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SŁOWO WSTĘPNE

Robert Skrobisz

DrogIe KoleżanKI I KoleDzy, PrzyjacIele 
fIrmy Kaefer,

Best regards,

„Idea nadaje bieg historii” - powiedział niegdyś wspaniały ekono-
mista brytyjski, John Maynard Keynes. Dla światowych liderów i ekono-
mistów nie było dotąd lepszego momentu, aby zaprezentować 
rozwiązania mogące pomóc w zwalczeniu niepewności na rynkach, której 
negatywne efekty były widoczne w 2011 roku. 

Mimo kluczowej roli, jaką w minionym roku odgrywała owa 
niepewność, czas ten był dla Grupy KAEFER pełen sukcesów. Udało nam 
się zwrócić uwagę kadry kierowniczej na dalszą poprawę procesu produk-
cyjnego i zwiększenie jego wydajności, mając jednocześnie cały czas na 
uwadze różnorodność w Grupie KAEFER. Tam, gdzie było to konieczne, 
wsparliśmy lokalne spółki w realizacji ważnych projektów lub 
długoterminowych kontraktów serwisowych. Rozwinęliśmy Korporacyjne 
Centrum Kompetencji specjalizujące się w energii odnawialnej, a także 
umocniliśmy naszą obecność w Ameryce Południowej. 

Patrząc w przyszłość, najważniejszą kwestią w 2012 roku dla Grupy 
KAEFER jest zdrowie i bezpieczeństwo. Pojęcia te są fundamentalne 
zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas. Z tego powodu, a także 

dlatego, że ważny jest dla nas dobry stan zdrowia naszych pracowników 
na całym świecie, ogłosiliśmy rok 2012 rokiem Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Pracy. Osiągnęliśmy już w tym względzie bardzo dużo, o czym można 
się przekonać dzięki lekturze niniejszego wydania, ale zawsze możemy 
postawić przed sobą nowe wyzwania związane m.in. z ogromnymi placa-
mi budowy, realizacją projektów w ekstremalnych warunkach, poja-
wieniem się nowych technologii, czy też koniecznością przeszkolenia 
wciąż rosnącej liczby zatrudnianych osób. 

To właśnie dzięki poświęceniu naszych pracowników firma KAEFER 
może spokojnie budować swoją pozycję w oparciu o sukcesy z ubiegłych 
lat. Na ich ręce w imieniu Zarządu Grupy KAEFER (GEC), akcjonariuszy 
i rady nadzorczej chcielibyśmy raz jeszcze złożyć nasze podziękowania. 

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego wydania magazynu K-WERT 
będzie dla Państwa przyjemnością. Chcielibyśmy także, mając na uwadze 
myśl przewodnią na najbliższe 12 miesięcy, życzyć Państwu szczęśliwego, 
zdrowego i bezpiecznego roku 2012.

Peter Hoedemaker Philipp DalheimerJörn M. Fetköter Steen E. Hansen
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nasza sIła tKwI  
w różnoroDnoścI
WYWIAD Rok 2011 był w Grupie KAEFER czasem wewnętrznej konsolidacji, można bez obaw oczekiwać 
nadchodzącego 2012 roku.

Członkowie GEC Peter Hoedemaker (l.), Philipp Dalheimer i Robert Skrobisz (p.)

W jaki sposób Grupa KAEFER poradziła sobie ze 
skutkami światowego kryzysu gospodarczego 
w 2011 roku i jak wyglądają prognozy dla firmy 
na rok 2012?
Peter Hoedemaker: KAEFER to firma o cha-
rakterze międzynarodowym, w związku z tym 
sytuacja na światowych rynkach oraz zmiany 
polityczne wywierają na nas pewien wpływ. 
Jednak dzięki obecności w ponad 50 krajach 
nasza pozycja jest bezpieczna i ustabilizowana.
Robert Skrobisz: Należy również zwrócić uwagę 
na fakt, że skutki spowolnienia gospodarczego 
docierają do nas z opóźnieniem. Wiele proje-
któw nie otrzymało zgody na realizację w latach 
2008–2009, inne były opóźnione w 2010 czy 
2011 roku. Oznacza to, że wpływ powyższej 
sytuacji na nasz zakres robót, który jest jednym 
z ostatnich w procesie inwestycyjnym i zaczyna 
się po około roku od rozpoczęcia pierwszych 
prac, dociera do nas dopiero teraz.

Steen E. Hansen: Sytuacja zaczęła się poprawiać 
pod koniec 2010 roku, ale w 2011 znowu pojawiło 
się zamieszanie na rynkach finansowych, 
głównie związane z poczuciem niepewności – 
co do kursu dolara, notowań giełdy, finanso- 
wania z Unii Europejskiej, czy też wypłacalności 

poszczególnych krajów. Wszystko to sprawiło, 
że ta niepewność udzieliła się wielu decyzyjnym 
osobom.
Peter Hoedemaker: Ogólnie rzecz biorąc, rok 
2011 był dla nas trudny, ale wszystko wskazuje 
na to, że dzięki realizacji nowych projektów rok 
2012 będzie lepszy.

Czy źródłem siły Grupy KAEFER jest obecność 
w tak wielu krajach?
Peter Hoedemaker: Naszym celem zawsze 
było utworzenie międzynarodowego portfela 
zamówień i tak też się dzieje. Widzimy je-
dnak, że niektóre kraje, na przykład na Bliskim 
Wschodzie, zmagają się ze skutkami sytu-
acji gospodarczej. W innych z kolei rynek się 
ustabilizował, jak chociażby w głębi Europy, 
we Francji, Niemczech, czy nawet Wielkiej 
Brytanii. Z kolei nasze działania w Ameryce 
Południowej, Rosji oraz Indiach napotykają na 
kolejne trudności. Można by rzec, że dotarliśmy 
tam do podnóża góry, na którą teraz trzeba się 
wspiąć, żeby móc pójść dalej. Nie oznacza to 
jednak, że działamy niewłaściwie, potrzebujemy 
jedynie czasu na ustabilizowanie sytuacji w tych 
krajach. Nadeszła pora na wsparcie tamtejszych 
działań i sprawdzenie ich skuteczności. Korzyści 
będą widoczne w latach 2012 - 2013. 
Jörn M. Fetköter: Chciałbym dodać, że obecność 
w tak wielu krajach stanowi nie tylko źródło 
naszej siły, ale również podstawę stabilności 
finansowej Grupy. W czasach, kiedy kraje Zatoki 
Perskiej zmagają się ze skutkami kryzysu finan-

sowego, z pomocą przychodzą działania KAEFER 
na terenie stabilnych rynków tzw. starej Unii.  
Co więcej, różnorodność rynków, na których 
działają nasi klienci – od wydobycia gazu  
i ropy naftowej, poprzez produkcję i dystrybucję 
energii elektrycznej po bezpośrednią (np. zakłady 
chemiczne) i pośrednią (np. branża budowlana) 
gospodarkę produkcyjną – jest gwarancją stabil-
nego rozwoju działalności KAEFER.
Steen E. Hansen: Z jednej strony fakt, że nasza 
organizacja jest tak zróżnicowana, stanowi 
zaletę. Z drugiej strony trzeba przyznać,  
że poczucie niepewności, o którym wspomniał 
Peter, dotyka również nas. Daje to nam jednak 
możliwość przyjrzenia się wydajności procesu 
produkcyjnego, jego poprawy i w rezultacie do 
wyjścia z kryzysu na jak najlepszej pozycji.
 
Jaki wpływ na działania KAEFER w Północnej 
Afryce miała Arabska Wiosna w roku 2011?
Philipp Dalheimer: W zasadzie nieznaczny, 
ponieważ poza Tunezją KAEFER nie prowa- 
dzi działalności w krajach objętych rewolucją.  
I nawet pomimo naszej obecności  
w Tunezji w czasie przewrotu, projekt i tak udało 
się zrealizować z sukcesem. Efektem ubocz-
nym zamieszek może być fakt, że w związku  
z naciskami niektórych krajów w przyszłości 
trudniej będzie otrzymać wizę dla pracowników 
zagranicznych. 
Szybko rozwijająca się gospodarka w kra-
jach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej,  
z tamtejszymi pokładami węglowodoru, to 

„Obecność w tak wielu krajach 
stanowi nie tylko źródło na- 

szej siły, ale również podstawę 
stabilności finansowej Grupy.”
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PORTRET
ważny rynek dla Grupy KAEFER, zarówno teraz 
jak i w przyszłości. 

Stale rosnąca populacja w niektórych krajach 
generuje wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną i pitną wodę, rozwijają się tam też 
projekty związane z wydobyciem gazu i ropy 
naftowej. 

Czy można się spodziewać nowych możliwości 
biznesowych płynących ze zmian w regionie?
Philipp Dalheimer: Mogą się pojawić nowe 
możliwości w takich krajach jak Libia czy Irak, 
o ile ustabilizuje się tam sytuacja polityczna  
i poprawią się warunki pracy. Wśród 
mieszkańców Libii panuje przekonanie, że dawne 
sposoby rządzenia muszą zostać zmienione, co 
daje nadzieję na lepsze warunki na tym rynku  
w przyszłości.

Jak można ocenić wejście na rynek w Algierii, 
Tunezji czy Maroka?
Peter Hoedemaker: Z całą pewnością na dzień 
dzisiejszy Algieria ma największy potencjał 
w regionie. Zawsze staramy się rozpocząć 
współpracę z jakąś lokalną firmą i nie  
inaczej było w Algierii. Nie było to jednak łatwe, 
gdyż większość przedsiębiorstw jest własnością 
państwa. Ostatecznie, założyliśmy własną firmę, 
w której zatrudniliśmy kilku doświadczonych 
menadżerów z Algierii.

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Zdrowia  
i Bezpieczeństwa. Co się za tym kryje?
Steen E. Hansen: Zdrowie i bezpieczeństwo 
zawsze były dla Grupy KAEFER wartościami 
kluczowymi. W ciągu ostatnich trzech lat pil-
nie pracowaliśmy nad kwestią zrównoważonego 
rozwoju. Z kolei w 2011 roku skupiliśmy się 
nad właściwym zarządzaniem. Niemniej jednak 
żadne z powyższych zagadnień oficjalnie nam 
nie patronowało. Tym razem zdecydowaliśmy 
się postawić sprawę jasno i postanowiliśmy 
poświęcić rok 2012 kwestiom bezpieczeństwa 
i zdrowia. Zatrudniamy łącznie 18 tys. osób  
i ich zdrowie oraz bezpieczeństwo są dla 
nas najważniejsze. Znajduje to również od- 
zwierciedlenie w jednej z naszych głównych 
zasad: „Troszczymy się o ludzi, ich zdrowie  
i bezpieczeństwo.”
Jörn M. Fetköter: Poza tym skupienie się na 
kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa prowadzi 
do poprawy wydajności, a co za tym idzie – 
lepszych wyników poszczególnych spółek oraz 
całej Grupy. 

Czy zechciałby nam Pan opowiedzieć  
o swojej pracy, zanim objął Pan stanowisko  
w firmie KAEFER?
Steen E. Hansen: Przez wiele lat pracowałem 
za granicą, ostatnio przez siedem lat w Austrii. 
Pracowałem również w RPA, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Australii, zarówno w rodzinnych 
firmach, jak i uznanych przedsiębiorstwach 
przemysłowych.

Jakie są Pańskie wrażenia po kilku pierwszych 
miesiącach spędzonych w firmie?
Steen E. Hansen: Ponieważ nie pochodzę 
z firmy powiązanej z KAEFER, jednym  
z pierwszych wyzwań było zapoznanie się 
z profilem działalności przedsiębiorstwa. 
Miałem już ogólne rozeznanie, ale pierwsze 
miesiące pracy poświęciłem na zdobycie 
jak największej ilości informacji związanych 
z działaniem firmy. Z pewnością bycie 
człowiekiem spoza branży ma swoje zalety 
– mogę dzięki temu sporo wnieść, patrząc 
na wszystko z innej perspektywy. Uważam, 
że moja wiedza i doświadczenie stanowi 
uzupełnienie świetnego zespołu GEC oraz 
umacnia naszą zdolność do zoptymalizowania 
działań. 

Czy udało się już Panu zidentyfikować 
potencjalne obszary do poprawy?
Steen E. Hansen: Po pierwsze fascynującym 
zajęciem było przyglądanie się funkcjono- 
waniu zarządu. Poznawanie ludzi, z którymi 
będę pracował, obserwowanie warsztatu 
pracy innych osób, ich słabości i mocnych 

stron, zaznajamianie się ze sposobem pracy 
– to wszystko jest bardzo interesujące.  
Po drugie nie mogę się doczekać współpracy 
z GEC i jestem pewien, że razem uda nam się 
znaleźć sposoby na usprawnienie naszych 
działań w 2012 roku i później. Oczywiście 
będziemy musieli zwiększyć naszą wydajność, 
żeby poprawić konkurencyjność na coraz 
bardziej wymagającym rynku. Nie ma w tym 
nic niezwykłego, ale trzeba będzie to zrobić.

A co Pan sądzi o Bremie, w której aktualnie 
Pan zamieszkał?
Steen E. Hansen: Brema to wspaniałe mias-
to. Szczerze mówiąc, wiele rzeczy wygląda 
dla mnie, rodowitego Duńczyka, znajomo 
– łącznie z klimatem. Ani dla mnie, ani dla 
mojej żony nie była to duża zmiana. Oboje  
czujemy się tutaj bardzo dobrze. Ponadto po 
tak wielu latach pracy za granicą przywykliśmy 
do przebywania z ludźmi z różnych krajów  
i kultur. 

Steen E. Hansen
lat 52, absolwent wydziału handlu na Uniwersytecie  
Południowej Afryki. Zanim objął swoje obowiązki  
w firmie KAEFER, był Dyrektorem Finansowym oraz  
członkiem Zarządu AT&S Austria Technologie  
& Systemtechnik AG w Wiedniu. Pełnił także funkcję 
Dyrektora Finansowego w Roto Frank AG, ACO-
Group oraz Rasmussen & Schlötz GmbH – wszystkie  
z wymienionych firm mają swoją siedzibę w Niemczech.

„Szybko rozwijająca się gospodarka w 
krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki 
Północnej to ważny rynek dla KAEFER, 

zarówno teraz jak i w przyszłości.”
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Jörn M. Fetköter: Poza tym skupienie się na 
kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa prowadzi 
do poprawienia wydajności, a co za tym idzie – 
lepszych wyników poszczególnych spółek oraz 
całej Grupy. 

Czy z tego właśnie względu KAEFER utworzył 
ostatnio stanowisko dyrektora korporacyjnego 
do spraw zdrowia i BHP?
Peter Hoedemaker: Tak. Na stanowisko Dyrekto-
ra Korporacyjnego ds. Zdrowia i BHP powołana 
została Phillipa Recchia. Jest to osoba, która ma 
spore doświadczenie w tej branży, a do tego od 
wielu lat pracowała dla KAEFER C&D w Wielkiej 
Brytanii. 

Które projekty w 2011 roku były najważniejsze?
Robert Skrobisz: Duże znaczenie ma dla nas pro-
jekt obmurzy realizowany w Kazachstanie dla 
AGIP-KCO. Jest istotny nie tylko z uwagi na jego 
wartość (ponad 5,5 mln EUR), ale dlatego, że 
prace wykonujemy w Kazachstanie, na nowym dla 
nas rynku. Jednocześnie ważnym jest, że zakres 
dotyczy obmurzy, które są kluczowym elementem 
naszej strategicznej definicji biznesu, mieszczącej 
się w ramach Kompletnych Rozwiązań Izolacyjnych. 
Philipp Dalheimer: Na pewno należy nadmienić 
projekty realizowane w Australii w branży 
LNG - Pluto i Gorgon. Warto też wspomnieć  
o realizacji projektu Pearl w Katarze,  
największym zakładzie skraplania gazu na 
świecie, który był jednocześnie największym pro-
jektem realizowanym dotychczas przez KAEFER 
Katar. Sukces projektu uzupełnia niebywały 
wynik 15 milionów godzin bezwypadkowej pracy.  
To wspaniały rezultat firmy KAEFER.
Peter Hoedemaker: Kolejnym wyjątkowym pro-
jektem jest stacja badawcza Bharati na Antark-
tydzie. Do tego program prac serwisowych dla 
koncernu Statoil w Norwegii. Po raz pierwszy 
w tym kraju mieliśmy do zrealizowania tak 

obszerny zakres prac serwisowych, a co za 
tym idzie, musieliśmy wesprzeć naszą lokalną 
spółkę. W projekt zaangażowanych było ok. 800 
pracowników, co oznaczało znaczne zwiększenie 
dostępnych zasobów ludzkich – zarówno szere-
gowych pracowników, jak i osób z nadzoru.

Należy jeszcze wspomnieć o ważnych  
projektach realizowanych w takich krajach jak 
Meksyk czy Chile, nie mówiąc już o ogromnym 
wysiłku, jaki musieliśmy włożyć w dalszy rozwój 
naszego Korporacyjnego Centrum Kompetencji 
specjalizującego się w energii odnawialnej. Jego 
rangę podniosła współpraca z Uniwersytetem 
Jacobsa, w którym dotujemy jedno ze stano- 
wisk w Katedrze Energii Odnawialnej i Polityki 
Środowiskowej.
Jörn M. Fetköter: Realizujemy również projekty 
w branży stoczniowej, obejmujące generalne 
wykonawstwo w zakresie wykończenia wnętrz. 
Są one realizowane w Niemczech na dwóch 
promach Scandline. Te kontrakty umacniają 
nas na pozycji lidera w branży i zapewniają 
ciągłość prac przez najbliższe 18 miesięcy na 
tym naprawdę ciężkim rynku.

