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SPCC e-magazyn

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiamy naszą nową, regularną publikację – SPCC e-magazyn. Będzie-
my zamieszczać w nim najnowsze informacje dotyczące naszej działalności, spotkaniach, dane 
na temat członkostwa, a także ciekawe informacje od naszych firm członkowskich. Mamy na-
dzieję, że nowa, obszerniejsza forma komunikacji spotka się Państwa aprobatą. Życzymy przy-
jemnej lektury i zapraszamy do współpracy oraz tworzenia kolejnych edycji wspólnie z nami.

Roger Andersson – Przewodniczący SPCC

Specjalna Edycja - Patroni SPCC Nr 01/2015

Patroni SPCC

fot. Romeo Grzębowski

SPCC w Polsce Wiadomości
z firm członkowskich Wiadomości ze Skandynawii

http://www-2.danskebank.com/pl
http://www.eltelnetworks.pl/
http://www.greencarrier.com/
http://www.ericsson.pl/
http://arpi.no/
http://www.dnbnord.pl/
http://www.handelsbanken.pl/
http://www.onninen.com/poland/Pages/Default.aspx/
http://www.radissonblu.com/
http://www.seb.pl/pow/wcp/sebpl.asp
http://www.volvogroup.com/group/poland/pl-pl/Pages/Volvo_Group_Poland.aspx
http://www.kinnarps.com/pl/pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
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SPCC w Polsce

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związa-
nych ze Skandynawią. W chwili obecnej SPCC zrzesza blisko 350 członków, co sprawia, że należymy do grona największych 
izb bilateralnych działających w Polsce. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób 
zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju 
swojej firmy.

Będzie nam miło zobaczyć Państwa na:

■ CEO Meeting z Maciejem Drozdowskim, 
 CFO IKEA Poland, w Warszawie 27 maja

■ Speed Business Meeting z Izbą Francuską 
 w Warszawie, 2 czerwca

■ Economic Outlook z PKO Bank Polski
 w Warszawie, 11 czerwca

■ Śniadanie VIP - gość specjalny Ambasador Danii 
 Steen Hommel, 17 czerwca, Warszawa

Więcej wydarzeń w Kalendarzu Spotkań SPCC!

Walne Zgromadzenie, 31 marca

SPOTKANIA Już zA NAmI...

w tym 340 członków korporacyjnych,
22 honorowych i 1 indywidualny

88 firm

63 firm

58 firm

131 firm

FIrmy człONKOwSKIe

363 członków

657 lokalizacji firm = 619 lokalizacji 
w Polsce, w tym  239 

w województwie mazowieckim i 38 za granicą

22 firmy przystąpiły do SPCC
od początku 2015 roku

Najbardziej reprezentowane sektory to: 
■	 przemysł
■	 konsulting
■	 budownictwo

Firmy członkowskie SPCC działają w sumie

w 36 różnych branżach! 

Izba reprezentuje 8 krajów:
■		 5 krajów nordyckich:  Danię, Finlandię, Islandię,
        Norwegię, Szwecję
■		 3 kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę.

Poznaj nowych członków SPCC
KlIKNIJ TuTAJ!

http://www.spcc.pl/pl/events/details/15629/5/2015/2015-05-27T08:30:00?destination=events/details/15629/5/2015/2015-05-27T08:30:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15629/5/2015/2015-05-27T08:30:00?destination=events/details/15629/5/2015/2015-05-27T08:30:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15475/6/2015/2015-06-02T17:00:00?destination=events/details/15475/6/2015/2015-06-02T17:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15475/6/2015/2015-06-02T17:00:00?destination=events/details/15475/6/2015/2015-06-02T17:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00?destination=events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00?destination=events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00?destination=events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00?destination=events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00?destination=events/details/15785/6/2015/2015-06-17T09:00:00
http://www.spcc.pl/pl/node/230
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15260/03/2015/2015-03-31T18:00:00
http://www.spcc.pl/pl/node/230
http://www.spcc.pl/members/new
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Wiadomości z firm członkowskich

Atlas Copco jest czołowym na świe-
cie dostawcą produktów i rozwiązań 
zwiększających efektywność pracy. 
Oferujemy naszym klientom inno-
wacyjne sprężarki, pompy próżnio-
we, systemy uzdatniania sprężone-
go powietrza, maszyny budowlane 
i górnicze, narzędzia pneumatyczne 
oraz systemy montażowe. Dostarcza-
ne przez Atlas Copco innowacyjne 
rozwiązania sprzyjają podnoszeniu 
wydajności z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. Zawsze 
koncentrujemy się na wydajności, 
efektywności energetycznej, bezpie-
czeństwie i ergonomii.

