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Z D R O W I E

Po kilkumiesięcznych pracach, w poniedziałek 2 lutego

nastąpiło uroczyste otwarcie sali do ćwiczeń. STRONY 10-11

P R O  D U K  C J A

Na dro dze do Pro duk cji Przy -
szło ści opra co wa no wi zję mon -
ta żu, któ ra przez naj bliż sze la -
ta bę dzie słu żyć ja ko do ce lo wy
ob raz pro duk cji sa mo cho dów
cię ża ro wych. STRO NA 3

L U D Z I E

W cy klu: „Pa sja nie jed no ma
imię” przed sta wia my sylwet kę
Kle men sa Kie pu ry. STRO NA 16

R O Z  M O  WA

O wy zwa niach dla Pro duc tion
Unit Truck roz ma wia my z Mi -
cha elem Ulve ri chem, kie row -
ni kiem PT. STRO NY 6-7

M N P S

Lau re aci pierw sze go eta pu
Na gro dy MNPS na gro dze ni!

STRO NA 8

Wstęgę przeciął dyrektor zakładu Ralph Kimmich.

Mamy salę do ćwiczeń
– wielkie otwarcie



Z A M I A S T  W S T Ę P U

prze nie sie nia bra mek ja ko -
ścio wych przed osa dze niem

ka bi ny spo tkał się z du -
żym uzna niem w Mo na -
chium. Po my sło daw com
ser decz nie gra tu lu je my!

� Od kwiet nia 2014 r.
ma my wła sną EU RO 6.
Cię ża rów kę wy pró bo wa -
ły już dzie ci pra cow ni -

ków w pro jek cie „Mój ta -
ta, mo ja ma ma pra cu je

w MAN -ie”. Po jazd sta no wił
świet ne tło do zdjęć pod czas

ubie gło rocz nych Dni Nie po ło mic
i na sze go za kła do we go Pik ni ku Ro -

dzin ne go.

� Je ste śmy nie wąt pli wym
współ twór cą suk ce su współ pra -
cu ją cej z MAN Trucks szko ły

w Su cho ra bie. Ucznio wie tej pla -
ców ki zdo by li II miej sce w ma ło pol -

skim kon kur sie „Od bla sko wa Szko ła”,
w któ rym w 2014 r. wzię ło udział po nad 300
szkół z ca łe go wo je wódz twa, a po ziom był bar -
dzo wy so ki. 

� W ra mach trwa ją ce go pro jek tu mo du la ry -
za cji w grud niu 2014 r. z li nii pro duk cyj nej MAN
Trucks zje cha ła cię ża rów ka o bar wach kon cer -
no wych. Ko lo ro wą cię ża rów kę moż na po dzi -
wiać w ho lu głów nym na sze go za kła du. Pi sze -
my o niej w tym wy da niu na str. 9. �
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E DY  T O  R I A L

Dro dzy Pra cow ni cy, 

dopiero co rozpoczął się nowy rok, a już minął
drugi jego miesiąc. Nie wiemy jeszcze, co
nadchodzący rok przyniesie nam wszystkim.
Jedno jest tylko pewne: wyzwania dla naszego
zakładu, związku PT i całej firmy MAN pozostają
wielkie i ciekawe. Oczekuje się od nas wszystkich,
byśmy ze wszystkich sił wspólnie realizowali
nasze zadania – z pasją i motywacją! Nie jest to
łatwe, ale z dobrym zespołem uda nam się
osiągnąć nasze cele. W związku z tym tematem,

polecam Państwa lekturze wywiad z naszym
szefem PT p. Michaelem Ulverichem. 
Życzę Państwu wiele radości podczas czytania!
Wasz 

� Pierw sze miej sce na li ście firm od po wie -
dzial nych spo łecz nie za szcze gól ne osią gnię -
cia MAN Trucks w dzia ła niach na rzecz
pra cow ni ków, spo łecz no ści lo kal nej oraz
ochro ny śro do wi ska. Li sta firm od po -
wie dzial nych spo łecz nie to ma ły ran -
king pu bli ko wa ny przez Dzien nik Ga ze -
tę Praw ną pod pa tro na tem Fo rum Od po -
wie dzial ne go Biz ne su i we ry fi ko wa ny
przez PwC. 

� No mi na cja do Ma ło pol skiej Na gro dy Go -
spo dar czej – to wy róż nie nie przy zna wa ne ma -
ło pol skim przed się bior com za za słu gi na rzecz

wspie ra nia go spo dar ki oraz przed -
się bior czo ści. Kon kurs od -

by wa się w trzech ka te -
go riach: ma ły, śred ni
i du ży przed się bior ca.
Prze wi dzia ne jest tyl -
ko miej sce 1. Resz ta

wy róż nień to no mi na -
cje.

� Dru gie miej sce w Ma ło pol sce
w kon kur sie PIP Pra co daw ca – Or ga ni za tor Pra -
cy Bez piecz nej. Za ło że niem kon kur su jest
pro mo wa nie naj lep szych prak tyk w za -
kre sie po pra wy wa run ków pra cy oraz
in spi ro wa nie pra co daw ców do po dej -
mo wa nia dzia łań w ce lu eli mi no wa nia
za gro żeń ist nie ją cych w ich za kła dach. 

� Pierw sze miej sce w Mi strzo stwach
Ra tow nic twa Me dycz ne go dla Za kła do wych

Dru żyn Ra tow ni czych. W za wo -
dach wzię ło udział 28 dru żyn
ra tow ni czych z ca łej Pol ski,
w tym rów nież dru ży na z MAN
BUS Sa dy. Uczest ni cy Mi strzostw
mie li moż li wość spraw dze nia się

w trud nym  te re nie z uży ciem
spe cja li stycz ne go sprzę tu

me dycz ne go. Or ga ni za to -
rem mi strzostw by ła fir -
ma ME DI CO VER. 

� Na gro da MNPS
w ka te go rii Qu ali ty First

– po nadza kła do wy pro ces
eli mi na cji błę dów. Po mysł

Ralph Kimmich 
Prezes Zarządu MAN Trucks Sp. z o.o. 

Dział
Ko mu ni ka -
cji opro wa -

dził 45 wy cie -
czek za kła do -

wych.

Licz ba
za księ go wa -
nych ra chun -

ków: 73 274 w wer -
sji elek tro nicz nej

oraz 36 241 w wer -
sji pa pie ro wej.

5 li sto pa da
2014 r. wy je -

chał 60.000 po -
jazd z MAN

Trucks!

No wy rok sprzy ja
pod su mo wa niom. Po sta no -

wi li śmy za tem do kład nie przyj -
rzeć się ostat nim 12 mie sią com.

Efekt spoj rze nia z dy stan su 
był za ska ku ją cy!

Za cznie my od przed sta wie nia na szych 
naj więk szych suk ce sów. Na ko lej nych

stro nach te go wy da nia MPN to wa rzy szyć
bę dą Pań stwu tak że licz by, któ re są

skrom nym pod su mo wa niem 
ro ku 2014 w na szym za kła dzie!

Mi łej lek tu ry!
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Przyszłość montażu osi
P R O D U K C J A

N a dro dze do Pro duk cji Przy szło ści
opra co wa no w 2014 ro ku wi zję mon -
ta żu, któ ra przez naj bliż sze la ta bę -

dzie słu żyć ja ko do ce lo wy ob raz pro duk cji
sa mo cho dów cię ża ro wych. Jed nym z wio -
dą cych roz wią zań w tym ob ra zie jest mo du -
la ry za cja, dzię ki du że mu po ten cja ło wi
w ob sza rze wzro stu ja ko ści i po lep sze nia
er go no mii. Pro jek tem ini cjal nym jest mo -
duł osi, któ ry słu ży ja ko ka ta li za tor do dal -
szych przed się wzięć mo du la ry za cyj nych
w przy szło ści. Mo du la ry za cja osi i kom po -
nen tów pod wo zia, po za tak ta mi li nii mon -
ta żo wej, i za bu do wa te go mo du łu osi po la -
kie ro wa niu pod wo zia na geo sta cji pro wa -
dzą do wy raź nej re duk cji ob cią że nia pra cą
na za bu do wie osi
i przy la kie ro wa niu
pod wo zia. Nasz
te am pro jek to -
wy skła da się
z pla ni stów ze
wszyst kich za -
kła dów two rzą -
cych sa mo cho dy
cię ża ro we. Je go du -

ża wie dza spra wi ła, że
w za sto so wa nych sy -
mu la cjach 3D w wir -
tu al nej rze czy wi sto -
ści w „CA VE” w za -
kła dzie Steyr moż na
by ło opra co wać kon -
cep cję in sta la cji geo sta -
cji po zwa la ją cej na wdro że nie za bu do wy
osi w po zy cji jaz dy. Dzię ki świet ne mu przy -
go to wa niu i nad zwy czaj ne mu wkła do wi te -
amu Kra ków mo gli śmy na wer sji te sto wej
geo sta cji z po wo dze niem prze pro wa dzić
pierw sze za bu do wy osi w za kła dzie w Kra ko -
wie. Jed nak że, ze wzglę du na wie lość wa rian -
tów pro duk tów, mu si my w naj bliż szych
mie sią cach upew nić się co do róż nych ty -
pów po jaz dów i pod wo zi.
Kie row nik pro jek tu Nor bert Bur ger: „Je stem
pod wra że niem mo ty wa cji i za an ga żo wa nia
kra kow skie go ze spo łu mon ta żo we go i lo gi -
stycz ne go. Ta ka nie sa mo wi ta ela stycz ność
i współ pra ca są wła śnie na pę dem, któ re go
po trze bu je my do te go ty pu in no wa cyj nych
pro jek tów”. �
/Pe dram Sha hid, Ma riusz Ma ślak/

Do po -
ma lo wa nia
wszyst kich ram cię ża ró wekwy ko rzy sta li -

śmy 88 ton
la kie ru. 

W 2014
ro ku 

za mon to wa -
no 67 154

koła.

P E R  S O  N A  L I A

Woj ciech Sen do rek w Man Trucks od 2007 r.
Naj pierw ja ko se kwen cjo ner, a od sierp nia 2014
r. na sta no wi sku ko or dy na to ra JIT/JIS. Pry wat -
nie szczę śli wy ta ta 15-mie sięcz nej Oli i 3-let -
nie go Szy mo na, ki bic pił ki noż nej. W wol nych
chwi lach cho dzi na ba sen, a la tem, gdy jest ład -
na po go da, jeź dzi na ro dzin ne wy ciecz ki. Je go
mot to ży cio we brzmi: „Je że li coś ro bisz, rób to
do brze i do koń ca”.

