
Göransson
Najstarszy syn, Anders Henrik Görans-
son, który przejął kierownictwo firmą od 
swojego ojca, wykazywał takie same jak 
on poszanowanie dla wszystkich ludzi.
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aftermarket
„Głównym celem zewnętrznym jest 
osiągnięcie satysfakcji klienta przy
zapewnieniu kompleksowej obsługi 
nowych produktów i systemów.” 
– B. Zielonka – Technical Director 
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Siatkarze na miarę Europy
„Dzięki współpracy z takimi firmami 
jak Sandvik, możliwe jest prowadzenie
zajęć dydaktyczno–sportowych dla
młodzieży” – Grodecki, dyrektor ds. 
sportowych KS. Jastrzębski Węgiel.
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Mam ogromną przyjemność zaprezentować kolejny numer na-
szego firmowego magazynu InterAction w nieco zmienionej, bo-
gatszej formie. Chcąc przybliżyć filozofię działania naszej polskiej 
spółki prezentujemy w nim bardziej szczegółowo Grupę Sandvik 
na świecie jej historię, strukturę i obszary działania.  

Z pewnością najważniejszym wydarzeniem dla górniczego świata w tym 
roku jest powracający po 50 latach do Polski, wrześniowy 21. Światowy 
Kongres Górniczy w Krakowie, który obecnością zaszczycą największe 
autorytety i twarze górniczych instytucji i firm z całego świata. Towarzyszy 
mu wystawa Mining EXPO 2008 w Sosnowcu, gdzie nie może zabraknąć 
jednej z najbardziej rozpoznawalnych globalnych marek na świecie w ob-
szarze Mining and Construction – firmy Sandvik. Spodziewajcie się relacji 
z tego wydarzenia w kolejnym numerze InterAction.

28 czerwca hucznie obchodziliśmy w Tychach 10-lecie utworzenia w Gru-
pie Sandvik obszaru Mining and Construction. Postanowiliśmy przypomnieć 
wszystkim obecnym na obchodach chwile wspólnego świętowania, a oso-
bom nieobecnym zaprezentować duch Team Spirit in Action. 

 
Filozofia działania firmy Sandvik opiera się na maksymalnej dyspozycyjno-

ści wobec klienta. Chcąc wyznaczać nowe trendy w branży stawiamy sobie 
bardzo ambitne cele, również w dziedzinie usług serwisowych. Zapraszamy 
na stronę 7, gdzie dyrektor Bronisław Zielonka przybliża strategię i filozofię 
funkcjonowania działu Aftermarket.   

Życzę przyjemnej lektury

Przemysław Grzywa
Redaktor Naczelny
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Göransson
Założyciel Sandvik, człowiek z poczuciem  
odpowiedzialności społecznej

Założyciel Sandvik, Göran Fredrik Görans-
son (1819-1900), dorastał w wielodzietnej 
rodzinie spedytorskiej w Gävle (był najstar-
szym synem). Surowe, ale uczciwe wycho-
wanie, nauczyło go w bardzo młodym wie-
ku, że wszyscy ludzie mają taką samą war-
tość. Z czasem znalazło to odzwierciedlenie 
w sposobie, w jaki budował i rozwijał firmę 
i współtworzył lokalną społeczność. Jego 
poszanowanie dla innych ludzi wyrażało się 
również w codziennych działaniach. Kiedyś, 
w teatrze w Gävle, pewna osoba wskazała, że 
to nieodpowiednie, aby malarz pokojowy sie-
dział obok „lepszych” rodzin w pierwszym 
rzędzie. Przyszły konsul odpowiedział: „Za-
płacili tyle samo za swoje miejsca co pozo-
stali z nas, mają więc takie same prawo, aby 
tu siedzieć.”

Mając 19 lat Göran Fredrik wyróżniał się 
siłą i uporem. Miał spokojną i pewną siebie 
powierzchowność, a równocześnie wybucho-
we usposobienie.

W latach młodości pracował w firmie 
frachtowej, która wysłała go do Niemiec, 
następnie do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjed-
noczonych i Francji, gdzie zdobył doświad-
czenie w prowadzeniu międzynarodowych 
interesów, równocześnie ucząc się języków 
obcych krajów, które odwiedzał.

W sumie Göransson spędził za granicą 
osiemnaście miesięcy. Po powrocie, pełen 
pomysłów dotyczących przyszłego rozwoju 
i kierunku działań firmy, stopniowo i z ros-
nącymi wpływami w spółce, zaczął je reali-
zować. Przedsiębiorstwo stopniowo prze-
suwało się z sektora żeglugowego, angażu-

Konsul Göran Fredrik Göransson (1819-1900)

hisToria

Widok na okolice w 1897. Fotografia: Archiwa historyczne Elverta Erikssona
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jąc się w działania na rynkach hurtowych, 
głównie związanych z towarami stalowymi 
i żelaznymi.

Żelazo i stal stały się dominującym obsza-
rem działania przedsiębiorstwa. Obejmowały 
one zakup całej rocznej produkcji pobliskiej 
firmy Högbo Bruk. W połowie lat 50. XIX 
w. Göran Fredrik w coraz większym stop-
niu doceniał znaczenie procesów produk-
cyjnych i nabył więc całą firmę Högbo Bruk. 
Ten zakup w konsekwencji doprowadził do 
utworzenia w 1862 roku całkowicie nowe-
go przedsiębiorstwa – Sandvikens Jernverk 
(Sandvik od 1972). Dynamiczny rozwój fir-
my spowodował konieczność budowy no-
wych stalowni.

Wybór padł na niemal całkowicie nieza-
mieszkany obszar, w którym obecnie znajduje 
się Sandviken. Bliskość kopalń, które mogły 
dostarczać rudę żelaza oraz lasów dla dostaw 
opału, były dwoma decydującymi czynnika-
mi tej lokalizacji. Innym istotnym aspektem 
była możliwość wykopania kanału i produkcji 
energii elektrycznej z hydroelektrowni. Kon-
sul Göran Fredrik oświadczył, że nowy zakład 
będzie zasilany energią pary, co było w tym 
czasie stosunkowo niezwykłe.