Początki działalności Atlas Copco w Pol-
sce sięgają końca lat 20 XX w. Sprzedaż 
odbywała się za pośrednictwem dile-
rów. W 1994 r. została utworzona firma 
Atlas Copco Polska. Nasza działalność 
obejmuje sprzedaż, wynajem i serwis 
urządzeń całego zakresu produktów ze 
wszystkich działów Atlas Copco. Zatrud-
niamy ponad 350 osób. Główna siedziba 
mieści się w Warszawie, posiadamy od-

działy w głównych miastach oraz przed-
stawicieli handlowych i serwisowych we 
wszystkich rejonach Polski. Działania 
nasze wspierane są przez sieć wyspecja-
lizowanych autoryzowanych dealerów.

Od lat realizujemy wartości Grupy: 
współpraca, zaangażowanie i innowa-
cja, zgodnie z wizją firmy First in Mind- 
First in Choice, a które pomagają nam 
utrzymać pozycję lidera w stale zmienia-
jącym się środowisku.

Do grona użytkowników naszych pro-
duktów mamy zaszczyt zaliczać kilka 
tysięcy różnorodnych przedsiębiorstw. 
Są wśród nich fabryki należące do potęż-
nych światowych koncernów, wiodące 
zakłady przemysłowe oraz małe, prężne 
firmy produkcyjne i usługowe. Z dumą 
uczestniczymy w ich rozwoju i sukcesach.

Gdziekolwiek jesteśmy dążymy do za-
pewnienia trwałych i niezawodnych 
wyników przy odpowiedzialnym wy-
korzystaniu zasobów: ludzkich, natu-
ralnych i finansowych.

Staramy się być dobrym pracodawcą, 
który przyciąga, rozwija i utrzymuje 
wykwalifikowanych i zmotywowanych 
ludzi. Dotrzymujemy zobowiązań wo-
bec naszych klientów, środowiska na-
turalnego i społeczeństwa. 

Na przestrzeni lat otrzymaliśmy wiele 
nagród, m.in. dwukrotnie byliśmy lau-
reatem konkursu Pro-
dukt Roku, a w ubiegłym 
roku otrzymaliśmy ty-
tuł Solidny Pracodawca 
2014 w kategorii ogól-
nopolskiej. 

Atlas Copco - Nowy Patron SPCC

PATRONI SPCC

Business  
on the go
Zdalny dostęp do kont 
w każdej chwili 
i z każdego miejsca

Zadzwoń do nas +48 22 33 77 100  
www.danskebank.pl

180x130_Business on the go_Hotel_PL.indd   1 06/05/15   14.40

http://www.spcc.pl/firma/profil/14725
http://www.danskebank.pl
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Wiadomości z firm członkowskich

graphic 
design

social
media

server
infrastructure

remote
cloud backup

web 
development

(+48) 22 559 00 80 www.arpinetwork.comSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Poznaj resztę usług ARPI Group na www.arpi.com

Innowacyjne strony internetowe, projekty 
graficzne i pełne bezpieczeństwo wrażliwych 
danych wyróżni Twoją firmę z tłumu. 

Wejdź na wyższy poziom z ARPI Network. 

Nasze usługi dla Twojego biznesu:

http://www.dnb.pl
http://www.arpinetwork.com
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Wiadomości z firm członkowskich

Eltel uczynił Polskę swoim rynkiem

Ericsson w Polsce
Ericsson to siła napędowa stojącą za społeczeństem siecio-
wym. Światowy lider w obszarze technologii informacyj-
no-komunikacyjnych (ICT), posiadaja największe w branży 
portfolio 35 tysięcy patentów. Długotrwała relacja firmy z 
wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjny-
mi na świecie pozwala ludziom i przedsiębiorstwom osiągać 
pełen potencjał oraz tworzyć zrównoważoną przyszłość. 

– Innowacyjność jest wpisana w DNA naszej firmy. Wszystko za-
częło się w małym magazynie Larsa Magnusa Ericssona w 1876 
roku w Sztokholmie, gdzie założyciel marki Ericsson naprawiał 
telegrafy. Na terenie Polski firma pojawiła się w 1904 roku, bu-
dując w Warszawie centralę telefoniczną, co zrewolucjonizowało 
nie tylko sposób interakcji międzyludzkich, ale również krajobraz 
miasta – powiedziała Katarzyna Pąk, dyrektor ds. Public and 
Media Relations w Ericsson.

Aktualnie firma zatrudnia na całym świecie 115 000 pracowni-
ków i posiada klientów w 180 krajach. Ericsson wspiera sieci, 
które łaczą ponad 2,5 mld subskrybentów. Czterdzieści pro-
cent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sprzęt 
firmy Ericsson. Inwestycje w R&D zapewniają Ericssonowi i 
klientom firmy pozycję lidera. 

