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Magdalena Dàbrowska – Mitek
Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Ocena dostawców i logistyczna obs∏uga klientów
w Volvo Polska Sp. z o.o.1 (cz. 1)
Zmiany gospodarcze w krajach b. bloku wschodniego oraz pojawienie si´ potencjalnego rynku zbytu zach´ci∏y kierownictwo Volvo do rozpocz´cia produkcji swoich samochodów ci´˝arowych i autobusów na terenie Êrodkowo-wschodniej Europy. Pod uwag´ wzi´to
mo˝liwoÊç wspó∏pracy z czeskimi producentami Tatry i Liaza oraz z w´gierskim producentem Raby. Ostatecznie
zarzàd Volvo Truck Corporation w Goeteborgu podjà∏ decyzj´ o rozpocz´ciu
inwestycji w Polsce, w ówczesnych Zak∏adach Samochodowych w Jelczu – Laskowicach. Za tym rozwiàzaniem przemawia∏o wiele przes∏anek, m.in.: wysoka atrakcyjnoÊç rynku polskiego, d∏ugoletnia tradycja sprzeda˝y ci´˝arówek
Volvo, atrakcyjne po∏o˝enie Jelczaƒskich Zak∏adów Samochodowych (JZS),
nowoczesnoÊç zak∏adu, a tak˝e fakt, i˝
profil produkcji Zak∏adów Samochodowych w Jelczu-Laskowicach pokrywa∏
si´ z profilem produkcji Volvo. W maju
1991r. rozpocz´to negocjacje w Jelczu –
Laskowicach, a ju˝ we wrzeÊniu przedstawiciele Volvo Truck Corporation i Volvo Bus Corporation podpisali list intencyjny z przedstawicielami JZS, okreÊlajàcy m.in. podzia∏ kosztów i harmonogram czasowy. W styczniu 1992r. otworzono biuro handlowe Volvo Truck Corporation w Warszawie, zaÊ w sierpniu
nastàpi∏a rejestracja firmy pod nazwà
Volvo Truck Corporation Sp. z o.o. Tego
samego roku wyprodukowano we
wspó∏pracy z JZS 7 autobusów Volvo/Jelcz M180 z wykorzystaniem austriackiego podwozia Steyr. W listopadzie 1993r. rozpocz´to monta˝ ci´˝arówek Volvo w Jelczu. Ze wzgl´du na fakt
sprzeda˝y (w lipcu 1994r.) Jelczaƒskich
Zak∏adów Samochodowych firmie Sobies∏aw Zasada SA, w∏adze Volvo podj´∏y decyzj´ o samodzielnej inwestycji
w Polsce. W styczniu 1995 r. powsta∏a
nowa fabryka ci´˝arówek we Wroc∏a1

wiu. W tym samym roku nastàpi∏a
rejestracja firmy Volvo Bus Poland Sp.
z o.o., której udzia∏owcami zostali:
w 45% fiƒski producent nadwozi Carrus
Oy i w 55% Volvo Bus Corporation.
W 1995 r. wyjecha∏ z fabryki ci´˝arówek
Volvo Truck Poland Sp. z o.o. pierwszy
autobus Volvo. Na prze∏omie 1997/1998
Volvo naby∏o firm´ Carrus Oy. W ten

Volvo Polska Sp. z o.o. reprezentuje
nast´pujàce firmy: Volvo Polska Autobusy, Volvo Polska Samochody Ci´˝arowe, Volvo Polska Centrum Informatyczne, Volvo Polska Centrum Przemys∏owe
oraz Volvo Polska Finanse. VFS Us∏ugi
Finansowe Polska Sp. z o.o. wspiera
sprzeda˝ pojazdów Volvo na polskim
rynku (rys.1).
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Rys. 1 Struktura organizacyjna Volvo Polska Sp. z o.o. èród∏o: opracowanie w∏asne.

sposób Volvo Bus Poland sta∏o si´
w 100% w∏asnoÊcià Volvo Bus Corporation. W 1998 r. utworzono we Wroc∏awiu Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Volvo. W styczniu 1999 r. nastàpi∏o po∏àczenie spó∏ek Volvo w Polsce w jednà firm´ Volvo Poland Sp.
z o.o. W czerwcu 2001 r., ze wzgl´du na
wymagania zawarte w ustawie o ochronie j´zyka polskiego, firma Volvo Poland
Sp. z o.o. zmieni∏a nazw´ na Volvo Polska Sp. z o.o. W grudniu 2001 r. zakoƒczono produkcj´ ci´˝arówek, zaÊ we
wrzeÊniu 2002r. otworzono we Wroc∏awiu lini´ monta˝owà maszyn budowlanych. Obecnie firma Volvo Polska zatrudnia oko∏o 1000 osób.

Do potransakcyjnych elementów logistycznej obs∏ugi klienta nale˝y m.in.
serwis posprzeda˝ny, obejmujàcy 24
stacje w ca∏ym kraju (m. in. Bia∏ystok,
Lublin, Kraków, Katowice, Wroc∏aw,
Zielona Góra, Szczecin, Gdynia, Kutno,
Warszawa), zaÊ na terenie Europy jest
ich oko∏o 1000. Dodatkowo w przypadku awarii „w drodze” kierowcy autobusów Volvo wspierani sà przez organizacj´ Volvo Action Service (VAS). VAS zapewnia nie tylko pomoc technicznà, ale
tak˝e w razie potrzeby mo˝e zorganizowaç nocleg dla kierowcy i pasa˝erów,
udzieliç pomocy prawnej, dostarczyç
lokalnà walut´, a tak˝e pe∏niç rol´ t∏umacza.

Artyku∏ powsta∏ w oparciu o materia∏y êród∏owe zgromadzone podczas spotkaƒ i rozmów przeprowadzonych z pracownikami Volvo Polska Sp. z o.o.
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