Proszę opowiedzieć nam o trwających  
procesach ujednolicenia działań w firmie.
Steen E. Hansen: Dobrym przykładem naszych 
wysiłków w tym kierunku są rusztowania. Krótko 
mówiąc, rusztowania wiążą się ze sporymi 
nakładami finansowymi dla Grupy i należy się 
skupić na jak najlepszym ich wykorzystaniu. 
Jednym ze sposobów jest wymiana rusztowań 
między spółkami. Oczywiście nie między Niem-
cami a Australią, ale w obrębie danych regionów, 

aby poprawić tzw. współczynnik wykorzystania 
zasobów. 
Dodatkowo stworzyliśmy narzędzie do 
międzynarodowego zarządzania nakładami 
finansowymi, dzięki któremu uzyskujemy 
informację bezpośrednio ze wszystkich kont 
bankowych. Daje nam to bieżący podgląd  
o naszej płynności finansowej w każdym kraju. 
W przypadku wykonywania tej operacji ręcznie, 
musieliśmy się liczyć z opóźnieniami od tygodnia 
do dwóch. 
Peter Hoedemaker: Dzięki optymalizacji obrotu 
gotówką możemy być pewni, że unikniemy sytu-
acji, w której w jednym kraju jest duża nadwyżka, 
a w innym solidny debet. Pracujemy w ponad 50 
krajach, w związku z czym istnieje spore ryzyko 
kursowe, zwłaszcza gdy kursy walut skaczą  
w górę i w dół, tak jak to miało miejsce w ciągu 
ostatnich dwóch lat. 

Dlaczego kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny i RPA) są tak ważne dla KAEFER?
Philipp Dalheimer: Chociażby z powodu roz-
miarów rynku oraz z uwagi na fakt, że rynki  
w tych krajach staną się wkrótce wiodącymi na 
świecie. Inwestycje przemysłowe oraz rozwój 
przesuną swój środek ciężkości z rynków zachod-
nich na wschodnie. O ile w Brazylii czy Rosji 
skupiamy się na sektorze naftowym i gazowym,  
w związku z obecnymi tam sporymi pokładami 
węglowodoru, to w Indiach i Chinach trzeba 
kłaść nacisk na energię, zakłady petrochemiczne 
oraz terminale do importu LNG.

Jak KAEFER radzi sobie w tych krajach?
Philipp Dalheimer: Ogólnie nasz plan działań 
w krajach BRICS zakłada budowanie marki, 
umocnienie pozycji oraz przygotowanie do 
długoletniego rozwoju. We wszystkich tych 
krajach mamy do czynienia z różnymi wyzwa- 
niami, ale o określonej specyfice. Zrozumienie ich  
i wybranie właściwej drogi będzie miało  
kluczowe znaczenie dla przyszłych sukcesów. 
Robert Skrobisz: Obecny i przyszły rozwój 
zależeć będzie od Rosji i Chin, wyraźnie widać 
to już dziś. Patrząc na prognozy demografi- 
czne i makroekonomiczne, na horyzoncie widać 
inwestycje potężnych grup przemysłowych. Nie 
ma cienia wątpliwości, skąd bierze się popyt na 
ich produkty i gdzie czekają na nas możliwości 
biznesowe.
Steen E. Hansen: Jest rzeczą oczywistą, że kraje te 
są na różnych etapach rozwoju swoich rynków. 
W niektórych z nich sektor usługowy jest 
domeną wielkich, państwowych przedsiębiorstw 
i kraje te dopiero zaczynają dostrzegać korzyści 
płynące z posiadania firm specjalizujących się 
w konkretnej dziedzinie. Jest to bardzo istotną 
kwestią w Chinach, gdzie koszty pracy są relaty-
wnie niskie – w wielu przypadkach pojawienie 

Peter Hoedemaker i Steen E. Hansen podczas wywiadu

„Sukces projektu uzupełnia 
niebywały wynik 15 milionów  

godzin bezwypadkowej pracy.”
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się dodatkowych kilkuset pracowników na liście 
płac pokaźnego zakładu pracy nie robi na nikim 
specjalnego wrażenia. Dopiero w chwili, kiedy 
kraj ten dotrze do pewnego etapu rozwoju gos-
podarczego, więcej osób poważnie podejdzie 
do kwestii kosztów pracy. Etap ten jest oznaką 
dojrzałości rynku, dzięki czemu staje się on 
bardziej atrakcyjny dla firm zagranicznych. 

Dlaczego podjęto decyzję o zwiększeniu składu 
osobowego GEC (Zarząd Grupy KAEFER)?
Peter Hoedemaker: Celem, jaki przyświecał mi 
podczas formowania czteroosobowego GEC,  
było stworzenie skutecznego i jednolitego 
zespołu skupiającego się na różnych kra-
jach i branżach. Jednakże w przypadku 
przedsiębiorstwa, którego obrót wynosi 1,3 mld 
EUR, od początku było jasne, że trzeba będzie 
wesprzeć GEC kolejnym członkiem, który mógłby 
w pełni skupić się na finansach i zasobach 
będących w rękach zarządu. Powołanie Steena 
E. Hansena na stanowisko dyrektora finansowe-
go pozwoliło mi, jako prezesowi, skupić się 
na bardziej strategicznych działaniach. [Patrz: 
wywiad ze Steenem E. Hansenem na poprzed-
niej stronie].

Dlaczego podjęto decyzję o sprzedaży działu 
lotnictwa – Aerospace?
Jörn M. Fetköter: Ze strategicznego punktu 
widzenia sytuacja w dziale Aerospace stała 

się trudna. Stworzenie działu kosztowało nas 
sporo ciężkiej pracy i chociaż mogliśmy liczyć 
na organiczny rozwój w niedalekiej przyszłości, 
to jednak żeby zostać liderem na rynku izol-
acji stosowanych w lotnictwie, musielibyśmy 
zdobyć zlecenia od producentów samolotów 
w Stanach Zjednoczonych. Tak się niestety 
nie stało. Jednocześnie otrzymywaliśmy 
sygnały od innych firm, że dział ten bardziej 
pasowałby do ich profilu działalności. Wreszcie  
uznaliśmy, że firma Hutchinson jest bardzo 
dobrym partnerem dla dalszego rozwoju 
Aerospace, dającym dużo więcej możliwości  
w tym względzie niż Grupa KAEFER. 

Czy dobry wynik sprzedaży pomoże Grupie 
KAEFER skupić się na innych możliwościach 
biznesowych w roku 2012 i kolejnych latach?
Peter Hoedemaker: Tak, dobra sprzedaż pozwala 
nam na skupienie się nad rozwojem strate-
gii Kompletnych Rozwiązań Izolacyjnych. Mając 
na uwadze prognozowany rozwój w wielu 
regionach, spodziewamy się, że rok 2012 będzie 
pełen sukcesów dla Grupy KAEFER. 

Jörn M. Fetköter, Wiceprezes GEC (Group Excecutive Committee)

Wyniki w 2011 roku

>> OBROTY GRUPY KAEFER

W 2011 roku obrót wzrósł o 8% i wyniósł 1,3 miliarda EUR. Wzrost zano-

towano głównie dzięki wynikom w Australii i Norwegii. 

>> PRACOWNICY GRUPY KAEFER

Liczba pracowników rosła proporcjonalnie do wzrostu obrotów, 

głównie w Australii i Norwegii.
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Wykres określający zakres usług KAEFER pokazuje  

strategię firmy, czyli dostarczanie Kompletnych  

Rozwiązań Izolacyjnych.

W ystarczy kilka cyfr, żeby pokazać, jak 
ogromny wysiłek firma KAEFER włożyła  

w ciągu ostatnich dziesięciu lat w przekształcenie 
się z lokalnego, niemieckiego przedsiębiorstwa  
z oddziałami zagranicznymi w kluczowego, 
międzynarodowego gracza. W 2001 roku 60% 
rocznego obrotu KAEFER stanowiła realizacja 
prac w Niemczech, a działalność poza granicami 
kraju dawała 40%. Jednak według danych z roku 
2011 udział prac na stabilnym niemieckim rynku 
to 25% obrotu Grupy KAEFER, podczas gdy 
działalność międzynarodowa koncernu to 75%.
 „Zgadza się, z niemieckiej firmy, która miała 
kilka oddziałów zagranicznych, zmieniliśmy się  
w prawdziwego międzynarodowego gracza” – 
przyznaje Bernd Ellmer, Dyrektor ds. Rozwoju  
w siedzibie głównej KAEFER w Bremie. Elmer, 
podobnie jak obecny Prezes Zarządu, Peter 
Hoedemaker, był jednym z kluczowych strategów, 
którzy przeprowadzili KAEFER przez okres trans-
formacji w ciągu ostatniej dekady. Dyrektor 
Elmer jest osobą odpowiedzialną za strategiczny 
rozwój firmy, a co za tym idzie, planuje fuzje  
i przejęcia nowych podmiotów, co jest kluczowym 
elementem rozrastania się KAEFER na arenie 
międzynarodowej. 
 Strategia przyjęta przez firmę jest jasno 
zdefiniowana na wykresie kołowym ukazującym 
profil działania za pomocą trzech okręgów  
w kształcie tarczy strzelniczej. „Dziesiątka” 
przedstawia najważniejszy zakres usług KAEFER, 
jakim są izolacje. Otaczają ją „zakresy do-
datkowe”, czyli rusztowania i ochrona powierz-

chni. Koło zewnętrzne, to „zakresy powiązane”, 
takie jak bierna ochrona przeciwpożarowa, ob-
murza, czy utylizacja azbestu. 
 Dalszy rozwój działalności skupia się po 
części na bliźniaczych koncepcjach rozwoju  
„organicznego” i „nieorganicznego”. Rozwój  
organiczny zawsze odgrywał kluczową rolę dla 
firmy KAEFER. „Rozwój nieorganiczny” – tłumaczy 
Elmer – „odnosi się do fuzji i przejęć. Szukamy 
partnerów biznesowych, którzy chcieliby dołączyć 
do Grupy KAEFER. Zwykle są to średniej wielkości 
przedsiębiorstwa o dobrych fundamentach, na 
których można zbudować coś więcej.” Poprzez 
przejęcia nowych firm na całym świecie, głównie 
działających w obrębie głównego zakresu usług 
KAEFER, strategia ta pozwoliła koncernowi 
zwiększyć swą obecność na rynkach w ponad 50 
krajach. 
 KAEFER jest dzisiaj obecny niemal wszędzie 
tam, gdzie są pokaźne rynki zbytu. Elmer 
zauważa:„Zgodnie z naszą ostatnią analizą 
rynków na świecie zostało jeszcze około 10 kra-
jów, w których nie ma KAEFER, a które oferują 
wystarczające możliwości rozwoju”. Oznacza to 
zatem, że środek ciężkości został przeniesiony na 
rozwój dodatkowych zakresów usług.
Jest to rozsądne rozwiązanie z uwagi na fakt, że 
wielu klientów życzy sobie dzisiaj świadczenia 
Kompletnych Rozwiązań Izolacyjnych. Dyrektor 
Elmer podaje praktyczny przykład: „Jeżeli wy-
chodzisz z założenia, że chcesz zaizolować 
rurociąg gdzieś na terenie rafinerii, który jest 
umieszczony pięć do dziesięciu metrów nad 

strategIa Kaefer, czylI  
„KomPletne rozwIązanIa  
Izolacyjne”
WYKORZYSTAĆ SUKCES Polityka KAEFER polegająca na rozszerzaniu działalności o kolejne kraje na całym świecie okazała się właściwym krokiem, dzięki 
czemu można się teraz skupić na rozwoju istniejącego zakresu świadczonych usług.
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WYZWANIA PRZED NAMI Firma KAEFER 
WANNER otrzymała prestiżową nagrodę, ale na  
horyzoncie czeka znów ciężka praca  Na sukces 
zwycięskich zespołów składa się doświadczenie 
załogi uzupełnione umiejętnościami wschodzących 
gwiazd. Połączenie tych elementów cechuje 
właśnie tegorocznego laureata nagrody wręczonej 
podczas Międzynarodowego Spotkania Zarządów 
(IMM), czyli firmę KAEFER WANNER z Francji, 
której tradycja sięga 1883 roku. 
 Jednak jak wyjaśnia Prezes Zarządu, Luc  
Corrias: „Przed nami wiele ciężkich wyzwań. 
Najważniejsze dla KAEFER WANNER to 
podtrzymać obecność na rynku prac serwisowych 
w przemyśle nuklearnym, w którym jest niezwykle 
silna konkurencja.” Zwraca on również uwagę na 
trudności spowodowane kryzysem ekonomicz-
nym, który dotyka naszych klientów oraz na 
postępujące odejście od twardego przemysłu  
francuskiej gospodarki w perspektywie  
przyszłych lat.
 KAEFER WANNER zatrudnia obecnie 1700 
pracowników realizujących projekty  
z głównego zakresu, jakim są izolacje, a także  
w obrębie rusztowań, biernej ochrony 
przeciwpożarowej oraz utylizacji azbestu  
zarówno w branży nuklearnej, jak i innych  
gałęziach przemysłu. 
 Prezes Corrias odniósł się do swoich wysoce 
wykwalifikowanych pracowników, mówiąc:  
„To właśnie dzięki naszym ludziom KAEFER  
WANNER otrzymał podczas tegorocznego IMM 
Nagrodę za Najlepszy Wynik.”

ziemią, najpierw musisz postawić rusztowanie, 
żeby do tej rury się dostać. Musisz również ją 
oczyścić i wykonać zabezpieczenia powierzchni, 
zanim zaczniesz izolować.” Jasnym jest, że te trzy 
typy prac są ze sobą blisko powiązane. Dzięki 
temu właśnie można liczyć na rozwój usług  
w dziedzinie rusztowań i zabezpieczeń  
powierzchni, co jest zgodne ze strategią Grupy 
KAEFER.
 W celu wcielenia strategii w życie KAEFER 
przejął szereg firm. „W 2010 i 2011 roku 
przejęliśmy na przykład firmę Novacoat  
z Australii, która specjalizuje się w ochronie 
powierzchni, co zwiększyło świadczony przez nas 
zakres usług w tym kraju” - mówi Elmer.  
W Hiszpanii niedawno przejęto dwa  
nowe przedsiębiorstwa – specjalizującą się  
w malowaniu - firmę Tecpiq oraz Proyesur, która 
posiada długoletnią tradycję w rusztowaniach. 
Dzięki tym działaniom KAEFER w połączeniu  
z izolacjami oferuje Kompletne Rozwiązania 
Izolacyjne również w Hiszpanii. „Trzeba dodać, że 
tam, gdzie jest to logicznie uzasadnione, planu-
jemy również rozwój zakresów powiązanych, ta-
kich jak obmurza czy bierna ochrona 
przeciwpożarowa.” 

 

           Dalsze przykłady rozwoju organicznego 
płyną z Bliskiego Wschodu. Zdaniem Dyrektora 
Operacyjnego w tym regionie jest sporo miejsca 
na rozkwit działalności. „W Katarze realizujemy 
obecnie dwa duże projekty, obydwa związane  
z pracami serwisowymi” – stwierdza. Firmie 
udało się również pozyskać kolejne kontrakty  
w Arabii Saudyjskiej oraz w Abu Dhabi,  
a także w Omanie. „Jest tu spory potencjał dla 
Grupy KAEFER do rozwoju usług z zakresu 
rusztowań” – dodaje. „Rok 2012 napawa nas op-
tymizmem.”
 Zgadza się z tym Dyrektor Elmer. „W naszej 
strategii rozwoju działamy dalekowzrocznie” - 
podkreśla – „i naszym celem na rok 2015 jest 
osiągnięcie obrotu na poziomie 2 miliardów EUR. 
W chwili obecnej wynosi on 1,3 miliarda EUR.  
Z całą pewnością wynik ten jest do pobicia.” 
 Tak duży wzrost stanowi nie lada wyzwanie, 
ale dzięki przyjęciu strategii polegającej na dos-
tarczaniu Kompletnych Rozwiązań Izolacyjnych, 
są spore szanse na realizację ambitnych planów.

Nagroda dla KAEFER WANNER

IMM 2011
Wydarzenie: Nagrody IMM 2011
Gdzie: Brema, Niemcy
Kiedy: maj 2011
Zwycięzcy:

KAEFER WANNER SAS, 
Francja
Najlepszy Wynik 2010

C&D Industrial Services Ltd., 
Wielka Brytania
Najszybszy Rozwój 2010

KAEFER Schiffsausbau GmbH,  
Niemcy
Najwyższy Obrót 2010

KAEFER Oy, 
Finlandia
Wybitne Osiągnięcia 2010, I

ALBRICO KAEFER Group Ltd., 
Kanada
Wybitne Osiągnięcia 2010, II

Jörn M. Fetköter, członek GEC (po lewej) wręcza nagrodę za najlepszy wynik przedstawicielom KAEFER WANNER  

– Lucowi Corriasowi (w środku) i Nilsowi Ritterhoffowi (po prawej)

Prace na rusztowaniach na platformie Dolphin offshore 

DOL1 – 20 metrów nad taflą wody
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Wraz z błyskawicznym 
roz wo j e m  G r u py  

KAEFER, który dokonał się  
w ciągu ostatniej dekady, 
wzrosła świadomość pracowni-
ków w kwestii właściwego za-
chowania. W celu ujednolicenia 
tego pojęcia Grupa KAEFER 
wprowadziła swój własny Ko-
deks Postępowania w Bizne-
sie.  
 „Kodeks ten stanowi funda-
ment naszych zachowań” – 
twierdzi Udo Giesen, Dyrektor 
Korporacyjnego Działu Prawn-

ego i Ubezpieczeń. „Postanowiliśmy, że nadszedł 
czas stworzenia kodeksu, który znajdzie zasto-
sowanie na całym świecie, dzięki któremu każdy 
pracownik KAEFER będzie mógł powiedzieć: Tak 
należy się zachowywać, a na to muszę zwrócić 
uwagę, pracując w tej firmie. Dotyczy to wszyst-
kich 18 tys. pracowników zatrudnionych na całym 
świecie” - dodał.
 Kodeks obejmuje różne obszary. Mówi on 
np. o postępowaniu z dostawcami, klientami  
i innymi partnerami biznesowymi, poruszając 
tematykę konfliktu interesów, zaproszeń na  

imprezy oraz delikatną kwestię wręczania i otrzy-
mywania podarunków. Upewnienie się, że wszy-
scy czytają ten sam tekst, nie jest jednak łatwym 
zadaniem z uwagi na mnogość języków czy różnic 
kulturowych, które trzeba mieć na uwadze.  
„W niektórych krajach pod żadnym pozorem nie 
wolno przyjmować podarunków podczas spotkań 
biznesowych. Z kolei w innych są one częścią 
tradycji” - mówi Giessen. W gruncie rzeczy ko-
deks pozostaje spisem podstawowych zachowań 
obyczajowych, których należy przestrzegać.
 Kodeks został oficjalnie przedstawiony  
podczas Międzynarodowego Spotkania Zarządów 
(IMM) w 2011 roku i od tego czasu jest systema-
tycznie wprowadzany. W niedługim czasie stanie 
się on barometrem zachowań dla pracowników 
firmy KAEFER.