W Polsce Ericsson współpracuje z wszystkimi najważniejszymi 
operatorami komórkowymi i stacjonarnymi. W chwili obecnej 
największymi klientami Ericssona są Netia, Orange, Polkomtel 
i T-Mobile. Firma zapewnia operatorom najnowocześniejszą 
infrastrukturę, oprogramowanie, utrzymanie i obsługę sieci. 

Tylko w 2015 roku, firma Ericsson podpisała dwie głośne umowy 
– z klubem piłkarskim Legia Warszawa i z firmą Orange Polska.
– Platforma aplikacyjna dla stadionu Legii jest spektakularnym 

ucieleśnieniem naszej wizji społeczeństwa sieciowego. To przy-
kład działania poza rynkiem operatorskim. Wspieramy podmio-
ty z różnych branż, by mogły osiągnąć pełen potencjał w społe-
czeństwie sieciowym. Dzięki wdrożeniu pojemnej sieci Wi-Fi na 
stadionie zapewniamy tłumom fanów na trybunach możliwość 
dzielenia się zdjęciami, tweetami, postami i mailami. Jednocze-
śnie umożliwimy wprowadzenie dodatkowych usług, z których 
fani będą mogli korzystać za pomocą aplikacji mobilnej – po-
wiedział Oliver Kanzi, szef firmy Ericsson w Polsce. 

– Umowa na transformację operacji w firmie Orange Polska 
również pokazuje zmianę w charakterze naszej firmy. Przesta-
jemy być wyłącznie dostawcą infrastruktury fizycznej, stacji ba-
zowych, routerów, itd. Dużą część przychodów firmy globalnie 
stanowi już sprzedaż oprogramowania oraz usługi z zakresu in-
tegracji systemów i konsultingu – dodał Oliver Kanzi.

Eltel wkroczył na polski rynek w momencie wchodzenia 
Polski do Unii Europejskiej. Po ośmiu przejęciach, firma 
szybko skonsolidowała swoją wiodącą pozycję na rynku 
energii i telekomunikacji.

Eltel jako dostawca infranetowych usług technicznych, za-
debiutował na polskim rynku w czerwcu 2003 roku poprzez 
przejęcie firmy ZWSE Olsztyn S.A. Przejęcie to było pierw-
szym z kolejnych ośmiu, których wynikiem była konsolidacja 
wiodącej pozycji firmy na rynku przesyłu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej oraz na rynku usług dla łączności stacjonar-
nej i komórkowej. Klienci Eltel w Polsce to zarówno czoło-
wi dostawcy energii elektrycznej, jak i operatorzy telefonii 
stacjonarnej i komórkowej, a także producenci sprzętu tele-
komunikacyjnego. Należą do nich takie firmy jak PSE, Ener-
ga, Enea, Tauron, Polkomtel, Orange, T-Mobile, Netia, Nokia 
Networks i Huawei. Firma obecnie zatrudnia w Polsce około 
2500 pracowników, a roczny obrót wynosi ponad 600 mln 
PLN, co czyni Eltel jedną z największych firm skandynaw-
skich działających na polskim rynku.

O Grupie Eltel

Eltel jest wiodącym europejskim dostawcą usług technicz-
nych dla krytycznych sieci infrastrukturalnych – Infranetu – 
w segmencie energetycznym i telekomunikacyjnym, a tak-
że w  transporcie i bezpieczeństwie. Firma prowadzi swoją 
działalność w Europie Północnej, w Szwecji, Finlandii, Danii i 
Norwegii, a także w krajach Bałtyckich – Litwie, Łotwie i Esto-
nii oraz w Polsce,  Niemczech, Wielkiej Brytanii i Afryce. Eltel 
zapewnia szeroki zintegrowany zakres usług, od utrzymania 
i modernizacji sieci infrastrukturalnych do realizacji kom-
pleksowych projektów inwestycyjnych.

Firma Eltel Networks ma zróżnicowane portfolio kontraktów 
i lojalną, stale rosnącą bazę klientów – właścicieli dużych 
sieci infrastrukturalnych. Całkowita liczba pracowników to 
około 8600 osób, natomiast sprzedaż netto w 2014 roku 
osiągnęła 1,242 mln EUR. Akcje Eltel są notowane na giełdzie 
Nasdaq w Sztokholmie od lutego 2015.

www.eltelnetworks.pl

http://www.spcc.pl/firma/profil/912
http://www.spcc.pl/firma/profil/915
http://www.eltelnetworks.pl
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Handelsbanken - Bank zadowolonych klientów
Handelsbanken został założony w 1871 
roku w Szwecji. Obecnie jest to jeden z 
wiodących banków w Skandynawii oraz 
jeden z najstarszych i najbardziej ren-
townych banków na całym świecie.  Od 
1989 roku, kiedy przeprowadzono po 
raz pierwszy ankietę satysfakcji klien-
tów, mieliśmy najbardziej zadowolo-
nych klientów wśród największych ban-
ków skandynawskich.

