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Dwucyfrowy wzrost wyników sprzedaży Grupy Bosch  
w Polsce w 2011 roku 
Systemy bezpieczeństwa Bosch na stadionach EURO2012  

 Wzrost obrotów w 2011 r. o 13,5 proc. do 813 mln euro 
 Wzrost zatrudnienia do 2 395 osób  
 Współpraca z uczelniami technicznymi i gimnazjami 

Warszawa – Grupa Bosch, wiodący dostawca technologii i usług, dobrze 
rozpoczęła rok 2012. Już pierwszy kwartał bieżącego roku był okresem 
kontynuacji dwucyfrowego wzrostu obrotów. Firma przewiduje, że taka 
dynamika powinna utrzymać się do końca pierwszej połowy roku. W 2011 
roku Grupa Bosch w Polsce zrealizowała obrót w wysokości 813 mln euro, 
przekraczając tym samym o 13,5 proc. poziom obrotów zeszłorocznych.  

– Innowacyjna i kompleksowa oferta, uzupełniona fachowym doradztwem, jak 
również sprzyjający klimat inwestycyjny stanowią główne źródła sukcesu 
firmy Bosch w Polsce w 2011 roku – podkreśliła podczas konferencji 
prasowej Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu Robert Bosch sp. z o.o. , 
reprezentująca Grupę Bosch w Polsce. 

Największy, 26-procentowy wzrost obrotów w 2011 roku w Grupie Bosch  
w Polsce odnotował dział Techniki Przemysłowej. Obroty działu Techniki 
Motoryzacyjnej wzrosły o 14 proc., natomiast dział Dóbr Użytkowych  
i Technicznego Wyposażenia Budynków odnotował wzrost o 9 proc.  
w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie Grupa Bosch w Polsce zatrudnia 
łącznie 2 395 pracowników, tj. o 195 osób więcej niż w roku poprzednim.    

Kontynuacja strategii zrównoważonego wzrostu 
Firma Bosch w Polsce od 20 lat konsekwentnie wdraża strategię 
wzmacniania pozycji firmy na lokalnym rynku, a rozwijając się w sposób 
zrównoważony, przyczynia się do wzrostu polskiej gospodarki. Rok 2011 
upłynął w Grupie Bosch w Polsce pod znakiem kontynuacji projektów i 
inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym dalszej rozbudowy 
Centrum Kompetencyjnego IT  
w Warszawie czy  uruchamiania produkcji nowych komponentów w Fabryce 
Układów Hamulcowych we Wrocławiu. W sumie w 2011 roku nakłady na 
inwestycje w środki trwałe w spółkach Grupy w Polsce wyniosły 23 mln euro. 

W 2011 roku kontynuowany był projekt „Bosch dla Budownictwa”, 
adresowany do branży budowlanej i zawierający  kompleksową ofertę 
składającą się z szerokiej gamy innowacyjnych produktów od elektronarzędzi, 
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poprzez systemy zabezpieczeń, technikę grzewczą i sprzęt AGD, aż po 
skomplikowane systemy pneumatyczno-hydrauliczne, uzupełnionej 
doradztwem i obsługą techniczną na najwyższym poziomie.   

Stadiony na EURO 2012 wyposażone w systemy bezpieczeństwa 
Bosch  

Dział Security Systems z sukcesem wykorzystał swoje wysokie kompetencje 
uczestnicząc w realizacji dużych projektów inwestycyjnych związanych  
z EURO2012 i z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. W systemy 
bezpieczeństwa Bosch zostały wyposażone m.in. stadiony PGE Arena  
w Gdańsku (dźwiękowy system ostrzegawczy DSO i system telewizji 
dozorowanej CCTV IP) oraz Stadion Narodowy w Warszawie (m.in. 
dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) i system sygnalizacji 
przeciwpożarowej (PPOŻ)). Natomiast podczas wydarzeń związanych z 
polską prezydencją w Radzie UE stosowano techniki symultanicznego 
tłumaczenia i cyfrową sieć kongresową firmy Bosch.  

Ekspansja rynkowa i poszerzanie dystrybucji 
Dział Elektronarzędzi, który co roku poszerza swoją ofertę o około 100 
nowych produktów, udostępnia swoim partnerom handlowym innowacyjne na 
rynku elektronarzędzi rozwiązania eCommerce. Obecnie stosuje je już 50 
partnerów Boscha, jednak do końca 2012 roku ich liczba powinna wzrosnąć 
do 100.  
Z doświadczenia polskiego działu Elektronarzędzi, skorzystają również inne  
europejskie rynki, które dopiero rozpoczynają wdrażanie eCommerce. 

