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Dr Andreas Schenkel
nominowany
do tytułu
Osobowość Roku
Dr Andreas Schenkel, prezes Mercedes-Benz
Manufacturing Poland, został nominowany przez
Gazetę Wrocławską do tytułu „Osobowość Roku 2017”
w kategorii „Biznes” w powiecie jaworskim. Kapituła
doceniła go „za danie Jaworowi i regionowi impulsu
do rozwoju, za budowę fabryki i wkomponowanie się
w lokalną społeczność”. Głosami czytelników Andreas
Schenkel wygrał plebiscyt na poziomie powiatowym
i zakwalifikował się do ścisłego finału – walki o tytuł
„Osobowość Roku 2017 Dolnego Śląska”.

Ta nominacja to ogromne
wyróżnienie i miła
niespodzianka. Bardzo
dziękuję za wszystkie
Mercedes-Benz
oddane na mnie głosy!

Manufacturing Poland
na Facebooku
Od stycznia br. działa oficjalna strona Mercedes-Benz
Manufacturing Poland na portalu społecznościowym
Facebook. Funpage będzie informował m.in.
o postępach budowy fabryki silników MercedesBenz w Jaworze, prowadzonych rekrutacjach oraz
o lokalnych inicjatywach podejmowanych przez spółkę
MBMPL w regionie dolnośląskim. Zapraszamy do
śledzenia aktualności!
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Rozmowa z Patrickiem Walzem, szefem
projektu planowania i produkcji fabryki w Jaworze
z ramienia Daimler AG

Jakie zadania stoją przed Panem, jako
szefem projektu planowania i produkcji
fabryki w Jaworze?
Budowa fabryki Mercedes-Benz w Jaworze –
inwestycja typu „green field” – to bardzo kompleksowy
projekt. Jestem odpowiedzialny za całokształt
działań: pilnuję wyznaczonych celów, harmonogramu,
„spinam” wszystkie procesy. Budowa obiektu,
w którym znajdzie się tak zaawansowana technologia,
wymaga doskonałej znajomości powiązań pomiędzy
różnymi obszarami inwestycji, m.in. produkcją,
logistyką czy IT. Wszystkie procesy muszą być
idealnie zaplanowane i uruchamiane w odpowiedniej
kolejności. Mówiąc najprościej, mój zespół projektowy
jest odpowiedzialny za przygotowanie seryjnej
produkcji zaawansowanych technologicznie silników,
które – zgodnie z planem - zjadą z taśm produkcyjnych
już w 2019 r. Dbamy także o to, aby nowy zakład
spełniał wysokie standardy produkcji, obowiązujące
we wszystkich fabrykach Mercedes-Benz na świecie.

Jakie jest największe wyzwanie inwestycji
typu green field?
W Jaworze wszystko budujemy od podstaw, co
daje nam możliwość stworzenia efektywnej,
w stu procentach opartej na standardach koncernu
Daimler, fabryki. Nie chodzi tylko o prace budowlane
i infrastrukturalne – w nowej fabryce wdrażamy
przede wszystkim rewolucyjne rozwiązania
technologiczne Przemysłu 4.0. To wszystko wymaga
nie tylko pionierskiego podejścia i odpowiedniego
przygotowania merytorycznego, ale także zachowania
równowagi pomiędzy nowymi a sprawdzonymi
rozwiązaniami. Wyzwaniem jest uruchomienie
produkcji, skompletowanie kompetentnej załogi
i budowanie odpowiedniego „ducha zespołu”.
Cieszę się, że mam obok siebie doskonały zespół
specjalistów.

Z jakimi zadaniami zespół projektowy
zmierzy się w najbliższym czasie?
Weszliśmy w kolejny etap projektu – budowę
największej hali produkcyjno-montażowej. 5 lutego
postawiliśmy pierwsze elementy konstrukcyjne.
Budowa potrwa do jesieni, potem do budynku
zaczniemy sprowadzać maszyny i urządzenia
produkcyjne. Nasz zespół projektowy, wykonawcy
i podwykonawcy pracują pełną parą. Nie ma czasu
na relaks, bo zaraz potem stawiamy kolejną halę
produkcyjną, która musi być gotowa do zimy.

Jak układa się współpraca
z podwykonawcami? Jak Pan ocenia firmy
realizujące projekt?
Nasi polscy kontrahenci spełniają zarówno standardy
koncernu Daimler AG, jak i wszystkie normy
międzynarodowe. Dostajemy dokładnie taką jakość
usług, o jaką nam chodzi!