Zawsze staramy się sprostać wyma-
ganiom naszych klientów w zakresie 
usług finansowych i dbamy o najwyższy 
możliwy poziom satysfakcji - zarówno w 
przypadku klientów indywidualnych jak 
i korporacyjnych.

W Polsce Handelsbanken rozpoczął 
działalność w 1997 roku.  Skupiamy się 
na obsłudze klientów korporacyjnych i 
chcemy być w ich opinii najlepszym ban-
kiem. Pracujemy nieustannie nad tym, 
aby być ważną częścią międzynarodo-
wej sieci Banku. Obecnie posiadamy 834 
oddziały w 25 krajach na całym świecie. 

Zależy nam na tym, aby współpraca z 
nami była przyjemna, bezpieczna i pro-
sta zarówno lokalnie jak i globalnie.

„Dla mnie ważnym czynnikiem przyczy-
niającym się do sukcesu firmy jest klarow-
na i bezpośrednia komunikacja”, mówi 
Harri Tuohimaa - Dyrektor Generalny 
Oddziału Handelsbanken w Polsce.

„W ubiegłym roku poprosiliśmy naszych 
klientów korporacyjnych o wyrażenie 
swojej opinii na temat Handelsbanken 
w Polsce, w postaci ankiety satysfakcji 
klienta, pozwalającej określić poziom za-
dowolenia z naszych usług. Wyniki były 
bardzo zadawalające. Nasi klienci dekla-
rowali, że poleciliby Handelsbanken ko-
legom z biznesu. Dowiedzieliśmy się, że 
nasi klienci szczególnie doceniają, jakość 
kontaktów z personelem banku, który 
zrozumie prowadzony przez nich biznes. 
Nasi pracownicy w Oddziale są profesjo-
nalistami z wieloletnim doświadczeniem 
z i dużą wiedzą o rynku, dzięki czemu 
nasi klienci mogą korzystać z doskona-

Wiadomości z firm członkowskich

Profil skandynawskiego lidera – Greencarrier
Jakie skandynawskie wartości są dla 
Pani, jako lidera, najważniejsze?
Mimo, że moje poprzednie doświad-
czenia zawodowe nie były związane ze 
Skandynawią  myślę jednak, że miały 
sporo wspólnego ze skandynawskim 
sposobem zarządzania ludźmi. Zaufa-
nie, zaangażowanie i zainteresowanie są 
wartościami, które zostały mi wpojone 
i które są podstawą dobrej współpracy 
wewnątrz organizacji. Są niczym „perpe-
tua mobile” dla firmy: zaufanie do ludzi, 
a co za tym idzie, delegowanie zadań 
i odpowiedzialności sprawiają, że pra-
cownicy czują się docenieni, a to z kolei 
stwarza odpowiednie środowisko dla 
kreatywności i innowacyjności. Zaufa-
nie musi być obustronne, również  na 
linii pracownik-manager. Daje to przede 
wszystkim pewność, że mogą liczyć na 
swojego szefa w każdej sytuacji. Model 
demokratyczny i otwarty na ludzi jest 
moim zdaniem kluczem do sukcesu. 

W Pani ocenie, jakie cechy powinien 
posiadać dobry lider?
Pozycja lidera grupy to trudne zadanie 
szczególnie w dzisiejszych czasach. Do-
bry przywódca jest inspiracją dla swo-
ich ludzi, budzi respekt (w dobrym tego 
słowa znaczeniu). Umiejętność słuchania 

jest nieprzeceniona tak, jak umiejętność  
indywidualnego podejścia do każdego 
pracownia - każdy z nas jest inny, wyjąt-
kowy, a liderzy muszą mieć tego świa-
domość. Moim zdaniem dobry lider ma 
zaufanie do swoich podwładnych. Jest 
chętny do delegowania zadań, co rodzi 
w pracownikach poczucie zaangażowa-
nia. Konsekwencja ma oczywiście rów-
nież bardzo duże znaczenie. Bycie lide-
rem to po prostu bycie człowiekiem – ze 
wszystkimi tego wadami i zaletami. 

Przed jakimi największymi wyzwania-
mi stoją obecnie liderzy?
Największym wyzwaniem, przed którym 
stoją obecnie ludzie będący liderami to 
wg. mnie  sprawienie, aby pracownicy 
poczuli się częścią organizacji, bardzo 
istotną i odpowiedzialną za firmę. W 
dzisiejszych czasach dużych korporacji, 
ludzie uważają, że są jedynie małym try-
bikiem w maszynie. Musimy sprawić, aby 
czuli, że mają realny wpływa na organi-
zację, że to oni tworzą w niej relację. Oni 
są firmą i tak też muszą się czuć.

