
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców rozwiązań dla 

branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości około 11 miliardów euro (dane za rok 2018). W ofercie firmy 

znajdują się samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus należy do spółki TRATON AG 

i zatrudnia pond 36 000 pracowników na całym świecie. 
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MAN TGM dla Fundacji Rolanda McDonalda 

Drugi ambulans „NIE nowotworom u dzieci”. 

 

Druga mobilna klinika Fundacji Rolanda McDonalda staje się faktem. 

Przygotowania z fazy produkcji wchodzą w kolejny etap, a podwozie MAN 

TGM – baza przyszłego ambulansu, właśnie zostało dostarczone do portu w 

Gdańsku, gdzie przeszło odprawę celną i czeka na załadunek na statek. 

Podwozie popłynie kontenerowcem do Baltimore w USA i wróci po 7 

miesiącach już jako mobilna klinika do badań USG. 

Gdy podwozie dopłynie do USA przejmie go LifeLineMobile rodzinna firma z 

Ohio, która zbudowała 52 podobne ambulansy na świecie! 

Warto zaznaczyć, że MAN TGM 15.290, to pierwsze wyprodukowane w 

Europie podwozie, na którym realizowana będzie zabudowa mobilnej kliniki.  

 „Cieszymy się, że Fundacja zaufała firmie MAN Truck & Bus Polska i 

wybrała nasz ekonomiczny, wytrzymały i niezawodny produkt. Nie tylko dział 

handlowy ale i inne piony wspierają realizację projektu i jest to dla nas powód 

do ogromnej satysfakcji. Znamy i doceniamy programy Fundacji w Polsce, 

sami jesteśmy rodzicami i wiemy jak ważne jest aby standardy medycyny 

pediatrycznej zmieniały się na lepsze. Jesteśmy przekonani, że ciężarówka 

MAN TGM będzie dobrze służyć Fundacji” powiedział Marc Martinez, prezes 

zarządu firmy MAN Truck & Bus Polska. 

MAN jest także partnerem Pikniku Rodzinnego 2019 na rzecz budowy 

warszawskiego Domu Ronalda McDonalda. 

Realizowany przez Fundację Rolanda McDonalda program „NIE 

nowotworom u dzieci” od 14 lat daje rodzicom dzieci w wieku od 9 miesięcy 

do 6 lat szansę na profilaktyczne badanie USG, którego w tak 

kompleksowym zakresie nie ma wciąż na liście świadczeń publicznych. 

Profilaktyka w walce z nowotworami to jedyna szansa na wczesne diagnozy 

i 100% wyleczenie. U dzieci czas jest najważniejszą składową sukcesu,  
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dlatego program edukuje rodziców nie tylko dając bezpłatny dostęp do badań 

ale także wiedzę, którą Fundacja zebrała razem z IFMSA Poland w formę 

wykładu „NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”. Tysiące 

dzieci co roku, w ponad 50 miastach i wsiach, przechodzi badania 

przesiewowe i co roku kilka wczesnych rozpoznań, ratuje dzieciom 

przyszłość. Mobilna klinika to dar amerykańskiej Fundacji RMHC Global dla 

Polski.  

Firma MAN Truck & Bus Polska jest zaangażowana również w pomoc 

fundacji Serdecznik z Poznania, która realizuje projekt mobilnych bibliotek 

dla oddziałów pediatrycznych w całej Polsce, zapewniając transport 

samochodami dostawczymi MAN TGE oraz akcję edukacyjną z 

bezpieczeństwa na drodze dla dzieci – „Bezpieczna szkoła przy drodze.”  

 

 

Podpis przy fotografii: Podwozie MAN TGM dla Fundacji Ronalda McDonalda gotowe do podróży do 

Stanów Zjednoczonych.  

 

 
MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 26 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, wyprodukował  ponad 120 000 

ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2018 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 1781 autobusów kompletnych, 1156 

podwozi autobusowych i 19 502 ciężarówek. 

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 30 punktów, w tym 7 własnych serwisów, jak również 23 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 Accounting 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 B
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