Dziękujemy za rozmowę.
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Budowa fabryki
silników Mercedes-Benz
w Jaworze „wychodzi
z ziemi”!
5 lutego na terenie budowy fabryki silników
Mercedes-Benz w Jaworze stanęła pierwsza z 650
podpór największej hali produkcyjno-montażowej.
Planowane ukończenie budowy obiektu „pod
klucz” to koniec tego roku. Za prace konstrukcyjne
odpowiedzialne jest konsorcjum firm STRABAG,
TKT Engineering i Elektromontaż-Poznań.
W nowo powstającej hali zamontowane zostaną
najnowocześniejsze, pracujące w systemie AGIPRO
linie obróbkowe i montażowe. Znajdą się tu również
stanowiska do testowania silników na zimno i gorąco,
powierzchnie logistyczne do konfekcjonowania
koszyków z częściami oraz moduł do wysyłki
gotowych produktów. W budynku odbywać się będzie
także przedmontaż podzespołów.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Budowa w liczbach
Prace budowlane 2017:
• Organizacja zaplecza biurowego
• Uruchomienie przyłącza elektrycznego
i wodociągowego
• Ogrodzenie zakładu oraz budowa infrastruktury
zewnętrznej dróg, parkingów i instalacji
podziemnych
• Wykonanie fundamentów hali nr 3
Wykorzystanie materiałów:
• Beton: 80 000 m³
• Asfalt: 22 500 m³
• Rury kanalizacyjne: 32 000 m
• Stal zbrojeniowa: 5 500 t
• Konstrukcja stalowa: 4 500 t
• Całkowite zużycie stali: 9 000 t (zużycie
porównywalne do konstrukcji ok. 1,25 wieży Eiffla)
• Długość wykonanego ogrodzenia fabryki: 2 750 m
Wykonawcy:
• Drees & Sommer / CMT (zarządzanie projektem)
• Spec-Bruk (przygotowanie placu budowy i prace
infrastrukturalne)
• Strabag (prace wstępne: przygotowanie linii
wodociągowych i energetycznych, budowa
dróg dojazdowych i infrastruktury technicznej,
utwardzanie dróg oraz budowa hali nr 3)
• Eiffage (fundamenty hali nr 3)
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200 osób
do końca 2018 roku!

Zgodnie z planem w jaworskiej fabryce silników
Mercedes-Benz powstanie ponad 500 nowych miejsc
pracy. Obecnie Mercedes-Benz Manufacturing
Poland, spółka powołana do budowy fabryki, zatrudnia
56 osób, z czego 54% to kobiety. Prawie 70 proc.
zatrudnionych osób to pracownicy z Polski, 30 proc.
stanowią oddelegowani pracownicy koncernu Daimler
AG. W tym roku pracę w MBMPL rozpoczną pierwsi
pracownicy działów produkcyjnych.

54%

56
Zatrudnienie - stan luty 2018

Gdzie szukać ofert:
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera,
www.pracuj.pl,
www.invest-park.com.pl,
www.lsse.eu,
strony lokalne:
Gmina Jawor, Powiat Jawor, Urząd Pracy Jawor

70%
30%
Daimler AG

Management team MBMPL

Aleksandra Łukasiak

Ewa Korwek

Frederik Strauss

Paul Schwarzmaier

CFO

dr Andreas Schenkel
CEO

dyrektor ds. logistyki

dyrektor HR

dyrektor ds. zakupów

Thomas Kaiser

Andreas Zawesky

dr Ewa Łabno-Falęcka

Harry Slobodic

dyrektor montażu
i utrzymania ruchu

dyrektor komunikacji marketingowej
i relacji zewnętrznych

dyrektor ds. jakości

dyrektor ds. IT
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Multimedialna sala
w Muzeum
Regionalnym w Jaworze

O jaworskiej fabryce
i Przemyśle 4.0
ze studentami…
9 stycznia br. na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym
Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbył się wykład na
temat nowo powstającej fabryce silników Mercedes-Benz
w Jaworze. Załoga firmy opowiadała o ultranowoczesnych
rozwiązaniach, na których oparte będą przyszłe procesy
produkcyjne. Spotkanie przyciągnęło ok. 150 studentów
kierunków: budowa maszyn i pojazdów oraz inżynieria
odnawialnych źródeł energii, a także uczniów legnickiego
Technikum Samochodowego, dla których spółka
Mercedes-Benz Manufacturing Poland opracowuje
program praktyk i staży. Styczniowy wykład to początek
długofalowej współpracy Mercedes-Benz Manufacturing
Poland z Wydziałem Techniczno-Przyrodniczym
Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Muzeum Regionalne ma nową salę multimedialną!
Została wyremontowana i wyposażona przez
Mercedes-Benz Manufacturing Poland we współpracy
Miasta Jawora. Pomieszczenie ma 85 m2, jest wyposażone
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, a przestrzeń w łatwy
sposób można dostosować do różnego rodzaju wydarzeń
– wystaw, warsztatów i konferencji – oraz liczby ich
uczestników. Sali nadano imię Berthy Benz, żony Carla
Benza, pierwszej automobilistki na świecie.

