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Kolejna inwestycja
koncernu Daimler AG
w Polsce: fabryka baterii
elektrycznych w Jaworze
Mercedes-Benz Cars zbuduje fabrykę baterii do aut
elektrycznych w Jaworze. Inwestycja została oficjalnie
ogłoszona 22 stycznia 2019 r., podczas spotkania Markusa Schäfera, członka zarządu ds. produkcji i łańcucha
dostaw Mercedes-Benz Cars z Premierem Mateuszem
Morawieckim.
Produkcja w nowej fabryce baterii w Jaworze ruszy na
początku kolejnej dekady. Zakład powstanie tuż obok budowanej fabryki silników do pojazdów konwencjonalnych
i hybrydowych. Zatrudnienie znajdzie tu ponad 300 osób.
Wzorem pierwszej jaworskiej fabryki Mercedes-Benz, fabryka baterii będzie zaopatrywana w energię odnawialną,
neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Tym
samym w Jaworze powstaną jedne z pierwszych bezemisyjnych zakładów Mercedesa na świecie.
Łącznie, w globalną sieć produkcji baterii elektrycznych
Daimler inwestuje ponad miliard euro. Do 2022 r. koncern zapowiada elektryfikację całego portfolio Mercedesa i wprowadzenie różnych wersji aut z napędem
elektrycznym w każdym segmencie pojazdów.

9 fabryk, 7 lokalizacji, 3 kontynenty
• Fabryka baterii w Jaworze będzie dziewiątym zakładem produkcji w globalnej sieci
Mercedes-Benz Cars.
• W Kamenz (Niemcy) produkcja akumulatorów
zaczęła się w 2012 r. Obecnie budowana jest
tu druga fabryka, w której produkcja seryjna
rozpocznie się wiosną 2019 r.
• Kolejna fabryka baterii planowana jest także w niemieckim zakładzie Mercedes-Benz
w Untertürkheim, skąd trafią one do fabryk
w Brühl i Hedelfingen.
• Daimler i jego partner BAIC budują fabrykę
akumulatorów w istniejącym zakładzie produkcji aut w Yizhuang Industrial Park w Pekinie
(Chiny).
• Budowa kolejnej fabryki baterii rozpoczęła się w pobliżu fabryki Mercedes-Benz
w Tuscaloosa (USA).
• Wraz z lokalnym partnerem Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP), Mercedes-Benz
Cars buduje zakład produkcji akumulatorów
w Bangkoku (Tajlandia).
• Nowa fabryka akumulatorów powstaje też
w fabryce Mercedesa w Sindelfingen.
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Pierwsze silniki
„made in Jawor”
już w połowie roku
Prace na budowie fabryki silników Mercedes-Benz
w Jaworze idą zgodnie z planem. Trwa wykańczanie
i wyposażanie największej hali montażowo-produkcyjnej – w pierwszej kolejności instalowane są elementy
linii montażowej dla silników diesla, m.in. urządzenia
firmy Kiener, Siemens i Fröhlich. Równolegle powstają pozostałe budynki, w tym kantyna i centrum
energetyczne, gdzie zostaną zamontowane instalacje
odpowiedzialne za elektryczność, wodę i ogrzewanie
w całym kompleksie. Prace zakończą się w pierwszym
kwartale 2019 r.

