
ZRÓWNOWAŻONA STRATEGIA SIEMENSA  

Zmieniamy polską gospodarkę,  
dbając o dobro planety

W dynamicznej rzeczywistości biznesowej żadna firma nie  
może stać w miejscu, kluczowe jest znalezienie równowagi 
między krótkoterminowymi celami i długofalową wizją.  
Dlatego wprowadzamy Zrównoważoną Strategię Siemensa.

To strategia działania naszej firmy na polskim rynku na najbliższe 
lata. To nasze spojrzenie w przyszłość na kolejną dekadę i drogowskaz, 
w których obszarach chcemy się rozwijać. Strategia jest zbudowana 
na fundamencie korporacyjnych założeń Siemensa, a jednocześnie 
odpowiada na potrzeby lokalnego, polskiego rynku. 

Zrównoważona  
Strategia Siemensa  
jest opisana według  
zasady „Golden Circle”.

BIZNES  
(ECONOMY  
PERFORMANCE)
•  Tworzymy i upowszechniamy  

najnowocześniejsze technologie
•  Inicjujemy interdyscyplinarną 

kooperację
•  Zapewniamy  

cyberbezpieczeństwo  
infrastruktury

CZŁOWIEK  
(SOCIAL  
PERFORMANCE)
•  Rozwijamy ludzi poprzez kokreację
•  Aktywnie promujemy model  

pracy oparty o diversity & inclusion
•  Dostarczamy rozwiązania pozwala-

jące oszczędzić czas

ŚRODOWISKO  
NATURALNE  
(ENVIROMENTAL  
PERFORMANCE)
•  Tworzymy proekologiczne  

rozwiązania infrastrukturalne
•  Wyznaczamy standardy  

proekologicznego funkcjonowania
•  Zapewniamy bezpieczeństwo  

ekologiczne rozwijając  
proekologiczne kompetencje

Każda firma rozumie „Co oferuje”. 
Zdecydowanie mniej firm potrafi odpowiedzieć  
na pytanie „Jak to robi”. Bardzo mało organizacji  
ma sprecyzowany element „Dlaczego”.  
Chcesz dowiedzieć się więcej o Golden Circle?  
Obejrzyj Ted Talk Simon Sinek.

Co, czyli nasz  
REZULTAT
Produkty i usługi,  
które oferuje firma.

Dlaczego,  
czyli nasz SENS
Odpowiada na  
pytania: Dlaczego 
firma istnieje?  
Jaka jest jej motywacja  
działania?  
W co wierzy?

ZMIENIAMY  
POLSKĄ  
GOSPODARKĘ,  
DBAJĄC  
O DOBRO  
PLANETY
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Jak, czyli nasze  
PROCESY
Pomagają zrozumieć 
sposób, w który  
firma działa, jakimi  
wartościami się  
kieruje w realizacji  
swoich aktywności  
i celów. Pokazują  
światu zewnętrznemu,  
co odróżnia nas  
od konkurencji.

TWORZYMY 
I UPOWSZECHNIAMY  
NAJNOWSZE  
TECHNOLOGIE 
I WSPÓŁKREUJEMY 
NOWE MODELE  
BIZNESOWE

rezultat

CO?
sens

DLACZEGO?
procesy

JAK?

https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA


CO OZNACZA NASZE DLACZEGO

Zmieniamy polską gospodarkę,  
dbając o dobro planety

CO OZNACZA NASZE JAK

Tworzymy, upowszechniamy  
najnowsze technologie  
i współkreujemy nowe  
modele biznesowe

Dzięki swoim usługom i produktom Siemens sprawia, że Polska zmierza  
w stronę bardziej zielonej gospodarki. Przyczyniamy się do wzrostu  
konkurencyjności gospodarki naszego kraju oraz dostarczamy rozwiązania  
przekładające się na wygodę, oszczędność czasu i dobrostan mieszkańców.