Obszar, na którym przedsiębiorstwo zo-
stało zbudowane (1862) był całkowicie nie-
zurbanizowany. Stały tam jedynie dwa bu-
dynki. Jednym z nich był budynek rolniczy, 
który został kupiony przez firmę i później był 
wykorzystywany jako szkoła dla rozwijającej 
się społeczności. Drugi budynek należał do 
przedsiębiorstwa kolejowego. On również zo-
stał zakupiony. Później stał się centralą przed-
siębiorstwa. Budynek ten istnieje do dzisiaj 
i sąsiaduje z aktualną siedzibą centrali, która 
została zbudowana w roku 1891.

Do nowych fabryk potrzebna była siła robo-
cza. Mały personel z Högbo był zdecydowanie 
niewystarczający. Konieczna była rekrutacja 
pracowników z innych zakładów przemysło-
wych. Najlepiej kwalifikowaną siłę roboczą 
można było zachęcić oferując korzystne wa-
runki dla rodzin, takie jak wysokie zarobki 
i wygodne domy. Zdecydowano, że od same-
go początku wszyscy pracownicy będą mieli 
swoje własne mieszkania z pokojem i kuch-
nią, jak również oddzielnym wejściem. Każ-
da rodzina posiadała również część ogrodu 
do uprawy jarzyn.

Trudno przecenić rolę konsula Göranssona 
w powstaniu tej społeczności. Już w 1862 roku 
zbudowano pięć budynków, każdy dla czterech 
rodzin. Trzy lata później ukończono 13 domów. 
W następnych latach zbudowano również za-
jazd dla gości, którzy zaczęli odwiedzać okoli-
ce. W obszarze ochrony zdrowia w biurze cen-
trali założono również magazyn zaopatrzenia 
medycznego, gdzie wszyscy pracownicy mogli 
otrzymać bezpłatne leki. Drewno opałowe tak-
że było dostarczane nieodpłatnie.

Aby stworzyć jak najprzyjemniejsze środowi-
sko do życia, obsadzono drzewami aleje, z in-
nym gatunkiem drzewa na każdej ulicy. Zorga-
nizowano zasilanie przy użyciu pomp z wodą, 
na wybranych rogach ulic. Zbudowano specjal-
ne budynki, jeden na każdej ulicy, w których 
rodziny mogły prać brudną odzież, piec pieczy-
wo i wytwarzać swoje własne napoje.

Dynamiczny rozwój firmy spowodował 
szybki wzrost liczby mieszkańców nowej spo-
łeczności. To z kolei zwiększyło zapotrzebowa-
nie na rozszerzenie funkcji socjalnych. W San-
dviken zbudowano więc szpitalik i, tuż po 
rozpoczęciu nowego wieku, oddano do użyt-
ku sanatorium.

Zbudowano też aptekę oraz łaźnię. Każdy 
mógł przyjść do łaźni przynajmniej raz w ty-
godniu i skorzystać z kąpieli. Dla zapewnienia 
córkom robotników możliwości edukacji, zor-
ganizowano szkołę gospodarstwa domowego, 
następnie czytelnię z małą biblioteką a także 
kursy szycia dla dziewcząt. W 1908 roku zbu-
dowano duży teatr.  

 Rozwój społeczności był bardzo kosztow-
ny. Bywały lata, gdy firma inwestowała więcej 
w mieszkańców niż w swoje warsztaty.

Najstarszy syn, Anders Henrik Göransson, 
który przejął kierownictwo firmą od swojego 
ojca, wykazywał takie same jak on poszano-
wanie dla wszystkich ludzi. Po zakończeniu 
budowy teatru Valhalla został on przekazany 
robotnikom, aby wykorzystali go według swo-
ich potrzeb. Wywołało to krytykę ze strony 
konserwatywnych kół w Gävle. Odpowiedź 
na to była następująca „Na scenie Valhalla 
można pokazać wszystko, ale nie wszystko 
musi wywołać oklaski.” 

W czasie Mistrzostw Świata w Piłce Noż-
nej w 1958 roku, na Jernvallen odbyły się dwa 
mecze. Stadion w dalszym ciągu jest wyko-
rzystywany dla zawodów na najwyższym po-
ziomie.

Zgodnie z zasadami konsula Göranssona 
Sandvik pozostaje odpowiedzialnym praco-
dawcą, z dużym zaangażowaniem w środo-
wisko pracy i rozwój osobisty. Długie okresy 
zatrudnienia, jakie osiągają pracownicy przed 
odejściem na emeryturę, są dowodem, że za-
równo pracownicy umysłowi jak i fizyczni 
doceniają swoją firmę. Dawniej okres aktyw-
nego zatrudnienia mógł wynosić nawet 60 
do 70 lat. Nawet teraz niektórzy pracują 40, 
a czasami 50 lat.

hisToria

Stalgatan w roku 1915.  
Fotografia: gminne archiwa centralne Sandviken

Łaźnia, wnętrze z 1904 roku.  
Fotografia: archiwa historyczne Elverta Erikssona

Mecz piłki nożnej na stadionie Jernvallen.  
Fotografia: Archiwa historyczne Elverta Erikssona
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Bronisław 
Zielonka
Technical Director
 
Wykształcenie wyższe: Politechnika 
Śląska, inż. elektryk – automatyk.

