia roczna kwota 
wydatków stanowiła kwotę 
18 mln zł. 

Inwestycja przyniosła 
oczekiwane efekty. Pomimo 
wzrostu powierzchni zakładu 
o prawie 40%, zużycie energii 
elektrycznej wzrosło o jedyne 
5,8%. 

Po otwarciu nowego 
obiektu współczynnik 
energochłonności 
energii elektrycznej 
w zakładzie obniżył się o 24% 
w stosunku do roku 2015. 

Osiągnięcie takiego wyniku 
było możliwe dzięki 
zastosowaniu nowych 
technologii w zakresie 
wentylacji, ogrzewania, 
klimatyzacji oraz oświetlenia. 

Efektywne wykorzystanie 
zasobów

Firma Solaris, mając na uwadze współczesne 
wyzwania zrównoważonego rozwoju, związane 
z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, 
zmianami klimatycznymi oraz nadmiernym 
zanieczyszczeniem różnych komponentów 
środowiska, podejmuje szereg działań 
w kierunku minimalizacji negatywnego 
wpływu na poszczególne jego elementy. 

Wsparciem w realizacji tych zamierzeń 
jest zachowywanie jednolitych systemów 
zarządzania środowiskowego oraz stosowanie 
urządzeń i technologii redukujących skalę 
negatywnego oddziaływania. Również poprawa 
efektywności energetycznej oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących zasobów 
energetycznychw perspektywie wzrastającego 
zapotrzebowania na energię są obszarami, 
do których Solaris przywiązuje dużą wagę. 

Wymiar środowiskowy
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Założenia badania

Oszacowanie wskaźników wpływu wyłącznie 
dla działalności Solarisa za rok 2015 
w obszarze ekonomicznym oraz dla 
roku 2015 i wybranych lat ubiegłych w rysie 
historycznym, obszarze społecznym oraz 
środowiskowym.

Oparcie kalkulacji na danych przekazanych 
przez Solarisa oraz danych zewnętrznych.

Metodologia

Efekty ekonomiczne zostały obliczone przy 
wykorzystaniu modelu kalkulacyjnego 
przygotowanego na bazie tablic przepływów 
międzygałęziowych.

Łączne efekty ekonomiczne wykazane 
w broszurze stanowią sumę ekonomicznych 
efektów bezpośrednich, pośrednich 
(generowanych w łańcuchu dostaw) oraz 
indukowanych (generowanych przez 
wynagrodzenia pracowników).

Zaprezentowane porównania bazują na 
ogólnie dostępnych danych statystycznych. 

Dane zastosowane w badaniu zostały 
dostarczone przez Solaris Bus & Coach S.A. 
lub pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.

Założenia raportu oraz 
metodologia badania

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie 
kompleksowego badania wpływu 
w obszarze gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym przeprowadzonego przez 
Deloitte Advisory Sp. z o.o. w okresie styczeń – 
luty 2017 r. dla Solaris Bus & Coach. 

Badanie obejmowało kilkadziesiąt wskaźników 
wpływu z 3 kluczowych obszarów, a także część 
dotyczącą danych historycznych, związanych 
z wybranymi zagadnieniami z 20-letniej 
działalności Solaris Bus & Coach S.A.




