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Rzucanie wyzwań i nieustanne kwestionowanie 
zakorzenionych wzorców i utartych prawd jest 
w naszej firmie – Orbit One – czymś w rodzaju 
mantry. Jest to także źródłem naszych osiągnięć. 
Podczas gdy wielu wybiera sprawdzone szlaki, 
my odważyliśmy się podążać nowymi drogami. 
To my, między innymi, byliśmy jedną z pierwszych 
samozarządzających się grup kapitałowych w 
obrębie produkcji. Jako pierwsi zastosowaliśmy 
zasadę „low volume-high mix” (mały wolu-
men – duża różnorodność).  I podczas gdy 
większość odrzuciła Federację Rosyjską, my 
na nią postawiliśmy. W wyniku takich działań 
uzyskaliśmy dodatni wzrost przez 15 lat z rzędu. 

A teraz, gdy witam Mattiasa Lindhe jako nowego 
Dyrektora Generalnego w Orbit One, wykonujemy 
kolejny wielki krok naprzód. Ja mam zamiar nadal 
pracować jako Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej 
i koncentrować się na kwestiach długofalowych 
i strategicznych. Życzę Mattiasowi powodzenia 
i wiem, że jest on właściwym człowiekiem do 
tworzenia jeszcze silniejszej struktury firmy Orbit 
One, który również w przyszłości będzie rzucał 
wyzwania zarówno konkurentom, jak i sposobowi 
myślenia w branży.
A teraz nadchodzi czas na małą chwilę oddechu. 
Lato 1994 roku było niesamowite i wielu z nas 
zachowało je w pamięci zarówno ze względu na 

pogodę, jak i z uwagi na zdobycie przez Szwecję 
brązowego medalu na Mistrzostwach Świata 
w piłce nożnej. Ten sezon letni rozpoczyna się 
podobnie, a zatem możemy mieć nadzieję, że jest 
to dobry znak przed zbliżającym się Mundialem 
na terenie Federacji Rosyjskiej!
Życzę wszystkim Państwu prawdziwie pięknego 
lata. Wkrótce spotkamy się ponownie, mając w 
polu widzenia nowe, pasjonujące cele!

Your product is our mission! - Państwa produkt 
jest naszą misją!
Mats Johansson
Prezes Zarządu Grupy Orbit One

Zawsze rzucamy nowe wyzwania!

Inside Orbit One
Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Od dnia 1 lipca br. Mattias 
Lindhe będzie nowym Dyrektorem 
Generalnym w firmie Orbit One 
AB. Będzie na nim jednocześnie 
spoczywać odpowiedzialność oper-
acyjna za cały koncern Orbit One. 
Mattias zastąpi na tym stanowisku 
Matsa Johanssona, który od tej 
pory będzie koncentrował się 
na długofalowym rozwoju firmy 
w roli Prezesa Zarządu Grupy 
Kapitałowej. Mattias pracuje w 
koncernie Orbit One od roku 2016, 
ramię w ramię z Matsem Johans-
sonem.
– To jest naturalny krok oraz 
układ, który planowaliśmy już od 
chwili, gdy rozpocząłem pracę w 
firmie Orbit One. Mats będzie mógł 
teraz koncentrować się bardziej 
na długofalowych i newralgic-
znych kwestiach monitorowania 
otoczenia oraz strategicznego 
rozwoju w dłuższym horyzoncie 
czasowym, co jest niesłychanie is-
totne w tym naszym coraz bardziej 
skomplikowanym i zmieniającym 
się świecie. Ja sam mam zamiar 
skupić się na odpowiedzialności 
operacyjnej poprzez rozwój naszej 
działalności biznesowej i opty-

malizacji naszych procesów, a 
wszystko to z naszymi klientami na 
pierwszym planie, dodaje Mattias 
Lindhe, nowy Dyrektor Generalny 
w firmie Orbit One.
– Taki podział zadań odpowi-
ada nam znakomicie. Mats jest 
wyróżniającym się przedsiębiorcą i 
wizjonerem. Ja jestem specjalistą, 
opracowującym nowe sposoby 
ekspansji firmy, który zachowując 
na pierwszym planie klienta 
oraz sprawy biznesowe, buduje 
i potęguje możliwości istniejącej 
firmy poprzez zapewnienie 
jej rozwoju oraz optymalizacji 
procesów i znajdowanie nowych, 
efektywniejszych systemów, 
będących źródłem wartości     w 
naszej działalności. Praca w 
tym pasjonującym segmencie 
rynku, który tak dobrze znam, w 
doskonałych warunkach i w znak-
omicie utrzymanych fabrykach, we 
współpracy z niezwykle kompetent-
nymi pracownikami jest faktycznie 
ziszczeniem marzeń. Taka praca 
to prawdziwa przyjemność, kończy 
swoją wypowiedź Mattias Lindhe.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?
Prosimy kontaktować się z:  
– Dyrektorem Generalnym, p. Mat-
tiasem Lindhe pod nr tel.: +46(0)709 
65 12 49 lub drogą mailową: mattias.
lindhe@orbitone.se,