Jaką radę dałaby Pani osobie, która 
obejmuje po raz pierwszy stanowisko 
kierownicze?
Moja rada dla tych, którzy zaczynają 

Marta Wesołowska-Stoksik, Branch Manager Katowice

Harri Tuohimaa, General Manager

swoją przygodę z pozycją lidera, to słu-
chaj swoich ludzi. Oni znają biznes, oni 
znają klientów. Oni mogę przekazać 
wiele wskazówek pomocnych przy za-
rządzaniu firmą. Oni są źródłem wiedzy 
i powinniśmy to doceniać.

Według Pani, jaki jest najważniejszy 
czynnik budujący sukces firmy?
Najważniejszym czynnikiem przyczy-
niającym się do sukcesu firmy są jej pra-
cownicy. Szczególnie w biznesie spedy-
cyjnym. Przyciągamy klientów poprzez 
konkurencyjne ceny, ale równie ważna 
(o ile nie ważniejsza) jest obsługa klien-
ta. To pracownicy budują najcenniejszą 
wartość, jaką jest relacja z klientem. To 
oni są wartością sami w sobie dla firmy 
i są warci tego, aby w nich inwestować.

łego poziomu usług i lokalnej wiedzy fa-
chowców w branży. ”

 Nasze pro aktywne podejście do klientów 
zostało szczególnie docenione. Jesteśmy 
dumni, słysząc od klientów, że są zado-
woleni. Otrzymaliśmy również konstruk-
tywną informację zwrotną. Traktujemy ją, 
jako lekcję dla nas, z której należy wycią-
gnąć wnioski. Jeżeli spełnimy oczekiwania 
naszych klientów staniemy się lepsi i ja-
kość naszych usług będzie jeszcze wyższa  
- mówi Harri Tuohimaa.

http://www.spcc.pl/firma/profil/931
http://www.spcc.pl/firma/profil/1014
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3 Red Dots dla grupy Kinnarps!
Krzesło Embrace marki Kinnarps oraz 
Frame i Clip marki Materia, należącej do 
grupy Kinnarps, zdobyły prestiżową na-
grodę Red Dot Design Award 2015.

Red Dot Award jest międzynarodową 
nagrodą przyznawaną w trzech ka-
tegoriach – wzornictwa produktów, 
wzornictwa środków komunikacji oraz 
wzornictwa projektów- przez Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen. Red Dot 
Award to jedna z najbardziej prestiżo-
wych nagród w świecie designu, która 
postrzegana jest  jako uhonorowanie 
wyjątkowego wzornictwa i najwyższej 
jakości projektu.

„Oczywiście, że byłem bardzo dumny i 
szczęśliwy, kiedy usłyszałem, że Embrace 
wygrał. Embrace to świetny design i rów-
nowaga funkcji, która pozwala zarówno 
na aktywną pracę przy biurku jak i uzu-
pełnianie energii w relaksującej pozycji.” 
- mówi projektant Stefan Brodbeck.

Embrace charakteryzują łagodne krzy-
we i gładkia geometria. Jego konstruk-

cja wyraża prostotę i trwałość. Embrace 
i Stefan Brodbeck otrzymali już do tej 
pory wiele międzynarodowych nagród 
w dziedzinie wzornictwa. W tym roku, 
zostali również zdobywcami iF Design 
Awards 2015.

Marka Materia, która jest częścią Grupy 
Kinnarps, została doceniona za innowa-
cyjne meble Frame i Clip. Frame, jest 
projektem, który przypomina ramkę do 
zdjęć. Został zaprojektowany przez Olę 
Giertza. Clip jest meblem wielofunk-
cyjnym, który sprawdza się jako siedzi-
sko łączące zadania siedzisk i biurek, a 
został zaprojektowany przez Fredrika 
Mattsona.

Nagrody Red Dot Award zostaną wrę-
czone podczas uroczystej gali w dniu 
29 czerwca w Essen w Niemczech.  Po 
zakończeniu uroczystości wszystkie 
zwycięskie produkty będzie można 
obejrzeć w Muzeum Red Dot Design 
– również w Essen. Muzeum to jest 
chętnie odwiedzane przez entuzjastów 
designu z całego świata, którzy przyby-

wają tu w poszukiwaniu inspiracji oraz 
najnowszych branżowych trendów.

Zawsze blisko  
Twoich potrzeb

Ogólnopolska sieć  
hurtowni elektrotechnicznych,  
instalacyjno-sanitarnych, grzewczych 
i wentylacyjnych. Obsługujemy instalatorów, 
przemysł, sektor organizacji publicznych 
i detalistów z branży materiałów technicznych.