Ka ro li na Mle ko pra cu je w MAN Trucks
od czerw ca 2014 r. w Dzia le Per so nal nym. Na co
dzień odpowiada za pro wa dze nie do ku men ta cji
per so nal nej, po moc i ob słu gę Pra cow ni ków,
a tak że wspar cie m.in. w za kre sie do dat ko we go
ubez pie cze nia gru po we go, ba dań le kar skich
oraz do fi nan so wa nia oku la rów. Ab sol went ka so -
cjo lo gii na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra -
ko wie, obec nie rów nież stu dent ka eko no mii
o spe cjal no ści w za kre sie za rzą dza nia i do radz -
twa per so nal ne go. Pry wat nie wol ne chwi le prze -
zna cza na na ukę nie miec kie go, czy ta nie ksią żek
oraz przy go to wa nia do ukoń cze nia stu diów. Ma -
rzy o szczę śli wym ży ciu, ro dzi nie, a przede
wszyst kim o zdro wiu na dłu gie, dłu gie la ta...:)

Grze gorz Ko sek w MAN Trucks od li sto pa da
2006 r. Pra cę roz po czy nał na GC220, obec nie ja ko
ko or dy na tor gru py na GC250 od po wie dzial ny
za pod mon taż ka bin, chłod nic i pa kie tu AE RO.
Pry wat nie szczę śli wy mąż, ta ta dwóch có rek, 
wiel ki fan Ro ber ta Ku bi cy oraz po cząt ku ją cy mo to -
cy kli sta. Je go mot to ży cio we: „Je śli po tra fisz
o czymś ma rzyć, to po tra fisz tak że te go do ko nać”.

Na rynku samochodów ciężarowych można zostać
numerem 1 tylko wtedy, gdy połączy się wartościowe
produkty z produkcją, która poprzez innowacje
i optymalizacje zapewnia klientom najwyższą jakość.
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Umie jęt no ści ele men tar ne
Ko lej ny etap szko le nia jest roz wi nię ciem
umie jęt no ści pod sta wo wych. Tu taj za da nia
wy ko ny wa ne są we dług in struk cji mon ta -
żo wej za miesz czo nej na każ dym z 8 sta no -

Obecnie przygotowujemy
centrum szkoleniowe, które 
będzie przeprowadzało 
3-dniowe szkolenia mające
na celu rozwijanie
umiejętności pracy zgodnie
ze standardem.

Centrum szkoleniowe 
– nowy krok 
w rozwoju!

S Z K O L E N I A

N o we szko le nie jest jed nym z 3 fi la -
rów, przy czy nia ją cych się do ce lo wo
do po pra wy wszyst kich umie jęt no -

ści za war tych w na szych pro ce sach, od bar -
dzo pod sta wo wych do spe cja li stycz nych. Jak
wie my, ma to szcze gól ne zna cze nie dla osią -
gnię cia wy so kie go po zio mu stan dar dów,
któ re wpły wa ją bez po śred nio na ja kość na -
szych pro duk tów.
Szko le nie umie jęt no ści jest po dzie lo ne na
3 blo ki te ma tycz ne: umie jęt no ści pod sta -
wo we, ele men tar ne i pro ce so we. Każ dy mo -
duł bę dzie trwał 1 dzień. 
Każ dy z blo ków jest po prze dzo ny roz grzew -
ką. Skła da się ona z 4 ustan da ry zo wa nych
ćwi czeń, któ rych głów nym za da niem jest
roz grza nie po szcze gól nych par tii mię śni
przed przy stą pie niem do za dań głów nych. 

Umie jęt no ści pod sta wo we
Za da niem te go eta pu jest pod sta wo we za -
zna jo mie nie z ty po wy mi ele men ta mi mon -
ta żu i pra cy zgod nie ze stan dar dem. Ko lej -
ne za da nia są re ali zo wa ne zgod nie z in struk -
ta żem sy mu la cji kom pu te ro wej
na spe cjal nie do te go przy go -
to wa nych sta cjach ro bo -
czych. W tym eta pie za -
da niem jest wy ko na -
nie 6 ćwi czeń, któ re
wy ma ga ją od uczest ni -
ka zwró ce nia uwa gi

na wszyst kie wska zów ki i punk ty klu -
czo we de ter mi nu ją ce po praw ną ja -
kość, bez pie czeń stwo i er go no mię
pra cy. Każ de za da nie koń czy się te -

stem pod nad zo rem tre ne ra. 

Kaizen

Szkolenia 
w obszarze PROFI

Szkolenia 
stanowiskowe

Szkolenia
umiejętności 

Szkolenie rozwijające
umiejętności pracy

zgodnie ze
standardem

Filozofia MNPS

Podstawowe

Elementarne

Procesowe

Na dzia ła -
nia zwią za ne

z roz wo jem pra -
cow ni ków wy da -
ne zo sta ło 650

tys. zł.

Umiejętności elementarne.
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wisk. Ope ra tor kom plek so wo roz wi ja swo je
umie jęt no ści ele men tar ne na przy sto so wa -
nych do te go de dy ko wa nych sta no wi skach,
któ re wy mu sza ją od uczest ni ka po -
praw ną po zy cję pra cy oraz spraw -
dza nie po praw no ści mon ta żu
i zgła sza nie błę dów po przez sys -
tem sy gna li za cji An don. 

Umie jęt no ści pro ce so we
Ostat ni etap od zwier cie dla prze bieg
mon ta żu po przez sy mu la cję pra cy na li nii
mon ta żo wej, od by wa ją cą się przy uży ciu
wóz ka sa mo jeż dżą ce go. Za da niem uczest ni -
ków jest zi den ty fi ko wa nie stan dar du pra cy
i opi sa nie go w for mat ce SAB, co po zwo li
na wy ko na nie po praw ne go mon ta żu. Za da -
nie na le ży wy ko nać w okre ślo nym cza sie, za -
pew nia jąc przy tym po praw ną re ali za cję
wszyst kich ope ra cji mon ta żu.
Zgod nie z wy tycz ny mi szko le nie umie jęt -
no ści jest przeznaczone przede wszyst kim
dla pra cow ni ków pro duk cyj nych i oni wła -
śnie bę dą kie ro wa ni na nie w pierw szej ko -
lej no ści. Rów no cze śnie bę dą roz wi ja ne szko -
le nia w ob sza rze PRO FI i szko le nia sta no wi -
sko we. Ra zem ze szko le niem umie jęt no ści
przy czy nią się one do ce lo wo do pod no sze -
nia kwa li fi ka cji, a w kon se kwen cji wpły ną
bez po śred nio na po pra wę ja ko ści na szych
pro duk tów. �
/Tomasz Dziedzic/

Umiejętności podstawowe.

Rozgrzewka.
W dniu 12.02.2015 roku w naszym zakładzie
przeprowadziliśmy pierwsze i co najważniejsze bezawaryjne
kalibracje i programowanie systemów LGS4!!

P ro jekt im ple men ta cji urzą dze nia
EBA2 za jął nam bar dzo du żo cza su,
ale opła ca ło się – obok fa bryk

w Niem czech, je ste śmy za kła dem, któ ry
w peł ni jest go to wy do pro duk cji truc ków
z naj no wo cze śniej szy mi sys te ma mi. Dzię -
ki te mu kon ku ren cyj ność i wy daj ność na -
sze go za kła du wzro sła jesz cze bar dziej. 
LGS (La ne Gu ard Sys tem) – jest to sys tem śle -
dzą cy tor jaz dy po jaz du, w za leż no ści

od bocz nych li nii na jezd ni. Sys tem
ACC dzia ła w opar ciu o fa le emi -

to wa ne przez ra dar, na to miast
LGS śle dzą cy tor jaz dy po jaz -
du w za leż no ści od bocz nych
li nii na jezd ni, wy ko rzy stu je
ob raz fil mo wa ny przez ka -

me rę. Bu do wa te go sys te mu

jest sto sun ko wo pro sta. Skła da się on z ka me -
ry wi deo za mo co wa nej po środ ku kok pi tu
przed przed nią szy bą. Za da niem ka me ry jest
śle dze nie bia łych li nii na ma lo wa nych
na jezd ni. Ob raz jest ana li zo wa ny przez kom -
pu ter, któ ry po rów nu je go do rze czy wi ste -
go to ru jaz dy po jaz du. Je śli po jazd za cznie
zjeż dżać z tra sy wy zna czo nej li nia mi, a kie -
row ca nie włą czy kie run kow ska zu, wów czas
w ka bi nie roz le ga się dźwię ko wy sy gnał
ostrze gaw czy. Je śli po jazd zjeż dża w pra wo,
sy gnał do bie ga z pra we go gło śni ka, je śli w le -
wo – z le we go. 
Re asu mu jąc, pro jekt pod ty tu łem EBA2 zo -
stał za koń czo ny. Jesz cze raz dzię ku ję wszyst -
kim, któ rzy wspól nie ze mną się w nie go za -
an ga żo wa li. �
/Pa weł Wil tos/

Pracownicy
spędzili

11 883 godz.
na szko le -

niach.

Grupa projektowa w składzie (od lewej): Tomasz Kus, Paweł Wiltos, Wojciech Adamski, Krzysztof

Śliwa, Marcin Klejdysz, Przemysław Kiszka.

PIERWSZE 
POJAZDY Z LGS4!

P R O D U K C J A Pra -
cow ni cy po -

bra li 7000 sto -
pe rów do uszu

oraz 80 l kre mu
do rąk.
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R O Z M O W A

W drodze do sukcesu
W jakim punkcie znajdujemy się obecnie, jakie są wyzwania
dla Production Unit Truck? Michael Ulverich, dyrektor PT,
dokonuje pozytywnego bilansu oraz przedstawia
perspektywy na rok 2015.

