
BorgWarner Poland sp. z o.o. rozpoczę-
ła działalność produkcyjną w 2008  r. 
jako trzeci oddział korporacji na rynku 

europejskim (obok Niemiec i Węgier). Zakład 
w Jasionce jest w tej chwili jedynym polskim pro-
ducentem turbosprężarek na rynek motoryza-
cyjny. Warto nadmienić, że fabryka w Polsce jest 
wyposażona w nowoczesny park maszynowy, 
który posiada najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne. W tej chwili zdolności pro-
dukcyjne BorgWarner Poland to blisko milion 
turbosprężarek rocznie, zarówno do silników 
benzynowych, jak i silników diesla. 

ROZBUDOWA
Od połowy 2012 r. BorgWarner Poland dyna-
micznie się rozbudowuje. Fabryka dywersy-
fi kuje swoją działalność, poszerzając portfolio 
produktów oraz wdrażając zaawansowane pra-
ce typu B+R. Uruchomione zostały nowe linie 
produkcyjne, w tym produkcja układów kontroli 
i sterowania przekładni automatycznych oraz 
łańcuchów rozrządu. Równocześnie prowadzo-
ne są intensywne prace budowlane: powstaje 
nowoczesny budynek centrum badawczo-ro-
zwojowego Rzeszów Technical Center oraz hala 
produkcyjno-magazynowa o powierzchni 10,5 
tys. m2. Centrum Techniczne będzie miejscem 
pracy inżynierów i konstruktorów zajmujących 
się projektowaniem i badaniem turbosprężarek 
oraz ich komponentami. Do dyspozycji będą oni 
mieli 6,7 tys. m2 powierzchni, obejmujących mię-
dzy innymi halę testową oraz specjalne stacje 
badawcze. Znajdzie się również miejsce na część 

biurową. Zakończenie obu inwestycji budowla-
nych jest planowane na koniec kwietnia 2013 r. 

Rozbudowa zakładu pozwoli fi rmie na zintensy-
fi kowanie współpracy z Politechniką Rzeszowską 
w zakresie badań materiałowych i analizy części.

W listopadzie 2012 r. BorgWarner Poland został 
benefi cjentem działania I.3 Wspieranie innowacji 
PO RPW w schemacie wsparcia na wyposaże-

nie oraz w schemacie wsparcia na tworzenie za-
plecza B+R. Umowa podpisana z PARP opiewa 
na kwotę 40,3 mln zł.

SYSTEMY JAKOŚCI
BorgWarner Poland sp. z o.o. to fi rma stosująca 
wysokie standardy jakości. Po kilku miesiącach 
funkcjonowania wdrożono System Zarządza-
nia Jakością. W następnej kolejności wdrożono 
i certyfi kowano System Zarządzania Środowi-
skowego wg ISO 14001 oraz System Zarządza-
nia Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSAS 
18001). W niedalekiej przyszłości fi rma zamie-
rza wprowadzić także Zintegrowany System 
Zarządzania, oparty na nowych i już istniejących 
procedurach. Tak szybki sukces we wdrożeniu 
i certyfi kacji poszczególnych systemów fi rma 
zawdzięcza wykonywaniu prac na podstawie 
korporacyjnego systemu zarządzania produkcją, 
tzw. BorgWarner Production System (BWPS) 
– nowoczesnego, elastycznego i uniwersalnego, 
obecnego we wszystkich zakładach tego koncer-
nu na całym świecie. 

Następne kroki podejmowane przez fi rmę 
będą dotyczyć certyfi kacji Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Po jego wpro-
wadzeniu powstanie jednolity i zintegrowany 
System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Korzyści 
wynikające z wdrożenia spójnego systemu to 
przede wszystkim zwiększenie efektywności 
procesów fi rmy, obniżenie kosztów, wzrost kon-
kurencyjności i świadomości pracowników przy 

osiąganiu celów jakościowych, a także nieustan-
ne doskonalenie.

Zarówno wysoka jakość produktów, jak i efek-
tywnych systemów zarządzania przedsiębior-
stwem po raz kolejny zostały docenione przez 

kapitułę programu Najwyższa Jakość Quality In-
ternational, która przyznała spółce w roku 2012 
– już po raz trzeci – złote godło QI. Jako trzykrot-
ny laureat fi rma otrzymała również Perłę Jakości. 

FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
BorgWarner Poland sp. z o.o. to fi rma przyjazna 
środowisku. Jej budynek produkcyjno-biurowy 
jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfi kat dla 
budownictwa zrównoważonego (prestiżowy 
LEED Silver). Firma zastosowała wiele inno-
wacyjnych rozwiązań budowlanych, które zna-
cząco przyczyniają się do oszczędności zużycia 
energii elektrycznej, ciepła i wody. W budynku 

BorgWarner Poland sp. z o.o. 
– lider nowoczesnych technologii w motoryzacji

odpowiednio rozmieszczono okna i świetliki da-
chowe. Zastosowanie sterowników oświetlenia 
wpływa na możliwość jego regulacji w obszarze 
produkcji. W korytarzach i pomieszczeniach 
socjalnych zainstalowano czujniki ruchu, które 
włączają oświetlenie tylko w przypadku czyjejś 
obecności.

Dzięki zastosowaniu wodooszczędnych urzą-
dzeń sanitarnych (takich jak toalety, pisuary, krany 
w umywalkach i prysznicach), budynek zużywa 
o 32% wody mniej niż w przypadku tradycyjnych 
rozwiązań. Do dodatkowej oszczędności wody 
przyczyniło się posadzenie wokół budynku roślin-
ności, która nie wymaga używania zraszaczy.

W projekcie uwzględniono nowatorskie podej-
ście do redukcji ruchu samochodowego. Firma 
BorgWarner zapewniła preferencyjne miejsca 
parkingowe dla samochodów o wyższej wydaj-
ności oraz dla tzw. carpools, czyli samochodów 
używanych przez więcej niż jednego pracowni-
ka. Wśród pracowników promowane jest rów-
nież korzystanie z komunikacji miejskiej oraz 
poruszanie się na rowerach. Istotnym elemen-
tem było również wykonanie dróg i parkingów 
z jasnego betonu, co w dużym stopniu poprawi-
ło jakość powietrza wokół budynku, zmniejszając 
tzw. efekt lokalnego ocieplenia. 

Ograniczono również tzw. stormwater runo� , 
czyli nadmierny odpływ wód deszczowych, 
wspomagając wchłanianie ich do gruntu, fi ltrując 
i zasilając wody gruntowe.

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA 
– LIDER HR 2012
BorgWarner Poland sp. z o.o. to pracodawca, 
który kieruje się nie tylko wymogami formalny-
mi nałożonymi przez powszechnie obowiązu-

BorgWarner Poland sp. z o.o. jest częścią światowego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów 
i systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych w pojazdach. Firma specjalizuje się przede 
wszystkim w produkcji turbosprężarek dla branży motoryzacyjnej. Technologie, jakie fi rma stosuje, przyczy-
niają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych przy równoczesnej poprawie własności 
jezdnych. Zakład produkcyjny zlokalizowano w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis. 

jące przepisy prawa, ale także zapewnia swoim 
pracownikom ponadprzeciętny pakiet socjalny. 
Spółka została wyróżniona tytułem Odpowie-
dzialny Pracodawca – Lider HR 2012.

W zakresie aktywności społecznej fi rma wspo-
maga liczne akcje charytatywne, w tym min.: co-
rocznie sponsorując program „Skrzydła” Caritas 
Polska i opiekując się Domem Dziecka w Strzy-
żowie na Podkarpaciu. 

Społeczność uniwersytecka może liczyć nie tyl-
ko na oferowane przez fi rmę programy praktyk 
czy staży, liczne oferty pracy dla absolwentów, 
ale także na wsparcia fi nansowe w organizacji 
imprez uniwersyteckich. BorgWarner Poland na 
stałe współpracuje z Uniwersytetem Rzeszow-
skim oraz Politechniką Rzeszowską, rokrocznie 
sponsorując organizację juwenaliów. Firma jest 
także jednym ze sponsorów Automobilklubu 
Rzeszowskiego.

BorgWarner Poland jest dynamicznie rozwijają-
cą się fi rmą, która stawia na inwestycje i ciągły 
rozwój, jak przystało na lidera swojej branży. ■
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