Czy wiesz, że…
• całkowita powierzchnia produkcyjna jaworskiej
fabryki wyniesie 180 tys. m2, co można porównać do 72 boisk piłkarskich
• budowa największej hali produkcyjnej pochłonęła aż 9 tys. ton stali, czyli więcej niż wykorzystano do budowy paryskiej wieży Eiffla.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim
Firma cmT, która kieruje budową fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze, zdobyła I nagrodę w kategorii
„Budownictwo Przemysłowe” konkursu „Buduj Bezpiecznie 2018”, organizowanego przez Państwową Inspekcję
Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.
Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, a także
promowanie firm zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.
Indywidualną nagrodę za pełnioną funkcję odebrał
reprezentujący spółkę Tomasz Koncewicz, Koordynator
BHP na budowie jaworskiego zakładu. Wyróżnienia wręczono 19 grudnia 2018 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
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Przejrzystość to
podstawa produkcji
Rozmowa z Hrvoje
Vukoja, który w MBMPL
odpowiada za MPS,
czyli system produkcyjny
Mercedes-Benz.
Jak długo jest Pan związany z Mercedes-Benz?
W koncernie Daimler pracuję już od 20 lat. Pierwszych 10 spędziłem pełniąc rozmaite funkcje
związane z produkcją maszyn, przekładni i osi.
Przygodę z doskonaleniem procesów rozpocząłem
w 2010 r. Od 6 lat pracuję jako ekspert MPS i doradzam kadrze kierowniczej zarządzającej fabrykami wchodzącymi w skład sieci Mercedes-Benz
Cars. Teraz trafiłem do Jawora, z czego bardzo się
cieszę.
Co to znaczy MPS i czym jest doskonalenie
procesów?
MPS (ang. Mercedes-Benz Production System) to
standardy, na których oparta jest produkcja w naszych fabrykach. Mówiąc najprościej, jest to zbiór
zasad, które obejmują wszystkie procesy, także
administracyjne, które są potrzebne do produkcji
samochodu czy silnika. Wszystkie zakłady produkcyjne mają swoje procedury, MPS to nasz autorski
system – opisuje „jak robi to Mercedes-Benz”. Co
nam to daje? Pozwala projektować procesy biznesowe w sposób holistyczny i spójny oraz ciągle je
ulepszać i doskonalić.
MPS i doskonalenie procesów to bardzo istotny element działalności fabryki. Celem naszego
koncernu jest dostarczanie klientom odpowiedniej
liczby silników o określonej jakości. Zarządzanie
poprawą zapewnia wydajność i trwałość, czyli
pomaga tworzyć dojrzały system produkcyjny.
A żeby osiągnąć pożądany poziom dojrzałości,
musi istnieć kompetentne, zmotywowane biuro
MPS. Pełnimy zatem bardzo ważną rolę w naszym
koncernie, ponieważ dbamy o to, by nasze produkty były wyjątkowe, a Mercedes mógł utrzymać
pozycję rynkowego lidera.
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Jak zorganizowane jest biuro MPS w jaworskiej fabryce?
Jesteśmy obecnie w trakcie budowania zespołu
w Jaworze, który w 2019 roku powinien liczyć 14
osób. Zwyczajowo Biuro MPS składa się ze specjalistów ds. ciągłego doskonalenia, zajmujących
się zarządzaniem poprawą procesów oraz ekspertów MPS. Na początku wszyscy muszą ukończyć
międzynarodowe szkolenie i zdać egzamin końcowy. Specjalizacja continuous improvement (ciągłe
doskonalenie) trwa 3 miesiące, ekspertem MPS
zostaje się dopiero po 18 miesiącach nauki. Szkolenie organizowane jest we współpracy z uniwersytetem w Niemczech. Obecnie w trakcie szkolenia na
stanowisko specjalistów ds. ciągłego doskonalenia
w Jaworze są 2 osoby. Tegoroczne warsztaty odbywały się w Chinach i USA. Kolejnych 2 pracowników rozpocznie proces edukacji w styczniu.
Jak jest rola Waszego Biura na tym etapie
projektu?
W tej chwili najważniejsze jest wyszkolenie przyszłych specjalistów Biura MPS. Ale nie tylko.
Zajmujemy się także planowaniem i wdrażaniem
programu szkoleń dla przyszłej załogi fabryki.
Warsztaty będą wspierać szybką i prostą implementację ulepszeń. Ich celem jest to, aby pracownicy wspierali produkcję realizując zgłaszane
rozwiązania.

