
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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ITD zamawia 64 samochody dostawcze MAN TGE 

 

W dniu 27.09 br. w Warszawie w siedzibie głównej Generalnej Inspekcji 

Transportu Drogowego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na 

dostawę 64 samochodów dostawczych MAN TGE. 

W uroczystości udział wzięli Minister Infrastruktury i Rozwoju Andrzej 

Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur,  

Dyrektor Generalny Krzysztof Pajączek oraz Marc Martinez, Prezes 

zarządu MAN Truck & Bus Polska. 

Umowa obejmuje dostawę 64 samochodów dostawczych MAN TGE 3,5. 

177 z zabudową wykonaną przez AMZ Kutno S.A. 

Samochody będą wykorzystywane w codziennej operacyjnej pracy 

Inspektorów Transportu Drogowego na terenie całego kraju. 

Pierwsze przekazania pojazdów odbędą się w pierwszym półroczy 2020 

roku. 

„Dzisiejsze podpisanie umowy na dostawę 64 samochodów TGE to 

kolejny ważny krok w kierunku umacniania pozycji naszej marki na 

polskim rynku. MAN TGE to najmłodszy produkt w naszej ofercie, ale 

konsekwentnie zdobywa coraz więcej klientów w różnych branżach, 

począwszy od klasycznej branży transportowej (firmy kurierskie, transport 

międzynarodowy, usługi budowlane) po  transport specjalistyczny taki jak 

przewóz pieniędzy, czy transport chorych w ambulansach. Cieszę się, że 

ITD, tak ważna i blisko związana z transportem instytucja zdecydowała 

się na zakup oferowanych przez nas samochodów.” powiedział podczas 

podpisania umowy Marc Martinez.  

 

Podpis przy fotografii: 

1. Podpisanie umowy na zakup 64 samochodów MAN TGE dla ITD.;od Prawej Andrzej Adamczyk, Minister 

Infrastruktury i Rozwoju, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Marc Martinez Prezes MAN 

Truck & Bus Polska, Krzysztof Pajączek Dyrektot Generalny GITD, pozostali przedstawiciele GITD  
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2. Umowę podpisali Krzysztof Pajączek Dyrektor Generralny GITD oraz Marc Martinez Prezes MAN Truck & Bus 

Polska. 

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 Białężycach koło Wrześni. Od tej pory z linii produkcyjnych zjechało ponad 

20 000 pojazdów MAN TGE

 


