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Fabryki Mercedes-Benz wróciły do pracy po prze-
rwie spowodowanej pandemią COVID-19. Reakty-
wacja pracy w fabrykach ma charakter elastyczny, 
uwzględniający bieżące zmiany. Pracują już zakłady 
w: Untertürkheim, Berlinie, Hamburgu, Sindelfingen 
i Bremie (Niemcy), Sebes/Cugir (Rumunia), Kecskemét 
(Węgry) i Tuscaloosa (USA). 
4 maja działalność wznowiła fabryka silników 
Mercedesa w Jaworze – najmłodsze dziecko w rodzinie 
Mercedes-Benz.

– Mieliśmy niespełna miesięczną przerwę w produkcji. 
W tym czasie budowa fabryki baterii szła pełną parą, 
optymalizowaliśmy też systemy produkcji i montażu oraz 
doskonaliliśmy zabezpieczenia epidemiologiczne dla pra-
cowników. Dziś Jawor znowu produkuje. W celu ochrony 
pracowników podjęliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa, 
jak standardy higieny, przepisy mające na celu zacho-
wanie minimalnej odległości oraz stosowanie masek 
zakrywających usta i nos. – mówi dr Ewa Łabno-Falęcka, 
Dyrektorka Komunikacji Marketingowej i Relacji Ze-
wnętrznych.
Koncern Daimler AG wstrzymał znaczną części produk-
cji w Europie w marcu. Decyzja została podjęta głównie 
ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

„Top Inwestycje Komunalne 2020” to już 9. edycja 
konkursu organizowanego przez Portal Samorządowy. 
Konkurs wyłania prorozwojowe inwestycje komunalne. 
Wśród 25 wybranych po pierwszych konsultacjach 
inwestycji znalazła się przebudowa ul. Cukrowniczej 
w Jaworze. Jest to droga dojazdowa do fabryki silników 
Mercedes-Benz oraz fabryki baterii do samochodów 
elektrycznych Mercedesa.
Po przebudowie ulica zyskała nową nawierzchnię 
z pasami wjazdu i wyjazdu, której nośność dostosowa-
na została do potrzeb transportu ciężarowego, a także 
chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, wiaty przy-
stankowe. Pod nawierzchnią drogi wykonano także 
kompleksową modernizację sieci wodnej i kanaliza-
cyjnej. Co ważne, miasto zyskało nowe połączenie 
z siecią dróg międzynarodowych w Europie.

Fabryki Mercedesa 
wracają do 
normalności

Przebudowa 
ul. Cukrowniczej 
w „TOP Inwestycji 
Komunalnych 2020”
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Budynek fabryki baterii 
oddany do użytku!

8 maja spółka MBMPL uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie 
budynku fabryki baterii.
Pierwsze słupy pod budynek 
postawiono niespełna rok 
temu, w czerwcu 2019 roku. 
O projekcie opowiada Arthur 
Schaab, Zastępca Szefa 
Projektu Odpowiedzialny 
za Planowanie Techniczne. 

Jak długo pracujesz w zakładzie w Jaworze? 
Skąd do nas przyjechałeś?

Pierwszy kontakt z Jaworem miałem rok temu, w maju 
2019 r. podczas podróży służbowej. Zaraz potem zde-
cydowałem się podjąć tu pracę. Przeprowadziłem się 
do Polski we wrześniu 2019 r. i od tego czasu jestem 
członkiem jaworskiego zespołu. Wcześniej przez 2 
lata pracowałem w Moskwie, w zespole odpowiedzial-
nym za powstanie fabryki osobowych Mercedesów 
w Esipowo w Rosji. 

Za co jesteś odpowiedzialny w MBMPL?

Należę do zespołu Factory Planning (Planowanie Fabryki), 
odpowiedzialnego za budowę fabryki produkcji baterii 
elektrycznych do aut osobowych marki Mercedes-Benz. 
Jako zastępca kierownika projektu odpowiadam za kon-
trolę kosztów, czasu, konieczną dokumentację i wszel-
kich procesów związanych z tym zadaniem.

Co było największym wyzwaniem w projekcie 
który prowadzisz?

Największym wyzwaniem było terminowe uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie budynku. To kamień milo-
wy projektu, który determinuje kolejne działania. Nasz 
zespół, we współpracy i przy niezwykłym zaangażowa-
niu koleżanek i kolegów z innych działów, wywiązał się 
z tego zobowiązania na czas! W tym miejscu chciał-
bym złożyć ogromne podziękowania dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Na jakim etapie projekt jest teraz?