Oprócz zarządzania poprawą nasz zespół będzie
również odpowiedzialny za system PRISMA. Tu
także musimy wyszkolić specjalistę.
Co to jest PRISMA?
PRISMA – aplikacja do monitorowania i gromadzenia danych o maszynach i urządzeniach produkcyjnych – to podstawa przejrzystej produkcji. Celem
systemu jest wspieranie procesów produkcyjnych
i optymalizowanie ich poprzez przechwytywanie,
przetwarzanie i analizowanie danych eksploatacyjnych, takich jak np. ilość i przyczyny zakłóceń,
stan pracy, czas cykli.
Dlaczego przejrzystość jest tak istotna?
Potrzebujemy przejrzystości, aby stale udoskonalać wszystkie procesy. Tylko wtedy można wprowadzić odpowiednie środki zaradcze i odpowiednio je
uszeregować. PRISMA bardzo ułatwia to zadanie,
bo zdecydowanie skraca czas potrzebny na wyciąganie wniosków z uzyskanych danych. Ponieważ
nasze urządzenia i maszyny stają się coraz nowocześniejsze i coraz bardziej złożone, potrzeba
bardzo dużo wysiłku, aby przeprowadzić szczegółową analizę. PRISMA robi to bardzo dokładnie za
pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Tu istotny
jest oczywiście prawidłowy poziom danych i raportowania. Zadba o to nasz zespół.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Przemysł i technologie to przyszłość!
Choć mają różne życiorysy, doświadczenia i kompetencje – łączy je jedno. Wiara w to, że znalazły się we
właściwym czasie i we właściwym miejscu. Dlaczego?
Bo chcą być blisko najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych i mieć wpływ na to jak zmienia się
branża przemysłowa i – szerzej – codzienne życie każdego z nas. Wierzą także, że dzięki jaworskiej fabryce
idea Przemysłu 4.0, która łączy najnowsze technologie z dbałością o środowisko naturalne, rozprzestrzeni
się w całym regionie. – Te rozwiązania zachwycają
swoją innowacyjnością, stopniem zaawansowania oraz
dbałością o szczegóły w zakresie bezpieczeństwa –
przekonują.
Fabryka zapewnia ciągły rozwój
Nie boją się branży przemysłowej. Wręcz przeciwnie,
są zgodne, że nowoczesne fabryki to miejsce, w którym można nie tylko pracować, ale przede wszystkim – dzięki dostępowi do nowoczesnej technologii
– rozwijać swoje umiejętności. To także zupełnie inne
standardy pracy. Jak przekonują: Dzięki elastycznemu środowisku pracy, nowoczesnym udogodnieniom
w aranżacji przestrzeni biurowych, które zwiększają
kreatywność, produktywność. Odczuwa się również
zmianę podejścia do organizacji pracy, poczucie
autonomii stanowi podstawę do swobodnego prezentowania własnych rozwiązań i daje poczucie satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Kobiety to kompetencje i pozytywna energia

czyli kobieca energia
MBMPL
Menedżerki, brygadzistki, specjalistki, asystentki.
Humanistki i inżynierki. Pracują w działach IT, finansowym, komunikacji, HR, logistyki, produkcji.
Lubią podróże, snowboard, teatr ognia i szycie na
maszynie, a do jaworskiej fabryki dojeżdżają z Lubina, Wrocławia czy Jeleniej Góry. 58 mądrych,
odważnych, pełnych pasji i ciekawych świata
kobiet MBMPL. Jak czują się w jednej z najnowocześniejszych fabryk na świecie?

A co wnoszą do jaworskiej fabryki? Kompetencje,
odpowiedzialność, pracowitość, dokładność, entuzjazm i pozytywną energię. – Kobiety mają inny punkt
widzenia, a dzięki kreatywności potrafią działać wbrew
utartym schematom. Świeże spojrzenie kobiet na
technologię sprzyja innowacjom i dalszemu postępowi
w branży technicznej – mówią. Za swój atut uważają także empatię. – Kobiety bardzo zwracają uwagę
na emocje i interakcje międzyludzkie, dzięki czemu
można pracować bardziej zespołowo i lepiej się w tych
zespołach „dogadywać”. Poza tym, jesteśmy świetnymi
organizatorkami pracy i charakteryzuje nas olbrzymia
precyzja w wykonywanych zadaniach – dodają. Jednym
słowem, profesjonalne podejście i całe zaangażowane
w pracę serce!
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Przemysł 4.0 potrzebuje kobiet
Moim zdaniem, w tzw. „ciężkich”, technicznych
branżach pracują kobiety, które lubią podnosić
sobie poprzeczkę i nie mają umiaru w zdobywaniu wiedzy. Kobiety, które lubią się uczyć i wciąż
poszerzać swoje horyzonty. Nasza obecność
wpływa także pozytywnie na atmosferę w pracy.
Sandra Foryś
Brygadzistka Produkcji

Zawsze interesowałam się techniką. W mojej
rodzinie bardzo często były poruszane różne
zagadnienia motoryzacyjne, bo zarówno dziadek,
jak i ojciec pracują w branży automotive. Można
powiedzieć, że ta branża była dla mnie naturalnym wyborem. Praca w fabryce i to w momencie jej powstawania, pozwala być twórczym
i zdobywać cenne doświadczenia. Cieszę się, że
wiedzę zdobytą na studiach mogę zastosować
w praktyce właśnie tutaj.