… i lokalnymi
przedsiębiorcami
Informacjami o obecnym statusie i harmonogramie
prac budowlanych oraz planach dotyczących
uruchomienia produkcji, przedstawiciele
spółki MBMPL podzielili się także z lokalnymi
przedsiębiorcami. Spotkali się 2 lutego w sali im.
Berthy Benz w Muzeum Regionalnym w Jaworze.
Gospodarzami spotkania byli: dr Andreas Schenkel,
CEO MBMPL, oraz Dorota Szczęśniewska, prezeska
Związku Pracodawców Ziemi Jaworskiej.

NEWSLETTER | WYDANIE 4 | LUTY 2018

EDUKACJA | 7

Nagrody w jaworskiej
edycji konkursu
„Eko Gwiazda 2017”
rozdane!
2 lutego br. wręczono nagrody w konkursie „Eko
Gwiazda 2017/edycja Jawor”. Zwycięzcami pierwszej
edycji konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy –
Wiktoria Kulik i Marcin Wojtaś, którzy pod opieką Pani
Grażyny Maciak przygotowali film pt. „Ekologiczna
strona mocy”. Główną nagrodą w konkursie była
weekendowa wycieczka do Muzeum Mercedes-Benz
w Stuttgarcie. Pozostali finaliści otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a wszystkie wyróżnione w konkursie szkoły
specjalne pojemniki do gromadzenia zużytych baterii.
Więcej informacji o konkursie i finalistach: https://
ekogwiazda.pl/jawor/

Bezpieczna droga
do szkoły z Mercedes-Benz
Manufacturing Poland
W jaworskim Muzeum Regionalnym regularnie
odbywają się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa
drogowego – wspólny projekt Powiatowej Komendy
Policji w Jaworze oraz Mercedes–Benz Manufacturing
Poland. Tym razem dzieciaki z trzeciej klasy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze spotkały się
z aspirantem Józefem Kolankiem oraz Katarzyną
Doszczak-Fuławksą. Zajęcia dla dzieci to pogadanki na
temat bezpieczeństwa, film animowany „Bezpieczna
szkoła w strefie Schengen”, interaktywne zabawy
i zgadywanki oraz prezentacje innowacyjnych systemów
bezpieczeństwa stosowanych w samochodach. Po
warsztatach dzieciaki otrzymały opaski odblaskowe
oraz materiały dydaktyczne ufundowane przez
Mercedes–Benz Manufacturing Poland.
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Mercedes na podium
2,3 mln

800 tys.

16,8 tys.

Miniony rok był dla Mercedes-Benz najlepszym rokiem
w historii pod względem wyników sprzedaży. W 2017 r.
na całym świecie sprzedano blisko 2,3 mln pojazdów
spod znaku gwiazdy (wzrost o 9,9% w stosunku
do 2016 r.). Doskonały wynik pozwolił na zajęcie,
drugi rok z rzędu, pierwszego miejsca w przemyśle
motoryzacyjnym pod względem sprzedaży
samochodów osobowych wśród marek premium.
W Polsce sprzedano blisko 16,8 tys. samochodów
osobowych Mercedes-Benz (+42,4%!).

Rewolucja w kokpicie

Kompaktowy luksus

Podczas targów elektroniki użytkowej CES
w Las Vegas w styczniu 2018 r. Mercedes-Benz
zaprezentował zupełnie nowy, intuicyjny i inteligentny
system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User
Experience – doświadczenie użytkownika MercedesBenz). System wyróżnia się unikalną cechą: dzięki
sztucznej inteligencji ma zdolność uczenia się. Można
go indywidualizować i dopasowywać do preferencji
danego użytkownika. Jego seryjna produkcja ruszy
wiosną br. wraz z premierą nowej Klasy A.