Budynek jest gotowy i praca zespołu projektowego, 
w tym wszystkich inspektorów, szkoleniowców i koor-
dynatorów, dobiega końca. 27 maja 2020 r. podpisano 
ostateczny protokół przekazania, co oznacza zdjęcie 
odpowiedzialności za obiekt z wykonawców i przeka-
zanie jej MBMPL. 

Co fascynuje Cię w Twojej pracy najbardziej?

Podoba mi się przekrojowy, ponaddziałowy charakter 
mojej roli i jej interdyscyplinarność. Dużym wyzwa-
niem jest tu koordynacja zadań i celów wszystkich 
wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Ciekawa 
jest też praca w międzynarodowym środowisku, wśród 
różnych kultur. To oczywiście powoduje też wiele stre-
sujących sytuacji, ale wszystko jest bardzo ciekawe! 
Mamy wspólny sukces, więc   jestem szczęśliwy i każda 
chwila motywuje mnie do dalszych działań. 

Dziękujemy za rozmowę.
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15 zmian tygodniowo 
i 40 baterii na godzinę

W nowej fabryce baterii 
zatrudnienie znajdzie 400 
osób. Na jakim etapie jest 
rekrutacja? Kogo szuka 
Mercedes-Benz Manufacturing 
Poland? Jakie będą moce 
produkcyjne zakładu? O planach 
związanych z uruchomieniem 
fabryki opowiada Szef Działu 
Produkcji, Helmi Marzouk.

Budynek fabryki baterii jest już wybudowany. 
Jakie są kolejne kroki w projekcie?

Przed nami trzy najważniejsze zadania: przygotowa-
nie produkcji, przeniesienie zespołu produkcyjnego 
do nowo powstałego budynku oraz rozpoczęcie 
testów produkcyjnych.

Kiedy rozpocznie się produkcja baterii? 

Uruchomienie pierwszej z trzech linii produkcyjnych 
planowane jest na początek września 2020 r.

Jakie będą możliwości produkcyjne fabryki?

Pełna zdolność produkcyjna, którą planujemy osią-
gnąć w grudniu 2021 r. to ok. 40 baterii na godzinę. 
Uruchomimy trzy linie produkcyjne. W zależności 
od zamówień klientów, w jednym tygodniu będzie 
w stanie pracować 15 zmian.

Jakie baterie będzie produkować jaworski za-
kład? Do jakich klientów trafią urządzenia?

Będziemy produkować trzy rodzaje urządzeń na 
trzech liniach produkcyjnych. Z pierwszej zjadą 
baterie typu „plug-in” do pojazdów hybrydo-
wych produkowanych w niemieckich fabrykach 
Mercedes-Benz. Na drugiej linii będą powstawać 
w pełni elektryczne baterie do modeli serii EQA 
i EQB, których odbiorcami także będą zakłady z Nie-
miec. Trzecia linia będzie zarezerwowana dla baterii 

„plug-in”, które trafią do naszych fabryk na całym 
świecie. Jawor będzie jedynym dostawcą  tego typu 
akumulatorów.  

Na jakim etapie jest teraz rekrutacja do zespo-
łu fabryki? Jakich pracowników poszukujecie?

Rekrutacja wciąż trwa. Zatrudniliśmy już „core 
team”. Na jego podstawie zostanie zbudowana 
reszta załogi. Obecnie w fabryce pracuje 55 osób, 
kompletna jest pierwsza zmiana pierwszej linii 
baterii. Najbardziej potrzebujemy ludzi z wykształ-
ceniem elektrycznym i pracowników, którzy odnajdą 
się w projekcie typu „green field”, czyli takim, gdzie 
wszystko powstaje od podstaw.

Jak czujesz się w Jaworze i na Dolnym Śląsku?

Nie poznałem jeszcze regionu dolnośląskiego, ale 
lubię Jawor. To ładne i spokojne miejsce. Mieszkam 
blisko pracy, jest tu też mnóstwo miejsc do spa-
cerów, idealnych dla mnie i mojej 10-miesięcznej 
córeczki.

Dziękujemy za rozmowę.
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Pierwszy na świecie 
M254 prosto z Jawora!

31 marca 2020 roku – ta data 
zostanie z pewnością zapisana 
w historii MBMPL. Tego dnia 
w jaworskiej fabryce został 
wyprodukowany pierwszy 
na świecie 1,5 litrowy silnik 
benzynowy M254. 

