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Historia Siemensa w Polsce

• 1853 r. – pierwsze kontakty Siemensa z Polską w związku z budową linii telegraficznej
•
•

•

Berlin-Warszawa-Petersburg.
Pierwsze przedstawicielstwo Siemensa powstało w Warszawie w 1879 r.
Nowy etap w działalności Siemensa w Polsce rozpoczął się w 1950 r. – najpierw poprzez
różne formy przedstawicielskie, a od 1991 r. poprzez samodzielną firmę, spółkę
regionalną Siemens Sp. z o.o.
Obecnie Siemens reprezentowany jest w Polsce przez grupę firm dysponujących
kompleksową ofertą macierzystego koncernu.
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Grupa Siemensa w Polsce

Gdańsk

Gorzów Wlkp.

Elbląg

Białystok

Toruń

Poznań

Siemens Sp. z o.o.
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Siemens Finance Sp. z o.o.
Siemens Mobility Sp. z o.o.
Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.
Siemens Industry Software Sp. z o.o.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.*

Płock
Warszawa

Łódź
Wrocław
Zgorzelec

Katowice
Kraków
Bielsko-Biała

Legenda
siedziba główna Siemensa Sp. z o.o.
siedziby innych firm grupy
ośrodki regionalne Siemensa Sp. z o.o.
Produkcja BSH
* W 2015 Siemens sprzedał wszystkie swoje udział w BSH firmie Bosch, choć marka Siemens na
produktach AGD będzie obecna jeszcze kilka lat
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Siemens Sp. z o.o.
Spółka regionalna globalnego koncernu

• Pełni rolę koordynującą dla wszystkich firm grupy Siemensa w Polsce.
• Jest strategicznym partnerem polskiej gospodarki, jej integralną częścią.
• Łączy kompetencje i doświadczenie wielu dziedzin elektroniki i elektrotechniki, oferując jednorodne i spójne
rozwiązania bazujące na innowacyjnych produktach i usługach w obszarze energetyki, technologii dla
przemysłu, dla miast i infrastruktury oraz dla ochrony zdrowia.
• Zapewnia polskim klientom kompleksową obsługę – od projektowania i doradztwa, przez realizację dostaw
i montaż po serwisowanie i nadzór.
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Podstawowe wskaźniki rozwoju
Obroty Siemensa Sp. z o.o. w roku 2016/17 wyniosły 1,5 mld PLN,
a zatrudnienie na koniec roku 835 osób.
Obroty w mln PLN
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Siemens Sp. z o.o.
Struktura organizacyjna firmy
Zarząd
Branże
Power and Gas

Działy centralne
Power Generation
Services

Energy
Management

Prawny i Compliance
Zarządzania Personelem
Usług Wspólnych

Building
Technologies

Digital Factory

Process Industries
and Drives

Komunikacji Korporacyjnej
i Marketingowej
Rozwoju Przedsiębiorstwa
Księgowości i Kontrolingu

Zarządzania Finansami
Informatyki
Zarządzania Ryzykiem i Kontroli
Wewnętrznej
Zakupów i Logistyki
Regiony
Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław

Ds. Podatków
Zarządzania Nieruchomościami
Pozostałe działy: BE&QM, ECC, EHS

Stan na 30.09.2018
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Oferta Siemensa – technologie w służbie człowieka
Siemens stale dopasowuje swoją ofertę i działalność
do potrzeb rynku oraz aktualnych trendów w
gospodarce i w społeczeństwie.
Reorganizacja struktury, globalne i lokalne akwizycje,
dezinwestycje – wszystko to służy optymalizacji
portfolio.
Oferta rozwiązań technologicznych Siemensa jest
skierowana do odbiorcy biznesowego, ale korzystają
z niej wszyscy: miasta, kraje, regiony i pojedynczy
człowiek. W każdym niemalże obszarze życia.
Zgodnie z hasłem firmy: „Ingenuity for life”

