
w tym segmencie dzia!alno"ci daje Boschowi
pierwsze miejsce na "wiecie. Zap!on iskrowy,
pierwszy wa#ny kamie$ milowy w historii moto-
ryzacji, Bosch opatentowa! ju# w 1887 r. Firma
opracowa!a i wprowadzi!a do produkcji seryjnej
tak#e szereg pionierskich rozwi%za$ w zakresie bez-
piecze$stwa, m.in. ABS (uk!ad zapobiegaj%cy blo-
kowaniu si& kó! podczas hamowania, 1978), ASR
(uk!ad zapobiegaj%cy po"lizgowi kó! nap&dowych,
1986) czy ESP (elektroniczny uk!ad stabilizacji toru
jazdy, 1995). Obecnie trwaj% prace nad inteligent-
nymi systemami wspomagania kierowcy, które
ostrzegaj% przed niebezpiecze$stwem oraz aktyw-
nie wp!ywaj% na zminimalizowanie skutków kolizji
lub jej unikni&cie.

Bosch jest tak#e niekwestionowanym liderem
nowoczesnych rozwi%za$ na rynku AGD. Do tych
najnowszych nale#y np. zastosowany w zmywarkach
system VarioSpeed, dzi&ki któremu proces zmywania
odbywa si& dwa razy szybciej przy zachowaniu naj-
lepszych klas zmywania i suszenia (AA). Kolejna in-
nowacja to bezpieczny piekarnik z wózkiem, który
jak szuflada wysuwa si& razem z zamocowanymi na
nim blachami. Urz%dzenie gwarantuje wyj%tkowy
komfort i bezpiecze$stwo w kuchni. Promocja pro-
duktu w Polsce wsparta by!a autorytetem znakomi-
tego kucharza, szefa kuchni hotelu Jan III Sobieski,
Roberta Sowy. Warto te# wspomnie' o superkrótkim
programie w pralkach, które ca!y proces prania
i p!ukania wykonuj% w 15 min., czy te# o zastosowa-
nej w ch!odziarkach Boscha specjalnej pow!oce
wykorzystuj%cej antybakteryjne w!a"ciwo"ci srebra.

Innowacje Boscha rewolucjonizuj% równie# rynek
elektronarz&dzi. Firma nieustannie pracuje nad tym,
aby produkty by!y jak najbardziej bezpieczne, trwa!e,
wydajne i wszechstronne. Efektem prac s% szybkie,
wielofunkcyjne urz%dzenia o coraz ni#szym poziomie
ha!asu i wibracji, wyposa#one w efektywny system
ch!odzenia, samoblokuj%ce si& w niebezpiecznych
sytuacjach, przystosowane do pracy z ró#nymi
materia!ami. W 2003 r. Bosch po raz pierwszy zasto-
sowa! lekki, pojemny, nieroz!adowuj%cy si& samo-
czynnie akumulator litowo-jonowy w popularnej
wkr&tarce IXO. Urz%dzenia Boscha zasilane akumula-
torami litowo-jonowymi posiadaj% system Electronic,
który zapobiega uszkodzeniom akumulatora
i samego narz&dzia, które mog% powsta' wskutek
przeci%#enia, przegrzania lub ca!kowitego roz!adowa-
nia. Ostatnio technologia litowo-jonowa wkroczy!a
tak#e do kuchni – Bosch wprowadzi! na rynek bez-
przewodowe blendery mixxo.

W dziedzinie systemów zabezpiecze$ do naj-
nowszych rozwi%za$ firmy nale#% uniwersalne systemy
zarz%dzania wizyjnego, mobilne systemy obserwacji
z terenu, systemy biometryczne oraz urz%dzenia
umo#liwiaj%ce rozpoznawanie twarzy w t!umie. 

Kontekst rynkowy 
Za!o#ony w 1886 r. w Stuttgarcie Warsztat Mechaniki
Precyzyjnej i Elektrotechniki to dzi" koncern obecny
niemal na ca!ym "wiecie. Przedsi&biorstwo jest jed-
nym z najwi&kszych pod wzgl&dem obrotu dostaw-
ców wyposa#enia motoryzacyjnego, utrzymuje te#
pozycj& lidera rynku AGD i elektronarz&dzi. 

W Polsce filia koncernu dzia!a od 1992 roku. Marka
jest jedn% z lepiej rozpoznawalnych na rynku. Bosch
postrzegany jest jako firma kompetentna, oferuj%ca
zaawansowane technologicznie, bezpieczne i !atwe
w u#yciu produkty, jest kojarzony z wysok% jako"ci%,
solidno"ci% i nowoczesno"ci%. Dzia!alno"' koncernu
w Polsce obejmuje sprzeda# cz&"ci samochodowych
na rynek wtórny i wyposa#enie fabryczne, sprz&tu
car audio Blaupunkt, elektronarz&dzi Bosch, Skil
i Dremel, urz%dze$ z zakresu techniki grzewczej
oferowanych pod markami Junkers i Buderus, syste-
mów zabezpiecze$ oraz sprz&tu z zakresu nap&dów
i sterowa$ oraz urz%dze$ AGD. W Mirkowie niedaleko
Wroc!awia odbywa si& produkcja systemów hamul-
cowych Boscha, a w (odzi – produkcja sprz&tu AGD
(3 nowoczesne fabryki: pralek, suszarek i zmywarek).