że warto się nie bać i podejmować wyzwanie pracy
w nowoczesnej fabryce, bo to daje możliwość rozwoju
i ogromnej satysfakcji. Czuję się tu doceniona jako
inżynier, ale również jako mama małego dziecka.
Emilia Guzikowska
Acoustics Engineer

Magdalena Piotrowska
Engineering

Jak czuję się w nowoczesnej fabryce? Świetnie!
Skala inwestycji jest olbrzymia, przez co fascynująca. Przebywanie w otoczeniu nowoczesnych,
innowacyjnych rozwiązań i procesów inspiruje.
Pracując blisko najnowszej techniki rozwijamy
się nie tylko zawodowo, ale także poszerzamy
własne horyzonty. Ale nowoczesna fabryka to
przede wszystkim jej załoga. Atmosferę tu budują wyjątkowe osoby.
Patrycja Piątkiewicz
Specialist for administrative support
PT/MMP

Cieszę się, że mogę pracować w tak nowoczesnej fabryce jaką będzie ta w Jaworze i że moja
płeć nie jest żadnym ograniczeniem. Myślę,

Warto się rozwijać, poznawać najnowsze technologie,
nawet jeśli się nie jest z branży technicznej czy produkcyjnej jak na przykład ja. Pracując gdzie indziej nie
miałabym możliwości oglądania pracy robota współpracującego z człowiekiem, a w takiej firmie jak nasza jest
to możliwe!
Marlena Biadała – Domino
Executive Assistant to CEO

Uczenie się nowych technologii to doskonała możliwość rozwoju osobistego, ale także szansa wzięcia aktywnego udziału w epoce zmian – fabryka 4.0 stanowi
kreatywną przestrzeń, w której nie ma ograniczeń dla
innowacyjnych rozwiązań. To dobry krok żeby zabezpieczyć swoją przyszłość.
Dagmara Pytel
Inbound Freight Logistics Specialist
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Praca w MBMPL to dla mnie mieszanka ekscytacji i dumy z bycia częścią czegoś ważnego.
Czegoś, co zbliża nas do przyszłości. Nie ma
lepszego miejsca na rozwój niż taka fabryka. To
ogromna szansa na codzienne obcowanie z zaawansowanymi technologiami. Potrzebujemy ich,
aby nasza praca była lepsza, szybsza i bardziej
wydajna.
Natalia Pińczuk
Complaint Management Specialist

W MBMPL czuję się świetnie, atmosfera jest
bardzo przyjazna, a podejście do pracy bardzo
profesjonalne, co jest dla mnie bardzo ważne.
Nowe technologie? Umożliwiają nam szybsze
i łatwiejsze wykonywanie pracy. Korzystając
z nowoczesnych systemów i procesów można poszerzać wiedzę w zrozumiały i przyjemny sposób.
Sandra Buryś
Continuous Improvement Specialist

Ogrom inwestycji w Jaworze jest imponujący, podoba mi się też koncepcja „paperless company”,
stawiająca na dbałość o środowisko. Praca w fabryce? Myślę, że motoryzacja jest dla każdego.
Wspieramy branżę swoją dokładnością, dbałością
o detale i niezastąpioną kobiecą intuicją!
Urszula Roszko
Specjalista ds. administracyjno-księgowych

Chociaż sama fabryka jeszcze nie funkcjonuje,
dzięki pracy w MBMPL można doświadczyć czym
tak naprawdę jest Przemysł 4.0. Najnowsze
technologie połączone z dbaniem o środowisko
naturalne to najlepsza rewolucja przemysłowa.
Im bardziej dbamy o nasze otoczenie, tym reprezentujemy wyższy poziom społeczeństwa.
Monika Bogucka
Junior Project Management Specialist

Andreas Schenkel
nominowany do tytułu
Osobowość Roku 2018
Gazety Wrocławskiej
Redakcja Gazety Wrocławskiej nominowała CEO
Mercedes-Benz Manufacturing Poland w kategorii
Biznes w powiecie jaworskim. Kapituła doceniła „sukcesy zawodowe i wkład w życie lokalnej społeczności
dr Andreasa Schenkela, a w szczególności budowę
fabryki pod Jaworem i stworzenie setek miejsc pracy”.

