
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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.  
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Marta Stefańska 
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Czerwiec z nagrodami dla MAN. 

 

MAN Truck & Bus Polska w otrzymuje dwie branżowe nagrody dla 

swoich produktów – tytuł Ciężarówki roku 2021 w Polsce dla MAN TGX 

oraz nagrodę dla MAN eTGE w kategorii Napędy alternatywne 

plebiscytu Fleet Derby. 

 

W  dniu 16.06.2021 roku prezes MAN Truck & Bus Polska, Marc Martinez w 

fabryce pojazdów ciężarowych MAN w Niepołomicach odebrał nagrodę 

Ciężarówka Roku 2021. Nagroda przyznawana jest co roku przez 

czytelników magazynu Polski Traker. Tym razem wyróżnienie zdobył ciągnik 

siodłowy MAN TGX nowej generacji, który w listopadzie 2020 został 

nagrodzony tytułem International Truck of The Year 2021. 

„Jesteśmy zaszczyceni, że nasz flagowy pojazd, ciągnik siodłowy MAN TGX 

nowej generacji zdobył tę nagrodę. Jest ona tym cenniejsza, bo 

przyznawana przez czytelników magazynu Polski Traker. Wielu z nich to 

profesjonalni użytkownicy pojazdów marki MAN i to nas bardzo cieszy.” – 

powiedział Marc Martinez prezes MAN Truck & Bus Polska z dumą 

odbierając statuetkę z rąk redaktora naczelnego magazynu, Dariusza 

Drukały.  

Nowy MAN TGX to ciągnik siodłowy, który został zaprojektowany nie tylko 

jako optymalne miejsce pracy kierowcy, ale także pojazd mający znacząco 

obniżyć koszty eksploatacji i ułatwić działalność firm transportowych. 

Zaledwie dzień później , spłynęły kolejne gratulacje, tym razem w związku z 

wyróżnieniem dla samochodu dostawczego MAN eTGE. 
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Nagrodę czytelników plebiscytu Fleet Derby w kategorii „Napędy 

Elektryczne” odebrała podczas uroczystej gali w Warszawie dyrektor 

marketingu i komunikacji MAN Truck & Bus Polska, Beata Galas. „Dziś 

otrzymujemy wyróżnienie dla najmłodszego dziecka w rodzinie MAN. Dzięki 

zaufaniu naszych klientów coraz więcej elektrycznych samochodów z logo 

MAN możemy obserwować na ulicach polskich miast. To uznanie płynące 

bezpośrednio od odbiorców naszych usług.”  

Obie nagrody są wyjątkowym powodem do dumy, tym bardziej, ze zarówno 

ciągniki siodłowe MAN TGX jak i samochody dostawcze MAN, także z 

napędem elektrycznym powstają w zakładach produkcyjnych w Polsce. 

 

Podpisy przy fotografiach: 

1) Marc Martinez, prezes MAN Truck & Bus Polska oraz Bernard Wieruszewski dyrektor ds. 

produktu i sprzedaży ciężarówek odbierają nagrodę w fabryce w Niepołomicach 

2) Marc Martinez i Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży samochodów dostawczych z 

nagroda Fleet Derby dla MAN eTGE 

 

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 Truck Polska 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. 

 

 

 