KoDeKs PostĘPowanIa w BIznesIe 
fIrmy Kaefer
TWORZENIE ZASAD  Zawsze łatwiej się pracuje, kiedy zna się reguły,
dlatego też Kodeks Postępowania będzie przydatny dla pracowników w całej Grupie
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SPRZEDAż DZIAŁU AEROSPACE To była 
trudna decyzja, ale najlepsza z możliwych 
W każdych negocjacjach strony dążą do 
osiągnięcia optymalnego wyniku. Czasem  
jednak rozmowy toczą się na tyle korzystnie 
dla obu stron, że efekt końcowy można określić 
jako obopólną wygraną. „W tym przypadku też 
tak było” – mówi Jörn M. Fetköter, członek GEC, 
odnosząc się do sprzedaży działu lotnictwa  
firmie Hutchinson, która jest częścią francuskie-
go przedsiębiorstwa z branży petrochemicznej 
TOTAL.
  Decyzja ta miała dla Grupy KAEFER  
uzasadnienie w sensie biznesowym.  
„Zgodnie z nową strategią Grupy Zarząd kon-
cernu postanowił podjąć kilka  ważnych decyzji, 
 a jedną z nich było nie zwiększanie wydatków 
na działalność produkcyjną w ramach KAEFER  
Aerospace. Wydatki te byłyby niezbędne  

w związku z zapytaniem naszego klienta, firmy 
Airbus Industries, dotyczącym otwarcia no-
wych zakładów produkcyjnych w Chinach.” Co  
prawda szczegóły porozumienia między KAEFER  
a Hutchinson chroni klauzula poufności, ale  
wiadomo iż obydwie firmy są zadowolone  
z efektu końcowego. 
    Z jednej strony „biorąc pod uwagę inne 
transakcje w przemyśle, można powiedzieć, że 
KAEFER, sprzedając dział Aerospace, otrzymał 
coś w rodzaju premii.” Z drugiej strony Hutchin-
son ma „wykwalifikowanych inżynierów” oraz 
„młody i ambitny zespół w dziale lotnictwa, który 
był budowany od 2005 roku.”
       Transakcji dokonano oficjalnie w marcu 2011 
roku. Obydwie strony były zadowolone z wyni-
ku, co jest przykładem osiągnięcia obustronnie  
korzystnego porozumienia.

Obustronnie korzystne porozumienie 

ZWIĘKSZANIE INWESTYCJI  Pedro Vazquez, 
Dyrektor Regionalny w Ameryce Południowej, 
zdradza nieco szczegółów związanym  
z wejściem KAEFER na peruwiański rynek

Jak wyglądały przygotowania do pojawienia 
się KAEFER w Peru?
W roku 2008, zanim KAEFER zaczął działać  
w Ameryce Południowej, wykonano dogłębną 
analizę rynku. Podstawowym celem było poja- 
wienie się na rynku w Brazylii i południowych 
obrzeżach kontynentu, co udało się osiągnąć 
wraz z powstaniem w 2010 roku KAEFER 
SOUYET oraz KAEFER ISOBRASIL. Kolejnym 
krokiem było umocnienie tych firm  
w regionie, co umożliwiłoby lepszą współpracę 
i co za tym idzie, pozwoliłoby na dotarcie do 
najważniejszych rynków w regionie. 

Dlaczego Peru jest tak atrakcyjne?
Peru jest jednym z czterech miejsc w Ameryce 
Łacińskiej, które znajduje się na celowniku za-
granicznych inwestorów (po Brazylii, Meksyku  
i Chile). Jego głównymi gałęziami przemysłu, 
które ciągle się rozwijają, są górnictwo, obrób-
ka minerałów, gaz i ropa naftowa, rybołówstwo, 
produkcja cementu czy petrochemia. Peru 

współpracuje ściśle z sąsiadującym Chile,  
a w latach 2006–2010 jego PKB wyniosło 7% 
przy inflacji na poziomie 3%.

Proszę powiedzieć parę słów na temat KAEFER 
KOSTEC.
KOSTEC, największa firma izolacyjna w Peru, 
której nazwa została zmieniona na KAEFER 
KOSTEC, to rodzinne przedsiębiorstwo 
założone w 1976 roku. Jej siedziba główna zna-
jduje się w Limie, a głównym zakresem usług są 
izolacje ciepłochronne, a także izolacje akusty-
czne oraz rusztowania. Działa ona głównie na 
rynkach paliwowym, górniczym i związanym  
z produkcją cementu. Zatrudnia prawie 100 
wykwalifikowanych pracowników.

Jakie są rokowania dla Peru?
W nadchodzących latach planuje się  
zwiększenie inwestycji w atrakcyjnych  
gałęziach przemysłu. Średnia wartość roczna 
rynku izolacji na lata 2011–2016 to ok.  
30 milionów EUR, głównie dzięki dużym  
projektom. KAEFER KOSTEC jest gotowy do 
realizacji takich projektów zgodnie  
z wymogami naszych klientów.

PORTRET

Pedro Vazquez
pełni funkcję Dyrektora Regionalnego  
w Ameryce Południowej od 2009  
roku. Ma argentyńsko-włoskie korzenie,  
a z wykształcenia jest profesorem psy-
chologii. Od 2003 roku pracował w sektorze 
bankowym, w przemyśle i budownictwie,  
a także w dziedzinie doradztwa biznesowe-
go. Swoją pracę w Grupie KAEFER rozpoczął 
w roku 2004 jako asystent członka  
GEC – Petera Hoedemakera. Zanim objął 
obecne stanowisko, był dyrektorem Działu 
Stoczniowego.

Peru – kolejny krok w Ameryce Południowej
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UnIwersytet jacoBsa  
angażUje sIĘ w Desertec
PROJEKT DESERTEC  W 2009 r. KAEFER został pierwszym Partnerem Wspierającym Dii, instytucji działającej w DESERTEC, która przewiduje możliwość 
dostaw energii odnawialnej dla Afryki Północnej i Europy.
DESERTEC musi sprostać wielu trudnościom natury technicznej i politycznej. Chociaż wielu naukowców i inżynierów rozwiązuje problemy techniczne, 
niewielu jest ludzi nauki posiadających wystarczającą wiedzę z dziedziny energetyki, którzy mogliby się zająć sprawami związanymi z polityką.
 W 2011 roku Grupa KAEFER zwiększyła swoje zaangażowanie w promowanie badań nad energią odnawialną, fundując posadę dla jednego  
z naukowców na wydziale Energii Odnawialnej i Polityki Środowiskowej na Uniwersytecie Jacobsa w Bremie. Nowym profesorem została dr Karen Smith 
Stegen, która od ośmiu lat działa w sektorze energetycznym i ma tytuł doktorski z nauk politycznych.

Pani Profesor, gratulujemy objęcia nowego 
stanowiska. Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka 
słów o Uniwersytecie Jacobsa?
Po pierwsze chciałabym podziękować firmie 
KAEFER za wsparcie Uniwersytetu Jacobsa oraz 
naszych badań nad energią odnawialną  
i środowiskiem. Uniwersytet to niewielka, pry-
watna uczelnia badawcza, utworzona w 2001 
roku. Tym, co wyróżnia nasz instytut, to wielody-
scyplinarne podejście i międzynarodowa kadra 
naukowa. Zajęcia prowadzone są w języku angiel-
skim, a 75% naszych studentów pochodzi ze 110 
krajów. Prawdopodobnie właśnie ze względu na 
swój wyjątkowy charakter uczelnia ma zaszczyt 
być pierwszym uniwersytetem w Europie, który 
dołączył do Sieci Uniwersytetów DESERTEC 
(DUN).

Czym jest Sieć Uniwersytetów DESERTEC?
DUN zostało stworzone przez Fundację DESERTEC 
oraz blisko 20 uniwersytetów na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce Północnej, aby promować współpracę 
naukową, edukacyjną oraz badawczą. Wybrane 
uczelnie europejskie dołączają w tej chwili  
do sieci.

Czym charakteryzują się Pani badania  
w odniesieniu do DUN?
Stoję na czele zespołu, który zajmuje się 
akceptacją społeczną dla źródeł odnawialnych  
i prowadzę rozmowy z przeciwnikami projektów 
związanych z energią odnawialną. Mam nadzieję, 
że uda mi się znaleźć sposób na przezwyciężenie 
barier zarówno na poziomie lokalnym, jak  
i międzynarodowym. Badania mają duże  
znaczenie dla DESERTEC, bo linie energetyczne 
prowadzące do Europy będą musiały przebiegać 
nad granicami poszczególnych krajów.  
Co prawda badania te dopiero się rozpoczęły,  
ale niedawno udało mi się ukończyć inny  
projekt związany z DESERTEC.

Co to za projekt?
Wygląda na to, że niektórzy ludzie boją się 
zagrożeń związanych z budową zakładów 
produkujących energię odnawialną oraz z liniami 
przesyłowymi w Afryce Północnej. Z jednym  
z moich studentów oraz jednym stażystą 
badaliśmy ryzyko ataku terrorystycznego na tego 
typu infrastrukturę.

Co Państwo odkryli?
Doszliśmy do wniosku, że chociaż grupy terrory-
styczne są bardzo aktywne w regionie Afryki 
Północnej, to jednak nie interesują ich linie  
energetyczne. Po pierwsze grupy terrorystyczne 
zwykle wybierają na ofiary swoich przeciwników, 
takich jak rządy lub policję. Po drugie starają się 
nie krzywdzić swoich zwolenników, a atak na  
system energetyczny mógłby doprowadzić do  
awarii i przerw w dostawach prądu, co dotknie nie 
tylko ich wrogów, ale także zwolenników.  
W pewnym sensie, produkcja prądu i jego przesył 

PORTRET
Prof. Dr Karen Smith Stegen
jest profesorem dotowanym przez firmę KAEFER na wydziale 
Energii Odnawialnej i Polityki Środowiskowej na Uniwersyte-
cie Jacobsa, który jest Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych 
i Społecznych. Jej zainteresowania badawcze to  
geopolityczne aspekty polityki energetycznej, środowiskowej  
i zrównoważonego biznesu, jak również ruchy społeczne  
i polityczne. 
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mają wbudowany system ochronny.

Wspomniała Pani o współpracy ze studentami. 
Jak studenci podchodzą do badań nad energią  
i polityką środowiskową?
Studenci angażują się na wiele sposobów: mogą 
skupić się na zintegrowanych studiach  
o środowisku, uczestniczyć w kursach dotyczących 
energetyki lub środowiska, dołączyć do Klubu 
Energetyki lub Klubu Miłośników Środowiska, 
pisać prace na powyższe tematy lub szukać  
praktyk. 

Czy studenci Uniwersytetu Jacobsa mogliby 
odbywać praktyki w firmie KAEFER?
Oczywiście! Rozmawiałam już na ten temat  
z Franciscą Gorgodian, Dyrektorem Działu CSR  
i Komunikacji w KAEFER. Wielu studentów  
Jacobsa interesuje się energetyką, środowiskiem 

czy zrównoważonym rozwojem, więc chętnie  
odbyliby praktyki w firmie KAEFER. Byłaby to 
świetna wymiana między Uniwersytetem  
Jacobsa, a Grupą KAEFER i liczę na rozpoczęcie 
tego typu współpracy.

W SKRÓCIE
Stabilizacja i zastrzyk  
finansowy są kluczowe dla 
Brazylii 

KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ Wysokie nakłady 

finansowe na inwestycje ze strony rządu  

i sektora prywatnego sugerują, że wejście na brazy-

lijski rynek odpłaci się z nawiązką

We wrześniu 2010 roku KAEFER stał się udziałowcem 

większościowym w Isobrasil, dziś znanym jako KAEFER 

ISOBRASIL. Zdaniem miejscowego Dyrektora  

KAEFER ds. marketingu i kalkulacji „Brazylia jest  

jednym z krajów rozwijających się, należących do 

bardzo istotnej grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, 

Chiny i Afryka Południowa). Stabilna gospodarka  

Brazylii oraz duże nakłady inwestycyjne, zwłaszcza  

w rynek paliwowy i gazowy, odgrywają tutaj  

kluczową rolę. Na przykład Petrobras, brazylijski  

gigant paliwowy, ogłosił, że w ciągu najbliższych  

pięciu lat przeznaczy spore środki na inwestycje. 

Jednocześnie rząd i firmy z sektora prywatnego 

rozpoczęły już inwestycje w infrastrukturę potrzebną 

do realizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 

roku oraz Igrzysk Olimpijskich w roku 2016. 

C&D zmienia barwy 

W GRUPIE SIŁA  Dzięki przyjęciu wizerunku korpora-

cyjnego KAEFER, C&D będzie mogło w pełni 

wykorzystać swą fachową wiedzę. „Chcemy pokazać 

pracownikom C&D, że dzięki przynależności do 

KAEFER możemy być jeszcze silniejsi” - powiedział 

Simon Hudson, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży  

w występującym pod nowym szyldem KAEFER C&D 

LTD. „Naszym atutem jest fachowa wiedza, dzięki 

której pasujemy do modelu biznesowego KAEFER” – 

twierdzi Hudson. C&D posiada na brytyjskim rynku 

wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych  

z energetyką konwencjonalną i atomową,  

wydobyciem gazu i ropy naftowej, przemysłem  

morskim i konstrukcjami typu offshore.  

W połączeniu z możliwościami i umiejętnościami 

międzynarodowych ekspertów z Działu Badań  

i Rozwoju KAEFER, C&D będzie miało teraz pełen  

dostęp do zasobów wiedzy z różnych dziedzin. Może 

również liczyć na zasoby niezbędne do realizacji 

największych projektów w najbliższych latach. 

Działanie pod szyldem KAEFER C&D „zarówno  

umacnia naszą pozycję, jak również otwiera przed 

nami nowe możliwości. Bez wątpienia jest to dobry 

kierunek na przyszłość” – wyjaśnia Hudson.

Studenci z różnych krajów podczas badań na Uniwersytecie Jacobsa

Poprzednie logo C&D
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lIDerzy sPołecznej 
oDPowIeDzIalnoścI  
BIznesU
ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  Poprzez coroczną realizację licznych 
projektów i przedsięwzięć KAEFER ukazuje swoje zaangażowanie w ramach Odpowiedzialności Kor-
poracyjnej i Zrównoważonego Rozwoju

Życie w zgodzie z przyjętym nastawieniem, 
mówiącym o zrównoważeniu swoich działań 

oznacza, że wszyscy pracownicy powinni 
pracować, myśleć i działać w sposób 
zrównoważony.” Ten cel leży u podstaw filozofii 
pracy Grupy KAEFER. Wyzwanie polegające na 
wprowadzeniu tej dalekosiężnej strategii nie 
należy do najłatwiejszych. Realizacją tego zada-
nia zajmuje się powołany w 2008 roku  

Dział Odpowiedzialności Korporacyjnej  
i Zrównoważonego Rozwoju (CRS) w KAEFER.
 Na jego czele stoi Francisca Gorgodian. Jej 
zespół zajmuje się nie tylko kwestią 
zrównoważonego rozwoju, ale podejmuje także 
szereg inicjatyw na różnych polach, dzieląc się 
swoimi pomysłami z licznymi oddziałami  
KAEFER na całym świecie i czerpiąc z pomysłów 
innych. Będąc na pierwszej linii frontu,  

„
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Pani Gorgodian doskonale wie, że 
odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważony 
rozwój leżą w gestii wszystkich pracowników. 
 Przykładem zaangażowania się firmy w ram-
ach CRS jest sierociniec „Fontanna Miłości”, 
wspierany przez firmę KAEFER. Utworzono go  
w Katlehong na obrzeżach Johannesburga w roku 
2004. Pomaga on miejscowym dzieciom, które są  
w potrzebie, oferuje schronienie sierotom, 
których rodzice zmarli na AIDS, a także niesie 
pomoc dzieciom, które są nosicielami HIV/AIDS. 
KAEFER Thermal oraz inne firmy z Grupy 
pomagają sierocińcowi od chwili jego powstnia.  

     Dodatkowo w RPA, jak podaje Gorgodian,  
„w 2007 roku uruchomiliśmy Program Pomocy 
KAEFER dla Chorych na AIDS – KARP. Około 30% 
naszych pracowników w tym regionie jest 
zarażonych wirusem HIV.” Dzięki temu pro-
gramowi pracownicy KAEFER oraz ich rodziny 
mają dostęp do opieki medycznej oraz szansę 
udziału w programach badawczych i darmowych 
testach dla ochotników. Liczba uczestników jest 
bardzo duża, „na niektórych budowach w RPA 
100% pracowników poddaje się testom.” 
W celu wsparcia działań KARP, KAEFER przeszkolił 
zespół Lokalnych Trenerów, którzy prowadzą 

kampanie informacyjne w ramach programu.  
 Szkoleniem objęte zostały również osoby  
z kierownictwa, kierownicy budów i robót.  
Dzięki temu zdobyli oni wiedzę na temat HIV oraz  
AIDS, sposobu radzenia sobie z tym schorzeniem 
na budowie, wprowadzania polityki KAEFER  
wobec HIV i AIDS oraz organizacji zadań  
i odpowiedzialności na każdym szczeblu. 
   Trudno jest dokładnie oszacować skutek działań  
w ramach KARP, ale dane zawarte w raporcie z 2011 
roku pokazują dobitnie, że „liczba pracowników, 
których testy dały wynik pozytywny, znacząco 
spadła od momentu wprowadzenia programu.”

Zespół zaangażowany w realizację Progra-

mu Pomocy KAEFER dla Chorych na AIDS
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Kolejnym kluczowym projektem realizowanym 
w ramach CRS w Grupie KAEFER jest MovIEE, Pro- 
wadzenie Indyjskich Małych i Średnich  
Przedsiębiorstw w Kierunku Poprawy Wydajności 
Energetycznej. 

