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W dniach 14-17 czerwca 2008 roku odbyła si� misji gospodarcza do Kiruny Polskie firmy za 

kr�giem polarnym, której organizatorem była Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza. Projekt 

został zrealizowany we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 

RP w Sztokholmie, za� patronat honorowy nad wyjazdem obj�ł Ambasador RP w Szokholmie 

p. Michał Czy�. Celem misji było zapoznanie polskich przedsi�biorców z mo�liwo�ciami 

nawi�zania kontaktów biznesowych ze szwedzkimi firmami w zwi�zku z unikalnym na skal� 

�wiatow� projektem przenoszenia miasta Kiruna.  

 

Kiruna le�y na północy Szwecji, w Laponii, 160 km od norweskiego portu Narwik, z którym 

ł�czy j� linia kolejowa. Port ten stwarza mo�liwo�� eksportu rudy drog� morsk�. Kiruna 

powstała około 100 lat temu jako osada górnicza, wkrótce po odkryciu pokładów rud �elaza, 

zaliczanych do najbogatszych na �wiecie. Miasto rosło wraz z rozwojem wydobycia. Mimo 

bardzo trudnych warunków klimatycznych, przybywało mieszka�ców, których przyci�gały 

mo�liwo�ci pracy i wysokie zarobki. Dalsze istnienie Kiruny jest uzale�nione od pracy 

kopalni. Eksploatowane dotychczas pokłady ju� si� ko�cz�, a nowe kopalnia LKAB odkryła 

wła�nie pod miastem. By umo�liwi� dotarcie do nich nale�y przenie�� miasto, najpierw 

centrum, a nast�pnie, w miar� potrzeb, pozostałych dzielnic miasta.  

 

Głównym punktem misji było polsko-szwedzkie seminarium, które odbyło si� w dniach  

16-17 czerwca w centrum konferencyjnym Folkets Hus w Kirunie. Seminarium otworzyli 

Ambasador RP w Sztokholmie p. Michał Czy�, przewodnicz�cy Rady Miasta Kiruna p. Thore 

Klippmark oraz prezes Polsko-Szwedzkiej Izby p. Tadeusz Iwanowski, który pełnił funkcj� 

moderatora spotkania. Podczas seminarium odbyły si� prelekcje z udziałem przedstawicieli 

dyplomacji, władz miasta i zwi�zków zawodowych oraz głównych wykonawców projektu 

przenoszenia miasta.  

 

Podczas drugiej cz��ci seminarium odbyły si� indywidualne spotkania matchmaking  

z firmami z bran�y budowlanej, konstrukcji stalowych oraz elektrotechnicznej. Spotkania 



okazały si� niew�tpliwie najwa�niejszym w�tkiem misji. Po zapoznaniu si� z  ofert� zarówno 

polskich, jak i szwedzkich przedsi�biorców uczestnicy przyst�pili do indywidualnych 

rozmów z potencjalnymi kontrahentami.  

 

W�ród prelegentów znale�li si�: 

1. p. Lina Näsström, informator gminy Kiruna 

2. p. Gottfrid Augustsson, przedstawiciel zwi�zków zawodowych, Byggnads 

3. p. Roger Lindmark, informator, Vattenfall  

4. p. Leif Lindgren, Vattenfall 

5. p. Anders Lundgren, operations manager for Construction Projects in the Technology 

   and Business Development Department, LKAB 

6. p. Roger Wikström, Project Manager, Banverket 

7. p. Henrik Lindgren, Skanska 

8. p. Sven Ullberg, Skanska  

  

Dodatkowo w spotkaniach matchmaking uczestniczyli: 

 

1. p. Tage Lundin, Project Purchaser, LKAB 

2. p. Niklas Pääjärvi, Marketing Productions Manager, Nybergs Mek Verkstad AB 

  

Spotkanie 17 czerwca otworzyła I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP w Sztokholmie, p. El�bieta Koca�da, która w swym wystapieniu poruszyła 

wa�ne dla polskich przedsi�biorców kwestie dotycz�ce polsko-szwedzkiej współpracy 

gospodarczej. Przedstawione przez p. El�biet� Koca�d� informacje, dotycz�ce kształtowania 

si� wymiany handlowej po obu stronach Bałtyku, zawieraj�ce m.in. szczegółow� analiz� 

szwedzkiego importu oraz eksportu, były niezwykle istotne dla polskich przedsi�biorców 

maj�cych kontakty biznesowe w Szwecji. 

