
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów 

samochodów użytkowych i dostawców rozwiązań transportowych, osiągającym roczny 

obrót 9,5 miliarda euro (2020 r.). Oferta produktów obejmuje transportery, samochody 

ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe oraz usługi związane z przewozem 

osób i towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem spółki TRATON AG i 

zatrudnia ponad 37 000 pracowników na całym świecie.  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus Polska 

Al. Katowice 9, Wolica 

PL-05-830 Nadarzyn 
 
 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 

Telefon: +48 795 586 803 

marta.stefanska@man.eu 

www.truck.man.eu/pl 
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MAN biegnie w szczytnym celu 

 

Wrzesień  to miesiąc aktywności sportowych i zaangażowania firmy w 

projekty CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla MAN jedna z 

wartości, którą koncern realizuje w różnych obszarach swojej działalności. 

Spółka MAN Bus objęła patronatem 9-ty bieg miejski MANIA BIEGANIA, 

który odbył się w dniu 19.09 w Starachowicach, gdzie znajduje się fabryka 

autobusów miejskich marki MAN. Uroczystego otwarcia biegu dokonał 

Prezydent Starachowic Marek Materek wraz z kierownikiem zakładu MAN 

Bus, Mehmetem Sermetem. 

W biegu udział wzięło ponad 300 osób, także pracownicy fabryki MAN Bus. 

Poza wsparciem w organizacji biegu firma MAN zaprezentowała autobus 

miejski MAN Lion’s City CNG, wyprodukowany dla Starachowic. . Już 

niedługo 20 takich autobusów pojawi się na ulicach tego miasta. Firma 

zapewniła zaplecze medyczne w postaci ambulansu MAN TGE i podstawiła 

mobilną klinikę Fundacji Ronalda McDonalda, w której pracownicy fabryki 

mogli wykonać badania przesiewowe u swoich dzieci w ramach programu 

„NIE NOWOTWOROM U DZIECI”. 

Firma MAN Truck & Bus Polska od 3 lat zaangażowana jest w pomoc 

Fundacji, wspierając budowę domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

Wspólnie udało nam się także zbudować mobilną klinikę, która przemierza 

całą Polskę, realizując program badań profilaktycznych wśród dzieci. Mając 

na uwadze trasy przejazdu ambulansu na podwoziu MAN TGM zapewniamy 

obsługę serwisową pojazdu oraz wszelkie niezbędne naprawy, tak aby 

pojazd był zawsze w gotowości. Propagując ideę zdrowego trybu życia oraz 

profilaktyki przeciwnowotworowej prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska, 
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Marc Martinez zainicjował ideę biegu charytatywnego, którego celem jest 

zebranie środków na zakup paliwa dla mobilnej kliniki na cały rok 2022. Już 

26.09 prezes Martinez, dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych 

Bernard Wieruszewski oraz przedstawiciele działu sprzedaży i serwisu 

wezmą udział w Maratonie Warszawskim. W związku z tym firma MAN Truck 

& Bus Polska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc Fundacji, 

przekazując dodatkowo 1 PLN za każdą wpłaconą przez ofiarodawców 

złotówkę. 

Zbiórka dostępna jest na stronie https://zrzutka.pl/j98dpa 

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej akcji!. 

 

 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 28 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 150 000 ciężarówek i ponad 18 000 autobusów miejskich. W roku 2020 firma MAN potwierdziła 

pozycję największego producenta pojazdów użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i Niepołomicach opuściło 

ponad 22. tysiące pojazdów z logo MAN, w tym 1920 autobusów kompletnych i 708 podwozi autobusowych i 15774 

ciężarówki. Produkowany w Niepołomicach pojazd MAN TGX nowej generacji zdobył najważniejszą nagrodę branży 

ciężarowej International Truck of the Year 2021! 

MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki MAN i Neoplan 

w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punkty, w tym 7 własnych serwisów, jak również 25 

autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Trucks Sp. z o.o., zlokalizowany w podkrakowskich 

Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 roku. Produkuje 

pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce w Starachowicach. 

Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów miejskich dla całego koncernu MAN.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Shared Service Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące procesy 

księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE o dmc od 3 do 5,5t. 

Produkowany jest on w fabryce w Białężycach, zarówno w wersji z napędem konwencjonalnym, jak i z napędem 

elektrycznym. 
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