Projekt realizowany jest przy współpracy  
z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH, działającego  
w imieniu Ministerstwa Federacji Niemieckiej ds. 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) oraz 
firmy Rockwool (dostawcy materiałów izolacyjnych). 
Pani Gorgodian wyjaśnia, że „Celem projektu jest 
pomoc indyjskim małym i średnim przedsię- 
biorstwom w dotarciu do profesjonalnych rozwiązań 
izolacyjnych i poinformowanie ich o korzyściach 
płynących ze zwiększonej efektywności  
energetycznej, dzięki czemu obniżają się  
koszty i zwiększa się świadomość w dziedzinie 
wydajności energetycznej.”

Do tej pory w ramach projektu pilotażowego 
wykonano izolacje w dwóch zakładach produkcyjnych 
w Indiach, działających w przemyśle papierniczym. 

Teraz trzeba pokazać, ile energii udało się 
zaoszczędzić dzięki izolacji wykonanej przez firmę 
KAEFER, a co za tym idzie, zachęcić do dalszych 
tego typu przedsięwzięć. Kolejną korzyścią, na którą 
zwraca uwagę Gorgodian, jest fakt, że dzięki 
położonej izolacji, miejsca o podwyższonej temper-
aturze „stanowią mniejsze ryzyko poparzenia dla 
pracowników.”

Kolejnym przykładem wkładu KAEFER  
w odpowiedzialność korporacyjną jest Kampania 
Oddawania Krwi zorganizowana przez KAEFER Abu 
Dhabi na terenie KAEFER Ruwais. Wzięło w niej 
udział aż 51 pracowników, łącznie z prezesem 
zarządu lokalnej spółki. Do sukcesu kampanii 
przyczynił się Bank Krwi w Abu Dhabi, jak również 
nadzór i kierownictwo budowy, inspektorzy BHP 
oraz wielu innych pracowników. 

Następnym przedsięwzięciem była kampania 
pod hasłem „Woda to Życie” zorganizowana przez 
KAEFER ISOBRASIL jako część obchodów 
Światowego Dnia Ziemi. Kampanię koordynował 
zespół zajmujący się kwestią zrównoważonego  
rozwoju oraz dział marketingu w Brazylii. Jej głównym 
celem było poinformowanie ludności o zaletach 
magazynowania wody. Nadszedł wreszcie wielki 
dzień, 5 czerwca. Grupa 200 osób złożona z gości  
i pracowników wzięła udział w dyskusjach i prezen-
tacjach zorganizowanych w różnych oddziałach 

KAEFER ISOBRASIL. 
Żadna z powyższych akcji nie mogłaby się 

odbyć, gdyby nie zaangażowanie naszych  
pracowników na całym świecie. „Mamy w Grupie 
KAEFER sieć osób zaangażowanych 
 w zrównoważony rozwój, których nazywamy Mis-
trzami Zrównoważonego Rozwoju. W chwili obecnej 
38 mistrzów działa jako osoby kontaktowe,  
których zadaniem jest realizacja projektów  
i szerzenie idei zrównoważonego biznesu  
w KAEFER. Mistrzowie działają w różnych dziedzi-
nach, są wśród nich inżynierowie, specjaliści  
BHP, kierownicy i osoby z nadzoru. Komunikują się 
oni – na tyle, na ile to możliwe – za pomocą sieci 
internetowej. W ten właśnie sposób, jak również po-
przez wymianę pomysłów i doświadczeń, rodzą się 
najlepsze praktyki i zasady działania” – tłumaczy 
Francisca Gorgodian.

To właśnie ci ludzie wraz z zespołem tworzącym 
dział CRS w siedzibie głównej, ponoszą 
odpowiedzialność za tworzenie bardziej 
zrównoważonych i wydajnych miejsc pracy we 
wszystkich lokalizacjach Grupy KAEFER na całym 
świecie.

MovIEE: 
Prowadzenie Indyjskich Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw  
w Kierunku Poprawy Wydajności 
Energetycznej

mIstrzowIe csr
I zrównoważonego rozwojU 
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Dzień Troski na farmie w okolicach Bremy

W SKRÓCIE

FIRMOWY WOLONTARIAT  Wiele osób zgłosiło 
się do pomocy na małej farmie, choć kosztowało 
ich to dużo ciężkiej pracy Jest taki dzień w roku, 
kiedy pracownicy KAEFER wychodzą zza biurek 
w Bremie i w ramach wolontariatu biorą udział  
w Dniu Troski, inicjatywie wspierającej lokalną 
społeczność. W sierpniu 2011 roku ok. 80 pra-
cowników wzięło udział w szóstej edycji Dnia 
Troski na terenie Streichelzoo Wilder Westen, 
farmy w dzielnicy Bremy – Gröpelingen. Praco- 
wnicy ze wszystkich działów zajęli się realizacją 
dziesięciu różnych projektów, z młotkami, szczo-
tkami, piłami i łopatami w dłoniach.  
Peru – kolejny krok w Ameryce Południowej  
 Ochotnicy pomogli w budowie nowego,  
wodnego placu zabaw dla dzieci, zadaszonej  
werandy chroniącej przed deszczem, dwóch 
nowych miejsc do rozpalenia ogniska, oraz drew-
nianego konia, który ma służyć jako pomoc dla 
młodych adeptów jeździectwa. Wymieniono, 
przemalowano lub odnowiono wiele metrów 
kwadratowych drewnianych bali, zniszczonych 
przez deszcz i słońce, jak również postawiono 
kilka metrów nowego płotu, dwa „hotele dla  
owadów”, oraz wygodne żłoby dla ośmiu  
kucyków, żyjących na farmie. 
 Nie sprawdziła się bardzo ponura prognoza 
pogody i wszyscy ciężko pracujący ochotnicy 
otrzymali w nagrodę niezliczoną ilość promieni 

słonecznych. Pokropiło tylko około piątej po 
południu, kiedy wszystkie projekty były już na 
ukończeniu, a zespoły zaczęły zasłużony  
weekend. 
 Zarówno dzieci, jak i pracownicy farmy byli 
zaskoczeni efektem pracy KAEFER w tym 
wyjątkowym dniu – Dniu Troski 2011. Możecie 
dowiedzieć się więcej, wchodząc na stronę  
www.wilderwesten-bremen.de, którą pomogła 
stworzyć firma KAEFER.

Bezpieczeństwo nie zna 
granic

PEŁEN SUKCES  Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze, niezależnie od lokalizacji  
Nowa Kaledonia leżąca na jednym z archipe-
lagów południowego Pacyfiku ok. 1500 km od 
wybrzeża Australii, była świadkiem wielkiego 
sukcesu. 
 Pracownicy KAEFER na budowie  
Koniambo Nickel SAS otrzymali nagrody  
w dziedzinie BHP w kwietniu i sierpniu 2011 
roku, a także nagrodę dla Wykonawcy 
Miesiąca. W trakcie wykonywania zadań,  
w których firma KAEFER odpowiadała za 
rusztowania, pracownicy mogli nauczyć się, 
czym jest właściwe przywództwo oraz 
dowiedzieć się więcej na temat BHP. Ten 
świetny wynik jest symbolem odpowiedniego 
zarządzania bezpieczeństwem i właściwej 
komunikacji na budowie. Powyższy przykład 
potwierdza tezę, że bezpieczeństwo nie zna 
granic. 

Bohaterowie życia  
codziennego z firmy 
KAEFER

POZYTYWNE EMOCJE PŁYNĄCE Z GRY  
W PIŁKĘ  Oddaleni o tysiące mil pracownicy 
pomogli w zrealizowaniu akcji społecznej 
dzięki piłce nożnej Pracownicy KAEFER wzięli 
udział w lokalnym turnieju piłki nożnej w Bre-
mie. Efekt tego przedsięwzięcia był widoczny 
w RPA, co dowodzi, że piłka nożna  
jest dziedziną sportu o wymiarze 
międzynarodowym. Jest to zgodne  
z przesłaniem firmy – „Wspólny duch, lokalna 
różnorodność.”
 Współpraca międzynarodowa była mo-
tywem przewodnim turnieju, w którym pra-
cownicy Grupy KAEFER grali z byłymi  
graczami zespołu z Bundesligi, Werderu  
Brema, oraz byłymi reprezentantami  
Niemiec. Tym samym udało się uzbierać fun-
dusze pozwalające członkom piłkarskiej 
drużyny juniorów z Bremy, Union 60, wziąć 
udział w projekcie społecznym realizowanym  
w Durbanie w RPA. 
 W tym afrykańskim kraju ujawniło się 
wielu bohaterów życia codziennego, którzy 
byli członkami zespołu KAEFER. Wykorzysta-
li oni dzień wolny od pracy, aby pomóc  
zawodnikom z Union 60 w odnowieniu  
lokalnego centrum sportu Isithumba w Dur-
banie. W wieńczącym wysiłki meczu piłki 
nożnej, który oglądało 200 widzów, zawod-
nicy Union 60 pokonali swoich 
współpracowników z KAEFER 2:0.

Członek GEC, Jörn M. Fetköter, przekazuje tablicę z wygrawerowanym adresem strony inter-

netowej, którą na potrzeby farmy pomogła stworzyć firma KAEFER
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„POPRAWA” I „ŚWIADOMOŚĆ” TO 
NAJCZĘŚCIEJ POWTARZANE SŁOWA 
W ROKU BHP – 2012
KROK DO PRZODU  BHP zawsze stanowiło priorytet dla Grupy KAEFER. W 2012 roku poświęcimy mu jeszcze więcej uwagi

Pewność, że tysiące pracowników pracujących 
na licznych projektach spełnia bardzo  

wysokie normy bezpieczeństwa, może być 
złożonym zadaniem. Jest to jeszcze trudniejsze, 
gdy są oni rozsiani po wszystkich zakątkach 
świata.
 Od dziesięcioleci kwestia bezpieczeństwa 
przyczyniała się do sukcesów odnoszonych przez 

firmę KAEFER. Jednak w tym przypadku nie  
wolno spocząć na laurach. W celu zwiększenia 
świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, jak 
również przestrzegania przepisów BHP w całej 
Grupie, w firmie KAEFER postanowiono, że  
w 2012 roku będzie promowana pierwsza z jej 
czterech zasad: „Troszczymy się o pracowników, 
o ich zdrowie i bezpieczeństwo”. Co to jednak 

Pracownicy budowlani w Nowym Jorku 

siedzący na belce podczas przerwy  

obiadowej, © Bettmann/CORBIS
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znaczy i czego pracownicy będą mogli się 
spodziewać w roku 2012, który określono rokiem 
BHP?
 Phillipa Recchia, nowa Dyrektor Korpora-
cyjna ds. Zdrowia i BHP, jest najbardziej 
odpowiednią osobą, która może powiedzieć, 
czego tak naprawdę możemy się spodziewać  
w roku 2012. „Uzgodniliśmy już cztery tematy 
(oszacowanie ryzyka, szkolenia, praca na 
wysokościach oraz prace manualne), na których 
chcemy się skupić. A wybór piątego tematu 
zostawiamy spółkom lokalnym” – mówi Recchia.

„Nadrzędnym celem całej kampanii jest 
zwiększenie świadomości przepisów BHP  
w Grupie KAEFER i dalsze poprawienie kwestii 
bezpieczeństwa w firmie” – dodaje Dyrektor Rec-
chia. Jak twierdzi, „wskaźniki bezpieczeństwa  
w KAEFER są co prawda bardzo korzystne, ale 
zawsze można coś poprawić.”

Co prawda na przestrzeni lat bardzo dużo 
wysiłku włożono w prace nad poprawą BHP, ale 
słowami pojawiającymi się najczęściej są „po-
prawa” i „świadomość”. Nasuwa się zatem  
pytanie: jak można jeszcze bardziej poprawić 

przestrzeganie i świadomość przepisów 
bezpieczeństwa pracy w KAEFER? I jak możemy 
wprowadzić w życie jedną z naszych podsta-
wowych zasad, mówiącą o dbaniu o pracowników, 
o ich zdrowie i bezpieczeństwo?

Wymienione wyżej cztery tematy do dys-
kusji oraz dodatkowe zagadnienie, które w 2012 
roku wybiorą lokalne spółki, będą połączone  
z różnymi imprezami i wydarzeniami. Ich ostate-
czny cel to zwiększenie świadomości przestrze-
gania przepisów BHP i promowanie  
bezpiecznego środowiska pracy. Jednym  
ze sposobów, w jaki KAEFER chce tego  
dokonać, jest odwołanie się do ludzkiej  
wyobraźni. „Chcemy wprowadzić coś nowego, coś 
innego, coś, co spodoba się każdemu,  
niezależnie od jego narodowości, kultury, czy 
wykonywanej pracy” – ujawnia Recchia. Coś in-
nego? „Co prawda bezpieczeństwo to poważna 
sprawa, ale chcemy od czasu do czasu zrobić coś 
z poczuciem humoru, tak, żeby nieraz trudne  
w przekazie kwestie BHP przedstawić w nieco 
bardziej pozytywny i mniej agresywny sposób.” 
Jeśli już teraz chcecie się dowiedzieć, co dokładnie 
planujemy, przygotujcie się na spore niespodzian-
ki! Nasz mały sekret odkryjemy w roku 2012! 

Dodatkowo przez cały rok w każdej spółce 
należącej do Grupy KAEFER trwać będzie konkurs 
związany z kwestiami bezpieczeństwa. Jego 
celem jest utwierdzenie wszystkich w przekona-
niu, że choć bezpieczeństwo to sprawa indywidu-
alna, to z drugiej strony zależy ono od pracy 

całego zespołu.
Kolektywne znaczenie bezpieczeństwa po-

jawia się w przesłaniu Dyrektor Recchii: „Nie 
wolno przejść obojętnie obok niebezpiecznej 
sytuacji.” Co prawda brzmi to dosyć prosto, ale 
uważanie nie tylko na siebie, lecz także na swoich 
kolegów po fachu, może pomóc w uniknięciu nie-
potrzebnych kontuzji lub wypadków. Będzie to 
jedno z kluczowych haseł promowanych w 2012 
roku. Powodzenie kampanii zależeć będzie jednak 
od entuzjastycznego wsparcia i zaangażowania 
ze strony tysięcy pracowników firmy KAEFER na 
całym świecie. 

Na tym jednak nie koniec. Dyrektor Recchia 
zauważa, że chociaż to rok 2012 jest rokiem BHP 
i kończy się wraz z dniem 31 grudnia, to tak 
naprawdę dalsza praca będzie wykonywana  
w 2013 roku i w kolejnych latach. „Chcemy być 
lepsi z roku na rok, a naszym celem nadrzędnym 
jest zero wypadków i zero zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych.” 

Dobór właściwego sprzętu jest  

w dzisiejszych czasach nieodzownym 

elementem środowiska pracy

„oddałbym całą moją sławę za 
szklaneczkę piwa i poczucie 

bezpieczeństwa.“
William Shakespeare, Angielski poeta, dramaturg,  

aktor i dyrektor teatralny
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Sukces pilotażowej akcji z użyciem Karty Analizy Ryzyka 

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU  
PRACY Pilotażowy projekt pokazał, że 
uzupełnienie karty bezpieczeństwa może 
prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa  
w miejscu pracy Cel jaki przyświeca działowi BHP 
i Zarządzania Jakością (DSQ) w KAEFER Niemcy, 
jest prosty. Zdaniem pracowników DSQ jest nim 
„uwrażliwienie pracowników na rozpoznawanie  
i analizowanie zagrożeń w miejscu pracy i w trak-
cie wykonywania zadań w celu zmniejszenia  
liczby wypadków przy pracy.”
 Aby wprowadzić ten cel w życie, KAEFER 
zastosował w Niemczech Kartę Analizy Ryzyka, 
uruchamiając w ten sposób pilotażowy projekt na 
obiekcie stoczni Stralsund. Teraz zanim praca na 
budowa się rozpocznie, należy najpierw wykonać 
dogłębną „analizę zadań.”
 Załoga pracująca przy realizacji projektu 
Stralsund zapoznała się najpierw z prezentacją 
mówiącą o tym, jak należy wykonać analizę ryzy-

ka, a następnie dowiedziała się, jak wypełniać 
Kartę Analizy Ryzyka. Formularz składający się  
z różnych trafnych pytań powinien pomóc  
w upewnieniu się, czy całość prac jest właściwie 
przemyślana, ryzyko zostało zidentyfikowane, 
sprawdzono sprzęt i urządzenia i czy wiadomo, 
jakich przepisów należy przestrzegać oraz że 
pracownicy są czujni i nie wpadają w rutynę.
Pilotażowy projekt Stralsund był realizowany od 
początku 2010 roku do rozpoczęcia roku 2011. 
Zdaniem DSQ w wyniku projektu „zredukowano 
liczbę wypadków o 60%”, zwiększono świadomość 
o przestrzeganiu przepisów BHP wśród  
pracowników oraz zyskano akceptację Karty 
Analizy Ryzyka”. Sukcesem projektu Stralsund 
jest zarówno wprowadzenie tego rozwiązania  
w innych oddziałach KAEFER w Niemczech, jak  
i uznanie, jakie zdobył on w oczach klientów firmy.

Nagroda za jakość  
i bezpieczeństwo dla KAEFER 
Termoizola

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  Wspólne 
przedsięwzięcie spółek KAEFER z Francji  
i Litwy zostało nagrodzone za rekordowy wynik 
BHP KAEFER Termoizola to średniej wielkości 
spółka KAEFER działająca na terenie Litwy,  
z oddziałem na Łotwie. W 2011 roku firma mogła 
poszczycić się otrzymaniem certyfikatu MASE 
(Manuel d‘Amélioration Sécurité des Enterprises, 
czyli Przewodnik po Przepisach BHP dla 
Przedsiębiorstw), co jest potwierdzeniem  
stosowania odpowiednich przepisów BHP  
i wysokiej jakości.
 KAEFER Termoizola wykonuje dużą ilość 
zleceń dla francuskiego KAEFER WANNER. W celu 
poprawienia jakości swojej pracy i umocnienia swej 
wiarygodności w oczach klientów, KAEFER  
Termoizola postarała się o otrzymanie MASE.
 MASE to związek działający w branży 
przemysłowej, którego celem jest promowanie  
i polepszanie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony 
środowiska wśród firm, które do niego należą. 
Dokonuje on audytów i ustala nowe standardy  
z zakresu BHP, których powinny przestrzegać 
przedsiębiorstwa. Co ważne, otrzymanie certy-
fikatu jest obowiązkowe do rozpoczęcia prac na 
terenie zakładów chemicznych we Francji i jest on 
przyznawany tylko tym firmom, które spełniają 
najwyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
pracy. 
 „Otrzymanie certyfikatu otwiera firmie 

KAEFER Termoizola nowe  
możliwości działania we Francji” – 
mówi Prezes firmy, Eugenijus  
Slizys. „Poprawi też procedury 
dotyczące BHP i środowiska w naszej 
firmie” – dodaje.