Praca 
górnictwo węgla kamiennego:

KWK  Bolesław Śmiały• 
KWK  Piast• 
NSW S.A.• 

energetyka: 
budowa 4 bloków 200 MW  • 
w Elektrowni Łaziska

Fiat:
budowa i uruchamianie produkcji• 

Sandvik:
praca od 12 lat• 

AFtErMArKEt
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Aftermarket 
w nowej roli

Do realizacji powyższego zadania Sandvik 
Mining and Construction w Tychach zbudował 
struktury i zaplecze gwarantujące osiągniecie 
jak najlepszych wyników. Potwierdzone do-
świadczenie w zakresie obsługi posprzedażowej 
przyczyniło się do wyboru najlepszych rozwią-
zań gwarantujących spełnienie oczekiwań na-
szych klientów. Pracownicy działu Aftermar-
ket we wszystkich segmentach, tj. Hard Rock 
Mining, Soft Rock Mining i Constructions, 
zostali w sposób profesjonalny przygotowani 
do pełnienia funkcji serwisowych, przechodząc 
cykl szkoleń. Posiadają pełną wiedzę, kompe-
tencje i uprawnienia do wykonywania usług, 
jakie zamawiają u nas nasi klienci.

W celu wspomagania bieżącej działalności 
działań serwisu w Sandvik Mining and Con-
struction uruchomiliśmy system monitoringu 
pracy kombajnów chodnikowych w układzie lo-

kalnym (czarna skrzynka) oraz zdalnym. Układ 
monitoringu zdalnego pracuje w sposób ciągły, 
co pozwala na bieżącą analizę pracy kombajnów 
oraz na precyzyjne działanie służb serwisowych. 
Sandvik Mining and Construction jest jednym 
z pierwszych producentów i dostawców syste-
mów, który posiada pracujący w czasie rzeczy-
wistym system monitoringu pracy systemów 
chodnikowych. Bardzo ważnym elementem 
efektywności obsługi posprzedażowej jest pro-
ces szkolenia pracowników klienta. Posiadamy 
w tym celu nowocześnie wyposażone centrum 
szkoleń i bardzo dobrze przygotowaną kadrę 
wykładowców. 

Systemy chodnikowe oraz pojedyncze 
maszyny mają określone okresy żywotności 
i w konsekwencji muszą być poddane pro-
cesowi remontów lub napraw. W tym celu 
zorganizowaliśmy w Tychach nowoczesne 
centrum remontowe, przygotowane do re-
montu komponentów oraz całych maszyn. 
Procesy remontowe bardzo często połączone 
są z modernizacjami podnoszącymi poziom 
bezpieczeństwa maszyn i poprawą ergonomii 
pracy obsługi. Cała działalność serwisu i służb 
remontowych, będących do dyspozycji klienta 
24 h na dobę, 7 dni w tygodniu i 52 tygodnie 
w roku, wsparta jest działalnością Działu Lo-
gistyki zapewniającego maksymalną dyspo-
zycyjność części zamiennych z magazynów 
własnych, jak również z centrum dystrybucji 
części zamiennych w Eidchoven.

Skuteczność ww. działań pozwoliła na osiąg-
nięcie pozycji lidera na rynku polskim w za-
kresie wyposażenia górnictwa węgla kamien-
nego w kombajny chodnikowe do urabiania 

skał zwięzłych i drążenia chodników o du-
żych przekrojach. Na rynku czeskim jeste-
śmy praktycznie jedynym dostawcą systemów 
chodnikowych.

Przyjęcie filozofii dostawy całych systemów-
postawiło przed nami zadanie w zakresie do-
skonalenia wiedzy o nowych urządzeniach 
oraz rozwoju służb serwisowych w celu objęcia 
dostarczanych systemów pełną obsługą serwi-
sową w postaci tzw. „Full Service Contract”. 
Jest to nowe wyzwanie i bardzo intensywnie 
przygotowujemy się do realizacji ww. idei.

Chciałbym podkreślić, iż wszystkim naszym 
działaniom przyświeca zasada odpowiedzial-
ności za naszą pracę, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa. Dlatego stosujemy metody 
technologii napraw oraz części zamiennych 
zgodnie z dokumentacją producenta. 

Można postawić pytanie: dlaczego tak wy-
soko stawiamy ww. temat odpowiedzialności  
i bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedno-
znaczna.

 Dostarczane przez nas maszyny i systemy 
pracują w warunkach zagrożenia wybuchem 
metanu i pyłu węglowego, w chodnikach, 
gdzie nigdy nie wiemy, co może nas spotkać. 
W tej sytuacji próba stosowania przez nie-
których użytkowników nieautoryzowanych 
metod napraw i nieoryginalnych części za-
miennych świadczy o dużej beztrosce i być 
może braku świadomości występujących za-
grożeń. Wiemy, że utrzymanie maszyn i sy-
stemów na właściwym poziomie technicz-
nym wymaga poniesienia nakładów, ale nie 
ma ceny za bezpieczeństwo pracujących na 
dole górników.

Głównym celem zewnętrznym jest osiągnięcie satysfakcji klienta,  
przy zapewnieniu kompleksowej obsługi nowych produktów i systemów. 

AFtErMArKEt
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Serwis do dyspozycji klienta 24 h/dobę

Centrum monitoringu on-line kombajnów chodnikowych 
serii MR-300
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o saNdvik

SANDVIK
Open Mind, team Spirit, Fair Play 
Sandvik jest grupą przemysłową zajmującą się wysoko przetworzonymi technologiami, z zaawansowanymi 
produktami i wiodącą na świecie pozycją w wybranych obszarach rynkowych.  
Działalność obejmuje obszary: Tooling, Mining and Construction oraz Materials Technology. Grupa posiada 
47 000 pracowników, przedstawicielstwa w 130 krajach, z roczną sprzedażą około 13 miliardów USD.

Od swojego założenia w 1862 roku, w Sand-
viken w Szwecji, Sandvik rozwinął się w przed-
siębiorstwo globalne, z wieloaspektową wiedzą 
w obszarze technologii materiałów. Filozofia 
prowadzenia działalności pozostała taka sama 
przez te wszystkie lata: Sandvik powinien zo-
stać liderem w wybranych obszarach. Produkty 
są oparte na wysokim stopniu przetworzenia 
i opracowywane w ścisłej współpracy z klien-
tami. Jakość jest wiodącą zasadą w globalnych 
operacjach.