19 maja 2020 r. Silnik M254 to zupełnie nowy produkt, 
co oznacza, że nie ma możliwości wzorowania się na 
liniach produkcyjnych z innych fabryk Daimlera.

Jak wygląda test produkcyjny? 

Test produkcyjny (ang. Engineering Trial, ET) odby-
wa się według ściśle określonych standardów VDA 
6.3. Oznacza to, że cały proces przebiega tak, jak 
w standardowym dniu produkcyjnym, ale wszystkie 
zadania wykonywane są pod czujnym okiem obserwa-
torów – przedstawicieli wewnętrznych działów MBMPL 
oraz przedstawicieli z Niemiec (Daimler AG). Zwracają 
oni szczególną uwagę na czas pracy, kwalifikacje 
pracowników, funkcjonowanie maszyn oraz jakość 
procesu produkcyjnego i produktu końcowego. 

Fabryka w Jaworze jest jedynym na świecie dostawcą 
silnika. M254 będzie montowany w nowym modelu 
Klasy C, czyli W206, której produkcja przewidziana 
jest na marzec 2021. Dla zespołu była to pierwsza 
próba przed nadchodzącym pierwszym oficjalnym 
testem produkcyjnym (ET1), który rozpoczął się 

Podczas ET zbudowano 55 silników, które zostaną 
wysłane do Bremy, gdzie będą montowane do 
samochodów testowych Klasy C. Co ważne, test 
został ukończony przed zaplanowanym czasem, 
a wszystkie silniki przeszły test pozytywnie.
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„Dream team” z Jawora

Prace nad nowym silnikiem były prowadzone w ra-
mach tzw. Projektu GSM2, który wiązał się z wieloma 
wyzwaniami. Panująca epidemia i zamknięte granice 
potęgowały problemy związane z dostawcami, odbiora-
mi maszyn. Zadanie zostało jednak wykonane i to przy 
udziale zaledwie 1/3 docelowej liczby pracowników.

‒ Nasz zespół liczy jedynie 53 osoby. Udało nam się do-
skonale zintegrować i osiągnąć sukces. Duże znaczenie 
odegrała tu wspaniała współpraca z kolegami z zagranicy, 
którzy brali udział w projekcie. Bardzo ważne było dla 
nas zachowanie balansu dotyczącego zarówno wieku jak 
i płci naszych pracowników. Mamy pierwszą w MBMPL 
kobietę-mistrzynię, dwie kobiety pracują na stanowiskach 
inżynierskich, zespół tworzą zarówno osoby posiadające 
wieloletnie doświadczenie, jak również dopiero uczące 
się i chłonące nową wiedzę. Myślę, że to właśnie dzięki 
takiej kombinacji i doskonałej współpracy udało nam się 

osiągnąć taki efekt ‒ powiedział Peter Zuber, Manager 
Engine Assembly GSM2.

Czas na kolejne testy

Po ET1, czyli pierwszym teście produkcyjnym, przyszedł 
czas na analizę i wprowadzanie – na podstawie wyni-
ków dotychczasowych obserwacji – udoskonalonych 
rozwiązań. W lipcu odbędzie się drugi test produkcyjny, 
we wrześniu – trzeci. Przewidziana produkcja to ponad 
400 silników! Po letniej przerwie zespół będzie przygo-
towywał się do produkcji seryjnej, która ruszy od grud-
nia.  Liczba wytwarzanych w Jaworze silników będzie 
sukcesywnie wzrastać z miesiąca na miesiąc. Wszystko 
wskazuje na to, że zostanie uruchomiona druga zmiana.
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Drogę zawodową
odziedziczyłam
„po kądzieli”

She’s Mercedes to rubryka, 
w której prezentujemy kobiety, 
które podjęły wyzwanie 
rozwoju w Przemyśle 4.0, 
doskonale łącząc obowiązki 
zawodowe z życiem 
prywatnym i hobby. O pracy, 
kompetencjach, motoryzacji 
i zainteresowaniach rozmawiamy 
z Ewą Korwek, Dyrektor HR 
w spółce  Mercedes-Benz 
Manufacturing Poland.

Od wielu lat jest Pani związana z branżą HR, ale 
wcześniej była Pani dziennikarką i pracowała 
w Public Relations. Skąd ten zwrot w karierze? 