Ulotka chwaląca pracowników KAEFER 

za wysiłek włożony w stworzenie  

bezpiecznego środowiska pracy

Dzięki Karcie Analizy Ry-

zyka ludzie są bardziej 

świadomi zagrożeń 

czyhających na budowie 
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Głównym przesłaniem strategicznym Grupy 
KAEFER jest promowanie zdrowia swoich 

pracowników. Po krótce, jeśli mamy zdrowych 
pracowników, to będą oni bardziej zadowoleni,  
a ich wydajność w pracy będzie większa. 
 W KAEFER zrobiono już dużo w tym  
kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię zdrowia  
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na przykład 
najważniejszym zaleceniem jest wyposażenie 
pracowników w odpowiedni sprzęt oraz 
szczegółowe instrukcje właściwego postępowania 
z niebezpiecznymi materiałami. Chociaż te 
rozwiązania są zawsze mile widziane, to czy 
przygotowują nas na wyzwania czekające w XXI 
wieku? 
 W obliczu zmian demograficznych oraz os-
tatnich zmian w prawie pracy określających za-
sady przejścia na emeryturę staje się jasne, że 
powyższe rozwiązania nie są wystarczające, 
biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo 
w wieku produkcyjnym. Musimy nieco zmienić 
swój sposób myślenia. 

Bieżące wyzwania
 Kilka faktów pomoże nam przybliżyć 
 stojące przed nami wyzwanie. Średni wiek,  
w jakim Niemcy przechodzą na emeryturę to 63 
lata, ale – zgodnie z nowymi przepisami 
ustalającymi moment przejścia na emeryturę 
między 65 a 67 rokiem życia – ten stan się 
zmieni. Co więcej nie ma już możliwości przejścia 
na częściową emeryturę, która ułatwiała proces 
całkowitego zakończenia pracy osobom 
zbliżającym się do wieku emerytalnego. Kiedy 
spojrzymy na całą strukturę wiekową populacji, 
liczba osób uznawanych za „zaawansowane  
wiekowo” proporcjonalnie wzrasta. W wielu 
oddziałach KAEFER, np. w Niemczech, za cztery 
lata 70% pracowników będzie miało ponad 45 lat,  
a średnia wieku niedługo wyniesie więcej  
niż 50.
 Dział HR w Niemczech (DHR) zmierzył się  
z tymi cyframi i przedyskutował możliwe 
rozwiązania, zarówno z zarządem KAEFER, jak  
i z członkami Rady Nadzorczej. Podczas tych  
rozmów okazało się, że istniejące środki  

zaradcze, takie jak program promocji zdrowia, 
który zachęca do rzucenia palenia i spożywania 
zdrowych posiłków w firmowej stołówce, nie są 
wystarczające. Wyzwanie, związane ze starzejącą 
się kadrą, wymaga dużo więcej wysiłku. Trzeba 
zatem podjąć liczne nowe inicjatywy i wybrać te 
najlepsze z punktu widzenia Grupy KAEFER.  
„Zmniejszenie szans na zdobycie zatrudnienia  
nie spada z nieba i można temu zjawisku 
przeciwdziałać” – mówi Ralf König, Dyrektor 
Działu HR w Niemczech. Sytuację tę można 

zobaczyć na poniższym wykresie. 
 Zespół projektowy pracuje nad tą kwestią 
od lipca 2011 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że krótkowzroczne rozwiązania w przypadku tak 
istotnego tematu, jakim jest starzenie się  
kadry, są niewystarczające. Oznacza to, że 
najważniejszym czynnikiem determinującym 
powodzenie w opracowaniu i wdrożeniu 
przyszłych rozwiązań promujących zdrowy styl 
życia, jest jego długotrwałość i zrównoważenie.

zarząDzanIe śwIaDczenIamI 
zDrowotnymI w czasacH 
zmIenIającycH sIĘ warUnKów 
DemografIcznycH
STARZEJĄCA SIĘ KADRA  Uśredniając, pracownicy w Europie starzeją się, co prowadzi do trudnego pytania: jak znaleźć sposób 
na utrzymanie pracowników w dobrej kondycji i jak zadbać o ich zdrowie?

Polepszenie zdolności do pracy dzięki interwencji

Promowanie zdrowego stylu życia,

ergonomiczne środki zaradcze,

przywództwo

Wyłącznie promowanie 

zdrowego stylu życia
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aKaDemIa Kaefer – IDealne 
rozwIązanIe w teorII I w PraKtyce
SZUKANIE PRZYSZŁYCH GWIAZD Misją Akademii KAEFER jest poszukiwanie utalentowanych ludzi i udzielenie wsparcia przyszłym najlepszym 
menadżerom

W jaki sposób możemy podnosić umiejętności 
naszych pracowników i przygotować ich na 

wyzwania, które niesie przyszłość? Czy możemy 
sprawić, żeby mogli się rozwijać tak 

jak rozwija się cała firma?  
Za pomocą jakich metod 

możemy skutecznie 
przygotować ich do radzenia 

sobie z przyszłymi  
zadaniami realizowanymi  
w zmieniającym się  
świecie biznesu?
Zgodnie ze strategią roz-
woju i misją KAEFER, 

mówiącą o „dostarczaniu 
najbardziej profesjonalnych, kom-

pleksowych rozwiązań izolacyjnych”, 
strategia HR ma na celu za-

pewnienie stałego rozwoju 
wykwalifikowanych pra-

cowników i menadżerów 
najwyższego szczebla. Równocześnie 

z jednej strony należy zwiększyć świadomość 
lokalnych uwarunkowań w naszych 
międzynarodowych działaniach, z drugiej jednak 
łączyć poszczególne spółki z Grupy KAEFER 
działające lokalnie.
W tym obszarze Akademia KAEFER może wiele 
zdziałać. Jej zadaniem jest organizacja najwyższej 
jakości szkoleń dla kierowników projektów oraz 
przyszłych liderów w firmie.
 Kiedy powstawała Akademia, ważnym kro-
kiem okazał się dobór właściwych partnerów  
i opracowanie prostego, ale jednocześnie  
skutecznego programu szkoleniowego. Jednym  
z najważniejszych kryteriów doboru  
odpowiedniej instytucji do współtworzenia pro-
gramu Rozwoju i Wsparcia Liderów, było  
jej zaangażowanie w długoterminową  
współpracę z średniej wielkości 
przedsiębiorstwem, takim jak KAEFER. Istotne 
było również udokumentowane doświadczenie na 
arenie międzynarodowej, czy też programy szko-
leniowe opracowane na potrzeby poszczególnych 
firm. Dzięki tej selekcji wybór padł na Szkołę Biz-
nesu Henley i Coverdale, która zorganizowała 
szkolenia dla liderów, oraz Akademię Metier/Tiba 
specjalizującą się w zarządzaniu projektami. Mija 
4 rok udanej współpracy.

 „Nasz niewielki zespół działa tak samo pro-
fesjonalnie, jak większe organizacje” – mówi Re-
inhild Heider, Dyrektor Korporacyjny ds. HR, 
odnosząc się do Akademii KAEFER.
 Mówiąc o „większych organizacjach” ma  
ona na myśli takie firmy, jak Lufthansa, Ernst & 
Young, Rio Tinto czy Deutsche Bank. Dlaczego 
porównuje się właśnie do tych przedsiębiorstw? 
Uzasadnienia dostarczyła Europejska Fundacja 
dla Rozwoju Kadry Zarządzającej w ramach 
przyznanej w 2011 roku nagrody za wybitne 
osiągnięcia. Do konkursu stają zespoły opisujące 
studia przypadków tworzone przez najlepsze 
przedsiębiorstwa na świecie, a ich tematem jest 
„efektywne i przynoszące rezultaty spojrzenie na 
kwestię przywództwa i rozwoju.” KAEFER znalazł 
się w sekcji Najlepsze Studium Przypadku, 
opisując „efektywne szkolenia w średniej 
wielkości przedsiębiorstwach świadczących 
usługi na rynkach międzynarodowych.” Jedną  
z autorek studium była Reinhild Heider.
 „Kiedy opisywaliśmy studium, musieliśmy się 
zagłębić w szczegóły naszych programów roz-
woju umiejętności i bardzo nas cieszy, że Europe-
jska Fundacja dla Rozwoju Kadry Zarządzającej 
rozumie ideę, która przyświecała utworzeniu 
naszej Akademii.” – mówi Heider. Wraz ze zro-
zumieniem przyszło też uznanie. „Powiedziano 
nam, że tego typu akademie są zwykle tylko  
w dużych, międzynarodowych firmach” – dodaje  
z satysfakcją.
 
Odpowiednie kwalifikacje 

Rok 2007 zaczęliśmy od kursu, który miał na 
celu rozwój utalentowanych pracowników. Kurs 
ten znany jako „Program dla Młodych Liderów” 
(JLP), wkrótce został rozwinięty o: AMP (Program 
dla Kierownictwa Średniego Szczebla), EDP (Pro-
gram dla Kierownictwa Wyższego Szczebla) oraz 
TMP (Program dla Kadry Zarządzającej). Do tego 
należy dodać KITE (Międzynarodowe Szkolenie 
KAEFER dla Inżynierów), szkolenia dla sektora 
LNG oraz PMQ (Program dla Kierowników Projek-
tów).

Powyższe programy łączy fakt, że zostały 
one stworzone specjalnie pod wymagania 
przemysłu, gdzie zarówno świetne zarządzanie 
projektami, jak i zdolności przywódcze, są niez-
miernie istotne. We wszystkich tych programach 
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uczestniczą ambitni ludzie, którzy wybrali karierę 
na pierwszej linii frontu technologii przemysłowej 
i chcą wziąć na siebie odpowiedzialność, stosując 
wartości KAEFER w praktyce. Na koniec należy 
dodać, że programy realizowane przez Akademię 
KAEFER pomagają spełniać najwyższe wymaga-
nia, nie tylko poprzez wdrażanie strategii KAEFER, 
ale również przekazując misję i wizję firmy na 
całym świecie.

Najmłodszym dzieckiem Akademii jest Pro-
gram dla Kierownictwa Średniego Szczebla 
(AMP). „Jest on przeznaczony dla kierowników ze 
stażem pracy między 8 a 15 lat, w jego skład 
wchodzi maksymalnie 16 uczestników  
i zbudowany jest z czterech seminariów 
odbywających się w ciągu jednego roku” – mówi 
Heider.

Zarządzanie projektami na wysokim 
poziomie

Program AMP to jednak coś więcej niż tylko 
zgłębianie kwestii biznesowych. Uczestnictwo  
w nim wieńczy przygotowanie projektów  

o tematyce biznesowej, które są powiązane  
z tematami poruszanymi w innych programach 
szkoleniowych dla kadry kierowniczej realizowa-
nych przez Akademię KAEFER. Niektóre z te-
gorocznych tematów AMP, które przywołuje  
Reinhold Heider, to „redukowanie odpadów”, 
„matryca umiejętności” czy „dostęp po linie”. 
Podkreśla, że zostały one wybrane, ponieważ 
odnoszą się do optymalizacji procesów produk-
cyjnych i oszczędności budżetu, a co za tym idzie 
przynoszą bezpośredni zwrot z inwestycji  
w Akademii KAEFER. Projekty skupiają się na 
wszystkim, co może zaoferować Akademia,  
a kiedy połączymy je w jedną całość, stają się one 
oknem na świat przemysłu pełnego nowych 
wyzwań. 

Jednym z nich jest postępująca globalizacja 
oraz rozwój organizacyjny KAEFER, w efekcie 
których projekty są coraz większe i coraz bardziej 
złożone. Nieodzownym elementem sukcesu 
KAEFER stało się zarządzanie projektami na 
bardzo wysokim poziomie. Program PMQ spełnia 
potrzeby KAEFER polegające na zastosowaniu 

najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami, 
począwszy od przygotowania, poprzez  
planowanie, aż po ukończenie prac. W programie 
bierze obecnie udział 230 osób zaangażowanych  
w realizację projektów z 13 spółek KAEFER. 

Zwrot nakładów poniesionych na rzecz 
Akademii KAEFER jest uzależniony od wdrożenia 
w codziennym życiu tego, czego nauczyli się  
uczestnicy programów. Dotyczy to nowego 
sposobu myślenia o przywództwie, a także  
realizacji projektów zgodnie z cyklem życia pro-
jektu opracowanego przez KAEFER. „Trudno jest  
realnie zmierzyć efekty” – przyznaje Heider, ale 
jest pewna, że zwrot poniesionych nakładów 
będzie widoczny w lepszym wyniku finansowym 
projektów, lepszej komunikacji między spółkami  
w Grupie, dzieleniu się najlepszymi praktykami 
czy też zwiększonej motywacji i silnemu przy-
wództwu, które absolwenci KAEFER przeniosą na 
grunt swych codziennych obowiązków zawo-
dowych.

A to przecież nie koniec…

Uczestnicy Programu dla Kierownictwa 

Średniego Szczebla (AMP) w 2011 roku
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MISTRZOWIE IZOLACJI  Najlepsi adepci sztuki 
izolacyjnej we Francji uczestniczą w corocznym 
konkursie, a jego zwycięzca wejdzie do turnieju 
na skalę europejską Oto oni: na rękach rękawice 
ochronne, na głowie kaski i okulary – odpowied-
ni strój do pracy z pianką poliuretanową, wełną 
mineralną oraz PVC. Między innymi z tymi właśnie 
materiałami musieli sobie poradzić trzej uczest-
nicy z KAEFER WANNER, walczący o tytuł „Naj-
lepszego Adepta Sztuki Izolacji Przemysłowych 
we Francji” w Lyonie. Konkurs został zorganizo-
wany między 16 a 17 listopada 2011 roku przez 
Państwowy Związek Firm Izolacyjnych (Syndicat 
National de l’Isolation). Przedstawiciele KAEFER 
WANNER są wybierani spośród zwycięzców do-
rocznego konkursu wewnętrznego, Concours 
Calo, który odbywa się nieprzerwanie od 2006 
roku. Zwycięzca konkursu w Lyonie będzie 
reprezentował Francję na Mistrzostwach Europy 
organizowanych przez FESI w Berlinie w lutym 
2012 roku.

Przyszli mistrzowie izolacji przemysłowych

Pracownicy KAEFER WANNER walczą o możliwość uczestnictwa w Mistrzostwach Europy w Dziedzinie Izolacji 

Przemysłowych

Stefan Krieger w podwójnej roli

PARTNERSKIE INSTYTUCJE EDUKACYJNE  
Odbywanie praktyk może być nużące, ale wraz  
z ukończeniem kursu młodzi ludzie stają u bram 
kariery Stefan Krieger dołączył do KAEFER Con-
struction z siedzibą we Frankfurcie w charak-
terze praktykanta we wrześniu 2008 roku. Po 
zdobyciu tytułu licencjata z budownictwa na 
Uniwersytecie 21 w Buxtehude niedaleko Ham-
burga w północnych Niemczech, rozpoczął pracę 
dla firmy KAEFER na cały etat we wrześniu 2011 
roku. W czasie burzliwej dyskusji nad kwestią 
edukacji, tym, co przekonało 22 letniego Kriegera 
do udziału w programie jest możliwość zdobycia 
„podwójnego dyplomu”. Odbył on kurs będący 
połączeniem teorii i praktyki.

K-WERT: Jak działa system podwójnego dyplomu?
Krieger: Każdy semester trwa sześć miesięcy, 
a student spędza trzy z nich w KAEFER oraz trzy 
na uniwersytecie. Innymi słowy, w trakcie 
trwającego trzy lata programu, połowę czasu 
spędza się w przyszłym miejscu pracy.
K-WERT: W takim razie jakie korzyści płyną 
z tego dla firmy KAEFER?
Krieger: Cóż, korzyścią dla KAEFER jest fakt, że 
student uczy się konkretnych rozwiązań i odgrywa 

istotną rolę w firmie od samego początku swojej 
kariery. 
K-WERT: Jaki zatem ma Pan teraz cel?
Krieger: Chciałbym zostać kierownikiem 
projektu.
K-WERT: Czy chciałby Pan zostać specjalistą 
w jakiejś dziedzinie?
Krieger: Interesują mnie drzwi.
K-WERT: Drzwi?
Krieger: Tak. Pełnią bardzo ważną funkcję 
wykończenia wnętrz, nie tylko z powodu swojej 
funkcjonalności czy wyglądu, ale również z uwagi 
na ochronę przeciwpożarową. A skoro specjal-
istów od drzwi jest niewielu, myślę że dla roz-
woju mojej kariery korzystnym byłoby pójście 
właśnie w tę stronę.
K-WERT: Dziękuję za rozmowę.

Z powyższych wypowiedzi wynika, że Stefan Krie-
ger to młody człowiek, który ma ciekawy pomysł 
na życie, cele i ambicję. Dzięki wytężonej pracy  
i poświęceniu udało mu się już dużo osiągnąć. 
Jeżeli będzie tak postępował nadal, udana kariera 
stoi przed nim otworem.

