
 
 

 

 

 

 

 

 
Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców 
rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 9 mld € (2016 r.). Oferta produktów obejmuje samochody 
ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne oraz usługi związane z przewozem osób i towarów.  MAN Truck & Bus jest 
przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i zatrudnia ponad 35 000 pracowników na 
całym świecie. 
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MAN Truck & Bus Polska 
Dział Komunikacji 
Al. Katowicka 9, Wolica 
05-830 Nadarzyn 
 
Wszelkie pytania należy kierować 
do: 
Marta Stefańska 
Tel.  +48 22 738 69 10 
Marta.Stefanska@man.eu 
www.mantruckandbus.pl 
 

Wolica  30.10.2017 Honorowe wyróżnienie magazynu „Samochody 
Specjalne” dla zakładu MAN Trucks w Niepołomicach
  

Podczas uroczystej gali jubileuszowej 20-lecia magazynu „Samochody 

Specjalne”, która odbyła się 13.10 br. we Wrocławiu, fabryka pojazdów 

ciężarowych MAN Trucks z Niepołomic odebrała honorowe wyróżnienie. 

Kapituła miesięcznika przyznała swoje wyróżnienia w pięciu kategoriach: 

samochody ciężarowe, samochody dostawcze, pojazdy specjalne, pojazdy 

ciągnione oraz autobusy. 

Wyróżnienie w kategorii samochody ciężarowe przyznane zostało fabryce 

MAN w Niepołomicach, jako producentowi, który znacząco przyczynił się 

do rozwoju polskiej gospodarki. 

 „To honorowe wyróżnienie jest dla mnie powodem do dumy i radości 

zwłaszcza dlatego, że przyznane zostało nam dokładnie w 10 rocznicę 

otwarcia zakładu MAN Trucks w Niepołomicach.”- powiedział Heiko Kayser 

Prezes Zarządu MAN Trucks odbierając dyplom i pamiątkową statuetkę z 

rąk Redaktora Naczelnego dr Dariusza Piernikarskiego oraz Wydawcy dr 

Macieja Mazura. 

Warto dodać, że dla koncernu MAN Polska jest jednym z najważniejszych 

europejskich krajów, zarówno jako rynek zbytu jak i miejsce, gdzie 

zlokalizowane są 2 zakłady produkcyjne. Poza Niepołomicami, gdzie 

powstają pojazdy ciężarowe klasy ciężkiej, w Starachowicach znajduje się 

fabryka  autobusów miejskich. Dzięki temu MAN jest nie tylko jednym z 

wiodących dostawców pojazdów użytkowych i rozwiązań transportowych 

na polskim rynku, ale również ważnym inwestorem, który łącznie w Polsce 

zatrudnia ok. 4000 pracowników. Dzięki rozwojowi i modernizacji zakładów 

MAN oraz coraz to nowszym produktom, które tam powstają koncern nie 
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tylko inwestuje w polska gospodarkę, ale przyczynia się również do 

transferu wiedzy i rozwoju innowacji. 

W tym roku MAN w Polsce świętuje 10-lecie działalności fabryki MAN 

Trucks w Niepołomicach. W najbliższych dniach z jej linii produkcyjnej 

zjedzie pojazd o numerze seryjnym 100 000, który trafi w ręce polskiego 

przewoźnika, firmy Omega Pilzno. 

 

 

 

 

 

 