Z dziennikarstwem byłam związana przed laty. To było 
fascynujące zajęcie - w radiu dobrze się zarabiało, 
pracowałam ze znanymi dziś osobami, np. Beatą 
Tadlą, Magdą Mołek oraz doskonałymi fachowcami, 
od których uczyłam się warsztatu, dziennikarskiej 
rzetelności i odpowiedzialności za słowo. Radio da-
wało też wówczas prawie nieograniczone możliwości 
rozwoju. Można było urzeczywistnić niemal każdy 
własny pomysł na audycję i czekać na wynik słuchal-
ności. Dodatkowo zawód ten dawał szansę obcowania 
z wybitnymi postaciami. Wspomnę tylko kilka nazwisk: 

Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Władysław 
Bartoszewski, Maryla Rodowicz, Krystyna Prońko. 

Public Relations było pochodną pracy dziennikar-
skiej. Trafiłam do zakładu VW produkującego silniki 
na stanowisko rzecznika prasowego i PR managera, 
gdzie radziłam sobie z zainteresowaniem mediów 
w początkowej fazie inwestycji. Potem, po kilku latach 
pracy, moi szefowie zaproponowali mi rozwój w innym 
kierunku. 

I tak trafiła Pani do HR. 

Tak. Zawsze interesowali mnie ludzie i zarządzanie. 
Czytałam literaturę fachową, a koncern dostrzegł 
we mnie „HR-owy” potencjał. Uzupełniłam studia 
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kierunkowe i zaproponowano mi stanowisko analo-
giczne do tego, jakie obecnie zajmuję, tyle, że w dużo 
większej spółce. Ale chyba już wcześniej coś grało 
w moim sercu. Moja nieżyjąca Mama była tzw. „ka-
drową”, kierowała niewielkim działem kadr i płac, jak 
to się kiedyś nazywało. Można powiedzieć, że odzie-
dziczyłam drogę zawodową „po kądzieli”.

Jaki powinien być dobry „HR-owiec”? 

Przede wszystkim musi lubić ludzi. Pracę z nimi i dla 
nich. Wszystko inne jest już pochodną. 

Na czym polega Pani rola w fabryce? Czym się 
zajmuje się Dyrektor HR?

Mówiąc żartem – niczym, bo tylko zarządza. Ale to 
oczywiście nie do końca prawda. Dyrektor HR opra-

cowuje strategię, definiuje cele, podejmuje decyzje, 
organizuje zasoby, rozdziela zadania, kontroluje ich 
wykonanie no i oczywiście motywuje załogę.

Co w tej pracy pociąga Panią najbardziej?

Nowe wyzwania, osiąganie celów, wdrażanie rozwią-
zań, które funkcjonują, konieczność ciągłego rozwoju, 
adaptacji. Pomaganie pracownikom i obserwowanie 
ich rozwoju, tego jak zyskują nowe kompetencje, 
podnoszą kwalifikacje, jak powierzane im są coraz 
bardzie odpowiedzialne stanowiska. Fabryka w Ja-
worze jest już trzecim w mojej karierze projektem 

„greenfield”, więc muszę przyznać, że uwielbiam 
poczucie mocy sprawczej.  Gdzie 5 lat temu było 
przysłowiowe klepisko, dziś stoi nowoczesna fabryka 
silników i baterii. A ja mam w tym swój udział. 
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Co ciekawe, kiedy zaczynałam pracę w MBMPL, 
byłam pierwszym pracownikiem. Był jeszcze prezes, 
dr Andreas Schenkel, ale jego w systemie kadrowym 
zatrudniłam po sobie, bo bałam się popełnić błąd 
przy wprowadzaniu danych. Tak więc formalnie mam 
numer 1.

Na czym polega wyjątkowość inwestycji green-
field?

Moim zdaniem na nauce, która płynie z doświadcze-
nia, że nie ma zadań zbyt wielkich, aby sobie z nimi 
nie poradzić. Trzeba się tylko dobrze przygotować, 
znaleźć odpowiednich ludzi, a potem umieć ich zaan-
gażować. 

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed 
Panią i Działem HR?

Dziś największym wyzwaniem jest dla nas powrót do 
normalności po pandemii koronawirusa. 

Od wielu lat jest Pani związana z jedną branżą, 
skąd ta „słabość” do motoryzacji?

Auto jest synonimem wolności.  Jestem w domu, 
wsiadam w samochód i za chwilę jestem nad mo-
rzem albo w górach. Poza tym Mercedes to spełnie-
nie marzeń.