W zespole MBMPL jest
już 243 pracowników
W styczniu w spółce rozpoczęło pracę 50 nowych
osób. Powiększyły się m.in. działy: IT, HR, prawny,
finansowy i MPS (Mercedes-Benz Production System).
Obecnie otwartych jest ponad 20 rekrutacji, w tym
głównie na stanowiska związane z produkcją. Wszystkie oferty publikowane są na stronie: www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera. Trwa także kampania
informacyjna w samym Jaworze, w której wykorzystano billboardy i miejskie autobusy.
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MBMPL dołączył do
Mercedes i 9924
Konfederacji Lewiatan serduszka WOŚP
Lewiatan to polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. W 60 związkach regionalnych i branżowych
skupia ponad 4 tys. firm zatrudniających w sumie
ponad 1 mln osób. Organizacja jest członkiem Rady
Dialogu Społecznego oraz BusinessEurope – rzecznika
przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji
UE. Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej, zrzeszający przedsiębiorców z terenu Powiatu Jaworskiego
także jest członkiem organizacji Lewiatan.

MBMPL włączył się w 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W finałową niedzielę na jaworskim
rynku stanął biały Mercedes Klasy A, a jaworzanie
mogli obsypać samochód serduszkami WOŚP. Za
każde przyklejone serce MBMPL zobowiązał się do
przekazania 1 zł dla WOŚP. Jak bardzo hojni byli Jaworzanie? Na Mercedesa przyklejono 9924 serduszka!
Zgodnie z obietnicą, MBMPL przekazał WOŚP obiecaną kwotę. Dla równego rachunku – 10 tys. zł. Spółka
przekazała także na potrzeby akcji gadżety z trójramienną gwiazdą.
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Wspólne świętowanie
na Rynku w Jaworze
Słodkie pierniki, grzane wino, regionalne produkty
spożywcze od lokalnych dostawców – spółka MBMPL
już po raz trzeci włączyła się w doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoisku MBMPL przygotowano wiele
atrakcji: był nowy „wóz” świętego Mikołaja, warsztaty
tworzenia ozdób świątecznych oraz warsztaty piernikarskie przygotowane we współpracy z Muzeum

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Regionalnym w Jaworze. Jak zwykle nie zabrakło elementu kulinarnej tradycji niemieckiej – precli. Dużym
powodzeniem cieszyły się także rozmowy na temat
możliwości zatrudnienia w jaworskiej fabryce, prowadzone we współpracy z firmą Randstad. Najwięcej
emocji budziły jednak pachnące lasem prezenty od
Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Codziennie,
przez trzy dni wydarzenia, o wyznaczonej godzinie na
stoisku MBMPL można było odebrać choinkę – wystarczyło odwiedzić w grudniu Muzeum Regionalne
w Jaworze i zachować bilet lub paragon. W sumie do
mieszkańców regionu powędrowało 150 drzewek!
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Pracownicy MBMPL
lubią pomagać!
Pracownicy MBMPL chętnie angażują się w akcje
charytatywne i pomaganie innym. W grudniu dołożyli oni swoją cegiełkę do tej „góry dobra”, jaką jest
akcja Szlachetna Paczka. Zespół MBMPL przygotował
paczki dla dwóch rodzin – znalazły się w nich m.in. artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki, artykuły
szkolne, a także tablet i laptop. Co ważne, udało się
zaspokoić wszystkie zgłoszone przez rodziny potrzeby.
To nie wszystko! W styczniu drużyna MBMPL pobiegła
w jaworskiej edycji projektu „Policz się z cukrzycą”,
który odbył się w ramach tegorocznego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trasa liczyła ok. 3 km,
a cały dochód został przeznaczony na zakup pomp
insulinowych dla kobiet w ciąży.

