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MBMPL z wyróżnieniem
„Firma Przyjazna
Kobietom”
Spółka MBMPL została nominowana w plebiscycie
gospodarczym Kobiece Twarze 2019 w kategorii Firma
Przyjazna Kobietom. Nominacja jest wyrazem docenienia promocji przedsiębiorczości kobiet i równouprawnienia w biznesie. Uroczysta Gala VI Plebiscytu odbyła się
10 grudnia 2019 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu.
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Seryjny montaż
„Made in Jawor”
Co nowego w jaworskiej fabryce?
„Pełną parą” ruszył montaż
czterocylindrowych silników wysokoprężnych do samochodów
Mercedes-Benz. Te najnowocześniejsze jednostki napędowe spełniają najaktualniejsze wymogi
emisji spalin EURO 6 d-temp oraz
EURO 6 d. O tym, co dzieje się
na fabrycznych liniach produkcyjnych opowiada Jacek Sikorski,
Dyrektor Montażu Silników.
W zeszłym roku rozpoczął się montaż silników
w jaworskiej fabryce. Na jakim etapie jest teraz
proces?
Przez ostatnie miesiące w naszej fabryce dużo się
działo. Rozwijamy się i rośniemy w bardzo szybkim
tempie! Rozruch linii, pomyślne testy produkcyjne,
start produkcji seryjnej oraz ciągłe zwiększanie produkcji to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stanęliśmy. W efekcie tych działań i wysiłku całej załogi linia
montażowa silników wysokoprężnych OM654/ GSM 1
jest już produkcją seryjną.
Ile silników zjechało już z taśm produkcyjnych?
Wyprodukowaliśmy już kilkanaście tysięcy silników. Są
one wysyłane głównie do Niemiec i na Węgry.
Jakie są najważniejsze wnioski z ostatnich kilku
miesięcy? Co okazało się największym wyzwaniem?
Nasze doświadczenia potwierdzają, że w produkcji
ery Przemysłu 4.0, oprócz kluczowych ogniw, takich
jak jakość, logistyka oraz utrzymanie ruchu, bardzo
ważną rolę zaczyna odgrywać także obszar IT. Przy
nowoczesnych liniach produkcyjnych silna i prężna
komórka IT jest dodatkowym kluczowym warunkiem
potrzebnym do utrzymania ciągłości produkcji na
bardzo wysokim poziomie.

Jak do pracy przy taśmach montażowych przygotowywana jest załoga?
Przed rozpoczęciem zadań nasi pracownicy są szkoleni w nowoczesnym centrum szkoleniowym, które
znajduje się na terenie fabryki. Uczymy tu wszystkich
zadań i procedur, które są zgodne ze standardami
Mercedes-Benz.
Jakie są najbliższe plany związane z montażem?
Obecnie przygotowujemy się do rozruchu produkcji
najnowszej generacji silników benzynowych oraz baterii do samochodów elektrycznych.
Dziękujemy za rozmowę
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byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc finansowa oraz
materialna jaworskich organizacji, darowizna spółki
oraz „zrzutka” wśród pracowników produkcji.
Wolontariusze Mercedes-Benz Manufacturing Poland
angażują się także w pomoc zwierzakom. W grudniu dołączyli do akcji „Psiegoń Zimę” prowadzonej
przez jaworski TOZ, uruchamiając w fabryce zbiórkę
karmy, okryć, zabawek i innych potrzebnych rzeczy.
– Podczas tej akcji nasi pracownicy po raz kolejny
udowodnili, że mają wielkie serca i bardzo chcą pomagać! Będziemy angażować się w podobne działania
w przyszłości, mamy też nadzieję, że nasi czworonożni
przyjaciele szybko znajdą nowe, kochające i odpowiedzialne domy. Kto wie, może wśród pracowników
MBMPL? – mówi Marta Kunecka psi freak i inicjator tej
zbiórki.
Plany na przyszłość? W tym roku została utworzona
grupa wolontariuszy, która pierwsze spotkania ma
już za sobą. W naszym małym teamie są także m.in.
mieszkańcy Jawora, którzy na co dzień widzą ogromne
potrzeby. W dalszym ciągu chcemy pomagać dzieciom, ale naszym główny zadaniem w tym roku będzie
pomoc seniorom.