Do mi ni ka Jur kow ska: Pa nie Ulve rich, od ma -
ja 2013 ro ku dzia ła my w Pro duc tion Unit
Truck pod Pa na kie row nic twem. Co cie szy Pa -
na naj bar dziej, kie dy do ko nu je Pan bi lan su
nie mal dwóch lat? 
Mi cha el Ulve rich: W pierw szej ko lej no ści
chciał bym Pań stwu wszyst kim ser decz nie
po dzię ko wać za Pań stwa za an ga żo wa nie
i mo ty wa cję w pra cy na rzecz PT. Dzię ki Pań -
stwa za an ga żo wa nym dzia ła niom uzy ska li -
śmy w ro ku 2014 bar dzo do bre wy ni ki. Pod -
sta wą do te go jest przede wszyst kim na sza
po nadza kła do wa współ pra ca, któ ra w ostat -
nich mie sią cach roz wi ja ła się do brze. Na sze
wspól ne dzia ła nie po mię dzy za kła da mi
na po zio mie PT jest waż nym czyn ni kiem
w dro dze do suk ce su. Aby to osią gnąć, mu si -
my roz wi jać się szyb ciej niż na sza kon ku ren -
cja. W tym ce lu ko rzy sta my z wie dzy i naj -
lep szych prak tyk na szych za kła dów. Po sia -
da my wła ści wie wszyst kie za so by, by być
naj lep szy mi – mu si my je tyl ko ze so bą po łą -
czyć. Bar dzo du że zna cze nie ma tak że spo -
sób kie ro wa nia i od po wie -
dzial ność – to
pod sta wa

na sze go suk ce su. Wy pra co wa li śmy wspól ną
wi zję, w któ rej niż szy szcze bel ka dry za rzą -
dza ją cej kie ru je co dzien nym, prak tycz nym
za rzą dza niem, ka dra śred nie go szcze bla
wspie ra rocz ne ce le po przez ste ro wa nie kosz -
ta mi i jakością, natomiast naj wyż szy szcze bel
za rzą dza ją cy, tu taj mię dzy in ny mi dy rek tor
Pań stwa za kła du, wspie ra re ali za cję stra te -
gicz nych kie run ków roz wo ju PT oraz naj waż -
niej szych pro jek tów, za pew nia ją cych naj lep -

szy roz wój. Po nadza kła do we za da nia
naj wyż sze go szcze bla ka dry za rzą -

dza ją cej wy ja śnia ją po nad to, dla -

cze go w ostat nim cza sie wi dzi cie Pań stwo
swo je go sze fa rza dziej niż w po przed nim
okre sie. Ralph Kim mich jest nie tyl ko od po -
wie dzial ny za za kład w Kra ko wie, lecz czu wa
tak że nad mon ta żem cię ża ró wek w związ ku
PT. Dr Marc Se ster henn (dy rek tor za kła du
w Steyr) zaj mu je się – obok te ma tów za kła -
do wych – lo gi sty ką w PT, dr Ale xan der Kes -
sel (dy rek tor za kła du w Mo na chium) od po -
wia da za ob szar ka bin, a Ste fan Meu sert (dy -
rek tor za kła du w Sal zgit ter) za kom po nen ty. 

Co do kład nie zo sta ło osią gnię te we współ -
pra cy po mię dzy za kła da mi? 
Dzię ki na szym ini cja ty wom oraz licz nym
pro jek tom stwo rzy li śmy wspól nie w związ -
ku PT trwa ły fun da ment dla cią głej po pra wy
na szych pro ce sów w po szcze gól nych za kła -
dach. Do brym przy kła dem jest tu taj ini cja -
ty wa „Ja kość na pierw szym miej scu”. Wraz
z Hol ge rem von der He ide, któ ry w PT
– wspól nie z Pań stwem – jest od po wie dzial -
ny za ja kość i re gu lar nie od wie dza każ dy za -
kład, in ten syw nie pra co wa li śmy nad tym,
by uwraż li wiać na szych pra cow ni ków w kwe -
stii ja ko ści. W przy pad ku wie lu osób na sta -
wie nie na ja kość pro duk tu i ja kość pro ce su
zmie ni ło się na ko rzyść. Ima ge za kła dów oraz
wy ni ki pra cy mó wią sa me za sie bie. To po ka -
zu ją rów nież na sze wskaź ni ki, któ re ule gły
wy raź nej po pra wie. Przy kła do wo, bar dzo do -
brze roz wi ja się we wszyst kich za kła dach
wskaź nik ja ko ści (QKZ) i pra wie wszę dzie
osią gnę li śmy na sze am bit ne ce le. War tość
śred nia w PT w cią gu ro ku po pra wi ła się
o 23% (10% w za kła dach zlo ka li zo wa nych
w UE) w po rów na niu z ro kiem 2013. Pierw sze
wy ni ki w no wym ro ku wy raź nie po twier dza -
ją ten roz wój. Oprócz te go do strze ga my du -
ży po stęp w ob sza rze lo gi sty ki. Dzię ki ini cja -
ty wie „Szczu pła lo gi sty ka” ob ni ży li śmy

znacz nie do koń ca 2014 r. na sze sta ny ma -

„Współpraca pomiędzy
zakładami na szczeblu
PT jest ważnym
czynnikiem sukcesu
w naszej drodze
na szczyt”.

PT-Leitungskreis, od lewej: 

dr U. J. Unger (szef projektu Analiza

Strukturalna), dr A. Keßel, (dyrektor

zakładu w Monachium), R. Kimmich, 

H. von der Heide (PT-Quality),

M. Ulverich (dyrektor PT), dr J. Mehlich

(PT-Planowanie), M. Appelt (PT-HR),

dr M. Sesterhenn (dyrektor zakładu

w Steyr), S. Meusert (dyrektor 

zakładu w Salzgitter).
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W S K A Ź  N I K  J A  K O  Ś C I  P R O  D U K  T U

ga zy no we. Osią gnę li śmy war tość za so bów
(czę ści, kom po nen tów, agre ga tów i po jaz -
dów) na po zio mie 81,4 mi lio na eu ro i by li -
śmy w sta nie ob ni żyć ją w po rów na niu
do war to ści pla no wa nej o 26% – po rów nu jąc
z 31.12.2013 r. to o 22% mniej. Wraz z 467 po -
jaz da mi na par kin gu zmniejszyliśmy tak że
stan pro duk tów go to wych w po rów na niu
z pla nem o 34%. W po rów na niu z ro -
kiem 2013 jest to re duk cja o 32%. 

Pa nie Ulve rich, ja kie są naj waż niej sze wy zwa -
nia w ro ku 2015 w na szym związ ku PT?
Przede wszyst kim mu si my skon cen tro wać
się na osią gnię ciu na szych ce lów w ro ku 2015
oraz do sto so wa niu na szych mo cy pro duk -
cyj nych i kosz tów do wy ma gań ryn ku.
Po za tym jest dla mnie waż ne, by
wszyst kie uczest ni czą ce stro ny
– tu taj mam na my śli przed -
sta wi cie li pra cow ni ków,
człon ków ka dry kie row ni -
czej i za rzą du – usiadły
przy jed nym sto le, by
wspól nie wy pra co wać
pod wzglę dem so cjal nym
wy wa żo ne i eko no micz nie
sen sow ne roz wią za nie z my ślą
o przy szło ści na sze go związ ku. 

Cze go ocze ku je Pan od nas, pra cow ni ków?
Wno ście Pań stwo na dal mo ty wa cję i pa sję
do związ ku PT. Zwra caj cie Pań stwo uwa gę
w swo jej co dzien nej pra cy na szcze gó ły i in -
for muj cie nas, gdzie my mo że my się po pra -
wić. Z Pań stwa po zy tyw nym na sta wie niem
i ra do ścią z wy ko ny wa nej pra cy mo że -

my wspól nie z po wo -
dze niem kształ to wać

na szą przy szłość. 
To oczy wi ste, że
po dą ża jąc tą dro -
gą, mu si my się
nie usta ją co roz -

wi jać i otwie rać
na zmia ny. Nie nie -

po kój cie się Pań stwo
i za ufaj cie swo im prze ło -

żo nym. Tyl ko w at mos fe rze peł ne go za ufa -
nia bę dzie my w sta nie wspól nie spro stać
wy ma ga ją cym cza som. 

Pa nie Ulve rich, bar dzo dzię ku ję za roz mo wę.

QKZ jest w naszym zakładzie jednym ze wskaźników, 
który wzbudza wiele emocji. Chociaż prawie każdy 
z nas potrafi niemal z pamięci wyrecytować średnie wartości
z ostatnich kilku miesięcy, są osoby, które nie wiedzą, skąd
współczynnik QKZ się bierze. 

QKZ – o co właściwie chodzi?

Z a cznij my więc od po cząt ku. QKZ
(z niem. Qu alitätsken n zahl) to, naj -
ogól niej rzecz bio rąc, wskaź nik ja ko -

ści pro duk tu. Bez błęd ny pro dukt (w na szym
przy pad ku cię ża rów ka) bę dzie miał wskaź -
nik QKZ rów ny 1. Im wyż szy jest QKZ, tym

niż szy jest po ziom ja ko ści.
Hi sto ria QKZ za czy na się od au -

dy tu pro duk tu. Każ dy błąd
zna le zio ny przez au dy to -

ra jest wy ce nia ny i przy -
p o  r z ą d  k o  w y  w a  n y
do jed nej z dwóch pod -
sta wo wych ka te go rii
– błę dy głów ne lub błę -

dy po bocz ne. Błę dy lżej -
szej ka te go rii to błę dy po -

bocz ne, któ re mo gą mieć
wa gę 5 lub 15 punk tów. Po win -

ny być one usu wa ne w ce lu po pra -
wy ja ko ści cię ża rów ki, nie są jed nak bez po -
śred nio kry tycz ne dla klien ta fi nal ne go. Ina -
czej sy tu acja wy glą da w przy pad ku błę dów
głów nych, za któ re nasz pro dukt mo że
otrzy mać 50 lub 100 punk tów. Zna le zie nie
błę dów głów nych w po jeź dzie skut ku je do -
dat ko wo kon tro lą po jaz dów, któ re zo sta ły
wy pro du ko wa ne lub są w trak cie pro duk cji.
Ten ro dzaj de fek tów jest zwią za ny bez po -
śred nio z bez pie czeń stwem, wy ma ga nia mi
ho mo lo ga cyj ny mi bądź praw ny mi, spraw -
no ścią pod sta wo wych funk cji po jaz du itp. 
Wra ca jąc do wy zna cza nia QKZ… Po za koń -
cze niu au dy tu pro duk tu punk ty są su -
mo wa ne, na stęp nie mno żo ne przez
od po wied nią sta łą uwzględ nia ją -
cą sze reg czyn ni ków (jak np.
kom plek so wość za bu do wy).
Ostat nim eta pem jest do da nie
do wy ni ku licz by 1. I… nasz QKZ
jest go to wy!
Z wy ni ków QKZ wszyst kich po jaz -
dów jest ob li cza na śred nia naj pierw

mie sięcz na, po tem rocz na. W ro ku 2014
śred ni wy nik QKZ dla na sze go za kła du wy -
niósł 1,54 i mo że my się po chwa lić wy ni kiem
speł nia ją cym cel kon cer nu MAN. 
Rok 2015 sta wia przed na mi ko lej ne wy zwa -
nie. Jest to cel kon cer no wy QKZ o war to -
ści 1,4. Trud ne? Oczy wi ście! Ale w ubie głych
la tach udo wod ni li śmy, że po tra fi my się mie -
rzyć z ta ki mi ce la mi. Rok 2013 za mknę li śmy
z wy ni kiem 1,61, rok 2014 przy niósł nam wy -
nik 1,54. Sty czeń 2015 za mknę li śmy z QKZ
na po zio mie 1,38. Nie po zo sta je nam nic in -
ne go, niż utrzy mać trend.
War to jesz cze przy po mnieć, że au dyt sy mu -
lu je spoj rze nie na cię ża rów kę okiem klien -
ta. Klu czo wym okre śle niem jest tu taj cię ża -
rów ka ja ko ca łość i to po ziom jej ja ko ści po -

twier dza au dyt. Im wię cej za tem
błę dów znaj dzie my i wy eli mi -

nu je my w trak cie pro duk -
cji, tym mniej tra fi ich
na au dyt, a w kon se kwen -
cji tak że do klien ta. 
A prze cież ja kość jest wte -
dy, kie dy wra ca klient,

a nie pro dukt… �
/Elżbieta Rorat/

Nasze
ciężarówkipojechały m.in.do Ghany, Indonezji,Republiki Konga,Ekwadoru, Gabonu,Omanu

i na Filipiny.