Niemiecki z Melanie
Schenkel
Der Heiligabend – wigilia, die Rübensuppe – barszcz
czerwony, das Geschenk – prezent, die Oblate teilen
– dzielenie się opłatkiem. Święta Bożego Narodzenia
były głównym tematem lekcji języka niemieckiego
dla uczniów 7 i 8 klas Szkoły Podstawowej w Męcince. Zajęcia – już po raz kolejny – prowadziła Melanie
Schenkel, żona CEO Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. Lekcja była świetną okazją do porównania
tradycji i obrzędów w Polsce i w Niemczech.
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Mechatronika 4.0 w Jaworze
Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina,
która łączy w sobie wiedzę i umiejętności z pięciu
prężnie rozwijających się obszarów: mechaniki,
elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki.
Nowo tworzona klasa pod patronatem MBMPL
pozwoli na dostęp do najnowocześniejszego programu szkoleń w tym kierunku. Wśród planowanych przedmiotów znajdą się m.in. elektrotechnika
i elektronika, technologie i konstrukcje mechaniczne, pneumatyka i hydraulika, urządzenia
i systemy mechatroniczne, pomiary w układach
elektrycznych i elektronicznych, techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne, wykonywanie
pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki oraz
projektowanie i programowanie w mechatronice.

Mechatronik –
zawód z przyszłością!
MBMPL we współpracy z Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
otwiera zawodową klasę patronacką o kierunku Technik Mechatronik. W grudniu list intencyjny w tej sprawie podpisali: Aneta Kucharzyk, Starościna Powiatu
Jaworskiego, Lucyna Buczkowska, Dyrektorka PCKZiU
oraz dr Andreas Schenkel, CEO MBMPL.
Klasa rozpocznie działalność w roku szkolnym
2019/2020. Obecnie pomiędzy Centrum, a działem
produkcji MBMPL dopracowywane są szczegóły
trzyletniego programu nauczania oraz profil zawodowy
absolwenta. Zajęcia praktyczne będą odbywać się
w jaworskiej fabryce pod okiem specjalistów MBMPL
oraz w pracowniach PCKZiU, które spółka doposaży
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wszystko po to, by