Pomagamy!
Od początku istnienia fabryki w Jaworze, pracownicy
Mercedes-Benz Manufacturing Poland angażują się
w działania wolontariackie i charytatywne. Grupa chętnych do pomagania osób wciąż się powiększa.
Grupa firmowych wolontariuszy angażuje się np. w akcję Szlachetna Paczka. W 2018 r. pracownicy wsparli
dwie rodziny z Legnicy. – Spółka udostępniła nam auta,
ale to pracownicy w swoim wolnym czasie pojechali
do magazynu i przekazali wolontariuszom paczki, które
przygotowali – mówi Marlena Biadała-Domino, która
koordynuje działania wolontariuszy MBMPL. W 2019 r.
wspomogli kolejne dwie rodziny – jedną z Jawora i jedną z Wałbrzycha. – W poprzedniej edycji Szlachetnej
Paczki udało nam się odwiedzić jedną z rodzin, którą
wybraliśmy i wysłuchać ich historii. Takie spotkania
chwytają za serca i przekonują o tym, że warto pomagać – dodaje. W tym roku pracownicy na pewno po raz
kolejny wezmą udział w tej szlachetnej inicjatywie.
Drugą akcją, w której wzięli udział pracownicy fabryki
Mercedesa był remont placówki opiekuńczo-wychowawczej „Jaworowy Start” oraz ośrodka prowadzonego
przez Stowarzyszenie ,,Dom Dzieciom” w Kaczorowie.
Przez kilka miesięcy, krok po kroku, wolontariusze
remontowali pomieszczenia dla podopiecznych. Nie

MBMPL wciąż
rośnie w siłę!
Już ponad 678 osób pracuje w Fabryce Silników i Baterii
Elektrycznych Mercedes-Benz Manufacturing Poland
w Jaworze.
Rekrutacja wciąż trwa!
Aktualne ogłoszenia można znaleźć na stronie:
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera
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Lubię pracę z ludźmi
She’s Mercedes to rubryka, w której
prezentujemy Kobiety MBMPL
– pracownice, które podjęły
wyzwanie rozwoju w Przemyśle
4.0, doskonale łącząc obowiązki
zawodowe z życiem prywatnym
i swoimi pasjami. W tym numerze
o swojej pasji, czyli pracy w Dziale
HR opowiada Edyta Karamon,
Menedżerka ds. Kadr i Płac.
Edyta pracuje w Mercedes-Benz Manufacturing Poland już od 3 lat. Zajmuje się administracją personalną
oraz kontrolą poprawności naliczania wynagrodzeń.
W 2018 r. wzięła udział w procesie Assesment Center,
dzięki czemu awansowała na stanowisko Menedżerki ds.
Kadr i Płac.
Zauroczona HR
Jej przygoda z HR rozpoczęła się dużo wcześniej, bo
w 2006 r., natomiast w branży automotive Edyta pracuje już od 6 lat. – Zawsze byłam związana z tzw. „twardym
HR”, czyli z tematyką prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Przed zatrudnieniem w MBMPL byłam kierownikiem
Działu Personalnego w jednej z jaworskich firm związanych również z branżą motoryzacyjną – opowiada. Dlaczego HR? – Zgodnie z moim wykształceniem powinnam
zostać księgową, jednak praktyki studenckie pozwoliły mi
przyjrzeć się pracy w Dziale Kadr. Zauroczenie tematyką HR i poniekąd przypadek sprawiły, że postanowiłam

rozwijać się w tym kierunku. Po ukończeniu studiów
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, firma,
w której odbywałam praktyki zaproponowała mi stanowisko Specjalisty ds. Personalnych i od tamtego czasu
nie rozstaję się z prawem pracy – mówi Edyta. Co lubi
w swojej pracy? Jak podkreśla, praca w HR to przede
wszystkim praca z ludźmi. To dział, w którym ciągle coś
się dzieje, w którym nie ma monotonii. A największą
nagrodą i satysfakcją jest pomoc w rozwiązaniu często
bardzo złożonych spraw i problemów pracowniczych.
Przygoda z digitalizacją
Jednym z największych i pełnych wyzwań projektów,
w jakich brała udział w MBMPL było wdrożenie nowo-

6 | SHE’S MERCEDES

czesnego systemu informatycznego do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych. – W 2017 r., kiedy rozpoczynałam pracę w MBMPL, zetknęłam się z ogromem nowych
dla mnie procedur, które obowiązywały w koncernie.
System obsługiwany przez Daimlera nie był dostosowany
do polskich przepisów prawa pracy, dlatego przekonaliśmy przełożonych w Stuttgarcie do współpracy z lokalnym dostawcą systemu HR. Zdecydowaliśmy również,
że jesteśmy w stanie podołać samodzielnemu naliczaniu
wynagrodzeń bez pomocy firmy zewnętrznej. Pierwszym modułem, który wdrożyliśmy była „Administracja
Personalna”, następnie krok po kroku przystępowaliśmy
do implementacji kolejnych i tak dziś możemy pochwalić
się wdrożeniem modułów dedykowanych między innymi
do analizy czasu pracy pracowników i naliczania wyna-

