
 
 

 
 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców 

rozwiązań transportowych, którego roczna sprzedaż wynosi prawie 11 mld euro (2021). Portfolio produktów 

obejmuje samochody dostawcze, ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi dla 

transportu osobowego i towarowego. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do GRUPY TRATON 

i zatrudnia ponad 34 000 pracowników na całym świecie. 
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MAN Truck & Bus 

Dachauer Straße 667 

80995 München 

 

 

Pytania prosimy kierować do: 

Katarzyna Michta 

Telefon: +48 691 472 061 

Katarzyna.Michta@man.eu 

 

Marta Witkowska 

Telefon: +48 795 586 803 

Marta Witkowska@man.eu 

 

www.mantruckandbus.pl 
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MAN restrukturyzuje działalność autobusową 

 

• Utrzymująca się trudna sytuacja rynkowa i sprzedażowa 

wymusza dalszą restrukturyzację działalności 

autobusowej MAN 

• Kompleksowy pakiet działań podjętych w celu trwałej 

poprawy wyników 

• Plany zlikwidowania 860 miejsc pracy w polskim zakładzie 

w Starachowicach 

• Planowane oferty pracy dla pracowników w innych 

lokalizacjach firmy  

 
Firma MAN Truck & Bus SE przyjęła kompleksowy pakiet działań, mających 

na celu restrukturyzację działalności w obszarze autobusów. Sprzedaż w tym 

obszarze spadła z około 7 400 sztuk w 2019 roku do około  

4 600 sztuk w 2021 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku 

sprzedano około 2 800 autobusów. Ze względu na pogorszenie się ogólnej 

sytuacji gospodarczej, spowodowane wojną na Ukrainie i związany z tym 

wzrost kosztów materiałów i energii, w perspektywie krótko- i 

średnioterminowej nie można spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji 

rynkowej i sprzedażowej, a tym samym rozwoju działalności autobusowej. Z 

tych względów konieczne jest pilne dostosowanie struktury tego obszaru 

biznesowego.   

Do osiągnięcia celu został określony kompleksowy pakiet działań. Strona 

przychodowa ma być poprawiona za pomocą działań sprzedażowych.  

Oszczędności powstaną na skutek zmniejszenia kosztów materiałów, 

energii, produkcyjnych i rozwoju. Firma dąży również do obniżenia kosztów 

zatrudnienia w międzynarodowej strukturze produkcji w obszarze 

autobusów. 

Aby w dalszym ciągu móc elastycznie reagować na wymagania rynku, 

szczególnie w Europie, obie fabryki autobusów w Ankarze (Turcja) i 

Starachowicach (Polska) będą kontynuować produkcję. Będzie to jednak 
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wymagało dostosowania dziennych mocy produkcyjnych do aktualnego 

rozwoju sytuacji na rynku. 

„W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być 

produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych 

dwunastu" - wyjaśnia Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i 

logistyki w MAN Truck & Bus SE. „To planowane zmniejszenie mocy 

produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w 

Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz 

przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi." 

Podobnie jak w przeszłości MAN jest świadomy swojej odpowiedzialności 

społecznej i zamierza w ciągu najbliższych tygodni współpracować ze 

związkami zawodowymi, aby znaleźć realne rozwiązania dla firmy i 

pracowników w Starachowicach. Planowane jest między innymi 

zaoferowanie pracownikom dotkniętym restrukturyzacją zatrudnienia w sieci 

MAN, na przykład w fabryce samochodów ciężarowych w Krakowie lub 

zakładzie w Banovcach (Słowacja). 

 
Fot. Fabryka MAN Bus w Starachowicach  