Każda hurtownia Onninen oferuje zarówno 
asortyment instalacyjno-sanitarny, 
jak również elektrotechniczny. Dbamy 
o wysoką jakość obsługi i trwałe relacje 
handlowe. Współpracujemy wszechstronnie 
– w oparciu o szeroką gamę markowych 
produktów, usługi, doradztwo techniczne 
(w tym specjalistyczny Zespół Projektowy), 
nowoczesne rozwiązania e-commerce 
i kompleksowe partnerstwo. Posiadamy 
i stosujemy certyfikowany System Zarządzania 
ISO 9001 i Środowiskowy System Zarządzania 
ISO 14001. 

www.onninen.pl

Technika instalacyjno-grzewcza        Instalacje sanitarne

Wentylacja i klimatyzacja        Sieci zewnętrzne        Pompy

Artykuły elektrotechniczne        Automatyka i sterowanie

Kable i przewody        Osprzęt kablowy, instalacyjny i siłowy

Oświetlenie        Urządzenia zasilające        Artykuły ochrony osobistej i BHP 

Wiadomości z firm członkowskich

Krzesło Embrace

http://www.spcc.pl/firma/profil/942
http://www.onninen.pl
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PKO Bank Polski – Wywiad z Panią Magdaleną Rutkowską, 
Head of Nordic Corporate Banking Desk

Wiadomości z firm członkowskich

Co spowodowało, że firma postano-
wiła współpracować w ramach SPCC?
PKO Bank Polski jako następca prawny 
dawnego Nordea Bank Polska czerpie 
z doświadczeń przejętego banku i kon-
tynuuje w ten sposób dobrą tradycję 
współpracy ze skandynawskimi partne-
rami. To ważny obszar naszej działalno-
ści, co znajduje również potwierdzenie 
w sposobie organizacji pracy banku. 
Klienci korporacyjni z rynku skandy-
nawskiego obsługiwani są bowiem w 
PKO Banku Polskim w ramach specjalnie 
utworzonej do tego celu jednostki orga-
nizacyjnej – Biura Skandynawskiej Ban-
kowości Korporacyjnej w Pionie Banko-
wości Międzynarodowej.

Skandynawskie wartości w Państwa 
firmie – jak są postrzegane i imple-
mentowane?
Podtrzymujemy i rozwijamy najlepsze 
praktyki związane z bankowością rela-
cyjną, które również są bliskie naszemu 
podejściu do biznesu bankowego. Dba-
my o to, by relacja z klientami budowana 
była na szacunku oraz dogłębnym zro-

zumieniu potrzeb biznesowych naszych 
partnerów i by z tego tytułu była dla 
nich źródłem długofalowych korzyści.

Jak postrzegają Państwo przyszłość 
nie tylko firmy, ale także branży w 
której Państwo działają, na rynku 
polskim?
W następnej dekadzie będziemy w dal-
szym ciągu wspierać rozwój gospodarki, 
która systematycznie nadrabia dystans 
do krajów Europy Zachodniej, dostar-
czając finansowanie dla przedsiębiorstw 
i jako największy polski bank działając 
stabilizująco na sektor finansowy.
Aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby 
klientów korporacyjnych, planujemy 
otwierać oddziały korporacyjne na tych 
rynkach zagranicznych, na których naj-
bardziej aktywni są polscy przedsiębior-
cy. Pierwszy taki oddział, we Frankfurcie, 
ruszy jeszcze w 2015 roku.

Spodziewamy się, że w sektorze banko-
wym będzie postępował proces konso-
lidacji. W jego wyniku z rynku prawdo-
podobnie zniknie część małych banków 

o niewielkim udziale w rynku, które nie 
znajdą atrakcyjnej niszy dla prowadzo-
nej przez siebie działalności. Zostaną 
one przejęte przez większe instytucje.
Jako bank z największą bazę klientów 
w Polsce dostrzegamy również zmiany 
zachowań i preferencji klientów, któ-
re w wyniku wymiany pokoleniowej w 
następnej dekadzie mogą przebiegać 
z jeszcze większą dynamiką niż dotych-
czas. Dlatego ważne będzie budowanie 
oraz rozwój nowoczesnych narzędzi ko-
munikacji i obsługi klientów.

Jakie korzyści czerpie firma z członko-
stwa w SPCC?
Największą wartością jest możliwość 
bezpośrednich spotkań i wymiany opi-
nii w gronie przedstawicieli firm zrzeszo-
nych w SPCC. Dzięki temu jesteśmy w 
stanie lepiej zrozumieć uwarunkowania 
i oczekiwania naszych skandynawskich 
partnerów i w konsekwencji lepiej roz-
wijać naszą ofertę ukierunkowaną na
zaspokojenie ich potrzeb.

Radisson – unikalny koncept Experience Meetings
Radisson Blu jest jedną z wiodących ma-
rek hotelowych na świecie z ponad 280 
obiektami w 62  krajach. W Polsce obec-
nie jest 6 hoteli w największych mia-
stach: 2 w Warszawie, Krakowie, Wrocła-
wiu, Gdańsku oraz Szczecinie. W 2016 
powstaną dwa nowe obiekty – Radisson 
Blu Resort Świnoujście oraz Radisson 
Blu Hotel & Residences Zakopane.