A jak pracuje się Pani w typowo „męskim” śro-
dowisku? Czy wymaga to jakichś specjalnych 
predyspozycji i cech charakteru? 

Nie dzielę środowisk na męskie i damskie. Trzeba 
ciężko pracować, chętnie współpracować, rozumieć 
swoją rolę i zawsze widzieć szklankę do połowy 
pełną.

Jak zachęciłaby Pai inne kobiety do łamania 
stereotypów i zainteresowania się pracą w no-
woczesnym przemyśle? 

Mam wrażenie, że już nie muszę. Panie dziś coraz 
chętniej biorą własne życie w swoje ręce. U nas 

w fabryce kobiety stanowią blisko 40% załogi i to 
zarówno w działach administracyjnych, jak i pro-
dukcyjnych. Dodam, że średnio w innych fabrykach 
Daimlera to tylko 15%…

Jak spędza Pani czas wolny? Jakie są Pani pasje 
i zainteresowania?  

W szkole podstawowej chodziłam do klasy sportowej 
o profilu piłka siatkowa. Potem przez blisko 20 lat 
wyczynowo grałam w koszykówkę na pozycji rzuca-
jącego obrońcy. Do dziś dwa razy w tygodniu gram 
z mężczyznami na salach w Legnicy i Legnickim Polu. 
Od  kilkunastu lat uczę się grać w tenisa. Cudowna 
gra, szkoda że zaczęłam tak późno. Gram w ama-
torskich ligach męskich, bo kobiecych jakoś nie ma. 
Pasję dzielę z rodziną – w tenisa amatorsko gra mój 
mąż, a wyczynowo moja córka. Sport to moja miłość. 
Mogę nie jeść, nie mieć markowych gadżetów i „fan-
cy” ciuchów, ale nie mogę żyć bez sportu. 

Moją drugą pasją są książki, czytam bardzo dużo 
literatury na temat zarządzania, np. o kulturze błę-
dów („Metoda czarnej skrzynki”) czy standardach 
HR w Google („Praca rządzi”). Lubię też biografie, 
głównie sportowców – ostatnio doskonałego polskie-
go deblisty Łukasza Kubota oraz trenera siatkówki 
Andrzeja Niemczyka.

Jaka jest Pani recepta na pogodzenie pracy 
zawodowej, pasji i życia osobistego? 

Ta recepta to balans. Staram się na ile to dziś moż-
liwe, oddzielać życie zawodowe od prywatnego. Nie 
jestem typem celebrytki, nie robię „selfie”. Nie chcę 
się narzucać, ale kiedy ktoś jest zainteresowany 
i chce się ode mnie czegoś dowiedzieć, zawsze od-
powiem na pytania i chętnie się spotkam. Zaproszę 
też do domu, chociaż to akurat dla mnie duży stres, 
bo zupełnie nie umiem gotować…    

Bardzo dziękujemy za rozmowę.



| EDUKACJA MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND 10 

Za nami już trzy spotkania tegorocznej edycji pro-
jektu „Girls GO Technology”. Pod okiem ekspertów 
uczennice z PCKZiU w Jaworze oraz Europejskiego 
Liceum Ogólnokształcącego ze Zgorzelca poznały 
narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, zapro-
jektowały swoje pierwsze strony internetowe oraz 
dowiedziały się jak powstają i działają startupy.

Pierwsze warsztaty odbyły się w lutym w Muzeum 
Regionalnym w Jaworze. Dziewczyny zmierzyły się z two-
rzeniem aplikacji mobilnych i gier, miały także okazję 
przetestować swoje projekty na telefonach komórkowych.

Ze względu na pandemię, kolejne cztery warsztaty 
odbyły się w formule online. Podczas pierwszego, 
dwudniowego spotkania uczestniczki przyswajały 
tajemnicze pojęcia: IDE, GIT, HTML, CSS, JQuery, 
front-end, API. Tworzyły prostą stronę interneto-
wą, a potem wspólnie poznawały i rozwiązywały 
problemy techniczne, z którymi mierzą się młodzi 
front-end developerzy. Dziewczyny otrzymały także 
wskazówki, gdzie szukać dalszych źródeł, które 
umożliwią im rozwijanie projektu, i jak uczyć się 
programować w domu.