– Prezesem Zarządu Grupy 
Kapitałowej, p. Matsem Johanssonem 
pod nr tel.: +46(0)709 96 68 29 lub 
drogą mailową: mats.johansson@
orbitone.se 

Firma Orbit One życzy 
wszystkim prawdziwie 
pięknego lata!
Życzymy wszystkim naszym klientom, 
partnerom we współpracy i wszyst-
kim naszym przyjaciołom prawdziwie 
udanego, długiego i pięknego lata. 
Czy mają Państwo pytania na temat 
naszych godzin pracy w okresie let-
nim? Prosimy kontaktować się z nami 
z pewnym wyprzedzeniem, abyśmy 
mogli odpowiednio zaplanować 
Państwa produkcję. Nasze zakłady w 
Szwecji będą częściowo zamknięte 
w tygodniach 28, 29 oraz 30, lecz 
pozostałe zakłady będą czynne przez 
cały okres letni.

Zaproszenie!
TEC – Konferencja 
Evertiq  
W dniu 27 września będziemy obecni na konfer-
encji TEC w Lund, aby opowiedzieć w jaki sposób 
firma Orbit One może Państwu pomóc w dziedzinie 
nowoczesnej i opłacalnej ekonomicznie produkcji 
usługowej. Konferencja TEC zaprasza również 
na seminaria, dyskusje panelowe oraz na lunch. 
Zgłoszenie jest bezpłatne. Zapraszamy!

Gdzie: Medicon Village Science Park w Lund, w 
pobliżu Ideon Science Park.
Stolik: nr 90
Kiedy: 27 września 2018
Godziny otwarcia: 09:00-16:00
Zgłoszenia: https://evertiq.se/tec/lun2018_
visit#Anmälan 

Lato zbliża się szybkimi krokami. 
Prosimy już dziś umówić się na 
spotkanie!
W tym celu prosimy kontaktować się z Dyrektorem 
Marketingu i Sprzedaży, Matsem Erikssonem, a 
zarezerwujemy dla Państwa odpowiedni czas. 
Umówić się też można telefonicznie pod nr 
+46(0)709-674 47 77 lub drogą mailową: mats.
eriksson@orbitone.se

Mattias Lindhe - nowy Dyrektor Generalny w firmie Orbit One



Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przystosowuje 
skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów w obrębie 
całego łańcucha wartości. Nasza oferta rozpoczyna 
się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje opracowanie 
prototypu, zaopatrzenie materiałowe, produkcję oraz 
testy i rozciąga się aż po logistykę oraz usługi związane 
z obsługą posprzedażną. Firma prowadzi działalność w 

skali międzynarodowej i dysponuje czterema zakładami 
produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Szwecji, 
Federacji Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit One 
zatrudnia obecnie ok. 625 pracowników, a jej roczne 
obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma Orbit One jest 
własnością członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co 
sprawia, że procesy decyzyjne, z korzyścią dla klientów, 
są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Od 25 maja 2018 firma Orbit 
One stosuje się do wymagań 
nowych przepisów UE – RODO, 
które zastępują szwedzką 
ustawę PUL (o ochronie danych 
osobowych). Akronim RODO 
oznacza Rozporządzenie o 
Ochronie Danych Osobowych i 
reguluje postępowanie z danymi 
osobowymi. 
– Firma Orbit One dysponuje 
długoletnim doświadczeniem w 
zakresie gromadzenia danych os-
obowych klientów oraz informacji 
na ich temat i postępowania z 
nimi w sposób poufny                  i 
bezpieczny. Przestrzegamy 
obowiązujących przepisów 
prawnych oraz wytycznych w 

sprawie etycznego postepow-
ania. Wszystkie dane są poza 
tym bezpiecznie przechowywane 
na serwerach odznaczających 
się bardzo wysokim stopniem 
zabezpieczeń technicznych. 
W ramach przygotowań 
przed wdrożeniem przepisów 
RODO, sporządziliśmy również 
wewnętrzną mapę drogową oraz 
wykonaliśmy prace doskonalące 
na rzecz jeszcze bardziej 
wyraźnej i bezpiecznej polityki 
prywatności wobec naszych 
klientów, partnerów współpracy 
oraz dostawców, objaśnia Marie 
Leanderson, Dyrektor ds. IT w 
firmie Orbit One. 