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

grodzeń. Przed nami jeszcze kilka wyzwań, które pozwolą
nam stawać się coraz bardziej nowoczesnym i zdigitalizowanym Działem HR – opowiada Edyta.
Za największe wyzwanie w tym czasie uważa pogodzenie codziennych obowiązków i zaangażowanie w projekt,
w tym np. ustalanie wszystkich szczegółów dotyczących
funkcjonowania systemu, czy ogromną liczbę spotkań
i telekonferencji. – Wdrożenie systemu polega na sparametryzowaniu każdego zdarzenia, które ma wpływ na
zatrudnienie pracownika, czy naliczanie jego wynagrodzenia. Dlatego to tak pracochłonny proces. W związku z tym,
że wdrażaliśmy kilka modułów jednocześnie podzieliliśmy
się na zespoły, a wszystkie dane wprowadzaliśmy do
systemu manualnie. Wymagało to ogromnego zaangażowania i wiedzy. Każdy pracownik mojego zespołu dołożył
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cegiełkę do naszego sukcesu swoją ciężką pracą. Pomagały nam również koleżanki odpowiedzialne za szkolenia
pracowników oraz lokalny Dział IT – wspomina Edyta.
Odwaga w podejmowaniu decyzji
Edyta potwierdza, że wielu osobom praca w fabryce
kojarzy się z ciężkimi zadaniami, a branża automotive
z typowo męską domeną. Czy dobrze czuje się w takim
środowisku pracy? – Nasza branża jest bardzo dynamiczna, nie ma tu miejsca na stagnację. Decyzje są podejmowane szybko i należy liczyć się z ich konsekwencjami,
co często wymaga odwagi. Ja czuję się dobrze w takim
środowisku, jak ryba w wodzie – mówi.
Kobiety są wielozadaniowe
Jej zdaniem kobiety były, są i będą bardzo silne. Doskonale sobie radzą w codziennym życiu, łącząc pracę
zawodową z obowiązkami domowymi. – Zdarza się, że
mężczyźni traktują nas – kobiety stereotypowo. Tylko
my same możemy to zmienić i udowodnić, że potrafimy
zarządzać, czy być ekspertami w dziedzinach opanowanych przez mężczyzn. W naszej firmie jest dużo młodych
kobiet, które są świetnymi specjalistkami. Siła fizyczna
już dawno nie jest jedynym kryterium pracy w zakładach
produkcyjnych, czy w nowoczesnym przemyśle. Bardzo
się cieszę, że Mercedes-Benz Manufacturing Poland
podkreśla ważną rolę kobiet i ich wartość dodaną dla
naszego przedsiębiorstwa – mówi.

MBMPL jest rynkowym ewenementem – ok. 36%
całej załogi spółki to kobiety. A 2017 r. zdecydowanie należał do kobiet, które stanowiły wtedy
większość zespołu.

Praca to moja pasja
– Uwielbiam to co robię. Jestem analitykiem i doskonale
odnajduję się w swoich zadaniach. Jestem też zwolenniczką koncepcji „work-life balance”. Kiedy jestem w pracy staram się jej poświęcić w stu procentach, po powrocie do domu z takim samym zaangażowaniem pomagam
dzieciom odrobić lekcje, czy wożę je na zajęcia taneczne
– mówi nasza bohaterka. Podkreśla również, że w pracy
w MBMPL ceni atmosferę i bardzo serdeczne relacje
z ludźmi. Czy ma czas na realizowanie swoich pasji