Koncepcja biznesu
Sandvik dąży do tego, by opracowywać, 

produkować i wprowadzać na rynek wyro-
by o wysokim stopniu przetworzenia, które 
przyczyniają się do poprawienia wydajności 
i rentowności u naszych klientów. Działania 
są skoncentrowane przede wszystkim na ob-

szarach, w których Sandvik jest, lub ma po-
tencjał stać się światowym liderem.

Cel:  
poprawić wydajność u klientów

Celem Grupy jest aktywne przyczynianie się 
do zwiększenia wydajności produkcji u klientów 
a w konsekwencji, ich rentowności. Produkty 
i usługi oferowane przez Sandvik powinny za-
pewniać klientom jak największą wartość pod 
względem działania, jakości, szybkości, bezpie-
czeństwa, elastyczności i ogólnej ekonomii.

Sandvik koncentruje się na wzroście.  
W ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż pra-
wie się podwoiła. W celu stworzenia żyzne-
go podłoża, na którym można oprzeć ciągłą 
i silną ekspansję, działania są skoncentrowane 
na trzech głównych obszarach.

Obszar działalności  � Tooling koncentru-
je się głównie na narzędziach i systemach 
oprzyrządowania dla przemysłu metalo-
wego. Główni klienci to firmy w branży 
motoryzacyjnej i lotniczej.
Mining and Construction �  specjalizuje 
się w wyposażeniu i narzędziach dla prze-
mysłu wydobywczego, branży budowla-
nej, inżynierii lądowej i wodnej na całym 
świecie.  ciąg dalszy na str. 13

Obszary działalności w liczbach
Sprzedaż 2007 

mln USD
Zysk operacyjny 
2007 mln USD

Procent  
od sprzedaży

Sandvik tooling 3 800 920 24

Sandvik Mining and Construction 5 100 770 15

Sandvik Materials technology 3 500 370 11

Grupa razem 12 400 2 060 17

Liczba pracowników (31 grudnia 2007)

Sandvik tooling 16 440

Sandvik Mining and Construction 15 173

Sandvik Materials technology 9 098

Seco tools 4 662

Działalność Grupy 1 750

Grupa razem 47 123
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Siedziba Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. w Tychach
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Szeroka sieć
marketingowa

i kanałów
dystrybucji

Bezpośrednia 
sprzedaż do 

klienta końcowego 
dla zapewnienia 

maksymalnej 
wartości dla klienta

Szerokie i 
zaawansowane 

działania 
badawczo-
rozwojowe

Rozległa 
wartość 
dodana

Produkcja 
wspierana 

przez techniki 
informatyczne

Silna globalna 
kultura 

korporacyjna

Silna pozycja 
finansowa

Rentowny
wzrost

Środowisko
i etyka

o saNdvik

Cele finansowe Grupy  
(średnia roczna)
Wzrost sprzedaży: 

8% organicznie,  
należy dodać przejęcia

Zwrot z kapitału zaangażowanego:

25% dla istniejących operacji 

Dywidenda jako procent:

przynajmniej 50% 
przychodów na akcję

Wskaźnik zadłużenia do kapitału 
własnego, netto:

0,7-1,0

Strategia Grupy Sandvik opiera się na 
unikalnej filozofii biznesu, która obejmu-
je interakcję wielu różnych czynników 
pokazanych na ilustracji obok. Sandvik 
utworzył pozytywny cykl, który prowa-
dzi do powstania spirali sukcesu.

Świat jako nasz rynek wewnętrzny
Sprzedaż i liczba pracowników na dziesięciu największych rynkach (2007 r.)

Mln USD Liczba  
pracowników

Usa 1 730 4 877

Australia 1 162 2 392

Niemcy 1 150 3 680

Szwecja 780 11 342

Włochy 770 978

Francja 550 2 290

Południowa Afryka 540 1 938

Chiny 530 1 350

Brazylia 515 1 767

Wielka Brytania 505 2 054

Długoterminowa strategia  
dla rentownego wzrostu 
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Rodzina Sandvik
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28 czerwca w Tychach, z okazji 10 lecia segmentu Mining and Construction spotkała 
się cała Rodzina Sandvik. Na piknik zjechali pracownicy z rodzinami, z Warszawy, 
Lubina, no i oczywiście z centrali w Tychach. Całą zabawę prowadził Mirosław Nei-
nert, a na scenie wystąpili: Kasia „PUMA” Piasecka z zespołem, Kabaret Młodych 
Panów oraz zaspół CREE. Wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, bawili się wy-
śmienicie. Uroczystość zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni.

A było to tak…
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Fakturowanie według  
segmentu klientów 
na rynku światowym

Fakturowanie według  
obszaru rynkowego

Azja, Australia

Ameryka Płd.

Afryka, Środkowy 
Wschód

naFta

Europa

Przemysł 
motoryzacyjny

Przemysł lotniczy

Przemysł 
budowlany

Towary 
konsumpcyjne

Energetyka

Przemysł 
maszynowy

Górnictwo

Obsługa  
materiałów

Inne
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Materials Technology �  opracowuje wiele 
produktów ze stali nierdzewnej, stopów 
specjalnych i rezystancyjnych materiałów 
grzewczych, jak również systemy obrób-
ki. Klientów znaleźć można w wielu seg-
mentach przemysłu.
Grupa Sandvik obejmuje również, od  �
1974 roku, niezależną grupę Seco To-
ols, notowaną na giełdzie papierów war-
tościowych.

Inwestycje w badania i rozwój
Powodzenie rozwoju Grupy jest wynikiem 

zorientowanych na cel inwestycji w badania, 
rozwój i zapewnienie jakości. Sandvik inwestu-
je w tych obszarach rocznie prawie 1,9 miliar-
da SEK, co odpowiada 4% całkowitej sprze-
daży Grupy. W tym obszarze pracuje ponad 
2200 osób na całym świecie, z których wie-
lu to specjaliści z wysokim wykształceniem 
i umiejętnościami.