Jawne © Siemens Sp. z o.o. 2018
Strona 7

RG PL

Oferta Siemensa dla energetyki

Siemens oferuje wszelkie rozwiązania
i produkty związane z wytwarzaniem energii ze
źródeł konwencjonalnych i odnawialnych –
kompletne elektrownie i ich części, turbiny
przemysłowe, generatory, automatykę i usługi
inżynierskie – jak również z przesyłem
i rozdziałem energii elektrycznej oraz
z tłoczniami gazu. Oferuje także zasilanie
obiektów.
•
•
•
•

Power and Gas
Siemens Gamesa Renewable Energy
Power Generation Services
Energy Management
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Najnowsze osiągnięcia w obszarze energetyki
• Zakończenie realizacji najsprawniejszego bloku ciepłowniczego w PGE EC
Gorzów, rozpoczęcie realizacji umowy serwisowej dla tego obiektu.
• Finalizacja największej i najbardziej kompleksowej inwestycji tego rodzaju –
budowy gazowo-parowego bloku kogeneracyjnego w Płocku dla PKN Orlen.
• Realizacja szeregu wieloletnich projektów serwisowych w energetyce, w tym
umowy z firmą EuRoPol GAZ S.A. na obsługę serwisową urządzeń
zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu
jamalskiego.
• Podpisanie i realizacja wieloletniej umowy serwisowej z PKN Orlen dotyczącej
obsługi i modernizacji 5 turbozespołów.
• Uzyskanie statusu partnera w projekcie Polimexu i Rafako związanym z budową
bloku 1000MW w Ostrołęce dla konsorcjum Energii i Enei.
• Ukończenie projekt modernizacji z zakresu zasilania średniego i niskiego
napięcia w ramach inwestycji KGHM w Hucie Miedzi w Głogowie.
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Oferta Siemensa dla infrastruktury i miast
Oferujemy rozwiązania w zakresie automatyki
i bezpieczeństwa obiektów oraz inteligentnych
budynków, infrastruktury komunalnej, zarządzania
ruchem drogowym i szeroko pojętej techniki
transportu szynowego. Świadczymy także usługi
z zakresu termomodernizacji budynków służące
poprawie ich efektywności energetycznej.
• Building Technologies
• Siemens Mobility
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Najnowsze osiągnięcia w obszarze infrastrukturalnomiejskim
• Podpisanie i realizacja kolejnych projektów kompleksowych systemów
optymalizujących zużycie energii, szczególnie w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego - w Wiązownie i Pabianicach.
• Realizacja w konsorcjum z Warbudem umowy na budowę nowego budynku
sądu w Nowym Sączu oraz na jego utrzymanie przez 20 lat.
• Finalizacja projektu budowy Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
• Kontynuacja współpracy z Muzeum Zamek Królewski na Wawelu.
• Dostarczenie do PKP Cargo dwóch z trzech partii lokomotyw Vectron (z łącznie
zamówionych 15 lokomotyw), tym razem w wersji wielosystemowej MS
przeznaczonych do obsługi przewozów w korytarzach międzynarodowych.
• Podpisanie i realizacja umowy na utrzymanie i rozszerzenie projektu
zarządzania ruchem w Rzeszowie i w Warszawie. Kontrakt z warszawskim
Zarządem Dróg Miejskich został podpisany na 8 lat.
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Oferta Siemensa dla przemysłu