Firma Orbit One odnowiła 
swoją certyfikację ISO pod 
kątem zgodności z nowymi 
normami ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015. Normy 
te odznaczają się bardziej 
proaktywnym sposobem 
myślenia, skupiają się na 
identyfikacji czynników ryzyka 
zarówno zewnętrznego jak i 
wewnętrznego, a także zapo-
bieganiu im oraz zarządzania 
nimi zarówno w obrębie 
całej organizacji, jak i na 
przestrzeni całego procesu. 
Odpowiedzialność z tytułu prac 
nad certyfikacją spoczywa na 
barkach Kierownika ds. Jakości 
i Ochrony Środowiska Natural-
nego, Bosse Börjessona.  
– Zalety nowych norm 
koncentrują się przede wszyst-
kim wokół proaktywnego 

myślenia, opartego na czyn-
nikach ryzyka. Takie podejście 
nie jest jednak niczym nowym, 
w firmie Orbit One. Już od 
dłuższego czasu pracowaliśmy 
nad naszymi systemami gwaran-
towania wysokiej jakości, które 
zawierają w sobie zarówno oceny 
czynników ryzyka, jak i analizy 
otoczenia. 
– Zaktualizowane normy 
pozwalają na jeszcze głębsze 
zrozumienie naszej własnej 
działalności oraz naszych 
procesów, a także objaśniają 
wymagania zarówno wobec 
interesariuszy wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. To wszystko ra-
zem czyni nasze procesy jeszcze 
bardziej bezpiecznymi i gwaran-
tuje utrzymanie wysokiej jakości 
produktów naszych klientów.

Firma Orbit One już od dłuższego 
czasu pracuje na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w 
aspekcie długiej perspektywy 
czasowej w sferze opłacalności, 
ochrony środowiska natural-
nego oraz kwestii socjalnych. 
Za pomocą naszego raportu 
w sprawie zrównoważonego 
rozwoju chcemy ukazać nie tylko 
to, w którym miejscu znajdujemy 
się dzisiaj, lecz również to, że 

naszą ambicją jest doskonalenie 
się na drodze zrównoważonego 
rozwoju. 

Chcą Państwo dowiedzieć się 
więcej? 
Prosimy kontaktować się z Dyrek-
torem Generalnym, p. Mattiasem 
Lindhe pod nr tel.: +46(0)709 
65 12 49 lub drogą mailową: 
mattias.lindhe@orbitone.se 

Długie czasy pozyskiwania 
podzespołów na rynku komponentów 
utrzymują się i przysparzają prob-
lemów w codziennym planowaniu 
produkcji. Jednocześnie firma Orbit 
One promuje nową usługę, która 
pomaga klientom dobierać właściwe 
komponenty do ich konstrukcji, 
objaśnia Dyrektor Łańcucha Dostaw, 
Marcus Gunnebrant.
– Coraz więcej produktów zawiera 
w sobie elementy elektroniczne. 
Dobrym przykładem jest przemysł 
samochodowy, który obecnie stosuje 
10-krotnie większą liczbę elementów 
elektronicznych w porównaniu do 
okresu sprzed zaledwie kilku lat. 
Obecnie podaż nie wystarcza, aby 
zapewnić wszystkim tego, czego 
oczekują. Dlatego dla klientów firmy 
Orbit One staje się coraz ważniejsze, 
aby w swoich dokumentach pro-
jektowych wyspecyfikować takie 
podzespoły, których wytwarzanie 
będzie atrakcyjne dla producentów, 
tzn. artykuły, które znajdują się na 
wczesnym etapie swojego cyklu 
życiowego. 
– Oferowana przez firmę Orbit One 
usługa, może pomóc w tym zakre-
sie. Nasza firma zainwestowała w 
narzędzie w postaci bazy danych, za 
pomocą której możemy dowiedzieć 
się na jakim etapie cyklu życiowego 
znajdują się poszczególne elementy 
składowe, wyspecyfikowane przez 
klientów. To pomaga klientom 

zorientować się, nad którymi 
elementami powinni się oni 
skoncentrować podczas przeprojek-
towywania istniejących konstrukcji lub 
opracowywania nowych projektów. 
Możemy również zaoferować analizę 
pod kątem zachowania kontroli nad 
minerałami pochodzącymi z regionów 
ogarniętych konfliktami, dostoso-
wanie się do wymagań dyrektyw 
RoHS oraz REACH.
– Uważamy, że taka sytuacja 
materiałowa będzie się utrzymywać, 
jakkolwiek problemy,                 w 
zależności od asortymentu, będą 
różne. Np. uważamy, że problemy z 
asortymentem elementów pasywnych 
nie tylko będą się utrzymywać, ale że 
sytuacja będzie trudna przez dłuższy 
czas. Zalecamy, aby nasi klienci 
już teraz informowali nas na temat 
możliwie jak najdłuższych prognoz, 
co najmniej 12-miesięcznych. To nam 
zapewni lepszą podstawę współpracy 
z dostawcami i producentami, 
ukierunkowaną na znajdowanie 
rozwiązań. 

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?
Prosimy zatem kontaktować się z Dyrek-
torem Łańcucha Dostaw, Marcusem 
Gunnebrantem.
Umówić się też można telefonicznie 
pod nr +46(0)70-965 21 38 lub drogą 
mailową: marcus.gunnebrant@orbitone.
se

Stosujemy się do przepisów RODO (GDPR)

Nowa norma ISO każe skoncentrować się na czynnikach ryzyka

Nasz raport w sprawie zrównoważonego rozwoju jest gotowy 

Nowa usługa pomaga klientom 
dobrać właściwe komponenty