Długoterminowa i konsekwentna strate-
gia Sandvik bazuje na interakcji między sze-
regiem czynników, włącznie z zaawansowa-
nymi i szerokimi działaniami badawczo-roz-
wojowymi, produktami o wysokiej wartości 
dodanej, własną produkcją, bezpośrednią 
sprzedażą do klientów, własnymi kanałami 
sprzedaży i efektywnymi systemami logi-
stycznymi, pewną pozycją finansową i silną 
kulturą korporacyjną.

Klienci Sandvik są aktywni w wielu obsza-
rach, włącznie z przemysłem motoryzacyjnym 
i lotniczym, górnictwem i branżą budowlaną, 
chemikaliami, ropą naftową i gazem, energe-
tyką, przemysłem celulozowo-papierniczym, 
urządzeniami gospodarstwa domowego, elek-
troniką, technologiami medycznymi i branżą 
farmaceutyczną. Około dwie trzecie wyrobów 
to produkty przemysłowe, a jedna trzecia to 
towary konsumpcyjne.

Znaczenie Sandvik jako firmy posiadającej 
zaawansowaną wiedzę staje się coraz bardziej 
oczywiste. Pod tym względem rozwój infor-
matyczny Grupy odgrywa kluczową rolę dla 
ciągłego rozwoju działalności, w której han-
del elektroniczny jest ważnym komponentem. 
Technologia informacyjna jest skoncentrowa-
na na obszarach, które zwiększają korzyści dla 
klienta, poprawiają produktywność i wzmac-
niają rentowność. Daje to Grupie wyróżnia-
jącą przewagę konkurencyjną i przyczynia się 
aktywnie do ciągłego rentownego wzrostu 
Grupy Sandvik.

Struktura własnościowa
Najwięksi udziałowcy, według praw głosu 

na dzień 31 grudnia 2007, to: AB Industri-
värden (11,5), Morgan Chase Bank (8,7) 
i Fundusz Emerytalny Svenska Handelsban-
ken (4,0).   

Kierownictwo grupy
Clas Åke Hedström jest przewodniczącym 

zarządu a Lars Pettersson prezesem i dyrek-
torem generalnym Sandvik AB.

Grupa w liczbach

2007* 2006** 2005***

Sprzedaż zafakturowana, w mln SEK 86 338 72 289 63 370

Zmiana % 19 14 16

z czego organiczna, % 18 14 14

w tym strukturalna, % 3 1 -1

w tym waluta, % -2 -1 3

Zysk operacyjny, mln SEK 14 394 12 068 9 532

jako % zafakturowania 17 17 15

Zysk po pozycjach finansowych, mln SEK 12 997 11 113 8 819

jako % zafakturowania 15 15 14

Skonsolidowany zysk netto za rok,  
mln SEK 9 594 8 107 6 392

Kapitał własny, mln SEK 29 823 27 198 24 507

Wskaźnik kapitału własnego, % 35 41 41

Stosunek zadłużenia netto  
do kapitału własnego, wielokrotność 1.0 0.6 0.7

Stopa obrotu kapitału, % 112 115 112

Środki pieniężne i środki równoważne 2 006 1 745 1 559

Zwrot z kapitału własnego, % 34.4 31.8 27.4

Zwrot z zaangażowanego kapitału, % 27.0 27.6 23.7

Inwestycje w nieruchomości,  
maszyny i sprzęt, mln SEK 5 399 4 801 3 665

Inwestycje razem, mln SEK 10 068 6 081 3 950

Przepływy pieniężne z operacji, mln SEK 5 476 8 170 7 266

Przepływy pieniężne, mln SEK 179 357 -380

Liczba pracowników, 31 grudnia 47 123 41 743 39 613

Fo
t. 
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Bauma 2007. Oficjalna prezentacja skonsolidowanych 
marek pod jednym brandem – Sandvik

* 1 SEK = 0,16 USD, ** 1 SEK = 0,15 USD, *** 1 SEK = 0,13 USD
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Obszar działalności Sandvik Mining and Construction (Wszystkie znaki towarowe od 2007 r. występują pod marką Sandvik)

Beltreco Usługi dla przemysłu górniczego, budowlanego, energetycznego, chemicznego i spożywczego  
w projektach obsługi materiałów

Broyt Koparki przedsiębierne dla podziemnych i powierzchniowych zastosowań do skał zwięzłych

Driltech Mission Wyposażenie i narzędzia do wiercenia obrotowego i wgłębnego w wierceniach górniczych,  
budowlanych i studni

EJC Drabiny i kołowroty linowe dla zastosowań podziemnych

Eimco Wyposażenia i narzędzia dla górnictwa węgla i innych minerałów miękkich

Gurtec Akcesoria do przenośników taśmowych

Prok Komponenty do przenośników

rammer Młoty hydrauliczne, kruszarki i rozdrabniacze do rozbijania i wyburzania

roxon Maszyny, komponenty i usługi do transportowania i przesiewania wszystkich typów minerałów

sandvik MGt Narzędzia do urabiania materiałów

Sandvik Materials Handling technologia do transportu materiałów i urobku

Sandvik Rock Drilling Tools Kompletny asortyment narzędzi do procesu wiercenia skał z górnym perforatorem  
i dla wiertnic nadsięwłomowych w przemyśle budowlanym i górniczym

Sandvik Rock Processing Kruszarki, klasyfikatory sitowe, podajniki, ruchome zespoły do kruszenia i przesiewania  
dla kopalni i kamieniołomów

Sandvik Smith Stożkowe narzędzia wiertnicze dla przemysłu górniczego i budowlanego

Sandvik Toyo Młoty pneumatyczne, kruszarki/łamacze hydrauliczne, wiertnice gąsienicowe hydrauliczne i samojezdne 
podziemne wiertnice

Tamrock Urządzenia do wiercenia skał dla zastosowań podziemnych i powierzchniowych  
w przemyśle budowlanym i górniczym

toro Ładowarki, wozy transportowe, wózki, części i usługi dla górnictwa podziemnego,  
budowy tuneli i przemysłu budowlanego

Voest-Alpine Bergtechnik technika tunelowa: maszyny i urządzenia do urabiania skał i minerałów

o saNdvik

Znaki towarowe
Sandvik jest nazwą marki dla 
Sandvik Coromant, Sandvik 
Hard Materials, Sandvik Process 
Systems, jak również produktów 
rurowych, sprężynowych  
i drutów w ramach Sandvik 
Materials Technology.