Średni
wiek

uczestnikówszkoleń dla osóbprzygotowujących sięna stanowiskakierownicze
to 34 lata.

Najwięcej
ciężarówekzmontowaliśmyna rynek polski – 1841szt., turecki – 1166 szt. orazrosyjski – 894 szt. Tow sumie prawie 50%wszystkich pojazdów wy -pro du ko wa nychw MAN Trucks

w 2014 r.
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M N P S

Nagroda MNPS – etap I zakończony
Wybraliśmy w naszym zakładzie cztery aplikacje, które z końcem marca zostaną
zaprezentowane w Monachium podczas Dnia MNPS. 

Ku pon kon kur so wy z roz wią za niem za gad ki
pro si my wrzu cić do skrzyn ki za py tań znaj du -
ją cej się na ta bli cy Dzia łu Ko mu ni ka cji. Spo -
śród pra wi dło wych od po wie dzi wy lo su je my 3,
a ich au to rzy otrzy ma ją atrak cyj ny ze staw upo -
min ków z lo go MAN. Na od po wie dzi cze ka my
do 31.03.2015 r.! Na zwi ska zwy cięz ców opu -
bli ku je my na ta bli cy Dzia łu Ko mu ni ka cji. Je -
den Pra cow nik mo że wrzu cić tyl ko je den wy -
peł nio ny ku pon kon kur so wy. Po wo dze nia! 

U WA  G A !  K O N  K U R S !           U WA  G A !  K O N  K U R S !           U WA  G A !  K O N  K U R S !           U WA  G A !  K O N  K U R S !

PYTANIE KONKURSOWE
W którym z zakładów MAN wprowadzono ostatnio nowy system SAP POWER?

� A)  MAN Kraków

� B)  MAN Salzgitter

� C)  MAN München 

Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................

Nr GC: ..........................................................................................................................................................................................................

* Podając dane osobowe, pracownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publikowanie w materiałach wewnętrznych firmy.

Zdobywcy nagrody wewnątrzzakładowej.

M i nął już pra wie rok od ostat niej na -
gro dy MNPS z fi na łem w Mo na -
chium, a wy da je się, jak by to by ło

wczo raj. War to ją so bie przy po mnieć, głów -
nie z po wo du zmian, ja kie przy nio sła ze so -
bą. Ca łość zo sta ła zmie nio na i po dzie lo na
na dwie czę ści: we wnątrz za kła do wą i cen -
tral ną.
Po dob nie jest w tym ro ku, a nasz za kład za -
koń czył wła śnie część pierw szą.
Zgło sze nia bio rą ce udział
w kon kur sie mu sia ły
do ty czyć jed nej
z czte rech ka te go -
rii: Ja kość na 1.
miej scu, Opty -
ma li za cja miej -
sca pra cy, Sys tem
pro duk cyj ny 2.0
oraz Le an w lo gi -
sty ce. Po burz li wych
dys ku sjach ze zgło szo -
nych 11 apli ka cji osta tecz -
nie wy bra ne zo sta ły na stę pu ją ce:
� Ja kość na 1. miej scu:

Zin te gro wa ne dzia ła nia w ce lu po pra wy
wskaź ni ka QKZ
�Opty ma li za cja miej sca pra cy:

Me cha ni sche Fra mes
� Sys tem pro duk cyj ny 2.0:

SNLA – szyb kie na pra wy

� Le an w lo gi sty ce:
Eli mi na cja kosz tów wy sył ki ko ła za pa so we -
go i spoj le ra

Dru gie go lu te go wszy scy zwy cięz cy zo sta -
li uro czy ście na gro dze ni, co nie ozna cza
koń ca zma gań. Po zo sta ło osta tecz ne do -
pra co wa nie apli ka cji, któ re już 26 mar -

ca 2015 ro ku bę dą
pre zen to wa ne pod -
czas Dnia MNPS
w Mo na chium przez
sa mych zgła sza ją cych.
O ko lej nym eta pie kon kur su
bę dzie my in for mo wać Was na bie żą co. �
/Mi chał Pisz czek/

1400
to licz ba czę ści
wzor co wa nych

w na szym za kła dzie,
z cze go 1317 do pusz czo -no w peł ni do pro duk cjise ryj nej, 54 czę ści zo sta -

ły do pusz czo ne wa -
run ko wo, a 29 od -

rzu co no. Przez
te le fo ny roz -
ma wia li śmy

łącz nie 3 mie sią -
ce, 22 dni, 21 go -
dzin i 36 mi nut

– non stop!
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Do po ma lo wa nia mo du łów wy ko -
rzy sta li śmy pa le tę ko lo rów kon -
cer no wych. Ra ma to ko lor kre -

mo wo bia ły, ba ki – nie bie ski, osie – czer -
wo ny, skrzyn ka aku mu la to ro wa – żół ty,
ka bi na – bia ły, sil nik
– an tra cyt 20%, tyl -
ny wspor nik ka bi ny
– an tra cyt 60%. Tłu -
mik miał być pier wot -
nie zie lo ny, ale z po wo du
na ra że nia na wy so kie tem pe ra tu -
ry pod czas pra cy mu siał być po -
ma lo wa ny far bą pie co wą, a ta
nie by ła do stęp na w za pla no -
wa nym ko lo rze i w re zul ta cie
tłu mik po zo stał czar ny.
Eg zem plarz z sil ni kiem 400PS, nor mą
spa la nia Eu ro VI i ka bi ną M wje chał na li -
nię 04.12.2014 r.
Mon taż „ko lo ro wej cię ża rów ki”
trwał o 60 go dzin dłu żej niż
w pro ce sie stan dar do wym, po nie -
waż po szcze gól ne czę ści po jaz du
na le ża ło po ma lo wać od dziel nie.
W su mie 220 ele men tów wy ma ga -
ło do dat ko we go la kie ro wa nia. Ra ma
po jaz du zo sta ła po la kie ro wa na stan dar -
do wo w la kier ni, na to miast in ne czę ści
(mo du ły) tra fi ły wcze śniej do ma łej la -
kier ni, gdzie zo sta ły przy go to wa ne, po -
sor to wa ne oraz po ma lo wa ne na po zo sta -
łe 5 ko lo rów.
Do po ma lo wa nia cię ża rów ki zu ży li śmy 70
li trów la kie rów oraz 11 li trów roz cień czal -
ni ka i utwar dza cza. Efekt koń co wy eks po -
nu je my w ho lu głów nym za kła du. Nie ba -
wem cię ża rów ka od wie dzi fa bry kę w Sal -
zgit ter i w Mo na chium.
Ca ły pro jekt „ko lo ro wej cię ża rów ki” uda -
ło się zre ali zo wać w re kor do wo krót kim
cza sie – oko ło 1 mie sią ca. Cho ciaż za rów -

FA R B I G E R  L K W

KOLOROWA ciężarówka w MAN Trucks

Pro -
du ko wa li śmy

dwie kla sy po -
jaz dów cięż kich:
TGS (40%) i TGX

(60%).

no mon taż po jaz du,
jak i pro ce sy lo gi -
stycz ne nie by ły
stan dar do we, unik -

nę li śmy po waż niej -
szych pro ble mów

i osta tecz nie au to zje cha -
ło z li nii 9 grud nia 2014 r.

Do suk ce su „Far bi ger LKW” przy czy ni li się
wszy scy pra cow ni cy MAN, te am pro jek -

to wy, ale przede wszyst kim wszy -
scy la kier ni cy za an ga -
żo wa ni w to przed się -
wzię cie. Ser decz nie
dzię ku je my! Oka zu -
je się, że przy szłość
MAN -a ry su je się ko -

lo ro wo. �

/An na Ne li szer i Mi chał Ku siak/

W listopadzie ubiegłego roku trafił do nas projekt „Farbiger LKW”. Zamiarem
pomysłodawców było zwizualizowanie poszczególnych modułów, z których zbudowana
jest ciężarówka, i zaprezentowanie w ten sposób nowatorskiej
modułowej metody montażu pojazdu ciężarowego.

Dział
Za pew nie -

nia Ja ko ści
Kom po nen tów

za re kla mo -
wał 20 602

czę ści.
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Z D R O W I E  

Dni przed otwar ciem oka za ły się bar dzo in ten syw ne.
Eki pa pro jek to wa pod wo dzą Oli Ka ni szew skiej, przy ogrom -

nym wspar ciu chło pa ków z Dzia łu Utrzy ma niu Ru chu, sta -
nę ła przed za da niem prze trans por to wa nia i pod łą cze nia urzą -

dzeń. Skrę ce nie sprzę tów oraz upo rząd ko wa nie sa li – wszyst -
ko zo sta ło do pię te na ostat ni gu zik. Nie za po mnia no na wet

o do dat ko wych szaf kach osob no dla ko biet i męż czyzn w prze -
bie ral niach tuż obok sa li. 