Poszukiwani młodzi, zdolni

PARTNERSKIE INSTYTUCJE EDUKACYJNE Dzięki 
przyjęciu strategii aktywnego poszukiwania  
pracowników, KAEFER Construction GmbH  
dociera do zdolnych ludzi „To wszystko dzięki 
współpracy z instytucjami edukacyjnymi” – mówi 
Ralf König. Dyrektor Działu Kadr w Niemczech 
omawia strategię firmy polegającą na szukaniu  
najlepszych i najbardziej utalentowanych  
pracowników. W praktyce oznacza to współpracę 
KAEFER z różnym instytucjami edukacyjnymi  
w pobliżu oddziałów KAEFER Construction,  
takimi jak Uniwersytet w Bremie, Uniwersytet 21 
w Buxtehude czy Politechniką Rosenheim w Bawa-
rii.
 Strategia ta obejmuje szereg działań  
– od ogłoszeń w gazetkach uniwersyteckich 
oferujących praktyki w KAEFER Construction, po 
uczestnictwo w imprezach takich jak coroczne 
IkoRo, targi przemysłowe w Rosenheim  
w południowej części Niemiec. W trakcie targów 
KAEFER, podobnie jak 60-70 innych firm, może 
nawiązać bezpośredni kontakt ze studentami  
i opowiedzieć im o możliwościach płynących ze 
współpracy. Jeśli ktoś posiada umiejętności 
handlowe i techniczne, może liczyć na zaintereso-
wanie ze strony KAEFER Construction.
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Stoisko firmy KAEFER na targach 

handlowych w Brazylii

TARGI 2012

Specjalistyczne targi handlowe stanowią 
niebywałą okazję do poznawania nowych 

ludzi i budowania pozycji firmy na rynku. „Z tego 
powodu są one tak ważne dla KAEFER” – wyjaśnia 
kierownik projektu z Działu Komunikacji Korpo-
racyjnej. Z pewnością 2011 rok był udany pod 
względem targów i wystaw organizowanych na 
całym świecie, na których Grupa KAEFER mogła 
przedstawić swoje najnowsze produkty i usługi. 
Zdaniem kierownika projektów, z takich targów 
płyną korzyści zarówno dla KAEFER, jak i klientów, 
bo pozwalają one „wyselekcjonowanym  
uczestnikom, wśród których są koledzy po fachu 
i potencjalni klienci, na bezpośredni kontakt  
z najlepszymi dostawcami usług na świecie.”
 W marcu 2011 roku przedstawiciele KAEFER 
odwiedzili Amsterdam, aby obowiązkowo 
uczestniczyć w konferencji Gastech. Zebrało się 
tam 120 członków społeczności skupionej wokół 
przemysłu gazowego, który ma tak duże  
znaczenie dla rozwoju Grupy.
 KAEFER pojawił się także w czerwcu na  
zorganizowanej w Brazylii konferencji Offshore, 
mieszczącej się w samym sercu przemysłu  
naftowego i gazowego, Macaé City. Organiza-

torem był Brazylijski Instytut Gazownictwa  
i Przemysłu Naftowego IBP, który skupił się na 
rozwiązywaniu największych problemów tego 
sektora przemysłu. „Targi Brazil Offshore 
odwiedzają goście, inżynierowie i menadżerowie 
pracujący na platformach wiertniczych” – mówi 
kierownik projektów z Brazylii, komentując 
różnorodność przedstawicieli obecnych na tar-
gach. „Są też tutaj producenci, importerzy, dys-
trybutorzy i dostawcy. Nasz udział można określić 
mianem sporego sukcesu.”
 W czerwcu miały miejsce targi POWER - 
GEN Europe, zorganizowane we włoskim  
Mediolanie. Była to największa konferencja  
w Europie w sektorze produkcji energii  
elektrycznej. „Niezwykła kombinacja konferencji 
i wystawy zarazem, obejmująca tematykę 
produkcji energii elektrycznej, jest milowym 
krokiem w kierunku integracji tradycyjnych  
paliw kopalnych i szybko rozwijających się  
alternatywnych źródeł energii.”
Rok 2012 przyniesie ze sobą nowe imprezy, pod-
czas których KAEFER będzie mógł pokazać to, co 
ma najlepsze, jak również poznać najnowsze 
trendy na rynku i ofertę konkurencji.

targI Kaefer 2011
TARGI Każdego roku przedstawiciele firmy KAEFER uczestniczą w licznych imprezach, dzięki 
którym mogą spotkać się z klientami i przypomnieć im o robiących wrażenie referencjach firmy

21–25 lutego
Bautec, Berlin, Niemcy
Międzynarodowe targi budownictwa  
i technologii budowlanych.
http://www.bautec.com/en/

30 kwietnia–3 maja
Konferencja Technologii Offshore (OTC)
Houston, USA
Największe tego typu wydarzenie  
w branży offshore, na których obecne 
będzie stoisko KAEFER.
again. http://www.otcnet.org

12–14 czerwca
POWER-GEN Europe, Kolonia, Niemcy
Największa konferencja 
i wystawa w Europie, poświęcona 
sektorowi produkcji  
i technologii energii elektrycznej. 
http://www.powergeneu-rope.com/ 
index.html

28–31 sierpnia
ONS 2012, Stavanger, Norwegia
ONS stało się jednym z najważniejszych 
miejsc spotkań dla wszystkich osób 
zaangażowanych w branżę 
energetyczną. Targi pozwalają na  
poznanie inwestycji w branży offshore 
na całym świecie, która w najbliższych 
latach będzie przeżywała swój rozkwit.
http://www.ons.no/

4–7 września
SMM, Hamburg, Niemcy
Międzynarodowa platforma dla 
czołowych firm z branży stoczniowej  
i sprzętu morskiego.
http://smm-hamburg.de/en/

19–22 września
Światowa Konferencja Akustyki  
Izolacji (WIACO), Paryż, Francja
Organizatorami są Europejski Związek 
Przedsiębiorstw Izolacyjnych (FESI),  

brytyjski Krajowy Związek Monterów  
Izolacji (NIA) oraz Państwowy Związek 
Izomerów z Francji (SNI). WIACO 
stanowi forum do dyskusji nad  
najnowszymi osiągnięciami  
i rozwiązaniami w branży izolacyjnej.  
Temat na 2012 rok brzmi: „Izolacje – 
nasz wkład w zrównoważony rozwój.” 
KAEFER jest jednym ze sponsorów  
generalnych imprezy.
http://wiaco-congress.com/en

8–11 października
Gastech, Londyn, Wielka Brytania
Najważniejsze wydarzenie w branży 
gazowej i izolacyjnej na świecie. Z uwagi 
na zainteresowanie, odbywa się  
cyklicznie co 18 miesięcy.
http://www.gastech.co.uk/conference
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Dzięki interesującej pracy na stanowisku 
Dyrektora Korporacyjnego Działu Te-

chnologii i Badań (CTR), Marin Schouten praw-
dopodobnie najlepiej wie, jak dużą rolę pełnią 
innowacje stosowane wewnątrz firmy na całym 
świecie. 
 „Moją rolą jest wspieranie wszystkich spółek  
w Grupie KAEFER” – wyjaśnia Schouten. „Tam, 
gdzie standardowe rozwiązania się nie sprawdzają, 
pomagamy w znalezieniu dla nich alternatywy. 
Pomagamy również w rozwoju nowych te-
chnologii, znajdując tym samym nowe szanse na 
rynku.”
 Z biegiem lat jego dział pomógł w stworzeniu 
wielu produktów typowych dla KAEFER, takich jak 
ultralekkie systemy dźwiękochłonne stosowane 
na statkach, czy sposoby naprawy izolacji dla 
LNG, które pozwalają klientowi na remont bez 
konieczności przerywania procesu produkcyjne-
go. 
 Jedne z najnowszych innowacji to certy-
fikowane rozwiązania z dziedziny ochrony 
przeciwpożarowej do penetracji rurociągów, 
które KAEFER zastosuje w elektrowni atomowej 
w Finlandii, czy też osłona przeciwpożarowa 
opracowana we współpracy z KAEFER WANNER, 
która wytrzymuje cztery godziny w ogniu. 

Czekając na jutro
    Jeśli chodzi o rurociągi, to innowacyjnych 
pomysłów jest o wiele więcej. Ostatnie zadanie 
Schoutena na zlecenie Korporacyjnego Centrum 
Kompetencji Gazu Skroplonego obejmowało 
panele do izolacji próżniowej. Wygląda na to, że 
pozwoli to nam na otwarcie nowego rynku zbytu 
na świecie.
   Dział CTR asystuje również przy projekcie 
obejmującym produkcję ultralekkich paneli 
ściennych dla przemysłu stoczniowego, łączących 
ze sobą wysokiej jakości dźwiękochłonność  
z odpornością na działanie ognia, co zwiększa 
zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort na 
statkach czy platformach typu offshore. 
Powstające właśnie technologie z dziedziny 
zabezpieczeń antykorozyjnych, takie jak stosow-
anie aluminium metodą termicznego natryski-
wania czy folii samoprzylepnej, również leżą  
w polu zainteresowań Schoutena. 
   Pracuje on też nad rozwojem produktu  
o nazwie Aerogel produkowanego  
przez Aspen. Ten innowacyjny produkt  
o świetnych właściwościach izolacyjnych 
znajduje zastosowanie w sektorach LNG 
oraz rurociągach do przesyłu medium  

o wysokiej temperaturze. „Dzięki zastosowaniu 
Aerogelu miejsce potrzebne na położenie izolacji 
może być mniejsze o 60%. 1 cm Aerogelu odpowi-
ada 2,54 cm innych stosowanych materiałów, a do 
tego szybciej się go nakłada.”

Wytrzymałość, krótki serwis
    Arma-Chek to kolejny produkt stosowany 
przez KAEFER, który znajduje zastosowanie  
w branży offshore i przemyśle ciężkim. Ten 
system izolacyjny składa się z płaszcza ochron-
nego bez domieszki metalu i ma wbudowaną 
barierę chroniącą przed wilgocią, co pozwa-
la uniknąć zagrożeń związanych z korozją. 
Jest odporny na morską wodę, olej, działanie 
promieni UV i środków chemicznych, dzięki cze-
mu jego żywotność wzrosła o 40%, a konieczność 
przeprowadzania inspekcji i napraw serwisowych 
zmalała o 60%. 
  Innowacyjne rozwiązania powstają nie  
tylko w Bremie. KAEFER ENERGY z Norwegii 
pomaga we wprowadzeniu na rynek cienkiej taśmy 
ochronnej nowej generacji, co pozwoli klientom na 
wykonywanie prac w bardziej efektywny sposób, 
a w niektórych przypadkach na wykonanie zadań, 
których przedtem wykonać nie mogli. Wyjątkowo 
niska oporność powłoki z PTFE (politetraflu-
oroetylenu) ma swoje zastosowanie np. w przy-
padku prac serwisowych w przemyśle morskim, 
naftowym lub gazowym. Pokrycie nią zakrętek, 
śrub czy zaworów pozwala na skuteczną walkę 
z korozją, dzięki czemu demontaż czy czynności 
serwisowe są prostsze. KAEFER jest pionierem  
w dalszym poszukiwaniu rozwiązań jej zastoso-
wania.
     Na podmorskich odwiertach, gdzie wzrasta 
temperatura, nie zawsze można użyć grubej 
taśmy ochronnej. W wilgotnym środowisku 
większość zwykłych powłok nie toleruje tempe-
ratury powyżej 80-90˚C, która jest typowa  
w tej sytuacji. Dużo bardziej wydajne okazuje się  
za-stosowanie cienkiej taśmy ochronnej. 

Przyszłość cienkiej taśmy
    „Oprócz powłok ochronnych zawierających 
PTFE, KAEFER bada także użycie  
ETFE (etyle-ntetrafluoroetylen), ETCFE (ethlen-
chlorotriflouroetylen), uretanu oraz powłok  
ceramicznych, choć wymagają one całkiem 
nowego podejścia” – mówi kierownik projektu 
z Norwegii. „Cienkie taśmy ochronne są dla nas 
zupełnie nowym produktem i musimy się sporo 
nauczyć. Musieliśmy zmienić proces produkcji, 
przechodząc kolejne stopnie zaawansowania.  

W porównaniu ze zwykłymi powłokami ich użycie

niesie za sobą konieczność znacznie bardziej 
sterylnego miejsca pracy i przestrzegania norm 
jakości oraz dokumentacji.”
     Niemniej jednak nowe powłoki ochronne 
powinny znaleźć rynki zbytu. „Spodziewamy się, 
że cienkie taśmy ochronne znajdą zastosowanie 
na całym świecie. Już dostrzegamy zwiększające 
się zapotrzebowanie na to rozwiązanie w Szwecji, 
Danii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.”

Dobrze wyważone ładunki
Jednak nie wszystkie innowacje rodzą się  

w laboratorium. Nieraz wywodzą się one  
z doświadczeń budowlanych połączonych ze 
zdrowym rozsądkiem. Inżynierowie z KAEFER 
WANNER pracujący na elektrowni atomowej Gol-
fech należącej do koncernu EDF (Électricité de 
France) i położonej w południowo-zachodniej 
części Francji, stworzyli poręczne, kieszonkowe 
urządzenie, nie zaawansowane technicznie, które 

w nUrcIe InnowacjI
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Od super - lekkich paneli ściennych, po zmyślne dźwigi 
– KAEFER z chęcią rozwija i wypróbuje nowinki techniczne

System sandwich ArmaSound składa się  

z Armaflexu, ArmaSound RD 240, ArmaSound bariera E  

i Arma-Chek powłoki R 
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ma znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa  
i wydajność pracy podczas używania dźwigów.

Nosi ono nazwę „sekstant” i powstało  
w oparciu o doświadczenie w podnoszeniu dużych 

ciężarów na budowie. Złe rozmieszczenie ładunku, 
bardzo ostre kąty udźwigu lub niewłaściwe  
umiejscowienie prowadnic stanowią źródło 
zagrożenia w przypadku wielkich dźwigów. 
Zespół realizujący projekt Golfech, przy ścisłej 
współpracy z EDF pracował nad stworzeniem 
narzędzia, które będzie łatwym i praktycznym  
w użyciu punktem odniesienia dla operatorów 
dźwigów na budowie, dzięki któremu będą  
mogli przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa 
zarówno przed, jak i podczas dźwigania. 

Sekstant jest świetnym przykładem na 
gotowość KAEFER do pomocy w tworzeniu – lub 
testowaniu – innowacyjnych rozwiązań. Mając na 
uwadze szereg oryginalnych pomysłów, jest oczy-
wistym, że stawianie na badania, rozwój i prak-
tyczne rozwiązania leży u podstaw sukcesu 
KAEFER. Łatwo zgadnąć, że podwaliną dalszych 
sukcesów firmy będzie poszukiwanie innowacji 
jako rozwiązań dla wyjątkowo trudnych zadań.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ   Podczas 
wizyty w Niemczech naukowcy zajmujący się 
ochroną klimatu odwiedzili siedzibę główną 
KAEFER w Bremie KAEFER stawia nie tylko na 
rozwój w dziedzinie technologii czy realizacji 
projektów, ale także na rozwój osób na 
stanowiskach kierowniczych, tworząc nową 
generację menadżerów dbających  
o środowisko. We wrześniu 2011 roku 
międzynarodowa grupa naukowców odbyła 
podróż po Niemczech w ramach projektu 
wspieranego przez niemieckie Ministerstwo 
Środowiska, odwiedzając instytuty, projekty 
oraz firmy, które promują lub angażują się  
w ochronę klimatu. Zgodnie z planem podróży 
w celu uczestniczenia w prezentacjach, dys-
kusjach i warsztatach odwiedzili oni Bremę,  

w tym firmę KAEFER. 
 Podczas otwartej sesji w siedzibie 
KAEFER między naukowcami a osobami 
reprezentującymi KAEFER wywiązała się żywa 
dyskusja na temat dostępu do sieci energety-
cznych w krajach rozwijających się oraz  
rozwoju paliw alternatywnych. Dodatkowo 
Profesor Karen Smith-Stegen wprowadziła 
wszystkich w temat projektu DESERTEC 
[patrz również s.12]. 
 To przedsięwzięcie służy nie tylko 
podkreśleniu, jak ważnym jest, aby zastanowić 
się nad sprawami bieżącymi, ale także aby 
spojrzeć w przyszłość. Stanowi ono część 
długoterminowej polityki firmy KAEFER,  
która jest jednym ze strażników ochrony 
środowiska naturalnego. 

Naukowcy zajmujący się ochroną klimatu odwiedzili 
KAEFER

Warsztat KAEFER ENERGY

Sekstant – narzędzie w kształcie trójkąta  

z zaokrąglonymi końcami i zagiętymi 

krawędziami – stanowi swego rodzaju szab-

lon pozwalający na optyczne oszacowanie 

kąta udźwigu
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o aUDytacH energetycznycH
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z IZOLACJI  Rolą Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (EiiF) jest informowanie o korzyściach płynących 
z zastosowania izolacji

Wczasach, gdy świat walczy z rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię  

w najbardziej zrównoważony sposób 
i gdy trwają spory o to, które źródło energii 
jest najlepsze, wydajność energetyczna 
zdaje się być zapomnianym „piątym pali-
wem”. Dla wielu firm izolacja, która szybko 
i niedrogo pomaga w zredukowaniu  
zapotrzebowania na energię i ograniczeniu 
szkodliwych emisji, w wielu przypadkach nie 
ma takiego statusu, na jaki zasługuje. 
 Jeszcze trzy lata temu problem ten wynikał 
po części z faktu, że przemysł izolacyjny nie mówił 
jednym, fachowym głosem o korzyściach 
płynących ze stosowania izolacji. Z tego właśnie 
względu 12 czołowych firm specjalizujących się  
w tej dziedzinie, w tym KAEFER, utworzyło 
Europejską Fundację Izolacji Przemysłowych 
(EiiF), w której członek Zarządu Grupy KAEFER 
(GEC), Peter Hoedemaker, pełni funkcję wice-
prezesa.
Jej misją, jak mówi Prezes Fundacji, Andreas  
Gürtler, jest poinformowanie świata biznesu  
o korzyściach ekonomicznych płynących z za-
stosowania wysokiej jakości izolacji zamonto-
wanej przez najlepszych specjalistów. Liczby 
mówiące o zaoszczędzonej energii i redukcji CO2 
są porażające. „Wiemy, że potencjał  
oszczędności energii i redukcji emisji CO2  
w przemyśle jest ogromny. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę dzisiejszy poziom efektywności izolacji, 
można przyjąć, że jesteśmy w stanie obniżyć 
straty ciepła o połowę, czyli ze 150 W na m2 do 
75 W na m2” – mówi Gürtler.

