
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARTYKUŁ PRASOWY 

Start programu transformacji „Schneider2025” 

Szeroko zakrojone zmiany w Grupie przedsiębiorstw Dr. Schneider 

 

Kronach-Neuses. Zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, kurczący się rynek, zwłaszcza w Europie, globalna 
presja cenowa, ale także przyczyny wewnętrzne wpłynęły na rozwój działalności Grupy Dr. Schneider. Dlatego 
uruchomiliśmy program zmian i transformacji "Schneider2025", dzięki któremu chcemy zapewnić konkurencyjność 
Grupy. Poczynione w ten sposób oszczędności mają być wykorzystane do stworzenia możliwości finansowych dla 
dalszych inwestycji, a tym samym do zaoferowania w przyszłości atrakcyjnych miejsc pracy.  
 
Na dobrym poziomie jest stan zamówień w Grupie przedsiębiorstw Dr. Schneider, jak również wykorzystanie mocy 
produkcyjnych w przyszłości. Możemy zaliczyć się do liderów innowacji w branży, a w przypadku niektórych 
produktów także do liderów technologii. Całe nasze zaangażowanie i poświęcenie opiera się na wartościach i 
tradycjach rodzinnego przedsiębiorstwa. Świadomi tej odpowiedzialności musimy stworzyć warunki, w których 
będziemy mogli zabezpieczyć naszą przyszłość, ponieważ nie jesteśmy jedynym graczem na rynku. Walka o 
pozostanie konkurencyjnym w branży motoryzacyjnej jest procesem ciągłej adaptacji. Grupa przedsiębiorstw Dr. 
Schneider musi i chce stawić temu czoła.  
 
Przyczyn tej zmiany jest wiele. Z jednej strony nasza branża znajduje się w samym środku przemian - napęd 
elektryczny wypiera spalinowy. Mimo że nie dotyczy nas to bezpośrednio, a nasze produkty nadal cieszą się 
popytem, musimy dostosować się do tego rozwoju pod względem technicznym i funkcjonalnym. 
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W międzyczasie pojawił się Covid-19. Z jego konsekwencjami wciąż boryka się nie tylko branża motoryzacyjna, 
ale cała gospodarka.  Lockdown doprowadził do znacznych strat w sprzedaży i przychodach w określonym czasie, 
natomiast po ponownym ożywieniu gospodarki wystąpiły niedobory materiałów i produktów elektronicznych, w 
tym przede wszystkim półprzewodników. Globalny łańcuch dostaw szwankuje aż do dziś. Nasze zakłady borykają 
się obecnie przede wszystkim z niestabilną ilością zamówień, gdzie o zmianach dowiadujemy się krótkoterminowo.  
 
Do tego dochodzą dramatycznie wysokie ceny surowców i energii, które znacznie zmniejszyły marże 
przedsiębiorstw. Według aktualnego stanu wiedzy, taka napięta sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym utrzyma 
się do 2025 roku.  
 
Negatywne skutki na rynkach zamówień i sprzedaży, a także problemy z industrializacją bardzo złożonych nowych 
projektów, doprowadziły do ujemnego wyniku za 2021 rok. Aby wyjść obronną ręką z tych perturbacji i 
jednocześnie dostosować się do podstawowych, strukturalnych zmian na rynkach i w branżach, Grupa 
przedsiębiorstw Dr. Schneider podda się procesowi zmian i transformacji .  
 
Celem programu "Schneider2025" jest to, aby ponownie stać się konkurencyjnym przedsiębiorstwem, stworzyć 
bazę dla wzrostu, który zagwarantuje nam zyski, oraz zaoferować naszym pracownikom pewne miejsca pracy.  
 
Aby osiągnąć ten cel, musimy dopasować nasze struktury, uprościć procesy, potrzebujemy również znacznie 
wydajniejszych przepływów w łańcuchu wartości w Grupie naszych przedsiębiorstw. We wszystkich obszarach 
musimy zredukować wydatki, a tam, gdzie to możliwe, musimy zmniejszyć koszty stałe.   
 
To siła innowacji jest gwarancją naszej przyszłości. Dlatego także w przyszłości będziemy inwestować w 
infrastrukturę techniczną, w cyfryzację i w obszar B&R.  W Neuses zainwestowaliśmy ponad 6 milionów euro w 
nowe centrum lakiernicze, a ponadto budujemy nowoczesne komórki produkcyjne dla innowacyjnego projektu. 
Natomiast w Polsce rozbudowujemy zakład w obszarze wtryskarni, lakierowani i montażu.   
 
