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MAN po raz 8 liderem polskiego rynku pojazdów 

ciężarowych 

 

Kolejny rok zamknięty z sukcesem 

Rok 2011 firma MAN Truck & Bus Polska po kolejny zamknęła jako lider 

sprzedaży pojazdów ciężarowy w naszym kraju, dostarczając 3448 

pojazdów i uzyskując udział w rynku na poziomie 20,4%. 

Porównując te dane z wynikami roku poprzedniego spółka dostarczyła o 

55% więcej pojazdów niż w roku 2010, zwiększając jednocześnie swój 

udział w rynku o 1,1% 

Szczególnie dobre wyniki spółka osiągnęła w segmencie pojazdów klasy 

średniej oraz w segmencie podwozi ciężkich. 

Pozytywne wyniki odnotowano nie tylko w sprzedaży ale również w 

obszarze produkcji. 

Produkcja pojazdów ciężarowych powstających w zakładach MAN w 

Niepołomicach wzrosła o 38% w stosunku do roku 2010 (6011 szt. w 2010, 

8280 szt. w 2011). Również zakłady MAN Bus wyprodukowały 0 23% 

więcej autobusów (1267 szt. w 2010, 1566 szt. W 2011), między innymi 

dzięki wprowadzonym w 2011 roku procesom optymalizującym produkcję. 

W zakładach MAN Bus w sierpniu 2011 roku rozpoczęto realizacje Projektu 

Premium – produkcji szkieletów luksusowych autokarów marki Neoplan 

Starliner. Jednym z wyprodukowanych w Starachowicach autokarem jeździ 

od początku 2012 roku piłkarski klub FC Barcelona. 

W roku 2011 otwarte zostały kolejne serwisy partnerskie MAN, w 

Grudziądzu oraz Rybniku. W roku 2012 rozpocznie się budowa kolejnych 

serwisów. Tym razem w zamach struktury MAN powstaną dwa nowe MAN 

Truck & Bus Centem, w Krakowie oraz w prawobrzeżnej części Warszawy. 

W trosce o najwyższy standard obsługi serwisowej MAN intensyfikuje 

działania w zakresie szkoleń dla pracowników stacji serwisowych.   

Z początkiem roku 2012 rozpoczęła działalność akademia serwisowa MAN 

Academy. W jej ramach organizowane będą szkolenia techniczne jak 

również tzw. szkolenia „miekie”, przeznaczone dla pracowników sieci 

sewisowej MAN w Polsce oraz w Regione Sprzedaży Wschód.  



Informacja prasowa 

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 
_______________________________________________________________________ 2 

W ofercie MAN Academy znajduje się wiele zrożnicowanych tematycznie 

szkoleń dotyczących wiedzy o produktach MAN, ich obsługi i naprawy. 

Ponadto oferowane sa szkolenia z zakresu obsługi programów i systemow 

operacyjnych MAN oraz profesjonalnej obslugi klienta. Oferta skierowana 

jest do mechaników, elektryków, mistrzów, specjalistów, diagnostów, 

doradców serwisowych, specjalistów ds. gwarancji, sprzedawców czesci 

zamiennych, 

Celem akademii jest systematyczne rozwijanie wiedzy i kompetencji 

pracowników stacji sieci serwisowej. Są to elementy bezpośrednio 

przekładające się na szybką i profesjonalną obsługę naszych klientów, a 

tym samym ich zadowolenie i zaufanie do naszych produktow i usług. 

Akademia znajduje się w Wolicy, koło Warszawy przy ulicy Sękocińskiej 24, 

w pobliżu MAN Truck & Bus Center Wolica.  

Na potrzeby szkolen technicznych Akademia dysponuje dwoma pojazdami 

MAN przeznaczonymi wyłącznie do celow szkoleniowych. Kursanci 

uczestniczacy w naszych szkoleniach będa mogli dokonywać wszelkiego 

rodzaju testów, próbnych napraw oraz diagnostyki wszystkich elementów i 

podzespołów tych pojazdów. Dodatkowo do celów prezentacyjnych 

wykorzystywane są pojazdy nowe w stosownej do organizowanych zajęc 

specyfikacji. Dodakowo w celu umożliwienia powyższych czynnosci do 

dyspozycji są testery diagnostyczne, oscyloskopy, telewizory 

prezentacyjne, komputery oraz szereg innych nowoczesnych elementów 

służących komfortowej i efektywnej organizacji szkolen. Wygodna i 

przestrzenna sala może pomieścić do 20 osób. Jest ona przeznaczona do 

zajęć teoretycnych i wykładów. Bezpośrednio z niej możliwe jest przejście 

do części warsztatowej o powierzchni 750m², w której to odbywają się 

zajęcia praktyczne. 

 W MAN Academy w ciągu roku odbywać się będzie conajmniej 70 kursów 

tematycznych, przez 200 dni szkoleniowych co oznacza, ze odwiedzi nas 

okolo 2 000 osób 

 

 

 

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem 

Grupy MAN i jednym z wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i 

innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku finansowym 2010 koncern, zatrudniający 

ponad 31.000 pracowników sprzedał ponad 55.000 pojazdów ciężarowych oraz powyżej 5.400 

autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 7,4 

miliarda euro. 

. 

 