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Przedsi&biorstwo ma swoje korzenie w Niemczech,
ale niemal od samych pocz%tków by!o nastawione
na ekspansj& na rynkach mi&dzynarodowych
– pierwsze przedstawicielstwa zagraniczne powsta!y
ju# kilka lat po za!o#eniu firmy. W bran#ach, które
reprezentuje, trudno znale)' producentów o tak
globalnym zasi&gu. Rozsiane po ca!ym "wiecie centra
badawczo-rozwojowe oraz fabryki Boscha "ci"le
wspó!pracuj% ze sob%, co pozwala na wykorzystywa-
nie szans, jakie oferuj% poszczególne regiony. Ró#no-
rodno"' kulturowa traktowana jest jako dodatkowa
korzy"', a zarazem warunek sukcesów, które firma
odnosi na ca!ym "wiecie. Jednym z priorytetów firmy
jest jej dalszy rozwój na arenie mi&dzynarodowej. 

Grupa Bosch ró#ni si& od innych przedsi&biorstw
nie tylko szerokim zasi&giem i zró#nicowanym zakresem
asortymentowym, ale tak#e swoim statusem prawnym
– 92 proc. udzia!ów w spó!ce Robert Bosch GmbH
nale#y do Fundacji im. Roberta Boscha, a funkcje
rynkowe udzia!owca wype!nia instytucja powiernicza.

Ta unikatowa w "wiecie biznesu struktura zapewnia
finansow% niezale#no"' i rynkow% samodzielno"',
co z kolei umo#liwia przedsi&biorstwu inwestowanie
w znacz%ce perspektywiczne projekty, a jednocze"nie
pozwala spe!nia' misj& spo!eczn% zgodn% z przeko-
naniami za!o#yciela firmy. Od momentu za!o#enia
w 1964 r. Fundacja im. Roberta Boscha przeznaczy!a
na rzecz u#yteczno"ci publicznej ponad 700 mln euro.
Fundacja wspiera stosunki mi&dzynarodowe, edu-
kacj&, opiek& zdrowotn%, kultur& i sztuk& oraz nauki
humanistyczne, spo!eczne i przyrodnicze. 
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1886
Robert Bosch otwiera
w Stuttgarcie Warsztat
Mechaniki Precyzyjnej
i Elektrotechniki.
Ju!w roku 1901 powstaje
pierwsza fabryka

1887
Opracowanie
elektromagnetycznego
aparatu zap"onowego
firmy Bosch dla silników
stacjonarnych. 10 lat
pó#niej rozwi$zanie
zastosowano w silniku
samochodowym,
a w 1902 r. wchodzi
na rynek pierwsza
%wieca zap"onowa

1898
Pierwsze zagraniczne
przedstawicielstwo
firmy Bosch (Anglia),
rok pó#niej utworzono
kolejne filie – we Francji
i Belgii, a w 1906 r. 
– w USA

1928
Pierwsze
elektronarz&dzie firmy
Bosch z silnikiem
w r&koje%ci

1932
Bosch przejmuje
Junkers & Co GmbH,
rok pó#niej – firm&
Ideal-Werke 
(od 1938 r. Blaupunkt)

1933
Pocz$tek produkcji
urz$dze' gospodarstwa
domowego Boscha,
w tym lodówek. 
W 1958 r. powstaje
pierwsza pralka

1964
Powstanie Fundacji im.
Roberta Boscha. W 1974 r.
Fundacja przekazuje
pierwsze granty
na rozwój stosunków
polsko-niemieckich

1978
Wprowadzenie
do produkcji seryjnej
systemu
przeciwpo%lizgowego
(ABS)

1992
Powstanie
przedstawicielstwa
handlowego Boscha
w Polsce

1995
Wprowadzenie na rynek
nowoczesnego systemu
nawigacji drogowej
oraz systemu regulacji
dynamiki jazdy ESP

1998
Otwarcie fabryki pralek
w (odzi. W 2002 r.,
równie! w (odzi,
otwarto fabryk&
zmywarek, a w 2005 r.
– suszarek

2007
Jubileusz 15-lecia
Boscha w Polsce

& Znak graficzny firmy zosta# stworzony
w 1918 roku. Przedstawia przekrój twornika,
czyli serce iskrownika Boscha 

& W przeliczeniu na dni robocze w Boschu
przypada ponad jeden wynalazek
na roboczogodzin"

