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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.



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”
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Oferta Siemensa dla infrastruktury i miast
(Smart Infrastructure)

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.

• Smart Infrastructure

• Siemens Mobility

• Digital Grid (część dawnego EM)*



Najnowsze osiągnięcia w zakresie Smart 
Infrastructure

• Fabryka silników Mercedes  w Jaworze – Realizacja nowoczesnej, światowej 

klasy fabryki silników w Jaworze, spełniającej wymagania Industry 4.0 (system 

automatyki budynkowej i Desigo CC – platforma do efektywnego zarządzania 

infrastrukturą budynkową)

• Wyposażenie największych hal magazynowych w Polsce w systemy 

automatyki budynkowej, m.in. e-obuwie oraz Fabryka Czekolady TOMS

• Dostarczenie systemy do zarządzania budynkami w kompleksie biurowym 

Varso Place w Warszawie. 

• Pozyskanie projektu tzw. cyfrowej stacji elektroenergetycznej dla PKP 

Energetyka – jednej z pierwszych tego typu nowoczesnych stacji w polskiej 

energetyce.



Oferta Siemensa dla przemysłu
(Digital Industries)

Siemens oferuje innowacyjne i przyjazne 

środowisku kompleksowe rozwiązania dla 

przemysłu obejmujące automatykę, sterowanie 

przemysłowe, technologie napędów, łączeniową, 

jak też oprogramowanie dla przemysłu. 

Wyposaża przedsiębiorstwa na każdym etapie 

działania – od projektowania, przez rozwój i 

produkcję, po sprzedaż i obsługę serwisową.

• Digital Industries
• Siemens Industry Software



Najnowsze osiągnięcia w obszarze przemysłu
(Digital Industries)

• Budowa kompletnego, w pełni zautomatyzowanego systemu 

transportowego do produkcji silników w nowobudowanej fabryce Mercedes-

Benz Manufacturing Poland w Jaworze

• Modernizacja linii produkcyjnej Volkswagen Poznań, układu sterowania dla 

KGHM, systemu dla Kompani Piwowarskiej S.A. oraz systemów 

napędowych dla PGNiG Termika wraz z ich uruchomianiem. 

• Aktualizacja systemów sterowania dla ENEA Wytwarzanie oraz 

wprowadzenie rozwiązań związanych z automatyzacją i sterowaniem 

procesami w wielu oczyszczalniach ścieków w całej Polsce.



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),

• przyczynia się do rozwoju polskiej kultury (współpraca m.in. Sinfonia Varsovia),

• angażuje się w działania społecznie użyteczne (projekty wolontariackie, współpraca z Fundacją Integracja, 

Fundacją Perspektywy, rewitalizacja Parku Skaryszewskiego),

• jako ekspert uczestniczy w najważniejszych formach dialogu biznesu ze społeczeństwem.