Mam Aktywność Na co dzień 
– sala do ćwiczeń już otwarta

TEMAT Z OKŁADKI
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Uro czy ste otwar cie od by ło się dru gie -
go lu te go, pre zes Ralph Kim mich oso -

bi ście prze ciął wstę gę i tym sa mym
udo stęp nił sa lę dla wszyst kich pra -

cow ni ków MAN. Pierw sze kro ki
na urzą dze niach zo sta ły wy ko na -

ne przez ka drę za rzą dza ją cą. 
W krót kim prze mó wie niu Pre -
zes pod kre ślił, jak waż na dla

nas wszyst kich jest ak tyw ność
ru cho wa, w po zy cji in nej niż ta

wy mu szo na w trak cie pra cy
na li nii pro duk cyj nej czy w biu -

rze. Na wet krót kie ćwi cze nia
po zwo lą zre lak so wać układ kost -

no -mię śnio wy i w ak tyw ny spo sób
od po cząć po pra cy.

/Ola Kaniszewska i Maciej Dyląg/ 

Uwa żam, że sa la do ćwi czeń jest bar dzo 
do brą ini cja ty wą. W swo im imie niu bar dzo
ser decz nie za pra szam do ko rzy sta nia z sa li. 
Za pew nia my mi łą at mos fe rę. Za chę cam rów -
nież do ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su!
(Krzysz tof Ra ko czy)

P O  W I E  D Z I E  L I
P O O T WA R  C I U :

Bar dzo się cie szę, że ta ka
sal ka po wsta ła na te re nie na -
sze go za kła du – gdy trenuję,

mój umysł uwal nia się od na tło ku
my śli po ca łym dniu pra cy, a wy -

kwa li fi ko wa ny in struk tor dba o to, by
ćwi cze nia wy ko ny wać po praw nie i nie

zro bić so bie krzyw dy. 
An na Ne li szer

Uwa żam, że sal ka
fit ness jest zor -
ga ni zo wa -
na pro fe sjo nal -
nie. Po le cam
wszyst kim za in -
te re so wa nym! 
Pa weł Frą czek

Go dzin ka po pra cy
i uśmiech sam po -

ja wia się na twa -
rzy. Nie wie rzy -

cie? Sprawdź cie! 
Bar tosz Pa sek

GODZINY 
OTWARCIA:

pn.-pt.: 
od 14.15 do 20.00

sob.-nd.: 
od 8.00 do 20.00

Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronie

intranetowej naszego
zakładu oraz w sali

do ćwiczeń.

„Do kąd tym ra zem?”
– wy ciecz ka 2015
Na de szła już po ra, aby po my śleć, do kąd tym
ra zem wy ru szy my na wspól ną jed no dnio wą
wy ciecz kę. W po przed nich la tach by li śmy
w Pie ni nach oraz w Żyw cu. W tym ro ku w za -
pla no wa nie wy jaz du po sta no wi li śmy za an -
ga żo wać rów nież Was. Je śli ktoś zna miej -
sce, któ re war to od wie dzić i po ka zać
in nym, za chę ca my do udzia łu w kon -
kur sie! Ma my na dzie ję, że po zwo li on wy -
ło nić zwy cięz cę, któ ry przed sta wi naj lep -
szy po mysł na or ga ni za cję wspól ne go let -
nie go wy jaz du. Wa run kiem uczest nic twa
w kon kur sie jest wy peł nie nie for mu la -
rza, któ ry jest do stęp ny w Dzia le Per -
so nal nym. 

Przed przy stą pie niem do pla no wa nia wy -
ciecz ki na le ży uwzględ nić na stę pu ją ce wa -
run ki:
1) Miej sce do ce lo we po win no znaj do wać się

w od le gło ści do 150 km w jed ną stro nę.
2) Wy ciecz ka po win na być „dla każ de go”

(dla osób w róż nym prze dzia le wie ko -
wym).

3) Wy ciecz ka bę dzie or ga ni zo wa na w po rze
let niej (czer wiec/li piec).

4) Pra co daw ca po kry wa kosz ty Pra cow ni ka
oraz oso by to wa rzy szą cej, a tak że au to -
ka ru, ubez pie cze nia NNW, obia du, prze -
wod ni ka.

5) Plan wy ciecz ki po wi nien umoż li wić jej
uczest ni kom wy bór spo śród dwóch opcji
zgod nie z pre fe ren cja mi.

Już dziś go rą co za chę ca my do licz ne go
udzia łu w wy ciecz ce, a tak że w kon kur sie,
w któ rym zwy cięz ca otrzy ma pro fe sjo -
nal ny ple cak tu ry stycz ny mar ki The
North Fa ce. W ra zie py tań do ty czą cych pla -
no wa nia wy jaz du pro si my o kon takt z Dzia -
łem Per so nal nym.

Na zgło sze nia cze ka my do 13 marca 2015.
Wy peł nio ne for mu la rze zgło sze nio we na le ży
wrzu cić do skrzyn ki znaj du ją cej się
przy Dzia le Per so nal nym. Wy ni ki kon kur su
zo sta ną ogło szo ne 23.03.2015.

K O N K U R S  H R



O systemie SAP słyszał chyba każdy z nas… Co oznacza więc ten dodatek „POWER” i czego
możemy się spodziewać w Niepołomicach podczas wdrażania „SAP POWER”?

L O G I S T Y K A

SAP Power w Salzgitter, czyli o tym, 
co nas czeka w przyszłości
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Od lewej: Piotr Lokajczyk, Gabriela Bajorek, Lucyna Gil, dyrektor zakładu Salzgitter Stefan

Meusert oraz Jacek Pyto.

P ierw szy za kład MAN, któ ry wdro żył
„SAP Po wer”, to No rym ber ga. Te raz
przy szła ko lej na Sal zgit ter. Po ok. pół -

to ra rocz nych przy go to wa niach i cięż kiej
pra cy gru py pro jek to wej (po nad 50 osób)
z po cząt kiem stycz nia te go ro ku sys tem SAP
PO WER wy star to wał w pierw szym za kła dzie
gru py PT – Sal zgit ter. Ja ko re pre zen tan ci lo -
gi sty ki z Kra ko wa mie li śmy oka zję ob ser wo -
wać oraz wes przeć start te go wiel kie go
przed się wzię cia. Wspie ra jąc pra cow ni ków
lo gi sty ki, mo gli śmy do strzec, ja kie miej sca
sta no wią wą skie gar dło w po szcze gól nych
pro ce sach, co nie dzia ła tak, jak po win no,
jak da ny pro blem roz wią zać oraz co moż na
uspraw nić.

Będziemy przygotowani na zmiany
„SAP PO WER” to zmia na przede wszyst kim
dla dzia łu przy ję cia to wa ru, ma ga zy nu, za -
opa trze nia li nii pro duk cyj nej, pla no wa nia
lo gi stycz ne go oraz dys po zy cji. Pod czas wi zy -
ty w Sal zgit ter za wi ta li śmy w każ dym z tych
ob sza rów. Ko le dzy z Dzia łu Dys po zy cji nie
tyl ko ob ser wo wa li i wspie ra li pro ces, ale ja -
ko cen tral ny dział już te raz mu sie li w peł ni
po słu gi wać się no wym sys te mem. Bę dąc
na miej scu w Sal zgit ter, mo gli szyb ko re ago -
wać na po ja wia ją ce się pro ble my
oraz po dej mo wać od po wied -
nie dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu za pew nie nie do staw
ma te ria łów dla za kła -
du w Sal zgit ter. 
Co wszy scy wy nie śli -
śmy z te go wy jaz du?
Oprócz ma sy wie -
dzy i ze bra ne go do -
świad cze nia, przede
wszyst kim uświa do -
mi li śmy so bie, co nas
cze ka w przy szło ści.
Ska la przed się wzię cia, ja -

kie mia ło miej sce w Sal zgit ter, zde cy do wa -
nie prze ro sła na sze wy obra że nie z uwa gi

na róż no rod ność na szych pro -
ce sów. Ob ser wa cje te

z pew no ścią bar dzo
nam po mo gą, aby

z od po wied nim
wy prze dze niem
przy go to wać się
do wdro że nia
„SAP PO WER”
w naj bliż szych
la tach w Kra ko -

wie. Dzię ki moż -
li wo ści od wie dze -

nia Sal zgit ter pod -
czas fi nal nej fa zy

I N F O R M A C J E

SAP PO WER  
� je den z naj więk szych pro jek tów lo gi stycz -

nych w hi sto rii MAN
� in te gra cja kil ku sys te mów lo gi stycz nych

(ak tu al ny SAP, Si loc, HOST, Pro con) i spro -
wa dze nie ich do jed ne go „PO WER -a” 

� stan da ry za cja za kła dów PT 
� wiel ka zmia na dla ok. 90% osób z wszyst -

kich dzia łów lo gi sty ki 

wdra ża nia pro jek tu utwier dzi li śmy się
w prze ko na niu, że nasz za kład z pew no ścią
spro sta te mu wy zwa niu.  �
/Ga brie la Ba jo rek i Ja cek Py to/

Śred -nio 7 km na rol kachpo ko nał każ dy po jazdw ha mow ni, co dla wszyst kichcię ża ró wek sta no wi łącz nie 64 526prze je cha nych ki lo me trów. To 1,61 po -dró ży do oko ła świa ta lub prze jazd 25ra zy tam i z po wro tem do za kła du MANw Mo na chium (przez Zgo rze lec). Ozna -cza to, że w 2014 r. po ko na li śmy 41 ra -zy każ dy km pol skich au to strad,a każ dy z pra cow ni ków jeż dżą -cych w ha mow ni prze je chałw tym cza sie śred -nio 4032 km.

Wózki
ROFA

pokonały
trasę 11 088

km.



Najaktywniejsi pracownicy KAIZEN
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K A I Z E N : E DY C J A  L I S T O PA D  –  G R U D Z I E Ń

Produkcja + Logistyka: PTMA4-C

Wynik – 1,222

Liczba wdrożonych wniosków – 44
Administracja: PT-C
Wynik – 1,5
Liczba wdrożonych wniosków – 6

Zwycięzcom gratulujemy!