& U'ywaj!c nowoczesnej zmywarki Boscha
zu'ywa si" do dziesi"ciu razy mniej wody
ni' podczas mycia r"cznego 

& Powietrze wydmuchiwane z odkurzacza
z filtrem HEPA jest w 99,97 proc. wolne od
zanieczyszcze( – jest wi"c czystsze od
powietrza, którym oddycha si"
w pomieszczeniach na co dzie(

& Bosch wyprodukowa# ju' ponad 400 mln
sond lambda, ponad 20 mln systemów ESP
i ponad 25 mln systemów Common Rail

& W 2003 r. IXO by#a pierwsz! wkr"tark!
bezprzewodow!, w której zastosowano
innowacyjny akumulator litowo-jonowy,
znany dotychczas przede wszystkim
z laptopów i telefonów GSM

& Ponad 80 proc. stadionów sportowych
w Polsce zabezpieczonych jest nowoczesnymi
systemami rejestracji obrazu i d)wi"ku Boscha

& Audi R10 TDI wyposa'one w specjalna wersj"
systemu Common Rail Boscha zwyci"'y#o
w s#ynnym 24-godz. wy$cigu w Le Mans

To, czego nie wiedzia#e$
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Oferta i warto!ci
Bosch jest wiod!cym w "wiecie producentem roz-
wi!za# z zakresu techniki motoryzacyjnej, sprz$tu
gospodarstwa domowego, elektronarz$dzi, techniki
grzewczej, systemów zabezpiecze# oraz techniki
przemys%owej. Firma oferuje szerok! gam$ produktów,
dzi$ki którym &ycie staje si$ bardziej komfortowe
i wygodne. Odzwierciedleniem najwa&niejszych
kompetencji i zalet marki jest has%o „Technologia
bli&ej nas”, które podkre"la ró&norodno"', bezpiecze#-
stwo, wysok! jako"' i innowacyjno"' oferowanych
rozwi!za#.

Na ca%ym "wiecie przedsi$biorstwo dzia%a wed%ug
jednolitych zasad i warto"ci, sformu%owanych jeszcze
przez Roberta Boscha. Sta%y si$ one podstaw! wy-
j!tkowej kultury firmy i jej sukcesu ekonomicznego.
W"ród tych najwa&niejszych znajduje si$ rzetelno"',
wiarygodno"' i post$powanie fair play, zorientowa-
nie na jako"' i niezawodno"', poszanowanie klienta,
nieustanny rozwój i planowanie oparte na d%ugo-
terminowej strategii. Post$puj!c zgodnie z ideami
za%o&yciela firmy, we wszystkich obszarach dzia%alno"ci
przedsi$biorstwo czuje si$ tak&e w szczególny sposób
odpowiedzialne za spo%ecze#stwo i "rodowisko.

Innowacje i promocje 
Wtryskiwacz piezoelektryczny do systemów wtry-
skowych Diesla, piekarniki z wózkiem, systemy
identyfikacji biometrycznej, wkr$tarka IXO czy bez-
przegubowe wycieraczki Aerotwin to tylko niektóre
z wynalazków Boscha ostatnich lat. Firma traktuje
innowacje priorytetowo, niezale&nie od warunków
gospodarczych czy bud&etowych, dlatego te& prze-
znacza istotne "rodki finansowe na dzia%alno"'
badawczo-rozwojow! (ok. 3 mld rocznie). Technolo-
giczne kompetencje przedsi$biorstwa maj! swoje
odzwierciedlenie w liczbie zg%aszanych do patentu
innowacji – np. w 2005 r. by%o to ponad 2800 wyna-
lazków. Nowe technologie opracowywane w Boschu
s%u&! przede wszystkim poprawie warunków &ycia,
spe%niaj! równie& za%o&enia wprowadzonego 30 lat
temu programu 3S, którego g%ównym za%o&eniem
jest tworzenie rozwi!za# coraz bardziej bezpiecznych
(sicherer), ekologicznych (sauberer) i oszcz$dnych
(sparsamer). Wiele innowacji zastosowanych po raz
pierwszy w urz!dzeniach Boscha sta%o si$ rynkowym
standardem.

Szczególnie siln! pozycj$ w dziedzinie innowacji
zajmuje bran&a motoryzacyjna. Liczba wynalazków
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Bosch to firma o 120-letniej historii. O jej kszta%cie i znaczeniu zadecydowa%a osobowo"'
za%o&yciela, dla którego sukces oznacza% nie tylko wzrost ekonomiczny, ale przede wszystkim
popraw$ warunków &ycia. W ten sposób powsta% koncern o szerokim zasi$gu i wszechstronnej
ofercie, wykraczaj!cy poza dzia%alno"' gospodarcz!, s%u&!cy dobru publicznemu. Mocno osadzony
w tradycji, Bosch jest jednocze"nie jednym z najbardziej innowacyjnych przedsi$biorstw na "wiecie.

www.bosch-agd.plwww.bosch.pl
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