wykształcić pracowników produkcji, którzy sprawnie
obsłużą nowoczesne, sterowane i zarządzane komputerowo urządzenia mechaniczne wykorzystywane
w Przemyśle 4.0.
16 stycznia 2019 r. w Gimnazjum nr 2 w Jaworze odbyło się pierwsze spotkanie dla rodziców uczniów zainteresowanych tym kierunkiem. Pełna sala świadczy
o tym, że projekt to strzał w dziesiątkę! Rodzice pytali
o zasady rekrutacji, program nauczania i możliwości
pracy w zawodzie mechatronika. Kolejne wydarzenia, w tym m.in. spotkania dla uczniów i targi pracy,
odbędą się w najbliższych miesiącach. Wszystkie
informacje będą dostępne na stronach internetowych
i profilach FB PCKZiU oraz spółki MBMPL.
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„Girls GO Technology”
po raz drugi
23 stycznia 2019 r. ruszyła druga edycja programu „Girls GO Technology”. W sali im. Berthy Benz
w Muzeum odbyło się spotkanie dla uczennic drugiej
i trzeciej klasy Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu
Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie.
Podczas kilkugodzinnego warsztatu prowadzonego
przez ekspertów HR dziewczyny określały swoje
mocne strony, odkrywały talenty i poznawały predyspozycje zawodowe.
W kolejnym etapie grupa wybranych dziewczyn weźmie udział w 5 comiesięcznych warsztatach, podczas
których – wzorem poprzedniej edycji – poruszone
będą zagadnienia poświęcone m.in. zarządzaniu projektowemu, sztucznej inteligencji i tworzeniu botów,
podstawom programowania, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i ich zastosowaniu w Przemyśle
4.0 oraz sprawnemu poruszaniu się na rynku pracy.
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Nowością w tej edycji jest „Akademia Girls GO”, czyli
cykl otwartych, dla uczennic z Jawora i okolic, spotkań
ze specjalistami branży technologicznej oraz firmami współpracującymi z MBMPL. Pierwszy, marcowy
wykład będzie poświęcony logistyce.
Partnerami tegorocznej edycji „Girls GO Technology”
są: Geek Girls Carrots, Siemens Polska, WSSE
„INVEST-PARK”, Klaster Edukacyjny Invest in EDU,
Stabilis, Randstad Polska, Politechnika Wrocławska
– Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy oraz
Seifert Polska.
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Pierwsza edycja okiem absolwentek
Zeszłoroczną, pierwszą edycję programu ukończyło 15 dziewczyn. By sprawdzić czy i w jakim
stopniu projekt wpłynął na ich postawy i sposób
myślenia, przed rozpoczęciem programu i tuż po
jego zakończeniu wśród dziewczyn przeprowadzono ankietę. Wyniki napawają optymizmem!
• Program został oceniony jednoznacznie pozytywnie,
a w niektórych przypadkach nawet przerósł oczekiwania uczestniczek. Dziewczyny poleciłyby także
udział w kolejnych edycjach swoim koleżankom,
określając program jako cenne i bardzo ciekawe
doświadczenie.
• Program wzmocnił w dziewczynach przekonanie,
że praca zawodowa jest niezwykle ważna, a przy
jej wyborze trzeba kierować się zainteresowaniami,
możliwością samorealizacji oraz dobrymi zarobkami.
• Aż 5 uczestniczek nabrało pewności, że po skończeniu szkoły średniej chce kontynuować naukę.
• Największą popularnością cieszył się warsztat
dotyczący sztucznej inteligencji, podczas którego
dziewczyny uczyły się jak tworzyć boty.
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• Za najbardziej przydatne dziewczyny uznały
warsztaty praktyczne, np. tworzenie stron internetowych oraz spotkania przygotowujące do
– jak to określiły – „dorosłego” życia: zajęcia
poświęcone tworzeniu CV oraz warsztaty „Jak
planować z głową?”.
• Zadecydowana większość uczestniczek przed
udziałem w programie nie zgadzała się ze
stwierdzeniami takimi, jak „chłopcy są lepsi
w przedmiotach ścisłych”, czy „nigdy nie
będę tak dobra w przedmiotach ścisłych jak
chłopcy”. Warsztaty wzmocniły w nich to
przekonanie.
• Chociaż nie wszystkie uczestniczki wiążą
zawodową przyszłość z naukami technicznymi,
warsztaty oswoiły je z nowymi technologiami
i poszerzyły horyzonty. Zapytane po zakończeniu programu o poziom wiedzy z obszaru
technologii, wszystkie określiły go jako wysoki,
czego nie deklarowała żadna z uczestniczek
przed rozpoczęciem warsztatów. To z pewnością jeden z największych sukcesów programu
Girls GO Technology.
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Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Rastatt
Rastatt
W globalnej sieci fabryk Mercedes-Benz, Rastatt jest
liderem produkcji modeli kompaktowych. Powstają tu:
klasa A i B oraz kompaktowy SUV GLA. Zakład jest
odpowiedzialny za globalną kontrolę ich produkcji oraz
zarządzanie jakością i dostawcami, wspiera również
uruchamianie procesów produkcyjnych w innych
fabrykach w sieci, np. poprzez szkolenie pracowników.
Rastatt stanie się także centrum kompetencyjnym produkcji kompaktowych pojazdów elektrycznych marki
Mercedes-Benz i technologii EQ.
W fabryce, która działa od 1992 r. pracuje obecnie
ponad 6,5 tys. pracowników, roczna produkcja wynosi
330 tys. pojazdów.
Sieć produkcyjna samochodów kompaktowych Mercedes-Benz obejmuje również zakład w Kecskemét (Klasa
A, CLA, CLA Shooting Brake) na Węgrzech, chińską
fabrykę BBAC (GLA) i fińską firmę Valmet Automotive
(Klasa A).
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Kolejne rekordowe
wyniki sprzedaży na
świecie…
Miniony rok zdecydowanie należał do pojazdów
spod znaku trójramiennej gwiazdy! Mercedes-Benz
utrzymał światową pozycję lidera marki premium pod
względem sprzedaży już trzeci rok z rzędu. Spółka zwiększyła ogólną sprzedaż do 2,3 mln (+0,9%).
Pomimo trudności, które dotknęły całą branżę motoryzacyjną, 2018 był ósmym z rzędu rekordowym
rokiem dla Mercedes-Benz. Spółka zakończyła rok
także z najlepszym kwartałem w historii firmy i nowym
rekordem sprzedaży w grudniu.