Od wielu lat obecność biznesowa na rynku ewoluuje ku współpracy  
i partnerstwom – tylko dzięki kooperacji z innymi powstają rozwiązania,  
odpowiadające na kompleksowe potrzeby klientów. Stąd liczba mnoga  
naszej strategii, która jasno wskazuje na partnerstwa i kokreację  
tworzonych i dostarczanych przez Siemensa rozwiązań.

Naszą działalność prowadzimy w sposób zrównoważony. Wspieramy  
także naszych klientów we wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań  
i pomagamy wejść na zrównoważoną ścieżkę prowadzenia biznesu.  
Nasze rozwiązania poprawiają jakość powietrza, dostępność i jakość  
wody, minimalizują odpady.

Jesteśmy firmą technologiczną i jesteśmy z tego dumni. Technologie są 
naszym codziennym narzędziem pracy. Dzięki współpracy z naszymi klientami  
sprawiamy, że stają się powszechnie stosowane i wykorzystywane w wie-
lu obszarach życia gospodarczego Polski. Utrzymując partnerskie stosunki 
z wieloma podmiotami na rynku, tworzymy i dostarczamy rozwiązania  
precyzyjnie odpowiadające potrzebom klienta. Łącząc nasze technologie 
z dużą wnikliwością biznesową, tworzymy innowacyjne modele biznesowe, 
dostarczające nową wartość naszym klientom. 
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BIZNES (ECONOMY PERFORMANCE)
•  Oddziałujemy bezpośrednio na przemysł, instytucje i podmioty rządowe  

(fabryki, miasta, szpitale, biura), a pośrednio na każdego człowieka.  
Wstawiamy powszechność w miejsce elitarności.

•  Inicjujemy i propagujemy kulturę współtworzenia rozwiązań. Pomagamy  
naszym partnerom tworzyć nowe modele biznesowe oparte na kokreacji,  
korzystając z ekonomii współdzielenia.

•  Chronimy infrastrukturę strategiczną Polski. Rozwijamy systemy cyberbezpieczeństwa.

CZŁOWIEK (SOCIAL PERFORMANCE)
•  Wykorzystujemy technologię do kreowania rozwiązań pozwalających oszczędzić czas.
•  Tworzymy nowe modele pracy, ułatwiające współdziałanie i włączanie  

na rzecz interdyscyplinarnych rozwiązań.
•  Zapewniamy najwyższe standardy etyczne w zakresie diversity & inclusion. 

ŚRODOWISKO NATURALNE (ENVIROMENTAL PERFORMANCE) 
•   Tworzymy rozwiązania pozwalające na bardziej zrównoważone  

i przyjazne środowisku cykle produkcyjne i produkty. 
•  Dostarczamy rozwiązania umożliwiające wzrost efektywności energetycznej  

oraz tworzenie alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii.
•  Kreujemy i upowszechniamy rozwiązania pozytywnie wpływające na jakość  

powietrza, dostępność wody i minimalizację odpadów.

Wdrożenie Zrównoważonej  
Strategii Siemensa

Większość elementów niezbędnych do wdrożenia naszej Strategii już w Siemensie  
istnieje – są to różnorodne inicjatywy biznesowe o charakterze przekrojowym,  
angażujące więcej niż jeden pion biznesowy lub dział centralny. Wdrożenie Strategii 
pozwoli je uporządkować w ramach wspólnej struktury. Zarządzanie inicjatywami, 
które wpisują się w Zrównoważoną Strategię Siemensa odbywa się na poziomie  
ogólnofirmowym, w sposób ustrukturyzowany i ciągły.

Chcesz dowiedzieć się, które inicjatywy wpisują się w ramy Zrównoważonej Strategii 
Siemensa i kto jest liderem każdej z nich, a być może chciałabyś / chciałabyś przyłączyć  
się do ich realizacji? Kliknij tutaj: siemens.pl/strategia.

REZULTATY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Działamy w ramach trzech przenikających 
się obszarów: biznes, człowiek oraz  
środowisko naturalne
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