Ale w ramach Grupy istnieje 
również wiele innych marek, 
szczególnie w obszarze działania 
Sandvik Tooling. 
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Obszar działalności Sandvik Tooling

Baildonit Narzędzia z węglików spiekanych

Diamond Innovations
Produkcja diamentu syntetycznego i produktów z regularne-
go azotku boru dla takich zastosowań przemysłowych,  
jak np. skrawanie, szlifowanie i ciągnienie drutu

Dormer Narzędzia do obróbki ze stali szybkotnącej

Impero Narzędzia do cięcia metalu z węglików spiekanych  
i stali szybkotnącej

Master Narzędzia do obróbki ze stali szybkotnącej

Precision Twist Drill Narzędzia tnące z litych węglików spiekanych,  
stali szybkotnącej, kobaltu i z końcówkami z węglika

Prototyp Narzędzia gwintujące i frezujące z HSS-E  
i litych węglików spiekanych

sandvik Coromant Zaawansowane narzędzia z węglików spiekanych  
i systemy oprzyrządowania do obróbki metali

Sandvik Hard Materials
Szablony z węglików spiekanych dla producentów narzędzi, 
komponenty dla przemysłu maszynowego i zaawansowane 
narzędzia do cięcia i formowania dla innych branż

Triumph Twist Drill

Wiertła i przecinaki z stali szybkotnącej i stali kobaltowej, 
wiertła murarskie z końcówkami z węglików, urządzenia 
do wyciągania śrub, gwintowniki, matryce i rozwiertaki 
samochodowe

titex
Precyzyjne narzędzia do cięcia wykonane z HSS-Co  
lub litych węglików spiekanych. Narzędzia do wiercenia, 
gwintowania i frezowania

Union Butterfield
Linia narzędzi do cięcia, włącznie z wiertłami, gwintownika-
mi, matrycami, frezami walcowo-czołowymi, frezami  
i rozwiertakami

ValeniteSafety Skomplikowane rozwiązania do cięcia i narzędzia  
w węglików spiekanych

Walter
Narzędzia do obróbki metali, układy oprogramowania  
do zarządzania narzędziami i numerycznie sterowanych 
maszyn szlifujących

Diamond Innovations Szeroki asortyment produktów z diamentów  
i materiałów CBN

Obszar działalności Sandvik Materials Technology

Kanthal

Metalowe i ceramiczne materiały rezystancyjne w formie 
drutu, taśmy, elektryczne elementy i systemy grzewcze dla 
domowych urządzeń grzewczych, piece przemysłowe  
i wyposażenie do obróbki dla przemysłu elektronicznego

MrL Systemy pionowych i poziomych pieców półprzewodniko-
wych i elementy grzewcze

Osprey Metals
technologia proszków stopowych, zarządzania cieplnego 
i stopy pakowania elektronicznego i formowania przez 
rozpylanie

sandvik
Produkty o wysokim stopniu zaawansowania technologicz-
nego – rury, taśmy, druty i pręty ze stali nierdzewnej  
i stopów specjalnych

Sandvik Powdermet technologia materiałowa i rozwiązania komponentów oparte 
na metalurgii proszków i technologiach komplementarnych

Sandvik Process Systems taśmy stalowe i instalacje obróbki oparte na stalowych 
transporterach taśmowych
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Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. 
Thomas Soderqvist – prezes Sandvik Mining 
and Construction dla regionu NCE (North 
and Central Europe), Andrzej Dziuba – prezy-
dent miasta Tychy, a także Eugeniusz Budniok 
– kanclerz Katowickiej Loży BCC.

Andrzej Jagiełło – prezes zarządu Sandvik 
Mining and Construction Sp. z o.o. – podzię-
kował wszystkim pracownikom za ciężką pra-
cę oraz wkład wniesiony w rozwój firmy, któ-
ra w ciągu krótkiego czasu osiągnęła pozycję 
lidera na rynku światowym. – Nasza polska 
firma podczas minionych 10 lat przeszła wie-
le przeobrażeń. Szczególnie w ostatnich 3 la-
tach doszło do bardzo dynamicznego wzrostu 
obrotów: od 100 mln PLN do 320 mln PLN 
– powiedział podczas swojego wystąpienia 
prezes Jagiełło.

W styczniu 2007 r. firma zmieniła nazwę 
z Voest-Alpine Technika Górnicza i Tunelo-
wa Sp. z o.o., na Sandvik Mining and Con-
struction Sp. z o.o. a z początkiem 2008 r. 
rozpoczęła działalność w nowych segmen-
tach, dlatego też posiada dziś dwie nowe filie: 
w Warszawie i Lubinie, które mają duży zakres 

i obszar działania. Firma obecnie reprezentuje 
Soft Rock Mininig, Hard Rock Mining, Con-
struction, Surface oraz w przyszłości Explora-
tion. Ostatni z segmentów rokuje bardzo dużą 
perspektywę rozwoju na przyszłe lata.