Wyjątkowość marki Radisson Blu tkwi w 
zaangażowaniu, dbałości o każdy detal, 

wysokiej orientacji na klienta, kreowa-
niu wartości dodanej oraz wdrażaniu 
dedykowanych rozwiązań.  Jako jedna z 
najlepszych marek hotelowych na świe-
cie, stale udoskonala swoje produkty i 
przygotowuje rozwiązania idealne za-
równo dla Gości turystycznych jak i biz-
nesowych.  Po latach doświadczeń w or-
ganizacji spotkań i konferencji powstał 
unikalny koncept Experience Meetings.

To coś więcej niż nowy produkt to filo-
zofia, która łączy w sobie najważniejsze 
elementy każdego spotkania, to po-
łączenie wysokiej jakości produktów i 
usług, dzięki którym spotkanie orga-

nizowane w Hotelach Radisson Blu to 
gwarancja sukcesu.

7 najważniejszych komponentów Experience Meetings
■ Bezpłatny Internet
■ Brain Food – menu zwiększające wydajność, koncentrację i szybkość myślenia. 
■ Brain Box – specjalnie przygotowany pokój wyzwalający kreatywność
■ 100% Gwarancji Satysfakcji
■ Serwis na najwyższym poziomie zgodnie z mottem Yes I Can
■ Program lojalnościowy – Club Carlson
■ Think Planet – odpowiedzialne spotkania w trosce o planetę. 

http://www.spcc.pl/firma/profil/1003
http://www.spcc.pl/firma/profil/982
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Volvo Polska laureatem certyfikacji Top Employers Polska 2015

   

Budowanie trwałego sukcesu fi nansowego.

    Razem.

W Banku SEB mamy długą tradycję bliskiej 
współpracy z naszymi klientami. Wiemy, jak 
wiele potrzeba, aby zbudować silną i 
długotrwałą relację: słuchamy, rozumiemy, 
doradzamy – wspólnie realizujemy najlepsze 
fi nansowe rozwiązania dla naszych klientów. 

Jako wiodący bank korporacyjny w Północnej 
Europie z kompletnym portfolio usług 
fi nansowych, pomożemy Ci rosnąć i rozwijać 
Twój biznes w Polsce. Razem zbudujemy 
trwały sukces fi nansowy.

seb.pl

SEB 3582_ Annons Together Polen_PL.indd   1 2015-04-13   09:43

Firma Volvo Polska uzyskała certyfi-
kat Top Employers za swoją wyjątko-
wą politykę zatrudnienia. 

Międzynarodowe badanie prowadzone 
co roku przez Top Employers Institute 
wskazuje czołowych pracodawców – 
tych, którzy tworzą doskonałe warunki 
pracy dla swoich pracowników, dba-
ją o talenty i ich rozwój na wszystkich 
szczeblach organizacji i dążą do ciągłe-
go doskonalenia praktyk związanych 
z zatrudnieniem. Tegoroczne badanie 
znaczących pracodawców w Polsce po-
twierdziło wyjątkowe warunki pracy w 
firmie Volvo Polska i zapewniło jej miej-
sce w wąskiej grupie certyfikowanych 
Top Employers. 

Magdalena Kusik, Country Manager  w 
Top Employers Institute: „Optymalne 
warunki pracy zapewniają pracowni-
kom możliwość rozwoju osobistego i za-
wodowego. Z naszego kompleksowego 
badania wynika, że Volvo Polska tworzy 

wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia 
szeroką gamę inicjatyw obejmujących nie 
tylko świadczenia dodatkowe i warunki 
pracy, ale także dobrze przemyślany sys-
tem zarządzania wynikami, spójny z kul-
turą organizacyjną firmy.” 

Bożena Michońska – Dyrektor ds. Per-
sonalnych, Volvo Polska: „Firma Volvo 
Polska uzyskała prestiżową certyfikację 
Top Employers Polska już po raz szósty. 
Przechodząc z sukcem szczegółowy pro-
ces certyfikacji, od kilku już lat potwier-
dzamy naszą stabilną pozycję wiodące-
go pracodawcy na polskim rynku. Coraz 
wyższe kryteria badania pokazują, że nie 
tylko utrzymujemy najwyższe, międzyna-
rodowe standardy w zakresie polityki per-
sonalnej, ale nieustannie rozwijamy się i 
doskonalimy. Tytuł Top Employer to dla 
nas ogromny powód do dumy, ale rów-
nież motywacja do dalszych ambitnych 
działań i tworzenia najlepszych praktyk 
z myślą o naszych obecnych i przyszłych 
pracownikach.”