…i w Polsce!
W 2018 r. Mercedes-Benz osiągnął doskonałe wyniki
sprzedaży także w Polsce: marka dostarczyła klientom
ponad 20 tys. samochodów osobowych (+22%) i kolejny
raz, ze znaczną przewagą, uplasowała się na czele
segmentu aut premium. Modele Mercedesa okazały się
liderami w większości klas – w tym, tradycyjnie, w segmencie pojazdów luksusowych oraz SUV-ów. Marka
utrzymała także 10. miejsce w rankingu sprzedaży
wszystkich marek samochodów osobowych w Polsce.

„Best in Class”
dla Klasy A
Organizacja Euro NCAP uhonorowała nowego
Mercedesa Klasy A nagrodą „Best in Class” za niezrównany poziom bezpieczeństwa. Model przeszedł
wymagające testy zderzeniowe, otrzymał najwyższą
ocenę pięciu gwiazdek i został najbezpieczniejszym modelem w segmencie na europejskim rynku.
Samochód stawia na ochronę kierowcy i pasażerów,
śledzi także sytuację w ruchu drogowym i wspomaga kierowcę m.in. poprzez układ aktywnego utrzymywania odległości czy system aktywnego wspomagania hamowania.
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Elektryczna ofensywa Nowa spółka
Mercedes-Benz Cars
Mercedes-Benz w Polsce
Do 2022 r. nastąpi elektryfikacja całego portfolio
Mercedesa. W każdym segmencie – od smarta do
SUV-ów – klienci będą mieli do wyboru ponad 130
alternatyw dla wariantów spalinowych: od modeli
z 48-woltową instalacją elektryczną, przez układ EQ
Boost i hybrydy plug-in, aż po ponad 10 pojazdów całkowicie elektrycznych, zasilanych akumulatorowo lub
energią z ogniw paliwowych. Do 2025 r., w zależności
od indywidualnych preferencji klientów oraz rozwoju publicznej infrastruktury, sprzedaż samochodów
z napędem elektrycznym ma wzrosnąć do 15-25%
całkowitej sprzedaży.

W styczniu 2019 r. rozpoczęła działalność nowa,
wydzielona z polskich struktur Mercedes-Benz spółka
Daimler AG - Mercedes-Benz Trucks Polska. To efekt
globalnych zmian zachodzących w koncernie, o których decyzja zapadła jeszcze w połowie 2018 roku
– był nią podział na trzy główne sektory działalności, tj.
samochody osobowe i dostawcze, usługi finansowe
oraz właśnie pojazdy ciężarowe i autobusy. Celem
strategicznym nowej spółki jest wyłączna koncentracja na realizacji potrzeb rynku pojazdów ciężarowych
we wszystkich obszarach działalności, w tym m.in.
sprzedaży, serwisie, marketingu i PR.

18 | CZY WIESZ…

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

…że w zeszłym
roku Klasa E Coupé
skończyła 50 lat?
W listopadzie 1968 r. Mercedes-Benz zaprezentował serię modelową 114 z nadwoziem coupé.
Oprócz wersji 250 C, z najmocniejszym silnikiem
dostępnym wówczas w limuzynie, w ofercie zadebiutował także wariant 250 CE, z 6-cylindrową
jednostką z wtryskiem paliwa – zarezerwowaną
wyłącznie dla coupé. Dziś ta wersja „stoczternastek” należy do jednych z najbardziej poszukiwanych klasyków.
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…do czego służy
system MBUX?
MBUX, czyli Mercedes-Benz User Experience, to system
inforozrywki. Wydajny komputer, doskonała jakość interfejsu i grafiki, konfigurowalny ekran, kolorowy wyświetlacz head-up, nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością,
oprogramowanie ze zdolnościami uczenia się oraz „Hej,
Mercedes”, aktywujące obsługę głosową na nowo definiują motoryzacyjne standardy.

CZY WIESZ… | 19

…co to jest
strategia CASE?
CASE to litery, które kształtują przyszłość mobilności!
Kryją się za nimi cztery filary rozwoju koncernu Daimler
AG: łączność (Connected), jazda autonomiczna (Autonomous), elastyczne użytkowanie (Shared & Services) oraz
napęd elektryczny (Electric).
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