Underground Soft Rock Mining to aktu-
alnie największa część Sandvik Mining and 
Construction w Polsce. Największymi klienta-
mi są kopalnie tzw. surowców miękkich. 99% 
obrotów realizowanych jest w kontaktach z ko-
palniami węgla i firmami prowadzącymi tam 
prace. W chwili obecnej segment dostarcza 
w przeważającej większości rozwiązania do 
prowadzenia prac przygotowawczych – od roz-
poznania geologicznego po wykonanie chod-

ników, które tworzą niezbędną infrastrukturę 
umożliwiającą produkcję węgla. Łukasz Giel, 
dyrektor tego segmentu, z optymizmem pa-
trzy w przyszłość i zakłada w okresie najbliż-
szych 4 lat podwojenie obrotów. – Jako lider 
w branży wyznaczamy nowe trendy, oferując 
kompleksowe rozwiązania odpowiadające po-
trzebom klienta. Korzystamy przy tym z bo-
gatego doświadczenia i szerokiej oferty pro-
duktowej znajdującej się w posiadaniu firmy 
Sandvik. Już tylko w samym roku 2008 planu-
jemy zwiększyć obroty o ponad 30% – mówi 
dyrektor Giel.

Underground Hard Rock Mining odpo-
wiada za sprzedaż i serwis maszyn w kopal-

jUbileUsz

10 lat Sandvik Mining  
and Construction
28 czerwca w firmie Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. świętowano 10–lecie utworzenia obszaru 
Mining and Construction w obrębie Grupy Sandvik. Na terenie centrali w Tychach odbyło się spotkanie firmowe 
umożliwiające poznanie się pracowników z Lubina, Warszawy, Tychów oraz innych miejsc z całej Polski  
wraz z rodzinami. W imprezie uczestniczyło około 400 osób.

0
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Po lewej: Andrzej Jagiełło – prezes zarządu Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o., Thomas Soderqvist – 
prezes Sandvik Mining and Construction dla regionu NCE
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niach rud metali nieżelaznych w Polsce. Oprócz 
sprzedaży nowych maszyn oddział zajmuje się 
głównie serwisowaniem. Kluczowym klientem 
w Polsce jest KGHM Polska Miedź S.A., który 
dostarcza ponad 90% przychodów segmento-
wi. Przełomowym okresem dla oddziału będą 
lata 2012-2013, na kiedy to ilość maszyn mar-
ki Sandvik w kopalniach KGHM zwiększy się  
do poziomu około 200-250 sztuk. – Obecnie 
zatrudniamy 35 serwisantów, którzy świadczą 
najwyższej jakości usługi serwisowe. Jednak 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego 
klienta zamierzamy do końca roku 2008 zwięk-
szyć liczbę naszych wysoko wykwalifikowanych 
serwisantów do około 50-60 osób – zapewnia 
Waldemar Blicharski, dyrektor segmentu.

Segment Construction oferuje komplekso-
we rozwiązania w zakresie dostawy i serwisu 
maszyn i urządzeń dla wszystkich kopalni od-
krywkowych kruszyw, piasku, żwirowni, wy-
twórni asfaltu i betonu, firm drogowych, wybu-
rzeniowych, recyclingowych oraz innych pod-
wykonawców. W ciągu kolejnych 5 lat segment 
planuje zwiększenie obrotów do około 70 mln 
euro, wzrost sprzedaży maszyn do poziomu 135 
sztuk rocznie, rozbudowę działu serwisu do po-
ziomu 15 zespołów, utworzenie sieci przedsta-
wicieli i inżynierów do poziomu 15 osób, utrzy-
manie optymalnego zapasu maszyn w Polsce, a 
także zaplanowanie systemu dostaw części za-
miennych. – Naszym celem jest stworzenie no-

wej organizacji przygotowanej na zaspokajanie 
potrzeb klienta, proponowanie odpowiednich 
rozwiązań, znajdowanie przyczyn problemu, 
podpowiadanie zalet nowych rozwiązań – mówi 
Jakub Granops, dyrektor segmentu.

Stabilny wzrost obrotów, elastyczne dopaso-
wanie do potrzeb klienta i szybka odpowiedź na 
sygnalizowane przez niego problemy gwaran-
tują firmie Sandvik niekwestionowaną pozycję 
w swoim obszarze działania. Biorąc pod uwagę 
zjawiska zachodzące w przemyśle maszynowym 
w kolejnych latach, spółka planuje systematycz-
nie zwiększać obroty, a także odbudowywać 
kontakty handlowe z klientami ze Słowacji, 
Serbii, Rumunii, Bośni i Hercegowiny.
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Dzielenie urodzinowego tortu

Oklaski dla Kabaretu Młodych Panów

Sandvik Mining and Construction 
Sp. z o.o. to organizacja reprezentująca 
zaawansowaną technologię, nowoczesne 
produkty i czołową pozycję na rynku. 

Działalność firmy obejmuje zagadnienia 
związane z produkcją i sprzedażą urzą-
dzeń oraz kompleksowych rozwiązań dla 
branży górniczej i budowlanej. Firma za-
pewnia remonty oraz serwis kombajnów 
chodnikowych, wozów oponowych, spą-
goładowarek. W swojej ofercie posiada 
również systemy odstawy. 
Sandvik Mining and Construction Sp.  
z o.o. w Polsce zatrudnia ponad 130 pra-
cowników. Sprzedaż roczna to około  
200 mln PLN. 
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Pod takim hasłem, przed prawdziwym Euro 
2008, na Stadionie Śląskim odbyła się piłkar-
ska impreza dla młodziezy. 

Do udziału zostało zaproszonych 16 or-
ganizacji prowadzących działania przeciwko 
marginalizacji społecznej, mających swe siedzi-
by w województwie śląskim. W rolę piłkarzy 
wcieliły się dzieci z śląskich miast, reprezen-
tując zarazem swoje macierzyste organizacje 
i kraje uczestników tegorocznych  Mistrzostw 
Europy w Austrii i Szwajcarii.

W czterech grupach spotkały się 
następujące zespoły (tak jak na 
prawdziwym EURO 2008): 

(A) Szwajcaria, Turcja,   �
Portugalia i Czechy, 
(B) Austria, Polska, Niemcy   �
i Chorwacja,
(C) Holandia, Francja, Rumunia,   �
Włochy,
(D) Grecja, Rosja, Hiszpania, Szwecja.  �

Każda drużyna przystą-
piła do rywalizacji w ory-
ginalnych strojach naro-
dowych.