Pod trzy mu jąc tra dy cję ubie głych lat,
wy róż ni li śmy trzy oso by, które by ły
naj bar dziej ak tyw ne i złożyły naj więk -

szą ilość wnio sków KA IZEN w 2014 ro ku.
Gra tu la cje i cze ki na 50 eu ro (do wy korzysta -
nia w MAN Shop) prze ka zał pra cow ni kom
szef za kła du R. Kim mich wraz z ka drą kie -
row ni czą. Naj ak tyw niej si pra cow ni cy to:
Pa weł Po licht, GC120
� Zgło szo nych wnio sków – 33
� Wdrożonych wnio sków – 22
Piotr Ta bor ski, GC150
� Zgło szo nych wnio sków – 25
� Wdrożonych wnio sków – 21
Ro bert Waś, C110 
� Zgło szo nych wnio sków – 24
� Wdrożonych wnio sków – 23
Wśród pracowników, którzy wy ko ny wa li
uspraw nie nia na sta no wi sku ka izen i wpi sa -
li się na listę, wy lo so wa liśmy trzy oso by. Są
to: Pa weł Kor dziej, Eu ge niusz Mar dy ło i Mi -
chał Prze woźnik. Wy lo so wa ni pra cow ni cy
otrzy ma li drob ne nie spo dzian ki. �
/Gerard Łazarek/

ZWYCIĘZCY GRAND PRIX KAIZEN

Pracownicy nagrodzeni czekami przez kierownictwo zakładu. Od lewej: Ro bert Waś, 

Piotr Ta bor ski i Pa weł Policht.

W grud niu
zmon to wa li -
śmy „Far bi -
ger LKW”. 

K A I Z E N

Wy -
sta wi li śmy
ok. 5000

BANF -ów.
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W tym roku po raz kolejny udało nam się przeprowadzić
akcję „Brak chorobowości w naszym zakładzie”. 

Akcja „Brak chorobowości
w naszym zakładzie”

Z D R O W I E

P ra wie po ło wa na szych Pra cow ni ków
w cią gu ostat nie go ro ku nie by ła na L4
oraz nie ko rzy sta ła ze zwol nień w ce -

lu spra wo wa nia opie ki nad cho rym człon -
kiem ro dzi ny. Jest to im po nu ją ca licz ba,
za któ rą sto imy MY, Pra cow ni cy. 
W tym ro ku w ra mach pre zen tów po sta wi -
li śmy na kul tu rę, czy li po da ro wa li śmy vo -
uche ry do ki na.
Prezentujemy opi nie nie któ rych z Was o tej
ak cji...

/Alek san dra Ka ni szew ska/

Licz ba Pra cow ni ków 

w na szym za kła dzie 

1 rok bez L4 oraz opie ki

nad cho rym człon kiem ro dzi ny

2 la ta bez L4 oraz opie ki

nad cho rym człon kiem ro dzi ny

Licz ba wy da nych wnio sków

„Dzień za zdro wot ność”

Liczba rozdanych zaproszeń 

do kina (2 os.)

449

75 osób

149 osób

149 sztuk 

225 sztuk

A K  C J A  W L I C Z  B A C H :

„W mo jej  
oce nie ak cja „Brak cho ro bo wo ści 

w MAN” jest bar dzo po zy tyw na. Bar dzo 
mi ło jest, gdy ktoś do ce ni Two je sta ra nia, a tu taj jest  

te go naj lep szy przy kład w po sta ci pi sem ne go 
po dzię ko wa nia od za rzą du za kła du. Do dat ko we pro fi ty

to je den lub dwa dni wol ne od pra cy (w za leż no ści
od te go, z któ rej opcji się sko rzy sta) + bi le ty 

do ki na. My ślę, że wie lu pra co daw ców po win no 
brać przy kład z na szej fir my”. 

Ar tur Mi ro cha

„Po do ba mi się pro gram 
na gra dza nia Pra cow ni ków, któ rzy 

w da nym okre sie nie ko rzy sta ją ze zwol nień 
le kar skich.Te go rocz ny po mysł z vo uche ra mi 
do ki na szcze gól nie przy padł mi do gu stu. 

Oby wię cej by ło te go ty pu ak cji”. 
Krzysz tof Ma zur

„Bar dzo faj ny spo sób 
po dzię ko wa nia 

za ca ło rocz ną „zdro wą” pra cę”. 
Woj ciech Mróz

„Te go rocz na na gro da 
za brak cho ro bo wo ści bar dzo mi się 

po do ba. My ślę, że jest to świet ne roz wią za nie, 
szcze gól nie w przy pad ku osób, któ re – tak jak ja 

– lu bią cho dzić do ki na. Bi le ty, któ re da ją moż li wość 
wy bra nia so bie in te re su ją ce go fil mu w do wol nym 

ter mi nie, są we dług mnie za wsze 
faj nym po my słem”. 
Be ata Mi rek -Ma dej

„Na gro da w po sta ci 
bi le tów bar dzo po zy tyw nie mnie za sko czy ła. 
Spo dzie wa łam się ga dże tu z MAN Shop. 

Co praw da za wsze znaj do wał za sto so wa nie, 
ale prze waż nie jed nak u dzie ci, któ re przej mu ją ta kie
dro bia zgi. Bi let ozna cza pre zent z my ślą o mnie, 
z cze go bar dzo się cie szę. Nie ba wem przej rzę 

ak tu al ny re per tu ar”. 
Elż bie ta Chru ściel

„Te go rocz ne
wspar cie ak cji bra ku cho ro bo wo ści 

wśród pra cow ni ków jest kon ty nu acją z po -
przed nich lat, dla te go nie by ło to dla mnie 

za sko cze niem. Co in ne go mu szę po wie dzieć
na te mat zwią za nych z tym bo nu sów:

2 dni do dat ko we go urlo pu w cza sie prze rwy  
pro duk cyj nej oraz vo uche ry do ki na są

mi łą for mą do ce nie nia przez 
pra co daw cę”. 

Mi chał Pisz czek
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Nowoczesny zakład to obecnie nie tylko najnowsze urządzenia produkcyjne, świeżo
wybudowane hale, wysoko wykwalifikowani pracownicy, ale również odpowiedzialność
wobec ekologii oraz dobrze pojęta kultura dbania o środowisko naturalne.

E fek tyw ność ener ge tycz na za kła du to
pro ces, któ ry po wi nien być udo sko na -
la ny. Dla te go MAN Trucks nie ustan nie

pra cu je nad ogra ni cza niem zu ży cia ener gii
i wy twa rza nia sub stan cji szko dli wych, w tym
CO2. Za ło żo ny plan re duk cji te go ga zu już
osią gnę li śmy, ale nie usta je my w dal szych
po szu ki wa niach no wych roz wią zań i po my -
słów, któ re mo gły by przy nieść nam oszczęd -
no ści. Wspól ny mi si ła mi mo że my wię cej!
A na za an ga żo wa nie na szych ko le gów i ko le -
ża nek na rze kać nie mo że my. Ob ra zu ją to co -
mie sięcz ne ra por ty dot. zu ży cia w po szcze -
gól nych ob sza rach fa bry ki oraz po my sły
współ pra cow ni ków. Przy po mnij my, że to
dzię ki po my sło wi na szej za ło gi w 2013 r. uda -
ło się za mon to wać czuj ni ki ru chu w WC. Wy -
eli mi no wa li śmy w ten spo sób pro blem nie -
ustan nie za pa lo nych świa teł.
W ro ku 2014 po kil ku mie sięcz nych te stach
za koń czy li śmy mon taż re duk to rów na pię cia
w ha li pro duk cyj nej. Efekt – 20% oszczęd no -
ści na oświe tle niu! Uda ło nam się tak że ukoń -
czyć wy mia nę oświe tle nia pod wia ta mi
na no wo cze sne świa tło LED -owe, któ re da -
je oszczęd no ści na po zio mie ok. 40%. Suk ces
jest po dwój ny, po nie waż przy współ pra cy
z pro du cen tem oświe tle nia uda ło się po zo -
sta wić obu do wy lamp, a wy mie nić tyl ko ele -
men ty czyn ne, co do dat ko wo za owo co wa ło
ogra ni cze niem ilo ści od pa dów.
Ostat nio roz bu do wa li śmy też o no we funk -
cje sys tem Ska den, mo ni to ru ją cy zu ży cie
ener gii elek trycz nej. Ska den jest szcze gól nie
po moc ny przy ra por to wa niu zu ży cia w po -

szcze gól nych ob sza -
rach pro duk cyj -

nych i lo gi sty ki
oraz w ana li zie
i po szu ki wa -
niu oszczęd -
no ści. Sys tem

ten opie ra się
głów nie na kil -

ku dzie się ciu ana li za to rach i licz ni kach mie -
rzą cych zu ży cia przez więk sze ma szy ny
i oświe tle nie hal pro duk cyj nych.
A co w no wym ro ku? Mi mo ogra ni czo nych
środ ków in we sty cyj nych nie usta je my w po -
szu ki wa niu dal szych roz wią zań ener go osz -
częd nych, śle dząc no win ki tech nicz ne i rów -
no cze śnie wsłu chu jąc się w gło sy za ło gi.
W 2015 bę dzie my kon ty nu ować pra ce
nad wy ko rzy sta niem ga zu do pro duk cji ener -

gii elek trycz nej i cie pła, co po zwo -
li na oszczęd no ści fi nan so we,

jak rów nież ogra ni cze nie emi -
sji CO2. Roz po czę li śmy tak że
te sty no wych ro dza jów
świa tła do za sto so wa nia
w ha lach pro duk cyj nych:
od lamp in duk cyj nych,

do prze my sło wych lamp
LED -owych. Spo dzie wa ne

oszczęd no ści sza cu je my
na ok. 50%!

Wszyst kie dzia ła nia, za rów no te prze pro -
wa dzo ne, jak i pla no wa ne, zmie rza ją do ogra -
ni cze nia kosz tów, ale tak że, al bo przede
wszyst kim, do ogra ni cze nia emi sji ga zów cie -
plar nia nych i szko dli wych py łów do śro do wi -
ska, w któ rym ży je my. A to z pew no ścią wpły -
nie po zy tyw nie na po ziom ży cia nasz i na -
szych bli skich. Po za tym, jak gło si sta ra,
spraw dzo na mak sy ma: „Oszczę dza ją bo ga ci
i nam się opła ci”. �
/Robert Chmielarczyk, Paulina Olejniczak/

Pierwsi w oszczędzaniu
E K O L O G I A

No wo cze sne świa tło LED -owe da je oszczęd no ści na po zio mie ok. 40%.

Zespół analizatorów.

Zu ży -
li śmy 160 to -

ne rów, 100 km 
ka bli mie dzia -

nych, 18 km świa tło -
wo dów, 2000 sztuk

por tów in ter ne -
to wych.

Za -
tan ko wa li -

śmy 674 597
litrów pa -

li wa.
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Klemens podczas przygotowań do rajdu.