Pod koniec kwietnia uczestniczki spotkały się po raz 
trzeci, również online. Tym razem oswajały tematykę 
startupów. Zastanawiały się jak powstają innowa-
cyjne pomysły, jak sprawdzić, czy pomysł jest dobry 
i czy będzie dochodowy oraz jakie wyzwania stoją 
przed młodymi przedsiębiorcami. W maju poznawały 
tajniki autoprezentacji, a w czerwcu tworzyły swoje 

Trzecia edycja projektu 
Girls GO Technology 
online i w „realu” 
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pierwsze CV i rozmawiały o swoich szansach na 
rynku pracy.

„Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają tech-
nologię”, to program Mercedes-Benz Manufacturing 
Poland skierowany do uczennic liceów i techników 
powiatu jaworskiego i okolic. Powstał w 2018 roku 
z myślą o tym, by zaszczepiać w młodych kobietach 
przekonanie, że technologia jest przyjazna i może 
być doskonałym pomysłem na życie zawodowe. Part-
nerami projektu są: Siemens Polska, WSSE „INVEST-

-PARK”, Klaster Edukacyjny Invest in EDU, Fundacja 
Girls Code Fun, Stabilis, Randstad.
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Z okazji Dnia Kobiet Jaworskie Stowarzyszenie Miłośni-
ków Motoryzacji zorganizowało wydarzenie „Kobieta 
za Kółkiem”. Na stoisku MBMPL panie miały okazję 
zmierzyć się w konkurencji eco-drivingu hybrydowym 
Mercedesem Klasy E o mocy ponad 300 koni mecha-
nicznych. Efekt? – 5.3 l/100 km/h w cyklu miejskim 
w wykonaniu najlepszej z uczestniczek!

„Odmawiaj – Ograniczaj – Użyj ponownie – Segreguj 
i przetwarzaj – Kompostuj” to 5 złotych zasad gospo-
darki cyrkularnej, bezodpadowej („zero waste”, czyli 

„zero śmieci”) i hasło przewodnie tegorocznego konkur-
su „Eko-Gwiazda” na Dolnym Śląsku. 

Trzecia edycja konkursu, który promuje postawy pro-
ekologiczne, była skierowana do uczniów z powiatów: 
jaworskiego, legnickiego, świdnickiego i wałbrzyskie-
go. Zadanie polegało na nakręceniu bez wychodzenia 
z domu krótkiego filmu, na temat tego, w jaki sposób 
można radzić sobie z odpadami i chronić środowisko. 

Jury w składzie: dr Andreas Schenkel, Thomas Kaiser, 
Marlena Biadała-Domino oraz Starosta Powiatu Jawor-
skiego Pani Aneta Kucharzyk wybrało najlepszy film 
promujący zachowania zero waste. Zwycięzca, Mateusz 
Głąbicki, uczeń PCKZiU w Jaworze za film pt. „Jak zo-
stać Zero Wasterem” otrzymał MacBook Air 13”. Cenne 
nagrody czekały także na pozostałych finalistów. 

Konkurs „Eko Gwiazda – edycja Jawor” objęty 
był honorowym patronatem Starosty Jaworskie-
go, Pani Anety Kucharzyk. Szczegółowe informacje 
o projekcie i finałowe filmy są dostępne na stronie: 
www.jawor.ekogwiazda.pl

Eco-driving z MBMPL

Uczniowie kontra śmieci: 
trzecia edycja konkursu 
„Eko-Gwiazda” 
na Dolnym Śląsku

http://www.jawor.ekogwiazda.pl
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Od kilku lat Jawor i Dolny Śląsk należą do rodziny 
Mercedesa. I jak to w rodzinie – trzeba sobie pomagać. 
W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19, spółka 
MBMPL udzieliła placówkom medycznym w regionie 
wsparcia o łącznej wartości ponad 80 tys. zł. Środki 
finansowe, sprzęt medyczny i żywność otrzymały: 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Legnicy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej 
oraz Jaworskie Centrum Medyczne. 