Wszyscy organizatorzy 
imprezy są zdania, że pomysł 
wart jest kontynuacji.

Sama impreza  przynio-
sła dzieciakom wiele nieza-
pomnianych emocji spor-
towych.

SPOrt

Małe Euro 2008 
– z ulicy na stadion

 Pomysłodawcą projektu był GKS Katowi-
ce, a organizatorami: GKS Katowice, Dom 
Aniołów Stróżów oraz Forum Młodych Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Oczywiście w imprezie nie zabrakło naszej 
firmy. Rolę sponsora wziął na siebie  Sandvik, 
który zadbał o to, aby młodzi piłkarze mogli 
poczuć atmosferę, jaka panuje na wielkich 
imprezach sportowych. Firma Sandvik życzy 
wszystkim młodym piłkarzom wielu sukce-
sów sportowych.
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Młodzi piłkarze z nagrodami

Drużyna Szwajcarii
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Od 9 lat KS JW walczy o najwyższe cele 
w lidze siatkówki (Mistrz Polski – 2004, wie-
lokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczest-
nik Europejskiej Ligi Mistrzów i Europejskich 
Pucharów). Jak mówi Zdzisław Grodecki – 
wiceprezes, dyr. ds. sportowych KS JW, dzię-
ki współpracy z takimi firmami jak Sandvik, 
możliwe jest nie tylko funkcjonowanie profe-
sjonalnego klubu uczestniczącego w rozgryw-
kach krajowych i europejskich, ale również pro-
wadzenie zajęć dydaktyczno–sportowych dla 
młodzieży. Klub prowadzi Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego oraz drużyny młodzieżowe w rocz-
nikach od 1989 do 2001. W ramach współpracy 
klub promuje wizerunek Sandvika jako firmy 
przyjaznej społecznie, wspierającej sport, który 

jest nie do przecenienia w procesie wychowaw-
czym młodzieży. Współpraca z Sandvikiem, 
jest również bardzo ważnym elementem w re-
alizacji sportowych celów „zawodowców” KS 
JW, dzięki czemu wielu miłośników siatkówki 
w całym kraju i Europie może podziwiać zawo-
dy sportowe na najwyższym poziomie.

Grodecki zapowiada, że również w sezonie 
2008/2009 Jastrzębski Węgiel będzie walczył 
o mistrzowski tytuł i dostarczy kibicom nie-
zapomnianych wrażeń. Dyrektor podkreśla 
również, że między innymi dzięki Sandvikowi, 
klub pozyskał takich graczy jak: reprezentant 
Holandii Nico Freriks, Australijczyk Benja-
min Hardy czy Francuz Guillaume Samica. 
W przeszłości w klubie grali: Łukasz Kadzie-

wicz, Daniel Pliński czy Marcin Wika, którzy 
godnie reprezentowali nasz kraj na Olimpia-
dzie w Pekinie. Dzięki sponsorom – konty-
nuje Grodecki – klub może realizować swoje 
najśmielsze plany, czyli walkę o tytuł Mistrza 
Polski czy osiągnięcie jak najlepszego wyniku 
w rozgrywkach europejskich.

W tym sezonie klub wprowadził specjalny 
strój sponsora (w barwach Sandvika), w któ-
rym gra libero – reprezentant Polski – Paweł 
Rusek. Ponadto Jastrzębski Węgiel wprowa-
dził Kodeks Etyczny Działalności Klubu, tak 
aby działać w zgodzie z Kodeksami Etycznymi 
Sponsorów, a jego działalność była transparen-
tna. Grodecki mówi, że takie działania mają na 
celu budowanie klubu na skalę europejską.

Zdzisław Grodecki – zastępca prezesa,  
dyrektor ds. sportowych KS Jastrzębski Węgiel S.A.

Paweł Rusek - libero

SPOrt

Siatkarze
na miarę Europy

Skład KS Jastrzębski Węgiel  
na sezon 2008/2009

nr Imię i nazwisko Pozycja  
na boisku

1 Adam Nowik środkowy

2 Nico Freriks rozgrywający

3 Grzegorz Łomacz rozgrywający

4 Wojciech  
Jurkiewicz środkowy

5 Igor Yudin przyjmujący

7 Paweł rusek libero

9 Patryk Czarnowski środkowy

10 robert Prygiel atakujący

11 Marcin Grygiel atakujący

13 Sebastian Pęcherz przyjmujący

14 Benjamin Hardy przyjmujący

15 Guillaume Samica przyjmujący

18 rafael De Souza 
lins przyjmujący

KS Jastrzębski Węgiel S.A. jest klubem grającym  
w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. 
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Agnieszka 
biniek

Agnieszka pracuje w firmie od 6 mie-
sięcy na stanowisku Asystenta Zarządu. 
Lubi swoją pracę, szczególnie za wyjąt-
kową możliwość kontaktu z osobami 
z całego świata. Najbardziej ceni sobie 
możliwość rozwoju osobistego w opar-
ciu o szeroki program Competence 
Development.

 Agnieszka z wykształcenia jest filolo-
giem języka polskiego. W tym roku bro-
nić będzie pracy doktorskiej na temat  
„Literatura – socjologia – media. Feno-
men twórczości Agnieszki Osieckiej”.

W pracy ceniona jest przede wszyst-
kim za profesjonalizm i opanowanie.

„W wolnych chwilach – narty, jaz-
da na rolkach, ostatnio próbuję swo-
ich sił w windsurfingu, uwielbiam Gary 
Moor’a, jazz,  filmy Larsa von triera” 
– mówi o sobie Agnieszka.

Motto Agnieszki: „Cele w życiu czło-
wieka powinny być jak horyzonty, tak 
aby osiągając jedne, zawsze widzieć 
nowe”.


