
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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 wspiera strażaków  

W ubiegłą sobotę 4 lipca na terenie fabryki MAN Trucks w Niepołomicach 

odbyły się warsztaty szkoleniowe dla straży pożarnej z zakresu 

ratownictwa technicznego z wykorzystaniem 6 fabrycznie nowych kabin 

pojazdów ciężarowych MAN.  

Tego typu ćwiczenia dla straży pożarnej to niezwykła rzadkość. Zazwyczaj 

strażacy uczą się na pojazdach powypadkowych, które nie zawsze spełniają 

oczekiwania trenujących i instruktorów. Tym razem było inaczej, ponieważ na 

potrzeby ćwiczeń firma MAN Trucks przekazała 6 nowych kabin TGX i TGS. 

Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej w jednostce OSP Niepołomice, 

podczas której uczestnicy zapoznali się z zasadami BHP podczas pracy 

z urządzeniami hydraulicznymi oraz zagrożeniami wynikającymi podczas 

działań z zakresu ratownictwa technicznego. Część praktyczna miała miejsce 

na terenie zakładu MAN Trucks w Niepołomicach.  

„Bardzo cieszę się, że nasza firma mogła brać udział w tym wydarzeniu . 

Szkolenia dla strażaków są niezwykle ważne, gdyż to oni zazwyczaj pojawiają 

się jako pierwsi na miejscu wypadku, i to od nich bardzo często zależy ludzkie 

życie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza wspólna inicjatywa.” powiedział 

Thorsten Campehl, dyrektor zakładu MAN Trucks w Niepołomicach. 

Ratownicy podzieleni na grupy kolejno ćwiczyli techniki ratownicze mające na 

celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się wewnątrz 

pojazdu. W czasie całodniowych warsztatów ratownicy doskonalili m.in. techniki 

stabilizacji pojazdów ciężarowych oraz wykonywanie dostępu poprzez: 

usunięcie szyb, usunięcie drzwi, wyparcie przodu kabiny razem z deską 

rozdzielczą czy zastosowanie metody tzw. trzecich drzwi. Jeden ze scenariuszy 

zakładał prowadzenie działań, w sytuacji kiedy kabina znajduje się na boku. W 
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tym przypadku przygotowanie dostępu polegało między innymi na wykonaniu 

otworu w poszyciu dachu.  

Stały rozwój konstrukcji pojazdów wymusza konieczność ciągłego 

doskonalenia zawodowego strażaków. Przeznaczone do ćwiczeń nowe kabiny 

pozwoliły nie tylko sprawdzić skuteczność obecnie stosowanych technik w 

ratownictwie technicznym, ale również możliwości sprzętu będącego na 

wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

W warsztatach udział wzięło ok. 60 strażaków z: OSP Niepołomice, JRG 

Wieliczka, OSP Staniątki, OSP Wola Batorska, OSP Podłęże, OSP Szarów, 

OSP Kłaj, OSP Czarnochowice. Organizatorem ćwiczeń była jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach, firma MAN Trucks z siedzibą w 

Niepołomicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Wieliczce.  

To już nie pierwszy raz gdy współpraca między jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej z firmą MAN Trucks daje możliwość przeprowadzenia 

ćwiczeń na terenie obiektu, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na 

terenie gminy i powiatu. 

 

 

 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 130 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2019 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. 

I brakuje tekstu o NTG
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