 
 
 

        Pomimo oczywistych korzyści płynących  
z za-stosowania nowoczesnej izolacji, 
pozwalającej na obniżenie kosztów, bariery 
leżące przed realizacją tego typu oszczędności 
wciąż są zaskakująco duże. „Dotarcie do 
właściwych osób decyzyjnych we właściwym cza-
sie jest naprawdę trudne” – wyjaśnia Gürtler. 
„Świadomość istotnych korzyści płynących z za-
stosowania ekonomicznych rozwiązań izola-
cyjnych jest mała.” Kolejnym problemem jest  

fakt, że często osoba odpo-wiedzialna za  
remonty w danym zakładzie nie ma pozwolenia 
na przeznaczenie środków z własnego budżetu 
na izolacje, w efekcie czego zaoszczędzone w ten 
sposób środki znalazłyby się w budżecie innego 
działu. W przemyśle w dalszym ciągu do kwestii 
izolacji podchodzi się z dystansem – dla wielu 
użytkowników jest ona po prostu złem  
koniecznym. 
 „EiiF może pomóc w przełamaniu tych  
barier” – tłumaczy Gürtler. „Neutralna organiza-
cja może działać bardziej efektywnie na polu 
przekazywania informacji i łatwiej docierać do 
wysoko postawionych osób w różnych firmach. 
Dzięki temu można łatwiej przekonać osoby de-
cyzyjne na szczeblu zarządu, co do wartości tego 
typu inwestycji. Możemy też zmienić tor rozmów  
z ceny na jakość i zwrot nakładów finansowych.”
 W bieżącym roku fundacja wykonała milowy 
krok w skutecznym komunikowaniu powyższych 
kwestii. Pierwsi absolwenci programu 
dotyczącego audytów energetycznych  
TIPCHECK skończyli kurs w sierpniu, a wszystkie 
miejsca dla uczestników kolejnego szkolenia są 
już w całości zarezerwowane. „Certyfikat TIP-
CHECK daje gwarancję, że dany inżynier 
zdobędzie odpowiednie kwalifikacje  
i doświadczenie poświadczone przez niezależną 
instytucję.”
 Program odgrywa główną rolę w walce  
o przekonanie klientów co do ważności izolacji  
i przestrzeganie ustalonych standardów lub 

wzorców. „Dzięki akcji TIPCHECK firmy mogą 
zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli firma taka 
jak Stell zastosuje TIPCHECK na jednej ze 
swoich rafinerii i przekona się, że płyną  
z tego duże oszczędności, to na drugi raz 
spyta nie o najtańszą izolację, ale  
o najlepszą.”
 „Mieliśmy niedawno przykład firmy 
KAEFER WANNER, według obliczeń której 
pewne zakłady chemiczne mogły zaoszczędzić 

400 tys. EUR przez samą tylko 
izolację stropu zbiorników do przechowywania 

gorących płynów. Takich magazynów jest bardzo 
dużo w różnego rodzaju zakładach. Naszym 
celem jest przeprowadzenie co najmniej pięciu 
projektów TIPCHECK dla uznanych firm, co 
powinno przynieść całemu programowi  
wymierne rezultaty. Mamy nadzieję, że później 
zlecenia na wykonanie badań będą się cieszyły 
dużym zainteresowaniem.”
 

„Świadomość istotnych korzyści 
płynących z zastosowania ekonomi-

cznych rozwiązań izolacyjnych  
jest mała”

Rolą utworzonego w 2009 roku EiiF jest promowanie 

korzyści płynących z zastosowania izolacji

PORTRET

Andreas Gürtler
jest prezesem i jednocześnie 
współzałożycielem EiiF. Wcześniej 
podejmował inicjatywy charytatywne  
i pracował dla agencji prasowych. Podczas 
studiów pedagogicznych i dziennikarskich 
zdobył swoje pierwsze doświadczenie  
w izolacjach, dorabiając jako dekarz.
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Odporny na wysoką temperaturę
OCHRONA PRZECIWPOżAROWA NA JACHCIE  życie na pokładzie 
luksusowego jachtu to smakowanie prawdziwego bogactwa, a jego 
właściciel może spokojnie odpoczywać, kiedy są w nim zastosowane 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Basen, liczne sypialnie, dobrze zaopatrzona kuchnia, a może nawet  
najnowszy system audio – wszystkie te rzeczy mogą znaleźć się na łodzi 
aspirującej do miana mega-jachtu. Jest jednak jedna rzecz, której nie 
wolno pominąć – ochrona przeciwpożarowa. „Na wszystkich łodziach  
i statkach o wadze powyżej 500 ton mają zastosowanie międzynarodowe 
przepisy bezpieczeństwa,” – mówi Jürgen Reuter, Dyrektor Projektow-
ania i Rozwoju Produktów przy KAEFER Schiffsausbau GmbH. „Ochrona 
przeciwpożarowa musi być zastosowana w określonych miejscach, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia z jednego pomieszczenia do  

drugiego. Jednym z naszych najnowszych produktów jest zwijana kurty-
na na siatce ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm, pokrytej specjalną 
powłoką. 
 W przypadku statków pasażerskich i luksusowych jachtów możemy 
mówić o rosnącym zapotrzebowaniu na ochronę przeciwpożarową, ale 
konkurencja nie śpi. Dodatkowo stosowne przepisy będą pewnie coraz 
bardziej restrykcyjne. Zatem kluczem do sukcesu mogą okazać się in-
nowacyjne rozwiązania, a jedno z nich zespół projektowy zaprezentował 
światu w bieżącym roku – wielowarstwowe drzwi ochronne, które zostały 
już zamontowane na kilku okrętach. „Wszystko sprowadza się zawsze do 
tego samego,” – mówi Reuter. „Ochrona przeciwpożarowa nie może 
rzucać się w oczy, musi być super-lekka i w przystępnej cenie.”

Termograficzna analiza zaworu – kolory jasnożółty i fioletowy wskazują na największe straty energii

AUDYT POPRAWIA WYDAJNOŚĆ Dzięki 
przeprowadzanym przez KAEFER audytom, 
wiele firm poprawia efektywność zużycia energii 
i jest bardziej przyjazna środowisku W świetle 
rosnących cen energii i opłat za emisję CO2 pol-
skie firmy robią co w ich mocy, żeby zwiększyć 
efektywność energetyczną. Na szczęście  
KAEFER SA może im w tym pomóc, oferując 
stosowne narzędzie: audyt efektywności energe-
tycznej. KAEFER wykorzystuje obecnie swoją 
wiedzę w dziedzinie izolacji przemysłowych do 
identyfikacji możliwych usprawnień jeśli chodzi  
o wydajność energetyczną swoich klientów, co  
z kolei może przynieść im niemałe oszczędności  
i ograniczyć zużycie dwutlenku węgla. Klienci 
mogą zlecić KAEFER SA wskazanie słabych 
punktów istn ie jących insta lac j i  lub  
przeprowadzenie dogłębnej analizy.                                                                               
          Specjaliści z firmy KAEFER stali się eksper-
tami w odczytywaniu danych z kamer termowi-
zyjnych, które są używane podczas audytów. 
Sporządzane w ten sposób raporty pokazują 
klientom najlepsze sposoby na oszczędność 
energii, niezależnie od tego, czy zależy im na 
pełnym remoncie instalacji, czy też na znalezieniu 
wadliwych elementów.                   
     Wartością dodaną raportów są zapisy grafi-
czne, które pokazują efekt zastosowania różnych 
rodzajów i grubości izolacji w zestawieniu z ich 
kosztem. Pomaga to klientom wybrać najlepszy 
sposób zwrotu z inwestycji. Działania  te 
nawiązują do wizji, która brzmi 

“
Wyeliminować 

straty energii.”                                                                 

Niech żyje oszczędność energii

AUDYT W BROWARZE  Tym razem zamiast 
degustacji piwa wizyta w browarze oznaczała 
zabranie ze sobą kamer termo- 
wizyjnych To była trudna robota, ale ktoś 
z KAEFER WANNER we Francji musiał ją wykonać. 
Trzeba było wybrać się do browaru naszego  
klienta na Tahiti! 
Nie były to wakacje, ale poważna podróż służbowa 
związana z wykonaniem audytu energetycznego, 
żeby sprawdzić jakość zastosowanej izolacji. 
Badanie wskazało na potencjalne oszczędności  
i doprowadziło do podpisania kontraktu  
o wartości 300 tys. EUR na usprawnienie izolacji 
na obiekcie.
„Audyty to świeży pomysł, do realizacji którego 
KAEFER WANNER od połowy 2010 roku używa 
profesjonalnych kamer termowizyjnych” – mówi 
Fabrice Gravier, Dyrektor ds. Eksportu  
w KAEFER WANNER. 

 „Główne zadanie firmy to poinformowanie 
klientów i pokazanie im wartości audytu  
w po-szukiwaniu potencjalnych oszczędności” – 
dodaje Gravier. „Dla przykładu w przypadku in-
stalacji chemicznej może dochodzić do sporych 
strat energii, ale możemy pokazać klientowi,  
że jeśli zainwestuje w nową izolację, ma możliwość 
poprawić swój wynik ekonomiczny i być bardziej 
przyjazny dla środowiska.”
 „Wiemy, że jeśli pokażemy klientowi, jak 
może zaoszczędzić energię i ograniczyć wpływ na 
środowisko, możemy dostać nowe zlecenie. Przy-
nosi to zyski zarówno nam, jak i klientowi, który 
otrzyma zwrot poniesionych kosztów z nawiązką.”

Audyt wpływa  
na ograniczenie strat energii
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Do niedawna, kiedy tylko padało hasło BHP lub 
kontrola jakości, zewsząd dobiegały odgłosy 

marudzenia” – mówi z przekąsem Phillipa Rec-
chia. „Czasami wciąż jeszcze tak się dzieje, ale 
sytuacja zmienia się dosyć szybko”. Pani Recchia, 
kiedyś Dyrektor ds. BHP i Kontroli Jakości w bry-
tyjskim KAEFER C&D, została niedawno Dyrek-
torem Korporacyjnym ds. Zdrowia i BHP dla całej 
Grupy KAEFER. Biorąc pod uwagę tysiące pra-
cowników wykonujących swoje obowiązki na bu-
dowach rozlokowanych na całym świecie, kwestia 
bezpieczeństwa jest bezsprzecznie jednym  
z najważniejszych elementów pracy wykony-

wanej przez KAEFER. Klienci również są coraz 
bardziej świadomi jej rangi, efektem czego coraz 
chętniej współpracują z inspektorami BHP.  
„W przeszłości postrzegano nas czasem jako 
przemysłowych policjantów” – mówi Recchia – 
„ale teraz kładzie się większy nacisk na dialog  
i konsultacje. Wydaje mi się, że pracownicy darzą 
nas teraz większym szacunkiem niż kiedyś.”

Wzrost świadomości
Z jednej strony mamy międzynarodowe 

standardy bezpieczeństwa, z drugiej istnieją też 
liczne przepisy lokalne, które różnią się między 
sobą w poszczególnych krajach. 

„Przepisy w Wielkiej Brytanii są inne niż  
w większości pozostałych krajów z uwagi na 
uwarunkowania kulturowe” – tłumaczy Dyrektor 
Recchia. „Oznacza to, na przykład, że kontrola 
czy też kwestie odzieży ochronnej są tutaj 
przestrzegane bardziej rygorystycznie. Znaczy 
to również, że stosunek liczby inspektorów BHP 
do ogólnej liczby pracowników jest wyższy niż 
gdziekolwiek indziej.” Coraz częściej praca 
tychże inspektorów nie ogranicza się tylko do 
kontroli przestrzegania przepisów, ale także do 

szkolenia pracowników. „Naszym celem jest 
zwiększenie świadomości” – twierdzi Pani Rec-
chia. „Bardzo często stosujemy coaching indy-
widualny. Zależy nam , żeby ludzie rozumieli, 
dlaczego robimy to, co robimy, zamiast na ślepo 
wypełniać nasze zalecenia.” 

Zdanie to podziela Renata Twigg zajmująca 
w RPA stanowisko odpowiadające funkcji Dyrek-
tor Recchii. Pełniąc rolę Kierownika ds. Kontroli 
Strat, Pani Twigg nadzoruje pracę 14 inspektorów 
BHP, pracujących na budowach w całym kraju. 
„Prowadzimy obecnie dużo więcej szkoleń niż  
w przeszłości” – wyjaśnia Twigg. „Po powrocie  

z nich ludzie mówią często, że teraz dużo lepiej 
rozumieją naszą pracę i bardziej ją szanują.  
Wielu z nich zwraca uwagę, że aż trudno uwierzyć, 
jak wiele przepisów i regulacji prawnych musimy 
przestrzegać.” 

Zdaniem Pani Twigg RPA przeszło grun-
towne zmiany w przepisach BHP, zwłaszcza  
w odniesieniu do przepisów budowlanych.  
W ciągu ostatnich trzech czy czterech lat kraj 
dogonił już większość krajów rozwiniętych.  
Zmiany w prawie oraz zaostrzenie kar, jakie  
organa państwowe nakładają za brak poszano-
wania przepisów, doprowadziły do zwiększenia 
świadomości oraz stosowania w wielu firmach 
procedur bezpieczeństwa, takich jak OHSAS 
18001. „Otrzymaliśmy ostatnio certyfikaty sys-
temów ISO14001 (Środowisko) oraz OHSAS 
18001 (BHP), od tego momentu zauważyliśmy 
też istotny spadek wskaźnika wypadków 
powodujących niezdolność do pracy” – twierdzi 
Pani Twigg. „Tym niemniej obecnie naszym 
największym wyzwaniem jest utrzymanie i dalsza 
poprawa tych dwóch systemów. Wiele z naszych 
placów budowy uzyskało świetne wyniki w zakre-
sie BHP, zwłaszcza Rafineria SAPREF w Durbanie, 

BezPIeczeŃstwo zmIenIa oBlIcze
JAK ROZUMIEĆ KWESTIĘ BEZPIECZEŃSTWA  Przykłady płynące z Wielkiej Brytanii i RPA pokazują, 
że bezpieczeństwo wymaga zespołowej pracy

“
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wypracowując niedawno 9 milionów godzin bez 
wypadku” – mówi z dumą. Pani Recchia może 
również pochwalić się świetnym wynikiem w za-
kresie BHP. Wskaźnik wypadkowości na projek-
tach realizowanych przez KAEFER C&D  
w Wielkiej Brytanii z roku na rok spada od czasu, 
kiedy objęła ona swoje stanowisko, pomimo 
wzrostu liczby godzin przepracowanych na bu-
dowach oraz wzrostu intensywności prac.

Męski świat?
Warto zauważyć, choć obie Panie nie chcą 

tego nagłaśniać, że zarówno Pani Recchia, jak  
i Pani Twigg, odnoszą sukcesy w branży 

przemysłowej, która przez lata była zdominowana 
przez mężczyzn. „Pomimo zyskującej coraz 
większe uznanie na całym świecie idei równo-
uprawnienia, nie zawsze było łatwo” – przyznaje 
Pani Twigg. „Kiedy siedemnaście lat temu 
zaczęłam pracę w sektorze BHP, nie spotkałam 
żadnej kobiety na podobnym stanowisku. Byłam 
jedyną kobietą obecną na naradach na budowie 
– z całą pewnością przykuwało to uwagę. Trzeba 
jednak przyznać, że w ostatnich latach dokonała 
się wielka zmiana. Teraz, kiedy chodzę po bu-
dowie, widzę wiele kobiet pracujących jako in-
spektorzy BHP.” Wierzy, że po części może to być 
skutkiem „akcji afirmatywnej”, czyli polityki  

zatrudniania wprowadzonej w RPA w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wprowa- 
dzono ją, aby przeciwdziałać dyskryminacji płci 
oraz przede wszystkim rasowej. Skutki tych 
działań są do dziś mocno odczuwalne w całym 
kraju. 

Pomimo poprawy sytuacji w swoich krajach 
w ciągu ostatnich lat, obie Panie uważają, że 
należy nadal zwiększać świadomość i zrozu-
mienie ich pracy. „Musimy dalej podtrzymywać 
relacje zarówno z kolegami z pracy, jak i klienta-
mi,” – mówi Recchia. „Możemy stawać się lepsi 
tylko dzięki prawdziwemu współtworzeniu  
kultury BHP.”

PORTRAIT

Renata Twigg

Kierownik ds. Kontroli Strat, RPA
Była inspektor BHP, teraz stoi na czele 
Działu BHP i Kontroli Jakości. Jest 
przełożoną 14 inspektorów BHP  
rozlokowanych na różnych projektach  
w całym kraju oraz trzech pracujących  
w siedzibie KAEFER Thermal w RPA na 
obrzeżach Johannesburga. 

Phillipa Recchia

Dyrektor Korporacyjny ds. 
Zdrowia i BHP
Z zawodu inżynier budownictwa 
lądowego i wodnego, przez sie-
dem lat pracowała jako Kiero-
wnik ds. BHP i Kontroli Jakości. 
Zaczynając od małego,  
czteroosobowego zespołu, 
później dowodziła 15-osobową 

grupą pracującą na terenie Wielkiej Brytanii. Łącznie pracowała 
dla C&D (dzisiaj KAEFER C&D) przez 12 lat. Obecnie pełni funkcję 
Dyrektora Korporacyjnego ds. Zdrowia i BHP i choć jej obecne 
stanowisko oznacza spędzanie więcej czasu w biurze niż na 
początku jej kariery, Dyrektor Recchia uważa, że wciąż powinna 
odwiedzać budowy, „żeby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje.”
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Spełnianie wymogów bezpieczeństwa w Austrii

BUDOWY BEZ WYPADKÓW W AUSTRII  Takiego wyniku oczekuje każdy: 
bez wypadków tak długo, jak to tylko możliwe. KAEFER ostatnio osiągnął 
wynik 60 tys. godzin pracy bez wypadku łącznie na dwóch sąsiadujących 
ze sobą budowach w Austrii. Projekt, którego inwestorem jest  
Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG), obejmował izolacje 
rurociągów oraz izolację dźwiękochłonną o powierzchni 16 tys. m2 na 
terenie obszernego podziemnego zbiornika gazu ziemnego. „Średnio  
w skali roku na budowie było 20 pracowników , więc można to uznać za 
udane przedsięwzięcie” – wyjaśnia Dyrektor Sektora Przemysłu KAEFER  
w Austrii. „Na terenie obiektu będzie przechowywany gaz ziemny  
sprowadzany m.in. z Rosji, do czasu aż zostanie przetransportowany do 
krajów ościennych, takich jak Niemcy czy Włochy.”