Siemens oferuje innowacyjne i przyjazne
środowisku kompleksowe rozwiązania dla
przemysłu obejmujące automatykę, sterowanie
przemysłowe, technologie napędów, technikę
kontrolno-pomiarową, łączeniową, jak też
oprogramowanie dla przemysłu. Wyposaża
przedsiębiorstwa na każdym etapie działania –
od projektowania, przez rozwój i produkcję, po
sprzedaż i obsługę serwisową.
• Digital Factory
• Process Industries and Drives
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Najnowsze osiągnięcia w obszarze przemysłu
• Współpraca w zakresie dostaw automatyki i techniki napędów dla producentów
komponentów samochodowych oraz specjalistycznych maszyn i linii do ich
produkcji - np. do firmy z Radomia, produkującej lakiernie do fabryk
samochodowych, czy firmy z Tarnowa, oferującej unikalną linię produkcji
amortyzatorów, modernizacja pras do produkcji opon dla zakładów Michellina
w Olsztynie
• Realizacja z sukcesem dostaw w zakresie automatyki dla polskich zakładów
browarniczych.
• Realizacja projektów dużych napędów w obiektach sektora ciepłowniczego,
m.in. w instalacjach obiegu wody w zakładach PKN ORLEN, gdzie szczególnie
ważne są aspekty zużycia mediów i efektywności energetycznej.
• Wdrożenia napędów Sinamics GH180 w stacji prób w Ethos Energy w Lublińcu
• Modernizacja elektrociepłowni TAMEH w Krakowie, w której zainstalowano
nasz nowoczesny system sterowania DCS PCS7.
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Oferta Siemensa Healthcare dla opieki medycznej

Jesteśmy jednym z największych na świecie
dostawców technologii medycznych i liderem
w dziedzinie obrazowania medycznego oraz
diagnostyki laboratoryjnej dla opieki medycznej.
Naszym celem jest wspieranie naszych klientów
na każdym poziomie i każdym etapie opieki
zdrowotnej w podjęciu stojących przed nimi
wyzwań i płynnym przejściu do opieki zdrowotnej
nowej generacji.
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Najnowsze osiągnięcia Siemens Healthcare

• Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych: 11 aparatów

•

•
•
•

tomografii komputerowej m. in. SOMATOM Perspective, Definition AS,
Definition AS+, Definition Flash, Scope, 2 aparaty rezonansu magnetycznego
MAGNETOM Skyra i Aera.
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu: rezonans
magnetyczny MAGNETOM Skyra, tomograf komputerowy SOMATOM
Definition Edge, 3 angiografy Artis Q, 5 aparatów rtg: 2 Luminosy dRF Max
oraz 3 aparaty Ysio.
Projekt e-Zdrowie w województwie Kujawsko-Pomorskim: 3 aparaty rtg, 2
aparaty Ysio i Multix Fusion.
Konkurs WOŚP: 2 aparaty rezonansu magnetycznego MAGNETOM Avanto
Fit i Aera oraz 4 przewoźne aparaty rtg Mobilett Mira Max.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu: kompleksowe wyposażenie laboratoriów szpitalnych w
analizatory diagnostyczne Siemens.
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Odpowiedzialność społeczna - jeden z filarów naszej strategii

Zaangażowanie w różnorodne formy życia społecznego to element strategicznego partnerstwa Siemensa
dla Polski. Siemens w Polsce:
• wspiera polską naukę (Nagroda Siemensa, współpraca z uczelniami technicznymi, nagroda dla PAN),
• przyczynia się do rozwoju polskiej kultury (współpraca m.in. z Teatrem Wielkim-Operą Narodową,
z Akademią Sztuk Pięknych, Elbląską Orkiestrą Kameralną),
• angażuje się w działania społecznie użyteczne (projekty wolontariackie, współpraca z Fundacją Integracja,
Fundacją Perspektywy),
• uczestniczy w najważniejszych formach dialogu biznesu ze społeczeństwem.
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Nasze wartości:
Najlepsze wyniki w połączeniu z najwyższą etyką

Odpowiedzialność

Zaangażowanie w działania etyczne
i odpowiedzialne

Doskonałość

Osiąganie wysokiej jakości oferowanych
produktów i usług oraz doskonałych wyników

Innowacyjność

Rozwijanie i wdrażanie innowacji służących
tworzeniu bezpiecznych dla środowiska
wartości
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