 

W czasie seminarium omówiono zakres dotychczas wykonanych prac i projektów w ramach 

przenoszenia miasta Kiruna, przedstawiono prace nad trwaj�cymi projektami oraz plany 

rozwojowe na przyszło��. Uczestnicy seminarium byli szczególnie zainteresowani 

informacjami na temat przyszłych projektów oraz przetargów na prace w ramach projektu. 

Przedstawiciele stron zaanga�owanych przedstawili wymagania oraz kryteria, które nale�y 

spełnia� by przyst�pi� do przetargów. Reprezentantka gminy p. Lina Näsström w swej 



prezentacji przedstawiła plany zagospodarowania miasta w formie graficznej, które okazały 

si� ciekawym punktem wyj�cia dla nast�pnych prelegentów. Ponadto zwróciła uwag� na 

informacje dotycz�ce bud�etu, jakim dysponuje miasto na prace w ramach projektu. 

Jednocze�nie podkre�liła, �e głównym inwestorem jest sama kopalnia LKAB, w której to 

interesie le�y dotarcie do zasobów rudy �elaza znajduj�cych si� pod centrum miasta. Podczas 

seminarium mieli�my przyjemno�� go�ci� szefa projektów kopalni LKAB  

p. Andersa Lundgrena, który potwierdził wysokie zaanga�owanie kopalni w realizacj� zmian 

zachodz�cych w mie�cie oraz zaprezentował, na �yczenie zgromadzonych, dane dotycz�ce 

najnowszej inwestycji kopalni tj. budowy najwi�kszego na �wiecie zakładu wzbogacania rudy 

�elaza Pelletsverk. Projekt był realizowany równie� we współpracy z polskimi firmami. 

Przedstawiciele głównych wykonawców omówili szczegółowo w swoich wyst�pieniach 

planowane prace i projekty oraz przedstawili zapotrzebowanie na usługi podwykonawców. 

Panowie Henrik Lindgren oraz Sven Ullberg z firmy Skanska zapytani o ewentualne bariery 

w rozwoju współpracy polsko-szwedzkiej w ramach projektu przenoszenia miasta 

jednogło�nie stwierdzili, �e słaba znajomo�� j�zyka stwarza problemy w komunikacji mi�dzy 

zleceniodawc� a zleceniobiorc�. Ponadto reprezentant zwi�zkowców p. Gottfrid Augustsson 

przybli�ył specyfik� szwedzkiego rynku zatrudnienia oraz wygłosił referat „Zwi�zki 

zawodowe a pracownicy firm zagranicznych w Szwecji”, w którym poruszył zasady 

reguluj�ce prac� zagranicznych pracowników na terenie Szwecji.  

 

Ł�cznie w misji wzi�ło udział ponad 30 osób reprezentuj�cych 13 firm z Polski 

zainteresowanych czynnym udziałem w projekcie przenoszenia miasta. Najliczniej 

reprezentowan� bran�� była bran�a budowlana z racji specyfiki szwedzkiego projektu. 

Wyjazd cieszył si� zainteresowaniem w�ród firm z bran�y konstrukcji stalowych, 

producentów prefabrykatów oraz  producentów domów drewnianych. W�ród uczestników nie 

zabrakło równie� przedstawicieli bran�y elektrotechnicznej, transportowej oraz ekologicznej.  

 

Konkluduj�c, nale�y stwierdzi�, �e unikalny projekt przenoszenia miasta Kiruna, który 

rozpocz�ł si� kilka lat temu i potrwa jeszcze kilkana�cie lat, stwarza ogromne mo�liwo�ci 

współpracy dla polskich przedsi�biorców i podwykonawców. Wynikało to z wypowiedzi 

prelegentów oraz opinii uczestników misji. 

 

Magdalena Składanowska 

Konsultantka 


