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Miesiąc na rejestrację do Konkursu Kierowców Scania 
 

Pierwsi kierowcy z Polski będą mogli zmierzyć się w regionalnych finałach 
Konkursu Kierowców Scania już 23 marca. Rejestracja do konkursu jest 
otwarta do końca lutego br. Główna nagroda w zawodach, to pojazd Scania 
nowej generacji! 
 
Serwisy Scania w Gliwicach i Bolesławcu to lokalizacje, w których zostaną 
przeprowadzone pierwsze 2 z 11 polskich finałów regionalnych Konkursu Kierowców 
Scania 2018 – 2019 (ang. Scania Driver Competitions – SDC). Wygrana w finale 
regionalnym umożliwia start w finale krajowym. Drugim sposobem zakwalifikowania 
się bezpośrednio do finału krajowego jest wykorzystanie aplikacji Scania Fleet 
Management. Polski finał Konkursu Kierowców Scania 2018 – 2019 odbędzie się  
11 maja w nowym serwisie Scania w Częstochowie. Partnerami wydarzenia są: 
Michelin Polska S.A., Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Wielton S.A., 
IRU, Komisja Europejska i Scania Finance Polska Sp. z o.o. 
 
Udział w zawodach mogą wziąć zawodowi kierowcy w każdym wieku, bez względu 
na markę pojazdu, którym jeżdżą. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy C+E. 
 
Zasady finałów regionalnych 
 
Polskie finały regionalne składają się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu, 
organizowanego w 11 lokalizacjach, na kierowców czeka test teoretyczny, 
weryfikujący ich wiedzę z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i zdrowia (pierwsza pomoc), 
zabezpieczenia ładunku oraz przepisów ruchu drogowego. Do drugiego etapu  
przechodzą uczestnicy z najlepszymi wynikami z testu teoretycznego. Będą oni mogli 
w tym samy dniu zaprezentować swoje umiejętności w praktyce. Testy praktyczne 
obejmują jazdę ekonomiczną i defensywną oraz jazdę na placu manewrowym. 
 

Mapa finałów regionalnych w Konkursie Kierowców Scania 2018 – 2019 
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Kwalifikacja poprzez aplikację Scania FMS 
 
Od marca br. do polskiego finału Konkursu Kierowców Scania można również 
zakwalifikować się z pominięciem dwuetapowych eliminacji krajowych, za pomocą 
aplikacji Scania FMS z pakietem Kontrola. Wybierając tę drogę, uczestnicy będą 
rywalizować o czołowe miejsca w rankingu na podstawie wyników stylu jazdy  
i osiągów, które monitoruje aplikacja FMS. Wyniki będą stale aktualizowane  
i publikowane w sieci.  
 
Nowa Scania do wygrania 
 
Konkursu Kierowców Scania to największe tego typu zawody na świecie. Bierze  
w nich udział ponad 350 tys. kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów  
z 30 krajów. Oprócz tytułu najlepszego kierowcy w Europie, zwycięzca będzie mógł 
zamówić pojazd Scania nowej generacji o wartości 100 tys. euro. Europejski finał 
SDC odbędzie się 25 maja 2019 r. w centrali Scania w Södertälje.  
 
Konkurs miał swoją premierę w 2003 roku, od tego czasu funkcjonował pod nazwą 
Young European Truck Driver. Tegoroczna edycja obędzie się pod zmienioną 
nazwą, ponadto w zawodach zniesiono limit wieku dla uczestników.  
 
Kierowca w centrum uwagi  
 
Konkurs Kierowców Scania wskazuje na kierowcę, jako kluczowy czynnik wpływający 
na gospodarkę, stan środowiska i bezpieczeństwo na drodze. Jego umiejętności są 
kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego, zrównoważonego i wydajnego transportu. 
W Konkursie Kierowców Scania nagradzani są przede wszystkim Ci kierowcy 
zawodowi, którzy prowadzą odpowiedzialnie. 
 
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Kierowców Scania 2018 – 2019 jest dostępny 
na stronie www.scania.pl.  
 

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2017 r. 

w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych i morskich. 

Wartość sprzedaży wyniosła wówczas niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała  

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce, Azji i Eurazji. Scania jest częścią koncernu TRATON AG. Więcej informacji 

jest dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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