– Nasi pracownicy bardzo sprawnie i z ogromnym zaanga-
żowaniem zorganizowali akcję pomocową. Monika Szym-
kiewicz, Daria Szczepańska, Kasia Wawrzyniak, Ula Rosz-
ko a także Ola Kaczor, Marlena Biadała-Domino i Kamila 
Kaźmierczyk skontaktowały się ze szpitalami i zebrały 
informacje o najpilniejszych potrzebach. Dary rozwieźli 

Bartosz Żuryński, Jarek Bajor i Janusz Hołowiak z Działu 
Central Services. Oprócz sprzętu medycznego jak np. 
ciśnieniomierze, pulsometry czy przyłbice ochronne, 
zakupiliśmy także artykuły spożywcze i higieniczne dla 
pacjentów i pracowników medycznych. Jestem bardzo 
dumny z mojej załogi! – powiedział dr Andreas Schenkel, 
Prezes Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Spółka MBMPL 
wsparła szpitale 
na Dolnym Śląsku
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„Sztuczna inteligencja – szanse dla Wrocławskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Perspektywy, e-usługi, 
wdrożenia” to międzynarodowe seminarium, które 
w lutym zorganizowało Biuro Strategii Miasta Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele administracji publicznej, świata nauki i biznesu. 

Zespół MBMPL w składzie: Ewa Łabno-Falęcka 
i Thomas Kaiser oraz Maciej Ossowski z firmy Kogifi, 
zaprezentowali uczestnikom zaawansowane rozwią-
zania, które spółka wykorzystuje w swojej fabryce 
w Jaworze. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana 
m.in. w procesie wirtualnej aktywizacji pracowników. 
Szkolenia z użyciem okularów wirtualnej rzeczywisto-
ści (VR) nie tylko ułatwiają przyswajanie praktycznych 
umiejętności, ale dają też szanse osobom niepełno-
sprawnym na zdalną pracę dzięki komputerom i urzą-
dzeniom wspomagającym.

O sztucznej inteligencji 
we Wrocławiu
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W marcu w Warszawie odbyło się pierwsze Women 
Leadership Forum – spotkanie zorganizowane przez Pol-
sko-Rumuńską Bilateralną Izbę Handlowo-Przemysłową 
oraz Ambasadę Rumunii w Polsce. 

O konieczności różnorodności w polityce i biznesie 
dyskutowały: dr Ewa Rumińska-Zimny, ekspertka ONZ, 
prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, Simona 
Cojocaru, zastępczyni Ministra Obrony Rumunii, Anna 
Gembicka, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej, Ioana-Cristina Toma, Koor-
dynator ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych Komisji 
Europejskiej, dr Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz 
Polska oraz Anca Harasim, Dyrektor Amerykańskiej Izby 
Handlowej w Rumunii. W panelu „Successful women in 
public life” nie zabrakło przykładu fabryki Mercedesa 
w Jaworze, gdzie aż 36% załogi stanowią kobiety.

Gościem honorowym wydarzenia była księżna Rumunii 
Małgorzata.

MBMPL na Women 
Leadership Forum
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W zeszłym roku na dachu siedziby Mercedes-Benz 
w Warszawie stanęło 10 uli. W każdym mieszka rój 
liczący ok. 25 tys. pszczół. „Pasieka Mercedesa” ma 
na celu nie tylko zwiększyć liczbę pszczół, ale również 
uwrażliwić pracowników i klientów na kwestie zmian 
klimatycznych. 
W 2019 r. 250 tys. skrzydlatych „pracusiów” pozwoliło 
zebrać 45 litrów miodu. W tym roku prognozy pszcze-
larzy zapowiadają podwojenie plonów! Najwyraźniej 
pszczoły w Mercedesie czują się komfortowo. 

Pierwsze wiosenne 
pokolenie pszczół już 
pracuje!
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„Pół godziny z gwiazdą” to odpowiedź Mercedesa 
na ostatni fenomen świata mediów, czyli podkasty. 
Zarówno w Polsce, jak i na świecie cieszą się rosnącą 
popularnością. Nic dziwnego, bo są po prostu wygod-
ne: można ich słuchać w domu, podczas jazdy samo-
chodem albo na spacerze, o dowolnej porze dnia. 
Autorska audycja Mercedes-Benz jest adresowana 
zarówno do motoryzacyjnych pasjonatów, jak i do 
tych, którzy po prostu chcą dowiedzieć się więcej 
o samochodach z gwiazdą – i o samochodach w ogóle. 
Do tej pory ukazały się 4 podkasty, poświęcone m.in. 
elektromobilności i klasycznym modelom Mercedesa. 
Można ich bezpłatnie posłuchać tutaj w serwisach 
Soundcloud, Spotify i iTunes.