Wiadomości z firm członkowskich

Bożena Michońska - Dyrektor ds. Personalnych Volvo Polska 
odbiera statuetkę Top Employer z rąk Hansa Rothweilera - 

Wiceprezesa Top Employers Institute

http://www.spcc.pl/firma/profil/1035
http://www.seb.pl
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Wiadomości ze Skandynawii

Kraje Nordyckie w świetle najnowszego, 52. wydania Nordyckiego 
Rocznika Statystycznego (Nordic Statistical Yearbook)

Sytuacja gospodarcza w Skandynawii Kraje skandynawskie liderem innowacyjności

Kraje Nordyckie mają ze sobą wiele wspólnego - styl życia, historia, język, struktura socjalna. Wiele z tych wspólnych cech oraz 
wysiłków włożonych w osiągnięcie określonych rezultatów społecznych i ekonomicznych może być opisane poprzez statystyki. 
Taka idea stoi właśnie u podstaw Nordyckiego Rocznika Statystycznego (Nordic Statistical Yearbook) wydawanego od ponad 
50 lat przez Radę Nordycką (Nordic Council of Ministers). Prezentowane w nim dane dotyczą Danii, Finlandii, Grenlandii, Islandii, 
Norwegii, Szwecji, Wysp Alandzkich oraz Wysp Owczych. Pełne dane znajdują się na oficjalnej stronie www.norden.org.

Celem spinającym wszystkie działania i współpracę krajów 
Nordyckich jest stabilny i zrównoważony wzrost gospodar-
czy, rozwój nordyckiego modelu zasobnego państwa, in-
tegracja ekonomiczna krajów tego regionu, basenu Morza 
Bałtyckiego oraz Europy, a także promocja wspólnych nor-
dyckich interesów na forum międzynarodowym.

Gospodarki krajów nordyckich odznaczają się najlepszymi 
wskaźnikami makroekonomicznymi w świecie zachodnim, 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Światowy kryzys finansowy 
z 2007 roku dotknął w różnym stopniu wszystkie nordyckie 
gospodarki, jednak od 2009 roku odnotowały one ponow-
ny wzrost PKB. Dochód w krajach nordyckich mierzony per 
capita jest wyższy niż w 17 krajach strefy euro. W Norwegii 
przewyższa średnią EA17 o 80%, w Danii i Szwecji o 25%, w 
Finlandii o 10%.

Najwyższy wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w 2012 roku odnotowano w Szwecji i Islandii, obydwa te kra-
je równie dużo inwestowały za granicą. W krajach Strefy Euro 
inwestycje zagraniczne stanowiły podobnie jak w Finlandii, 
średnio 60% PKB, w Szwecji i Danii przekroczyły 70%, pod-
czas gdy w Norwegii wyniosły 40%.

Kraje skandynawskie należą do najbardziej innowacyjnych 
krajów w Europie. W rankingu “The Innovation Union Scorebo-
ard 2015” najwyższe pozycje zajęły kolejno następujące kraje 
UE: Szwecja, Dania, Finlandia. Wyniki te są efektem wysokich 
inwestycji przeznaczanych na sektor B&R. Wśród 27 krajów 
Unii Europejskiej średnio 2.1% PKB jest inwestowanych w ba-
dania i rozwój, podczas gdy Finlandia przeznacza 3.6% swo-
jego PKB, Szwecja 3.4% i Dania około 3%. Jedynie Norwegia 
z wynikiem 1.7% znajduje się poniżej średniej europejskiej, 
jednocześnie osiągając wyższą niż w krajach unijnych sumę 
wydatków na B&R, licząc na głowę mieszkańca, co wynika z 
bardzo wysokiego PKB generowanego przez przemysł wy-
dobywczy paliw kopalnianych.

fot. Ewa Rzepa

SPCC e-magazyn: Skandynawsko-Polska społeczność biznesowa online!

SPCC e-magazyn jest dystrybuowany wśród szerokiej grupy czytelników zainteresowanych informa-
cjami o skandynawsko-polskim rynku: około 340 firm członkowskich SPCC, pozostałe skandynaw-
skie firmy działające w Polsce, instytucje otoczenia biznesu oraz media – razem ponad 1000 różnych 
podmiotów. Dlatego też magazyn oferuje wspaniałe możliwości dla firm, które pragną promować 
swój biznes wśród kluczowej grupy odbiorców reprezentujących skandynawsko-polską społecz-
ność biznesową.

E-magazyn będzie publikowany co kwartał.
Oferujemy możliwość publikacji artykułów, wywiadów oraz reklam. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z Sylwią Wojtaszczyk-Ciąćka: 
swojtaszczyk@spcc.pl, tel. 22 849 74 14.

Cennik reklam i artykułów dla firm członkowskich SPCC

http://www.norden.org
mailto:swojtaszczyk%40spcc.pl?subject=
http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2015/Cennik_reklam_i_artykulow_SPCC_Members.pdf

