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Kuehne+Nagel Polska 
 

Kuehne+Nagel i DAF Trucks Polska zostali 

partnerami logistycznymi Maratonu Warszawskiego 

i Półmaratonu Warszawskiego 

 
 Partnerstwo firm Kuehne+Nagel i DAF Trucks Polska 

z Fundacją „Maraton Warszawski” 

 Logistyka depozytów w naczepach Kuehne+Nagel 

przetransportowanych ciągnikami DAF Trucks Polska 

 Promowanie aktywnego trybu życia wśród pracowników firm 

 
Warszawa, PL, 8 września 2021 r. – Kuehne+Nagel oraz DAF Trucks 

Polska będą partnerami logistycznymi 43. Maratonu Warszawskiego oraz 

15. Półmaratonu Warszawskiego, które odbędą się 26 września br. 

w Warszawie. Firmy będą odpowiedzialne za logistykę depozytów. 

Zawodnicy będą mogli zdeponować swoje rzeczy w specjalnie 

oznaczonych naczepach Kuehne+Nagel, które zostaną 

przetransportowane ciągnikami DAF Trucks Polska. Obie firmy zostały 

wybrane ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają na polskim rynku 

transportowym.   

 

„Misja Fundacji „Maraton Warszawski” dotycząca popularyzacji biegania 

jest spójna z wartościami pielęgnowanymi w Kuehne+Nagel. Wspieranie 

pracowników w realizacji ich sportowych ambicji jest nieodłącznym 

elementem naszej kultury organizacyjnej. Wierzymy, że równowaga 

pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pozwala naszym 

pracownikom na rozwój własnych pasji i samorealizację. Cieszymy się, że 

w tym roku możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu i wspierać logistykę 

tak prestiżowej imprezy” – komentuje Wojciech Sienicki, dyrektor 

zarządzający w polskim oddziale Kuehne+Nagel. 

 

„DAF Trucks Polska wspiera aktywność fizyczną jako niezwykle ważny 

element rozwoju w całościowym podejściu do zdrowia i wydajności 

ludzkiej. Są to elementy nierozerwalnie związane z filozofią firmy DAF, 

która ma ambicję pokonania dodatkowej mili, aby dostarczać właściwych 

rozwiązań transportowych dostosowanych do warunków pracy. Bycie 

najbliżej klienta i rynku wymaga dużej sprawności operacyjnej. Hart 

ducha i wytrwałość wykuwa się w efekcie realizacji osobistych ambicji 

podczas zdrowej rywalizacji sportowej, dlatego zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych do udziału w tych i kolejnych zmaganiach. Zapraszamy 

też do naszego stoiska przy Multimedialnym Parku Fontann, gdzie 
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przygotowaliśmy szereg atrakcji w tym pierwszą w Polsce publiczna 

prezentację Nowej Generacji Pojazdów DAF” – powiedział Mariusz 

Piszczek Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska. 

 

W Maratonie wystartuje 10 zawodników z Kuehne+Nagel oraz 

10 zawodników z firmy DAF Trucks Polska, a dziesiątki wolontariuszy 

wraz z rodzinami będą dopingować swoich kolegów i swoje koleżanki 

podczas ich sportowych wyczynów. Dodatkowo podczas całego dnia 

imprezy będzie można odwiedzić stoisko partnerów logistycznych 

w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.  

 

 

 

 
O Kuehne+Nagel 

Kuehne+Nagel zatrudnia ponad 74 000 pracowników w ponad 1400 lokalizacjach w 100 krajach i jest 

jedną z największych firm logistycznych na świecie. Swoją ugruntowaną pozycję na rynku 

zawdzięcza działalności związanej z logistyką morską, lotniczą, drogową i kontraktową, przy czym 

wyraźnie skupia się na zapewnieniu zintegrowanych informatycznych rozwiązań logistycznych.  

 

W Polsce działa od ponad 28 lat, świadcząc usługi w 25 lokalizacjach i zatrudniając ponad 

1 600 specjalistów. Więcej informacji na www.kuehne-nagel.pl.  

 
O DAF Trucks Polska 

DAF Trucks Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem DAF Trucks N.V., producenta pełnej gamy 

ciągników i podwozi pod zabudowę, oferując odpowiedni pojazd dla każdego zastosowania. DAF jest 

również czołowym dostawcą usług: kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, usług finansowych 

świadczonych przez PACCAR Financial, innowacyjnego systemu zarządzania flotą DAF Connect 

oraz najwyższej klasy systemu dystrybucji części zamiennych świadczonych przez PACCAR Parts. 

DAF Trucks N.V. ma zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland 

w Wielkiej Brytanii oraz w Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad 1000 dealerów i punktów serwisowych 

w Europie i poza nią.  

 

W Polsce autoryzowana sieć dealerów obejmuje 28 nowoczesnych serwisów rozmieszczonych przy 

najważniejszych węzłach transportowych. Więcej informacji na www.daftrucks.pl.  

 

 

http://www.kuehne-nagel.pl/
http://www.daftrucks.pl/