Pół godziny z gwiazdą Dealerzy Mercedes-Benz są kompleksowo przygoto-
wani do obsługi klientów z zachowaniem najwyższych 
standardów ochrony zdrowia. Zarówno potencjalni 
nabywcy, jak i dotychczasowi klienci mogą odbyć 
wizytę w salonie lub serwisie bez obaw o własne 
bezpieczeństwo – a dla zagwarantowania im pełnego 
komfortu oferowane są usługi odbioru i dostarczenia 
samochodu door-to-door oraz rezerwacje wizyt i ko-
munikacja online.
Do dyspozycji potencjalnych nabywców samochodów 
z gwiazdą jest też salon online Mercedes-Benz, do-
stępny pod adresem http://www.mercedes-benz.pl/
passengercars/mercedes-benz-cars/online-showro-
om.html. W domowym zaciszu można zapoznać się 
ze szczegółową ofertą pojazdów nowych i używanych, 
bezpośrednio skontaktować ze sprzedawcą, a nawet 
umówić zdalną wideoprezentację samochodu.

W trosce 
o bezpieczeństwo 
klientów
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Kino 2020 to inicjatywa, która powstała w ramach 
akcji #kochampolskiekino. Organizatorzy i partnerzy 
postanowili przekazać wsparcie filmowcom, którzy 
pomimo ograniczonej przestrzeni wynikającej z kwa-
rantanny, nie przestali tworzyć. 
Spośród 140 nadesłanych zgłoszeń jury wyróżniło 14 
filmów. W jury zasiedli: Agnieszka Holland, Joanna 
Kos-Krauze, Agnieszka Smoczyńska, Jagoda Szelc, 
Piotr Domaniewski i Tomasz Wasilewski. W weekend 
16-17 maja na antenie TVN Fabuła widzowie mogli 
obejrzeć 6 wygranych produkcji (po jednej z kategorii: 
komedia, dramat, dokument, horror, science fiction 
oraz animacja) 
Mercedes-Benz ufundował Nagrodę Specjalną w wy-
sokości 5 tys. zł dla najlepszego filmu o kobietach. 
Nagroda wpisuje się w inicjatywę „She’s Mercedes”, 
w ramach której marka dociera do kobiet – aktualnych 
i potencjalnych Klientek Mercedesa. Nagroda trafiła 
do Xawerego Wolskiego i Anny Bolewskiej reżyserów 
filmu „Uszy żyrafy”.

Mercedes-Benz wsparł 
KINO 2020, czyli 
Pierwszy Festiwal Filmów 
w Czasie Kwarantanny

W konkursie Instytutu Great Place to Work® spółka 
Mercedes-Benz Finacial Services znalazła się na liście 
15 najlepszych miejsc pracy w Polsce w kategorii 
średniej wielkości firm, zatrudniających od 50 do 500 
pracowników. Spółka zajęła drugie miejsce, otrzymu-
jąc tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2020. To 
najlepszy wynik spośród kilku zakwalifikowanych firm 
z sektora finansowego – oraz najlepszy wśród tych 
powiązanych z sektorem motoryzacyjnym

W tym roku odbyła się już 12. edycja konkursu. Jego 
celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw, które potrafią 
z sukcesem budować udane relacje z pracownikami i za-
pewniają wysokie standardy miejsca pracy. W tegorocz-
nej edycji uczestniczyło 111 firm.

Mercedes-Benz Finacial 
Services z tytułem 
Najlepszego Miejsca 
Pracy Polska 2020
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120 lat temu imię 11-letniej dziewczynki stało się 
inspiracją dla nazwy pierwszej marki pojazdów luksuso-
wych na świecie. 2 kwietnia 1900 roku firma Daimler-

-Motoren-Gesellschaft postanowiła nazywać swoje 
samochody „Mercédès”, po córce Emila Jellinka.

…że nazwa Mercedes 
ma już 120 lat!

Minął już rok odkąd fabryka Mercedesa w Jaworze ma 
własny adres. W maju ubiegłego roku tabliczkę z nazwą 
i numerem ulicy zawiesił na budynku zespół pracow-
ników Mercedes-Benz Manufacturing Poland z CEO 
Andreasem Schenkelem na czele.

…że jaworski adres 
ul. Gottlieba Daimlera 5 
świętuje pierwsze 
urodziny

Wiosną 1975 r. Mercedes-Benz wprowadził na rynek 
nowy, topowy wariant serii 116 – 450 SEL 6.9. Ta 
limuzyna o wysokich osiągach była wówczas jednym 
z najszybszych aut świata – wyższe prędkości osiągały 
tylko nieliczne samochody sportowe.

…że 45 lat temu 
zadebiutował 
Mercedes-Benz 450 
SEL 6.9
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