Nowy Mercedes-Benz Klasy A – młodzieńczy
i dynamiczny jak zawsze, dorosły i komfortowy jak
nigdy. Model oferuje liczne funkcje zarezerwowane
wcześniej dla aut luksusowych: w określonych
sytuacjach potrafi poruszać się częściowo
autonomicznie, jest wyposażony w najnowszy system
multimedialny MBUX, a na życzenie także m.in.
w reflektory MULTIBEAM LED. Wszystkie wersje
najnowszej Klasy A są napędzane przez nowe,
wydajne silniki benzynowe oraz wysokoprężne.
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Autonomiczna jazda
coraz bliżej!
W ramach trasy Intelligent World Drive MercedesBenz testował zautomatyzowane jazdy na terenie
USA. Projekt wystartował we wrześniu 2017 r.,
odbywał się na pięciu kontynentach, a jego celem było
zgromadzenie globalnych doświadczeń w realnych
warunkach drogowych – tak, by w przyszłości systemy
zautomatyzowanej jazdy można było przystosowywać
do ruchu w danym kraju oraz zwyczajów użytkownika.
W trakcie finałowego etapu Mercedes-Benz Intelligent
World Drive w Kalifornii oraz Nevadzie pojazd testowy
– bazujący na seryjnej limuzynie Klasy S – zgromadził
cenne, charakterystyczne dla USA informacje
przydatne przy opracowywaniu kolejnych systemów
wspomagających.

Nagroda dla Cascadii
Freightliner Cascadia nagrodzony statuetką Good
Design Awards w kategorii „Transport”. Jury doceniło
zarówno funkcjonalność, jak i atrakcyjny wygląd
kabiny. Nagroda przyznawana jest od 1950 roku za
najlepszy design spośród produktów odnoszących
największe sukcesy sprzedażowe na świecie.
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Hamburg
Berlin

Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Berlin
Najstarsza, działająca od 1902 r. fabryka koncernu
Daimler AG jest obecnie jednym z najważniejszych
pracodawców w przemyśle regionu berlińskobrandenburskiego. Zakład specjalizuje się
w projektowaniu i produkcji najnowocześniejszych
podzespołów oraz produkcji silników. W portfolio
fabryki znajduje się m.in. innowacyjny układ rozrządu
CAMTRONIC.

Hamburg
Zakład Mercedes-Benz w Hamburgu odpowiada za
projektowanie i produkcję osi i ich elementów, kolumn
kierowniczych, podzespołów układu wydechowego,
elementów strukturalnych lekkich konstrukcji oraz
podzespołów do napędów elektrycznych.
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…jak powstał koncern
Daimler AG?
W latach 80. i 90. XIX wieku dwaj wizjonerzy
motoryzacji – Carl Benz i Gottlieb Daimler – rozwijali
swoje firmy niezależnie w Mannheim i w Stuttgarcie.
W 1924 r., by sprostać konkurencji, połączyli siły
i utworzyli syndykat. W czerwcu 1926 roku, 40 lat po
wynalezieniu samochodu, powstał koncern DaimlerBenz AG, w 2007 r. przemianowany na Daimler AG.

1926

…co to jest
„zegar stojący”?
To skonstruowany przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma
Maybacha pierwszy silnik szybkobieżny, który osiągał
moc 1,1 KM przy 650 obr./min. Dzięki kompaktowym
rozmiarom i małej masie (92 kg) znalazł zastosowanie
w pierwszych pojazdach kołowych: motocyklu (1885)
oraz czterokołowym powozie (1886). Silnik trafił
także do jednostki pływającej, której próba odbyła
się na rzece Neckar w 1886 roku, a dwa lata później
do zbudowanej dla kanclerza Ottona von Bismarcka
łodzi motorowej Marie. Silnik konstruowano w latach
1883‒1884, a opatentowany został 3 kwietnia 1885
roku.

…kto opatentował
pierwszy automobil
na świecie?
Carl Benz i Gottlieb Daimler zbudowali swoje pojazdy
niezależnie w tym samym czasie, jednak to Benz – 29
stycznia 1886 r. – opatentował trójkołowiec. Pojazd
z silnikiem leżącym o mocy 0,75 KM, który rozwijał
prędkość 12 km/h. Dokument patentowy DRP 37435
jest uznawany za świadectwo narodzin samochodu
i trafił na listę Pamięci Świata UNESCO w 2011 roku,
na 125-lecie motoryzacji.

Kontakt z redakcją:
Renata Dworak e-mail: mbmpl@kawalekswiata.pl
Ewa Łabno-Falęcka e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com