Dział Części Samochodowych zakończył w 2011 roku realizację unijnego 
projektu szkoleń dla sieci warsztatów serwisowych – przeszkolono ponad 
2000 osób  
z około 200 warsztatów w całej Polsce. Natomiast dział Techniki Grzewczej  
z sukcesem pozycjonuje na rynku swoją szeroką ofertę ekologicznych 
urządzeń grzewczych, które oprócz nowoczesnych rozwiązań 
kondensacyjnych, obejmują urządzenia zasilane energią słoneczną i 
geotermalną. 

Zaangażowanie w edukację techniczną   

Bosch realizuje również projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności 
biznesu, między innymi program edukacyjny dla gimnazjalistów Akademia 
Wynalazców im. Roberta Boscha. Celem programu jest  popularyzacja 
kierunków technicznych jako dalszej ścieżki kształcenia oraz rozwijanie 
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kreatywności uczniów. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, Bosch jest 
łącznikiem pomiędzy gimnazjalistami a naukowcami i studentami. W ramach 
Akademii Wynalazców odbyły się między innymi warsztaty dla 1200 
gimnazjalistów prowadzone przez studentów Politechniki Warszawskiej i 
Wrocławskiej. Patronat nad tegoroczną edycją Akademii Wynalazców objęła 
m.in. Polska Akademia Nauk.  

Rozwój Grupy Bosch na świecie w roku 2011/12 

W minionym roku, pomimo osłabienia koniunktury na świecie, Bosch 
odnotował wzrost wyższy od oczekiwanego: wyniósł on 9 proc., osiągając 
poziom 51,5 mld euro. Zysk przed opodatkowaniem był równy 2,6 mld euro. 
W 2011 roku Bosch umocnił pozycję rynkową wszystkich trzech działów 
przedsiębiorstwa. Największy dział, Technika Motoryzacyjna, osiągnął w 
2011 roku obroty w wysokości 30,4 mld euro, tj. o 8,2 procent więcej niż w 
roku poprzednim. Dział Technika Przemysłowa odnotował w 2011 roku 
największy wzrost obrotów o 21 proc., do 8,0 mld euro, natomiast dział Dobra 
Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków zwiększył obroty w 2011 
roku o 4,4 proc., do 13,1 mld euro. Wraz z rozwojem działalności  
w roku 2011, zwiększyło się zatrudnienie w spółkach Grupy Bosch na świecie  
- na dzień 1.1.2012 wyniosło ono 302 500 pracowników, o 19 000 więcej niż  
w roku 2010.  

W 2012 roku Grupa Bosch spodziewa się wzrostu obrotów rzędu 3-5 proc. 
Inwestycje utrzymają się na wysokim poziomie: Bosch planuje przeznaczyć 
ponad 3 mld EUR na inwestycje w środki trwałe.  

– W 2012 roku przeznaczymy prawdopodobnie 4,6 mld EUR na działalność 
badawczo-rozwojową, o 400 mln EUR więcej niż w 2011 roku – powiedział 
podczas kwietniowej konferencji bilansowej Grupy, dr Volkmar Denner, 
członek Zarządu odpowiedzialny za badania i rozwój.  

Z dniem 1 lipca 2012 roku, dr Denner zastąpi Franza Fehrenbacha na 
stanowisku Prezesa Zarządu Grupy Bosch. 

 
Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 

napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn 

samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje 

komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch 
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zatrudniające 35.300 pracowników osiągnęło w roku 2010 przychody w wysokości ponad 5 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Poszczególne działy 

przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemsłowa, Dobra Użytkowe i 

Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ok. 258 000 pracowników, 

według wstępnych danych odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości 47,3 mld euro. Grupę 

Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 300 spółek zależnych i 

regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów Bosch jest obecny 

w ok. 150 krajach na świecie. Zlokalizowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe, 

fabryki oraz sieć dystrybutorów stanowią filar wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2010 Bosch 

przeznaczył ok. 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 3 800 patentów na całym 

świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując innowacyjne i praktyczne rozwiązania 

poprawiają jakość życia. 

Więcej informacji: WWW.bosch.com, www.bosch-prasa.pl  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

http://www.boschrexroth.pl/