Na pełnych obrotach
Z  C Y K L U :  PA S J A  N I E J E D N O  M A  I M I Ę

S po ty ka my się w sto łów ce. Przy szłam
chwil kę wcze śniej, aby do pi sać ostat -
nie py ta nia, a to, że nad cho dzi Kle -

mens, da ło się usły szeć już na kil ka se kund
przed je go wej ściem. Pro wa dząc roz mo wę
te le fo nicz ną, wart kim kro kiem prak tycz nie
wbiegł na na sze spo tka nie. „Ty jak za wsze
w bie gu?” – py tam re to rycz nie. „Wiesz, jak
jest” – sły szę. Cią gła ak cja! Skąd za tem czer -
pie ener gię, że by po tak in ten syw nym dniu
pra cy ro bić coś jesz cze, coś wię cej, pie lę gno -
wać swo je za in te re so wa nia? Być mo że mo -
to rem na pę do wym jest fakt, że je go pa sja
da je mu 100-pro cen to wą sa tys fak cję, po -
nad to jest też je go do dat ko wym źró dłem
utrzy ma nia. Choć za wsze jest na naj wyż -
szych ob ro tach, wciąż jak mó wi: „Chcia ło by
się jesz cze wię cej, ale do ba na to jest zde cy -
do wa nie za krót ka”. Czym za tem jest ta pa -
sja, dla któ rej war to zre zy gno wać z cza su
wol ne go, snu i pew nie jesz cze wie lu in nych
rze czy?

Przede wszyst kim wi do wi sko
Po pierw sze, Kle mens zaj mu je się dys po zy -
cją czę ści do sa mo cho dów prze zna czo nych
do dri ftin gu. Drift to tech ni ka jaz dy po jaz -
dem w kon tro lo wa nym po śli zgu oraz na zwa
spor tu sa mo cho do we go. Gdy już te czę ści
zor ga ni zu je, u ko le gi w pro fe sjo nal nym
warsz ta cie po wsta ją sa mo cho dy prze zna -
czo ne do te go spor tu. Za wod ni cy star tu ją cy
ty mi sa mo cho da mi bio rą udział w za wo -

dach na te re nie Pol ski oraz w pań stwach są -
sia du ją cych z na szym kra jem. Ra zem z za -
wod ni ka mi jeź dzi ja ko ob słu ga tech nicz -
na tych za wo dów. Po za tech nicz ną stro ną,
wspie ra kwe stie or ga ni za cyj ne oraz PR. Co
naj bar dziej lu bi w tym spo rcie? Przede
wszyst kim to, że jest wi do wi sko wy. „Naj więk -
szą fraj dę ma my, gdy wy gry wa sa mo chód
przy go to wa ny i ob słu gi wa ny prze ze mnie
i mo ich ko le gów. W ro ku 2012 nasz za wod -
nik zdo był mi strzo stwo Pol ski. To był nasz
wspól ny suk ces. Do dat ko wa ra dość dla mnie
pry wat nie to za wo dy, gdzie pod czas dni tre -
nin go wych przy go to wu ję sa mo cho dy i tym
sa mym mo gę spę dzić spo ro cza su na to rze,
po czuć się jak za wod nik”. 

Na se rio czy bar dziej za ba wa?
Kie dy py tam, skąd u nie go aku rat ta kie za -
in te re so wa nia, twier dzi, że ma to we krwi.
Do dat ko wo pa sję za szcze pił w nim ta ta, któ -
re mu od dziec ka po ma gał w na pra wach sa -
mo cho dów. To tak że on po raz pierw szy
wziął go na zlot tra ban tów do Zwic kau. „W ra -
mach przy go to wań wspól nie wy re mon to -
wa li śmy sta re go tra ban ta. Wte dy za czę ło się
tak na se rio” – wspo mi na. Po łą cze nie te go,
co na praw dę lu bi, z pra cą za rob ko wą da je
mu moż li wość upie cze nia dwóch pie cze ni
przy jed nym ogniu. Je dy ny mi nus to brak
cza su na in ne przy jem no ści… Jed nak
przy peł nym wspar ciu to wa rzysz ki ży cia jest
ła twiej. „Sa ma na ty le „wkrę ci ła się” w te ma -
ty kę dri ftin go wą, że ostat nim pre zen tem
uro dzi no wym był kask. Za tem wszyst ko
zmie rza we wła ści wym kie run ku…” �
/Elżbieta Chruściel, Paulina Olejniczak/

Klemens Kiepura – w MAN Trucks,

z kilkumiesięczną przerwą, od 2007 roku.

Na początku pracownik obszaru sekwencji,

następnie specjalista ds. kontroli stanów

magazynowych, a od ponad roku koordynator

obszaru sekwencji w PTLWM-C.

W pracy jest w ciągłym ruchu. Przebiega między sekwencjami, 
często na hulajnodze robi slalom między kolegami, a jak już się
zatrzyma, to dzwoni, oddzwania, załatwia... 

„Nawet mała pasja
często staje się
początkiem drogi
do spełnienia
marzeń”.

W kwiet niu
wy pro du ko wa li -

śmy „na szą EU RO
6-tkę” – dru gi

po „Orzeł ku” po jazd,
któ ry po zo stał

z na mi na
sta łe.



Odblaskowy sukces Szkoły Podstawowej w Suchorabie 

owocem znakomitej współpracy z firmą MAN Trucks!

Szanowni Państwo,
Nasza szkoła od lat podejmuje szereg działań skierowanych

na popularyzację bezpiecznych zachowań na drogach wśród

dzieci, młodzie�y i dorosłych. W tych działaniach wspomaga

nas organizacy jnie i finansowo Firma MAN Trucks.

Po trzech latach współpracy mo�emy śmiało powiedzieć, �e

jest to dobry kierunek, bowiem widzimy efekty naszych

działań. W grudniu 2014 r. nasza szkoła stanęła na podium

wojewódzkiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Zwa�ywszy

na poziom i ogrom konkurencji, to wielki sukces! Pokonaliśmy ponad 300

szkół z całej Małopolski i uplasowaliśmy się na drugim miejscu. Jesteśmy przekonani, �e wspólny cel, dobra

atmosfera współpracy i niekonwencjonalne sposoby działania okazały się kluczem do sukcesu. Zawdzięczamy

Państwu równie� wiele innych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, chocia�by wyposa�enie

uczniów w kamizelki odblaskowe, kaski rowerowe, wiele prelekcji i spotkań. Edukacja dla bezpieczeństwa i akcje

promujące bezpieczeństwo stały się fundamentem naszej współpracy, a kilka z nich na stałe zapisało się

w naszym kalendarzu. Cenimy sobie Państwa gościnność, doświadczenie, chęć dzielenia się swoimi

umiejętnościami, a przede wszystkim profesjonalizm.

W imieniu dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej pragnę podziękować Państwu

za troskę i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. �yczę wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych

i osobistych.

Joanna Bajer, nauczycielka,  koordynatorka ds. promocji i wizerunku szkoły
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�

Prawidłowe rozwiązania proszę wrzu cać
do skrzyn ki ko mu ni ka cji do dnia 31.03.2015 r. 
Wśród autorów po praw nych od po wie dzi zo -
sta ną roz lo so wa ne 3 na gro dy niespodzianki. 

KARTA ZGŁOSZENIA: STREFA MALUCHA

Imię i nazwisko dziecka: ............................................................

........................................................................................................  

Imię i nazwisko opiekuna (pracownika MAN):  .......................

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

Nr GC: ...........................................................................................

* Podając dane osobowe, Pracownik jednocześnie wyraża zgodę na ich
publikowanie w materiałach wewnętrznych firmy.

Pokoloruj obrazki i dopasuj zwierzątko do pokarmu, które chętnie zjada.

S T R E FA  M A L U C H A



Rozkład jazdy linii 2015
P I Ł K A  N O Ż N A

Początek roku przywitał naszych piłkarzy
miłą niespodzianką. Z Łodzi do firmy
przyszła paczka z nowiutkimi firmowymi
dresami, specjalnie uszytymi dla Szerszeni.
Firma Tico, z którą współpracujemy od
samego początku, przygotowała kolekcję
czarnych dresów z biało-żółtymi wstawkami.
Na piersi każdy z piłkarzy będzie miał
wyhaftowane logo koncernowe oraz nasz
herb drużynowy. Na plecach natomiast
widnieje napis NIEPOŁOMICE. Firma Tico
od samego początku zaopatruje naszą
drużynę w sprzęt. Do tej pory logo tej
polskiej firmy widnieje na naszych żółto-
czarnych i białych strojach meczowych,
starych wysłużonych dresach, sprzęcie

W spól ny mi si ła mi za pla no wa no
roz kład jaz dy na szej pił kar skiej
eki py w obec nym ro ku. Na pierw -

szy ogień pój dzie 3. edy cja Biz nes Li ga Win -
ter Cup. Ten jed no dnio wy tur niej or ga ni zo -
wa ny ja ko eli tar ne roz gryw ki dla firm z Ma -
ło pol ski cie szy się w na szych sze re gach du żą
sym pa tią, mo że dla te go, że w dwóch ostat -
nich edy cjach żół to -czar ni za ję li od po wied -
nio IV i II miej sce. Cy klicz nie rów nież od kil -
ku lat jeź dzi my re pre zen to wać fir mę na Mi -
strzo stwach Pol ski Bran ży Mo to ry za cyj nej.
Tym ra zem ka ra wa na tur nie jo wa za ko twi czy
w Ko ło brze gu. Ma my na dzie ję, że w tym ma -
low ni czym ku ror cie bę dzie miał miej sce hi -
sto rycz ny awans do ćwierć fi na łu. Rok za -
koń czy my w grud niu na szym Bar bór ko wo -
-Mi ko łaj ko wym Tur nie jem MAN. Li czy my,
iż 7. edy cja przy nie sie nam (w koń cu)
zwy cię stwo w tym tur nie ju.             �
/To masz Sła boń/

Nowe szaty króla

W styczniu jak co roku reprezentanci drużyny Szerszeni spotkali się
z przedstawicielami Zarządu, Działu Personalnego oraz Controllingu
na planowaniu budżetu drużyny na ten rok.

hotelowym oraz torbach. Pierwsza okazja
do zaprezentowania się w nowych strojach
już niedługo na Biznes Liga 
Winter Cup.            �
/To masz Sła boń/

Zje -
dli śmy 35 330

po sił ków z kan ty ny
oraz wy pi li śmy 30 681

sztuk socz ków. Za mó wi -
li śmy 23 926 dań mię -
snych, 7501 dań ba ro -

wych oraz 4392
zu py.