Aby zwiększyć naszą konkurencyjność, musimy podjąć konieczne kroki, polegające na dopasowaniu struktur 
Grupy, optymalizacji procesów oraz redukcji kosztów. Konkretne rozwiązania i możliwe scenariusze 
opracowywane są obecnie we współpracy z zewnętrznymi ekspertami.   
 
Jedno możemy powiedzieć na pewno: Musimy liczyć się ze zmianami personalnymi. Jednak dołożymy wszelkich 
starań, aby dokonane zmiany były akceptowalne społecznie w najbardziej możliwy sposób.  Myślimy tu o różnych 
programach, m.in. o regulacjach związanych z wcześniejszą emeryturą.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pewne jest także to, że siedzibą główną pozostanie Kronach-Neuses. Tutaj też nadal będzie istniał nasz główny 
zakład produkcyjny.  Skupimy się tu na wysokiej jakości, złożonych produktach. Wszystkie aspekty związane z 
dizajnem, projektowaniem i technologią przyszłości będą opracowywane właśnie tutaj. I aby zabezpieczyć 
powyższe, musimy skupić się na większej efektywności i optymalizacji struktur  Przedsiębiorstwa.  
 
Rynki wzrostu dla naszych klientów, a więc i dla nas, będą w coraz większym stopniu znajdować się w Ameryce 
Północnej i Chinach.  Musimy i będziemy podążać w tym kierunku i docelowo rozbudujemy w tych miejscach 
nasze zakłady.  W tej chwili jednak koncentrujemy się na Europie wschodniej, a w szczególności na Polsce.  
 
Miejmy nadzieję, że już wiosną br. będziemy mogli przedstawić na forum konkretne działania w ramach 
programu „Schneider2025”, dzięki którym zapewnimy naszej Grupie przedsiębiorstw pewną i dobrą przyszłość. 
Wszystkie obszary Przedsiębiorstwa, których dotkną zmiany, jak również przedstawiciele pracowników zostaną 
szczegółowo wdrożeni w niezbędne działania.   
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Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider z siedzibą w Kronach-Neuses to wiodący producent najwyższej klasy elementów 
wyposażenia wnętrza samochodów: począwszy od innowacyjnych systemów nawiewowych, przez wysoce zintegrowane 
osłony, a skończywszy na złożonych modułach tablic rozdzielczych i konsol środkowych, jak również elementach z obszaru 
mechatroniki i elektroniki.  Jako strategiczny partner naszych klientów pracujemy nad inteligentnymi rozwiązaniami dla 
branży motoryzacyjnej przyszłości. Ponad 4000 pracowników zatrudnionych w ośmiu zakładach produkcyjnych w 
Niemczech, Chinach, Polsce, Hiszpanii i USA oraz w biurach sprzedaży na całym świecie, z pełnym zaangażowaniem 
realizuje projekty firmy dla firmy, zawsze kierując się hasłem: „Focus on Excellence“.  Nasze kompetencje jako dostawcy są 
kompleksowe – od najnowszych technologii w budowie maszyn i urządzeń poprzez zaawansowane technologie formowania 
wtryskowego i lakierowania aż po przyszłościowe technologie montażu i produkcję zintegrowanych podzespołów 
elektronicznych.  To dlatego mamy przyjemność pracować dla najbardziej znanych i cenionych marek samochodów, takich 
jak: BMW, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Jaguar/Land Rover, PSA, Renault, Toyota, Volvo jak i koncern VW.  
 
Na czele Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, która jako rodzinna firma założona została w 1927 r. przez Franza Schneidera 
seniora, stoją obecnie Thomas Stadelmann (CEO)), Malte Mornhart i  Stefan Knoll . 
 

Kontakt dla prasy:    
W przypadku dodatkowych pytan prosimy  o kontakt z: 

Dr. Schneider Unternehmensgruppe 
Ria Schuberth, Leiterin Kommunikation/Pressesprecherin 
Lindenstraße 10-12 
96317 Kronach-Neuses  |  Deutschland 
Nr tel.: +49 9261 968-1352 
E-Mail: ria.schuberth@dr-schneider.com 


