
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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. 

 

 
 

 

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 
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marta.stefanska@man.eu 
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GITD odbiera furgony MAN TGE 

 

W dniu 08.05 br. w Kutnie, w siedzibie firmy AMZ Kutno miało miejsce 

uroczyste przekazanie pierwszej partii zamówionych przez Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego samochodów dostawczych MAN 

TGE. 

W uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu 

Drogowego Alvin Gajadhur oraz Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds. 

sprzedaży samochodów dostawczych MAN Truck & Bus Polska. 

Podpisana we wrześniu 2019 r. umowa obejmowała dostawę 64 

samochodów dostawczych MAN TGE 3.180 z zabudową i wyposażeniem 

wykonanym przez firmę AMZ Kutno S.A.  

Pojazdy wyposażone są w wagi samochodowe, testery diagnostyczne, 

sonometry, dymomierze. Dodatkowo firma MAN zaproponowała 78 

miesięczną, fabryczną gwarancję na pojazdy, która nie jest oferowana 

przez żadnego innego producenta samochodów dostawczych. To 

potwierdzenie najwyższej jakości oferowanych przez MAN produktów. 

Wyposażona w nowoczesny sprzęt kontrolny pierwsza partia 32 furgonów 

MAN TGE wyjedzie w ciągu najbliższych dni na polskie drogi.  

Pojazdy trafią do 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu 

Drogowego. Docelowo każdy wojewódzki Inspektorat będzie miał do 

dyspozycji 4 nowe furgony MAN TGE. 

Samochody będą wykorzystywane w codziennej operacyjnej pracy 

inspektorów ITD na terenie całego kraju. 

 „Cieszę się, że GITD, tak ważna i blisko związana z transportem 

instytucja zdecydowała się na zakup oferowanych przez nas 

samochodów. Odbierając dziś furgony Ministerstwo Infrastuktury i GITD 

daje wyraźny sygnał jak ważny jest transport drogowy, który mimo 
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skomplikowanej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa jest jedną z 

najistotniejszych branż zapewniających kontynuację łańcucha dostaw.  

„Jestem przekonany, że nowoczesne, doskonale wyposażone furgony 

MAN TGE, które oddajemy do użytkowania 2 miesiące przed 

wymaganym terminem,  będą świetnym i komfortowym narzędziem pracy 

GITD” powiedział podczas przekazania samochodów Grzegorz 

Rogalewicz.  

Podpis przy fotografii 

 

1. Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży samochodów dostawczych 

MAN przekazuje symboliczny klucz do nowych furgonów dla ITD 

Alvinowi Gajadhurowi, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego 

 
 
MAN w Polsce 

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

wyprodukował  ponad 130 000 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 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 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 Białężycach. MAN  eTGE jest jedynym  samochodem dostawczym z 

napędem elektrycznym , produkowanym w  Polsce
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