Od lewej: Słaboń, Rachwalski, Szabla, Mleko, Świętek, Cisak, Gawłowicz i Zuzia;

Stadion Miejski we Wrocławiu.
Wy pra li -

śmy 16 850
sztuk 

odzie ży.
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Z D R O W I E

Z koń cem ro ku za koń czy li śmy pierw szą
edy cję ak cji „Prze gląd zdro wia”.
Trwa ła ona od sierp nia do grud nia
mi nio ne go ro ku, a do koń ca stycz -
nia 2015 r. moż na by ło od być wi zy -
tę pod su mo wu ją cą wszyst kie wy -
ni ki ba dań. 
Chęć udzia łu w ba da niach zgło si ło
aż 346 osób, czy li ok. 77% na szej za ło gi. W cią -
gu za le d wie 4,5 mie sią ca osta tecz nie prze ba -
da ło się 338 osób. Je ste śmy dum ni z tak du -
żej licz by osób wy ka zu ją cych proz dro wot -
ną ak tyw ność! W ra mach prze glą dów każ dy
uczest nik mógł wy ko nać sze ro ki za kres ba -
dań ana li tycz nych, spraw dzić swój wzrok,
słuch, pra cę ser ca, ukła du od de cho we go
oraz pra wi dło wość wa gi cia ła. Dzię ki do dat -
ko we mu spo tka niu z le ka rzem in ter ni stą

moż li we by ło pod su -
mo wa nie wszyst kich
wy ni ków ba dań
i wska za nie każ de mu
pa cjen to wi za le ceń
dot. je go sta nu zdro -

wia. Do dat ko wo oso by,
któ re nie od by ły wi zy ty pod su mo wu ją cej,
ma ją moż li wość za po zna nia się z wy ni ka -
mi swo ich ba dań oraz za le ce nia mi le kar ski -
mi, ko rzy sta jąc ze swo je go kon ta w apli ka cji
Me di co ver On -Li ne. Ser decz nie dzię ku je my
za Pań stwa za an ga żo wa nie i ak tyw ność. Ko -
lej na ak cja prze glą dów zdro wia już w 2016
ro ku. Za pra sza my wszyst kich, rów nież oso -
by, któ re nie zde cy do wa ły się na udział w za -
koń czo nej edy cji. �
/Ka mi la Że law ska -Ku rek/

Zu ży li -
śmy 44 944

pa ry rę ka wic
ro bo czych.

„Dziękuję Państwu za zaangażowanie
na rzecz poprawy warunków pracy poprzez
analizy, zgłaszanie incydentów, KAIZEN BHP,
audyty, obchody. Liczę, że rok 2015 będzie
równie udany jak poprzedni”. 
Paweł Buchowiec, pracownik służby BHP

Rok 2014 był w dzie dzi nie
BHP ro kiem wy jąt ko wym

ze wzglę du na cer ty fi ko -
wa nie sys te mu za rzą dza -
nia BHP – OHSAS 18001,
zmniej sze nie licz by wy -
pad ków (30% w sto sun ku
do 2013), zwy cię stwo w za -
wo dach Bez piecz na Fir ma

oraz re ali za cję du żych in -
we sty cji.
Sty czeń 2014 to cer ty fi ka -

cja OHSAS, tym bar -
dziej zna czą ca, że do -

ko na li śmy te go ja ko pierw szy za kład pro -
duk cyj ny MTB. Ko lej ne mie sią ce to pra ca
z wdro żo ny mi na rzę dzia mi zgła sza nia in -
cy den tów oraz re ali za cja in we sty cji wy ci sze -
nia la kier ni i za bu do wy po de sta mi GC 140.
W po ło wie ro ku przy szło „nie ocze ki wa ne”
zwy cię stwo na szej dru ży ny ra tow ni czej
w za wo dach w udzie la niu pierw szej po mo -
cy. Pod su mo wa niem ro ku był udział w kon -
kur sie Pań stwo wej In spek cji Pra cy, w któ -
rym zo sta li śmy lau re atem w wo je wódz twie
ma ło pol skim w ka te go rii du żych przed się -
biorstw. �
/Paweł Buchowiec/

Jeszcze bezpieczniej! 

Akcja „Przegląd zdrowia” 
– krótkie podsumowanie

B H P

To był do bry rok dla na szej dru ży ny. Za czy na -
my jak zwy kle pla no wa niem wy dat ków na ca -
ły rok. W stycz niu wy sta wia my rów nież sto -
isko na Tar gach In for ma cyj nych, któ re cie -
szy się spo rym za in te re so wa niem. W mar cu
bro ni my wi ce mi strzo stwa w Biz nes Li ga Win -
ter Cup, nie ste ty na dro dze sta je RMF Maxx
i osta tecz nie zaj mu je my 4. miej sce w tur nie -
ju. W kwiet niu z na szym za kła dem że gna się
Ale xan der Su sa nek, któ ry dał się za pa mię tać
ja ko Dy rek tor bli ski dru ży nie. Jesz cze nie wy -
schły łzy po Sze fie, a już na sza „Frau” Jur kow -
ska od jeż dża ła do Mo na chium. Maj to ślub
Tom ka Sła bo nia i Dni Nie po ło mic, na któ -
rych zaj mu je my 2. miej ce. W czerw cu z wiel -
ki mi na dzie ja mi ru sza my do Wro cła wia, by
wal czyć w Mi strzo stwach Pol ski Bran ży Mo -
to ry za cyj nej, gdzie uda je się je dy nie wyjść
z gru py. Je śli cie pły li piec, to cie pło po wi ta li -
śmy na szą no wą spe cja list kę ds. kon tak tów
dru ży ny z Za rzą dem Pau li nę Olej ni czak.
W sierp niu or ga ni zu je my Su per mecz z MAN
Sta ra cho wi ce. Nie ste ty mu ra wa DMA zo sta -
ła za la na i mecz roz gry wa my w po bli skim
Za krzo wie. Na sza pił kar ska ro dzi na po więk -
sza się o Ty mo na Frącz ka, syn ka na sze go za -
wod ni ka Paw ła. Okres je sien ny to przy go to -
wa nia do 6. Bar bór ko wo -Mi ko łaj ko we go Tur -
nie ju MAN, któ ry ro ze gra ny zo sta je
tra dy cyj nie w grud niu, a ko le ną edy cję wy -
gry wa RMF Maxx. W 2014 ro ze gra li śmy 17
spo tkań. Bi lans po bar dzo do brym ro ku 2013
znów jest ujem ny. 7 wy gra nych, 2 re mi sy i 8
prze gra nych. Sto su nek bram ko wy 36 do 45,
a bram ki dla Szer sze ni zdo by wa ło aż 14 za -
wod ni ków. Naj lep szym me czem w wy ko na -
niu żół to -czar nych by ło spo tka nie z 28 czerw -
ca wy gra ne z Opti mą War sza wa 3:1, a na na -
szym kon cie jest już 145 ro ze gra nych
ofi cjal nych spo tkań. No wy rok przed na mi,
a w nim no we ce le do re ali za cji…. cdn. �
/To masz Sła boń/

P I Ł K A  N O Ż N A

Rok 2014 w pigułce
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Naj czę ściej są to sys te my za rzą dza nia
ja ko ścią ISO 9001, za rzą dza nia śro -
do wi sko we go ISO 14001 oraz za rzą -

dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy
OHSAS 18001, któ re wdro żo ne i utrzy my wa -
ne są w MAN Trucks. Ce lem zin te gro wa ne go
sys te mu za rzą dza nia jest po szu ki wa nie spo -

so bu na cią głe zwięk sza nie efek tyw no ści
or ga ni za cji. Istot ną ce chą sys te mu jest dzia ła -
nie cią głe, w prze ci wień stwie do wszel kie go
ro dza ju pro gra mów, któ re kie dyś się koń czą.
Przed sta wiamy re la cję po mię dzy trze ma
sys te ma mi, de cy du ją cą o ich in te gra cji. �
/Magda Prochownik/

Czym są zintegrowane
systemy zarządzania?
Zintegrowane systemy zarządzania to współdziałające 
ze sobą i uzupełniające się wzajemnie systemy w organizacji. 

*Numeracja wymagań zgodna z numeracją norm ISO 9001, 14001 oraz OHSAS 8001.

Systemy zarządzania BHP OHSAS 18001 Systemy zarządzania środowiskowego Systemy zarządzania jakością ISO 9001
ISO 14001

4.1. Wymagania ogólne 4.1. Wymagania ogólne 4.1. Postanowienia ogólne

4.2. Polityka BHP 4.2. Polityka środowiskowa 5.3. Polityka jakości

4.3.1. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka 4.3.1. Aspekty środowiskowe 5.2. Orientacja na klienta, określenie
i określenie środków kontroli wymagań dotyczących wyrobu, przegląd

wymagań dotyczących wyrobu

4.3.2. Wymagania prawne i inne 4.3.2. Wymagania prawne i inne 5.2. Orientacja na klienta, określenie 
wymagań dotyczących wyrobu

4.3.3. Cele ogólne i szczegółowe 4.3.3. Cele, zadania i programy 5.4.1. Cele dotyczące jakości

4.4.1. Struktura, odpowiedzialność 4.4.1. Zasoby, role, odpowiedzialność 5. Odpowiedzialność kierownictwa, 
i uprawnienia i uprawnienia odpowiedzialność i uprawnienia

5.5.2. Przedstawiciel kierownictwa
6. Zarządzanie zasobami

4.4.2. Szkolenie, świadomość, kompetencje 4.4.2. Kompetencje, szkolenie i świadomość 6.2.2. Kompetencje, świadomość i szkolenia
i motywacja

4.4.3. Komunikowanie się 4.4.3. Komunikacja 5.5.3. Komunikacja wewnętrzna
7.2.3. Komunikacja z klientem

4.4.5. Dokumentacja systemu zarządzania BHP 4.4.5. Nadzór nad dokumentacją 4.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji

4.4.7. Przygotowanie i reagowanie na awarie 4.4.7. Gotowość i reagowanie na awarie 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym
4.4.6. Sterowanie operacyjne

4.5.1. Monitorowanie i pomiary 4.5.1. Monitorowanie i pomiary 8. Pomiary, analiza i doskonalenie

4.5.5. Audytowanie 4.5.5. Audyt wewnętrzny 8.2.2. Audyt wewnętrzny

4.6. Przegląd zarządzania 4.6. Przegląd zarządzania 5.6. Przegląd zarządzania
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