
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

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 
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Nowy dyrektor zarządzający w fabryce MAN Trucks  

w Niepołomicach 

 

Z dniem 01.11.2021 dr Richard Slovák (45 lat) objął stanowisko dyrektora 

zarządzającego w fabryce MAN Niepołomicach oraz prezesa zarządu spółki 

MAN Trucks sp. z o.o.  

Swoją karierę zawodową, związaną z motoryzacją rozpoczął w 1997 roku na 

linii produkcyjnej w zakładzie VW w Bratysławie. Konsekwentnie pokonywał 

kolejne szczeble kariery, zajmując różne stanowiskach w koncernie. 

Dr Richard Slovak posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu produkcją, 

jakością i logistyką. Pracował dla różnych marek koncernu VW, na kilku 

kontynentach i wielu kulturach. Był m.in. szefem zakładu Seata w Barcelonie 

oraz zakładu VW w Puebla w Meksyku. Pracował również w zakładzie FAW-

Volkswagen w Chinach gdzie produkowane są modele Jetta i Bora.  

Jako dyrektor zarządzający w fabryce w Niepołomicach dr Slovak staje przed 

wyzwaniem związanym z rozbudową podkrakowskiego zakładu.  

„Rozpoczynam pracę w fabryce pojazdów ciężarowych MAN w tak 

kluczowym dla zakładu momencie. Po zakończeniu prac budowlanych 

będziemy największym zakładem w sieci produkcyjnej MAN na świecie. 

Powstawać będą tu pojazdy ciężarowe MAN wszystkich typoszeregów dla 

wszystkich rynków. To duże zobowiązanie, ale i wyróżnienie dla całego 

zespołu. Bardzo się cieszę, że będę brał udział w tym procesie.” 

Rozbudowa zakładu MAN Trucks w Niepołomicach to jeden z kluczowych 

elementów realizacji strategii New MAN. W czasie trójzmianowego systemu 

pracy powstawać tu będzie kompletne portfolio pojazdów ciężarowych MAN, 

od pojazdów klasy lekkiej i średniej po pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej, 
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cenionych nie tylko przez klientów, ale także ekspertów i dziennikarzy, 

zdobywających liczne nagrody i wyróżnienia takie jak np. International Truck 

of the Year 2021. W zakładzie znajdzie się także centrum modyfikacji 

pojazdów ciężarowych oraz hala wyposażenia kabin. 

Nowy dyrektor zarządzający fabryki MAN Trucks w Niepołomicach pochodzi 

ze Słowacji. Jest doktorem socjologii, absolwentem Uniwersytetu Danubius. 

Zna wiele języków obcych, w tym niemiecki, angielski, hiszpański, rosyjski 

oraz czeski. Jego zainteresowania to jazda na rowerze. 

 

Podpis przy fotografii: 

Dr Richard Slovák, nowy dyrektor zarządzający fabryki w Niepołomicach i 

prezes zarządu MAN Trucks sp. zo.o. 

 

 

 

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. 

 

 