i zainteresowań? – Nie mam zbyt wiele wolnego czasu.
Po pracy jestem mamą dwóch córek w wieku szkolnym,
zatem z moim życiem prywatnym wiążą się również
obowiązki. Ale staram się znajdować czas na przyjemności. Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej w Legnicy, co
wykształciło we mnie dużą wrażliwość na muzykę. Bardzo
lubię jej słuchać. Jednak moją największą pasją jest aranżacja wnętrz i gdybym nie pracowała w HR, to najpewniej
byłabym dekoratorką wnętrz – odpowiada.
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Boisko sportowe
dla podopiecznych
jaworskich domów
dziecka
MBMPL czynnie włącza się w pomoc domom dziecka w Jaworze. Dzięki wsparciu spółki, przy Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Jaworowy Start” powstało
wielofunkcyjne boisko sportowe. Otwarcie obiektu odbyło się 10 stycznia 2020. W uroczystości wzięli udział
m.in.: Aneta Kucharzyk – Starosta Jaworski, Izabela
Aniołek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, dr Andreas Schenkel – prezes MBMPL,
przedstawiciele stowarzyszeń wspierających małe dzieci oraz dyrektorzy, pracownicy i podopieczni jaworskich
placówek opiekuńczo-wychowawczych.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Mercedes, rynek pracy
i przedsiębiorcy
z regionu
Kamienie milowe budowy fabryki silników i baterii
Mercedesa w Jaworze to główne tematy spotkania, na
które Mercedes-Benz Manufacturing Poland zaprosił
przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Pracodawców
Ziemi Jaworskiej. Podczas tegorocznego wydarzenia
omówiono także najważniejsze trendy dotyczące rynku
pracy w województwie dolnośląskim. Ekspercką wiedzą
na ten temat podzieliła się firma Manpower Polska.
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Sukcesy młodych
piłkarzy
Podczas styczniowych zawodów piłkarskich młodzi
sportowcy z JTS Jawor, wspierani przez MBMPL, wykazali się świetną grą! Orliki zdobyły drugie miejsce
na Strzegom Cup, Młodziki wzięły udział w Juve Cup
U12, a Skrzaty JTS Jawor zagrały na turnieju ligowym
w Lubinie.

Drużyna piłkarska
MBMPL szlifuje formę
Piłkarze z MB Football Stars, firmowej drużyny
MBMPL, rozpoczęli halowe treningi. Zawodnicy
planują wziąć udział w turnieju Pucharu Polski Branży
Motoryzacyjnej i TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
w Halowej Piłce Nożnej.

Czwarty wspólny
Jarmark
Bożonarodzeniowy
Już po raz czwarty MBMPL bawił się wspólnie z mieszkańcami Regionu podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Spółka przygotowała dla dzieci warsztaty
plastyczne, a dorośli mogli wziąć udział w akcji „Choinka za bilet”. Wystarczyło odwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworze i pojawić się z biletem/paragonem
po odbiór świątecznego drzewka. Przed świątecznym
namiotem zaprezentowano także najnowszy, w pełni
elektryczny, model Mercedesa EQC.
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Girls GO Technology
2020 na start!
Blisko 80 dziewcząt z Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa z Bolkowa, Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego ze Zgorzelca oraz Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Jawora wzięło
udział w spotkaniu inaugurującym III edycję programu
„Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię”. To program MBMPL, który powstał w 2018 roku
z myślą o tym, by zaszczepiać w młodych kobietach
z powiatu jaworskiego i okolic przekonanie, że technologia jest przyjazna i może być doskonałym pomysłem na
życie zawodowe.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się 4 lutego
w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a jego celem
było zaprezentowanie uczennicom idei projektu oraz
historii marki Mercedes-Benz. Dziewczyny miały także
okazję porozmawiać o zawodach przyszłości i swoich talentach ze specjalistkami HR: Martą Kunecką
(Mercedes-Benz Manufacturing Poland) i Beatą Wolską (Randstad).
Uczestniczki zainteresowane „oswojeniem” technologii zostały zaproszone do drugiego etapu projektu.
Będzie to cykl 5 spotkań – warsztatów z zakresu
technologii przyszłości i sprawnego poruszania się na
rynku pracy. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu od lutego do czerwca 2020. W tym roku uczestniczki poznają m.in. podstawy programowania, zasady
bezpieczeństwa w Internecie, narzędzia planowania
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i generowania pomysłów. Nauczą się, jak napisać biznes plan i w jaki sposób go realizować oraz zapoznają
się z metodami autoprezentacji. Warsztaty pozwolą
im także przenieść się do wirtualnej rzeczywistości
i doświadczyć czym jest VR (Virtual Reality).
Poprzednie edycje „Girls Go Technology” pokazały,
że po programie, średnio ⅓ uczestniczek warsztatów
deklaruje chęć kontynuowania nauki po ukończeniu
szkoły średniej (choć nie miały takich planów przed
rozpoczęciem zajęć), a wiele z nich rozważa podjęcie
lepiej płatnej pracy w przemyśle lub zawodach technicznych.
Partnerami „Girls GO Technology 2020” są: Siemens
Polska, WSSE „INVEST-PARK”, Klaster Edukacyjny Invest
in EDU, Girls Code Fun, Stabilis, Randstad Polska.
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2019 kolejnym
rekordowym rokiem
dla Mercedes-Benz!
W ubiegłym roku Mercedes-Benz osiągnął najwyższą
sprzedaż w historii firmy i już dziewiąty raz z rzędu
został numerem jeden wśród marek samochodów luksusowych na świecie! Na wszystkich trzech głównych
rynkach zbytu – w Chinach, Niemczech i USA – marka
spod znaku trójramiennej gwiazdy „przebiła” wysokie
poziomy liczby dostaw z poprzedniego roku. Głównym
motorem wzrostu pozostały Chiny, największy pojedynczy rynek Mercedesa, z wynikiem 693 443 egzemplarzy,
co stanowi wzrost 6,2% w stosunku do poprzedniego
roku. W Polsce sprzedano ponad 21,5 tys. pojazdów
osobowych Mercedes-Benz. Jest to najlepszy wynik
w segmencie premium w 2019 roku na rodzimym rynku.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Pierwszy salon AMG
w Europie
W Gdańsku powstał pierwszy salon Mercdes-AMG
w Europie. Wizytówką należącej do Daimlera firmy
z Affalterbach, która produkuje samochody sportowe,
są ręcznie montowane jednostki napędowe, powstające
zgodnie z zasadą „jeden człowiek, jeden silnik” i wieńczone podpisem odpowiedzialnego za montaż specjalisty. Do sprzedaży właśnie trafiają nowe supersportowe
kompakty od Mercedes-AMG: A 45 i CLA 45 o mocy
nawet 421 koni mechanicznych, rodzinny SUV – GLB 35
oraz GLE 53 4MATIC+ w wersji coupé. Premiera samochodów zbiegła się z otwarciem nowoczesnego salonu
Mercedes-AMG Brand Center Gdańsk. To dopiero
czwarta tego typu placówka na świecie. Wszystkie pozostałe działają daleko, bo na wybrzeżach Pacyfiku – w Tokio, Pekinie i Sydney. Co zatem sprawiło, że to właśnie
do polskiego miasta zawitał salon niemieckiej marki?
Okazuje się, że jesteśmy jednym z najważniejszych rynków dla sportowych maszyn Mercedes-AMG. Powstanie
salonu właśnie tu – w portowym mieście w centrum
Europy – wydaje się więc strzałem w dziesiątkę.
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Premiera Vision AVTR

