
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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55 autobusów MAN wyjechało na ulice Gdyni 

 

W dniu 16.10.2019 r. w Gdyni miała miejsce wyjątkowa uroczystość 

przekazania do ruchu 55 autobusów miejskich MAN Lion’s City. Udział w 

jej wzięli Prezydent i Wiceprezydent miasta Gdynia, Pan Wojciech 

Szczurek oraz Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, Prezes MAN Truck 

& Bus Polska, Pan Marc Martinez, jak również przedstawiciele gdyńskich 

spółek PKM, PKA oraz ZKM, odpowiadających za transport publiczny w 

mieście. 

Miasto Gdynia odebrało 32 autobusy 32 autobusy przegubowe, 18-

metrowe, napędzane silnikami diesla o najbardziej restrykcyjnej normie 

Euro 6d i mocy 320 km z sześciobiegową, automatyczna skrzynią biegów 

minimalizującą zużycie paliwa. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację 

całopojazdową, rampę dla wózków inwalidzkich, porty USB z szybkim 

ładowaniem, system monitoringu wizyjnego i 16 foteli dostępnych 

bezpośrednio z niskiej podłogi wraz z 2 zatokami dla wózków od długości 

prawie 2 metrów każda. Pozostałe 23 autobusy to pojazdy 12-metrowe, 

napędzane silnikami diesla Euro 6d i mocy 280 km z sześciobiegową, 

automatyczna skrzynią biegów. W tych pojazdach również znajduje się 

klimatyzacja całopojazdowa, porty USB oraz system monitoringu 

wizyjnego. Bezpośrednio z niskiej podłogi dostępnych jest 6 foteli 

połączonych z bardzo dużą i przestronną przestrzenią dla wózków 

inwalidzkich i dziecięcych o długości ponad 3 metrów. Wszystkie pojazdy 

objęte są 36 miesięczną gwarancją całopojazdową. 

„Bardzo się cieszę, że miasto Gdynia wybrało naszą ofertę i  zdecydowało 

się na zakup autobusów z logo lwa. To nowoczesne, komfortowe 

autobusy z wieloma udogodnieniami dla pasażerów jak i z nowymi 
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ekonomicznymi silnikami. Co ważne to pojazdy, które produkowane są w 

naszych zakładach MAN Bus w Starachowicach. 

Nasza współpraca trwa nieprzerwanie od się od roku 2006 rok, kiedy 

Gdynia jako jedno z pierwszych miast zdecydowała się na zakup 

autobusów marki MAN napędzanych CNG. W ciągu 13 lat miasto zakupiło 

ponad 30 takich autobusów, będąc prekursorem rozwiązań 

proekologicznych. Cieszę się, ta współpraca trwa i umacnia się.” 

powiedział Marc Martinez Prezes MAN Truck & Bus Polska. 

 

Podpis przy fotografii:  

1. Symboliczne przekazanie klucza do autobusów, od lewej Pani Katarzyna Gruszecka-

Spychała wiceprezydent Gdyni, Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni, Marc Martinez 

Prezes MAN oraz Małgorzata Durda dyrektor ds. sprzedaży autobusów MAN – zdjęcie 

Paweł Kukla 

2. 55 autobusów MAN Lion’s City w barwach miasta Gdyni – zdjęcie Michał Puszczewicz  

 

 

 
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 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 ko
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