Trzynasta hybryda
w ofercie MB w Polsce
Mercedes-Benz jest pionierem elektromobilności. Producent ze Stuttgartu ma w swojej ofercie już trzynaście hybrydowych modeli plug-in, łączących możliwość
bezemisyjnej jazdy na odcinku kilkudziesięciu kilometrów z wyśmienitymi osiągami i dużym zasięgiem.
Najnowszymi przedstawicielami tej gamy są przebojowe SUV-y: GLC 300e z silnikiem benzynowym oraz
GLE 350de, który za sprawą jednostki wysokoprężnej
i dużego akumulatora oferuje prawie 100 km zasięgu
wyłącznie „na prądzie”.

Na targach CES 2020 w Las Vegas Mercedes-Benz
zaprezentował VISION AVTR, pojazd koncepcyjny
w bezprecedensowy sposób łączący człowieka, maszynę i naturę. Ola Källenius, prezes zarządu Daimler AG
i Mercedes-Benz AG, wraz z nagrodzonym Oscarem
reżyserem i twórcą AVATAR-u, Jamesem Cameronem,
zaprezentowali wizjonerski pojazd koncepcyjny w swoim
przemówieniu programowym, w którym udział wzięło około 2 tys. widzów. Vision AVTR jest rezultatem
niepowtarzalnego, globalnego partnerstwa pomiędzy
Mercedes-Benz, a twórcami filmów AVATAR.
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…że Fabryka baterii
świętuje swój pierwszy
rok?
22 stycznia 2019 ogłoszono decyzję o budowie fabryki
baterii w Jaworze. Minął już rok, odkąd Jawor dołączył
do globalnej sieci produkcji baterii Mercedes-Benz!

…że Mercedes
jest najbardziej
innowacyjną marką
premium
Mercedes-Benz został uznany za najbardziej innowacyjną markę premium przez niezależny instytut badawczy
Center of Automotive Management (CAM). Instytut,
w latach 2016-2019, przebadał 31 marek motoryzacyjnych pod kątem opracowań i wdrożeń nowych systemów
bezpieczeństwa w samochodach.

…że samochody mają
już 134 lata
Dokładnie 29 stycznia 1886 roku, Carl Benz zgłosił
patent na pojazd z napędem spalinowym. W tym samym
roku, niezależnie od Benza, Gottlieb Daimler zbudował
swój zmotoryzowany powóz. Tak zaczęła się trwająca już
134 lata historia sukcesów Mercedes-Benz.
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