BEZPIECZEŃSTWO NUKLEARNE  Okazało się, 
że prace przy uszkodzeniach betonowej  
powierzchni miały znacznie większy zakres  
niż początkowo oszacowano. Kwestia 
bezpieczeństwa rzadko kiedy jest tak istotna,  
jak w przypadku elektrowni atomowej,  
zwłaszcza biorąc pod uwagę  
wydarzenia z japońskiej Fukushimy  
z 2011 roku.                                                                               
         W roku 2010 KAEFER rozpoczął prace re-
montowe na terenie elektrowni położonej  
w północnych Niemczech, należącej do  
szwedzkiego giganta na rynku energetycznym, 
firmy Vattenfall. „Musimy całkowicie odnowić ele-
wacje na elektrowni, zwłaszcza ochronić be-
tonowe i miedziane zabezpieczenia przed 
wilgocią, które nie spełniają już swojej roli  
w wielu miejscach” – twierdzi Jürgen Wende, 
Dyrektor Generalny Regionu Północ z KAEFER 
Industrie GmbH. Jego zdaniem największym 
wyzwaniem na budowie jest koordynacja prac 
związanych ze wznoszeniem rusztowań z pracami 
nad odnowieniem elewacji i betonu. „Musieliśmy 
znaleźć rozwiązanie dla problemu, jakim było 
przymocowanie rusztowania do konstrukcji bez 
wiercenia, przy jednoczesnym zniwelowaniu 
naprężenia rusztowania względem konstrukcji 
betonowej.” 
 „Jak dotąd nie wszystko idzie zgodnie z 
planem, z różnych powodów” – twierdzi Wende.  
Uszkodzenia konstrukcji betonowej nie są rzędu 
5-10 %, jak pierwotnie zakładano, ale raczej 80%. 
„Mimo to, powinniśmy skończyć prace w marcu 
2012,” – mówi Wende. „Zaletą dla Vattenfall jest 

fakt, że nie będzie trzeba prowadzić już żadnych 
prac renowacyjnych do czasu likwidacji zakładu.”

Poważny projekt we Francji
We Francji energetyka jądrowa to poważna 

gałąź przemysłu. Produkcja energii w kraju w 80% 
pochodzi z elektrowni atomowej, co jest 
największym udziałem procentowym na całym 
świecie. Stanowi on kluczowy rynek dla 
działalności KAEFER WANNER, który zacznie 
pracę na dwóch głównych projektach w 2012 
roku. „Będziemy wykonywać prace izolacyjne  
i stawiać rusztowania na istniejących  
elektrowniach w Flamanville oraz Penly na 
północnym wybrzeżu Francji” – mówi Pascal 
Fondimare, Dyrektor ds. Rynku Energii Ato-
mowej.             

Kontrakt przyznany został przez krajowego 
wytwórcę i dystrybutora energii elektrycznej we 
Francji Électricité de France (EDF) i został  
podpisany na okres siedmiu lat. Wartość zlecenia 
to 40 mln EUR. „Kontrakty długoterminowe, 
takie jak ten, są bardzo ważne” – podsumowuje 
Fondimare. „Pozwala nam to w znacznym stopniu 
zainwestować w sprzęt niezbędny do postawienia 
rusztowań, ponieważ w dłuższym czasie możemy 
zamortyzować jego koszt. Oznacza to również 
zwiększenie szans na otrzymanie mniejszych 
zleceń na tej budowie.”

Detektory dymu dla EDF
KAEFER WANNER był również w zespole, który 
firma Électricité de France (EDF) wybrała do 
wymiany detektorów dymu na terenie 58 ele-

ktrowni atomowych. „Nasze zadanie będzie 
polegało na przygotowaniu, zaplanowaniu oraz 
zapewnieniu dostępu do instalacji 55 tys. detek-
torów dymu” – mówi Fondimare. Kontrakt  
o wartości 35 mln EUR obejmuje dostawę 700 
ton materiałów, 170 zbiorników oraz zakłada 
pracę 200 ludzi na budowie w szczytowym 
momencie.

Tak bezpiecznie, jak tylko się da

Zamki na izolacji kasetowej
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jaK UcIszyĆ wIelKIe 
transformatory
CICHE TRANSFORMATORY  Hałas to rosnący problem, ale właściwa izolacja może wyciszyć każdy
szum wynikający z produkcji prądu

Czy kiedykolwiek słyszałeś działający trans-
formator o natężeniu 380 tys. wolt? Jednym 

z powodów, dla którego większość ludzi odpowie 
„nie”, jest fakt, że w środku są one obudowane 
izolacją dźwiękochłonną. Izolacje te są dla 
KAEFER obiecującym rynkiem i to nie tylko z po- 
wodu zmiany sposobu wytwarzania energii.  
W czasach rosnącego popytu na energię 
elektryczną rośnie popyt na jej produkcję  
w sposób bardziej przyjazny środowisku. Jednym 
z nich są farmy wiatrowe. 

KAEFER współpracuje właśnie z firmą Siemens 
nad projektami dużych parków wiatrowych us-
tawianych na morzu. „Turbiny wiatrowe generują 
prąd zmienny, który następnie zmieniany jest na 
prąd stały i przesyłany dalej do brzegu, gdzie 
znajdują się stacje transformatorowe. W tym 
przypadku będą dwie w Büttel i dwie w Diele  
w północnej części Niemiec” – wyjaśnia Stephen 
Traudt, Dyrektor Działu Izolacji Akustycznych  

w KAEFER w Niemczech. „Następnie transforma-
tory zmienią go z powrotem na prąd zmienny, 
potem dostanie się on do sieci przesyłowej.” 
 Z uwagi na fakt, że te ogromne transforma-
tory generują głośny szum o niskiej częstotliwości 
i są rozlokowane w strefach zamieszkania, muszą 
mieć izolację akustyczną. „Dookoła transforma-
tora powstaje stalowa rama, którą później okry-
wamy blachą i specjalnym materiałem izolującym 
hałas. Jest on opracowany przy współpracy  
z wydziałem Badań Technologii Korporacyjnej  
i z Wydziałem Akustyki. Rolę płaszcza 
zewnętrznego tej konstrukcji stanowi ochrona 
antykorozyjna o wysokiej wydajności. W efekcie 
końcowym poziom hałasu obniża się o połowę” 
– mówi ekspert w dziedzinie izolacji akustycznej. 
Oznacza to, że nawet ludzie stojący blisko trans-
formatora prawie nic nie usłyszą. 

Kaptur izolujący hałas wokół stacji transformatorowej

„W efekcie końcowym poziom 
hałasu obniża się o połowę”

Stephen Traudt Dyrektor Działu Izolacji  
Akustycznych w KAEFER w Niemczech 

Na czas, nawet w trakcie 
Jaśminowej Rewolucji

PUNKTUALNA TUNEZJA Realizowany 
wspólnymi siłami projekt KAEFER  
w Tunezji został zakończony na czas, po-
mimo nieoczekiwanych komplikacji.  
Specjalistyczna wiedza naszych francus-
kich kolegów okazała się niezbędna przy 
wspólnym projekcie KAEFER WANNER – 
KAEFER Tunezja, polegającym na izolacji i 
pracach malarskich na terenie elektrowni 
STEG w tunezyjskim mieście Gabes. Prace 
zostały ukończone na czas pomimo dwuty-
godniowej przerwy spowodowanej 
Jaśminową Rewolucją. Zdaniem Gérarda 
Pichereau, Dyrektora Regionu Afryki 
Północnej w KAEFER, zwłaszcza 
współpraca z firmą Afrikisol zasługuje na 
pochwałę. „Musieli położyć izolacje o po-
wierzchni 20 tys. m2, dlatego też 
zainwestowaliśmy w ich sprzęt, żeby mo-
gli utrzymać się na rynku.” Pomogło to 
firmie KAEFER na „zatrzymanie się w Tu-
nezji w celu dalszego rozwoju w Afryce 
Północnej.”

Standardy 
bezpieczeństwa podczas 
procesu krakowania  
w Dow Chemicals

DEMONSTRACJA BEZPIECZEŃSTWA 
Projekt realizowany w Holandii pokazuje, 
jak poprawiają się standardy 
bezpieczeństwa i jakości Miejscowość 
Terneuzen w Holandii jest centrum DOW 
Chemical w regionie Beneluksu. Zakres 
prac KAEFER o wartości 6 mln EUR wyko-
nanych w 2011 roku obejmował postawie-
nie rusztowań oraz wymianę starego 
materiału izolacyjnego na terenie petro-
chemicznego zakładu krakowania LHC 1 
należącego do DOW Chemical. Jak mówi 
Chris Hunter, Dyrektor Zarządzający  
KAEFER w Holandii i Belgii, poszło gładko. 
„Wykonane prace są dowodem wysokich 
standardów bezpieczeństwa i jakości,  
dlatego też ten projekt można śmiało 
dołączyć do naszego portfolio” – dodaje.

W SKRÓCIE
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Na katarskiej pustyni dobiega końca budowa 
miasteczka składającego się z blachy i rur, 

stworzonego przez grupę blisko 52 tys. ludzi. 
Obiekt Pearl GTL, większy niż londyński Hyde 
Park i wybudowany przy użyciu 2 mln ton stali, 
ma za zadanie zmieniać niedrogi gaz ziemny  
w wartościowe ciekłe paliwo, które zaspokoi 
wygłodniałe rynki światowe. 

Gaz musi najpierw zostać oczyszczony, następnie 
zamrożony, potem rozgrzany do temperatury 
1000˚C, aż w końcu przechodzi przez specjalne 
katalizatory, z których wychodzi już w formie 
„lepkiego” związku węglowodoru. 
 Jest tu zatem mnóstwo miejsca, gdzie firma 
KAEFER może wykazać się swoją fachową wiedzą. 

Nasi specjaliści wykonali prace z zakresu  
izolacji zimno- i ciepłochronnej, ochrony 
przeciwpożarowej, jak również dostarczyli 
materiały odporne na żar i płomienie dla obmurzy 
i separatorów powietrza, czy też urządzeń do 
gazyfikacji i skraplania dla obiektu Pearl.
Jak mówi Kierownik Projektu KAEFER, było to 
przedsięwzięcie pełne wyzwań. „Na projekcie 
obowiązuje wiele przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa. Jeden inspektor BHP przypada 
na 50 pracowników. Wszystko to wymaga od nas 
ogromnego wysiłku, ale powinniśmy ukończyć 
prace bez poważniejszych zdarzeń, a to spory 
sukces. Do 31 sierpnia przepracowaliśmy 7,3 mln 
roboczogodzin bez wypadków powodujących 
niezdolność do pracy.”
 „Obowiązuje tutaj system flag – czarna 
oznacza zakaz pracy, zielona zezwala na pracę, a 
czerwona oznacza czas odpoczynku. To tylko 
jedno z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo  
w palącym słońcu pustyni” – dodaje. „Warunki 
pracy w okresie letnim są bardzo ciężkie.  
Temperatura osiąga nawet 50˚C.”

gazowy Boom 
w PUstynnym słoŃcU
GAZOWY BOOM W PUSTYNNYM SŁOŃCU KAEFER przyzwyczaił się już do angażowania swoich sił w realizację projektów w wymagającym otoczeniu,
jak w przypadku projektów LNG na Bliskim Wschodzie czy w Australii

PUSTYNIA W KATARZE-
Temperatura w okresie let-
nim osiągnęła rekordowe 
50˚C

 50 C̊

„Jest tu zatem mnóstwo miejsca, 
w którym firma KAEFER może 

wykazać się swoją fachową wiedzą.”
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 Doświadczenie firmy KAEFER na ważnych 
projektach, takich jak Oryl GTL w Ras Laffan, było  
kluczowe w pozyskaniu kontraktu na prace  
w Pearl” – dodaje z dumą.

Wielkie wyzwanie
 Prawdopodobnie jeszcze większym 
wyzwaniem, z punktu widzenia organizacji  
i bezpieczeństwa jest prowadzenie przez KAEFER 
prac na projekcie NGL dla Qatar Petroleum  
w strefie przemysłowej Mesaieed w Katarze. „Ten 
dwuletni projekt, którego realizacja zaczęła się  
w marcu 2011, polega na odnowieniu  
i usprawnieniu zabezpieczeń przeciwpożarowych 
i stanowi wyjątkowe zadanie” – mówi Dyrektor 
Kontraktu. „Zakład cały czas działa, więc musimy 
prowadzić prace wśród funkcjonujących urządzeń. 
Z tego powodu, przepisy bezpieczeństwa muszą 
być ściśle przestrzegane. Dla każdego obiektu 
wymagane są osobne arkusze oszacowania ryzy-
ka i zespół nadzorujący musi je zatwierdzić przed 
rozpoczęciem prac.”
 „Warunki są niezwykle trudne. Z uwagi na 
odbywającą się wokół produkcję, jesteśmy 
narażeni na hałas i wyższą temperaturę,  
a przecież przeciętna temperatura w tym regio-
nie to i tak 45-55˚C. Tak więc praca jest nie tylko 
stresująca, ale też odbywa się w wysokiej  
temperaturze.”
 „Nadrzędną sprawą jest zdrowie  
i bezpieczeństwo pracowników” – dodaje. „Mamy 
do dyspozycji specjalną odzież i stosujemy rota-

cyjny system odpoczynku. Co 30 minut praco-
wnicy muszą odpocząć w przez 15 minut w cieniu  
i napić się zimnej wody. Stale monitorujemy ich 
stopień odwonienia i jeśli ktoś czuje się źle, musi 
opuścić stanowisko pracy.”

Dalszy rozwój
 KAEFER działa w przemyśle gazowym nie 
tylko w rejonie Bliskiego Wschodu. Branża LNG 
w Australii znajduje się w szczytowym momencie 
boomu, a co za tym idzie lada moment rozpocznie 
się realizacja licznych projektów. Pierwsza partia 
gazu w ramach projektu Pluto LNG w Woodside 
popłynie na początku 2012 roku, a projekt Gorgon 
LNG firmy Chevron jest już na etapie realizacji. 
Projekty Wheatstone, Ichthys oraz Browse 
czekają na ostateczne decyzje w sprawie realiza-
cji, nie mówiąc już o licznych projektach LNG 
dotyczących uzyskiwania gazu z pokładów węgla 
w pobliżu Gladstone w środkowej części Queens-
land. W ramach samego tylko projektu Gorgon 
(wartość inwestycji ze strony Chevron to 32 mld 
EUR) produkcja gazu ma się rozpocząć w 2014 
roku, a w ciągu dekady produkcję gazu LNG  
w kraju ma się potroić, co uczyni go drugim 
największym producentem gazu LNG na świecie 
do roku 2015.
 W ciągu ostatnich dwóch lat firma KAEFER 
Australia była bardzo zajęte z uwagi na realizację 
projektu Pluto LNG w miejscowości Karratha  
w zachodniej części Australii. W tej chwili nasi 
koledzy pracują również w ramach trzech  

pakietów offshore przy projekcie Gorgon,  
w ramach którego wykonują izolacje wstępne 
modułów LNG w Chinach, Malezji i Indonezji. 
„Dzieje się naprawę sporo, wliczając w to kon-
strukcje typu offshore” – mówi Dyrektor  
Regionalny, Justin Cooper. „Wiele kluczowych pro-
jektów czeka jeszcze na decyzje inwestorskie, 
które mają zapaść w tym roku i w połowie 
następnego. Jest wiele planów dalszego rozwoju 
– ten sektor cały czas się rozwija.”
 Boom niesie ze sobą wyzwania. „Szukanie 
rąk do pracy jest tutaj priorytetem, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników. 
Zapotrzebowanie na ludzi o wysokich kwalifika- 
cjach skumuluje się za dwa, trzy lata, kiedy 
większość z najistotniejszych projektów będzie 
realizowana w tym samym czasie.
 Aby sprostać temu wyzwaniu, KAEFER 
wprowadza kolejne innowacje. Centrum Kompe-
tencji ds. Izolacji Wstępnej ogranicza do minimum 
pracę na budowie oraz zaangażowanie personelu 
tak, jak to tylko możliwe. Fachowa wiedza i kom-
petencje KAEFER w branży izolacji przemysłowych, 
ochrony przeciwpożarowej, rusztowań oraz  
zabezpieczenia powierzchni pozwalają na  
kierowanie wykwalifikowanych pracowników do 
miejsc, w których są najbardziej potrzebni.

Pearl GTL jest większy niż londyński Hyde 

Park i pochłonął 2 mln ton stali
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IZOLACJE W SZPITALU  Mimo napiętego har-
monogramu prace izolacyjne w centrum pediatrii 
będą zakończone na czas Niewiele projektów 
realizowanych przez KAEFER w ostatnich latach miało 
większą rangę niż ten trwający w nowym centrum 
pediatrii przy Wiedeńskim Szpitalu Głównym. Nowa 
klinika pomieści 42 łóżka dla pacjentów, a każdemu  
z nich będzie przysługiwało dodatkowe łóżko dla  
rodzica, cztery sale operacyjne oraz wydziały specjali-
styczne, jak choćby wydział radiologii dziecięcej. 
       „To bez wątpienia bardzo ważny projekt – zarówno 
dla szpitala, jak i dla firmy KAEFER” – mówi Dyrektor 
Sektora Przemysłu KAEFER w Austrii. „O przyznaniu 
projektów takich jak ten decydują instytucje lokalne 
lub państwowe, dlatego ważnym jest, aby zostawić po 

sobie dobre wrażenie. Ten kontrakt może wzbogacić 
nasze referencje, a zarazem przynieść dużo korzyści 
dzieciom.”
          W ramach zlecenia o wartości ponad 1 mln EUR  
KAEFER wykonuje prace z zakresu kompleksowej izo-
lacji budynku oraz wyposażenia go w system ogrze-
wania i klimatyzację. Dodatkowo KAEFER prowadzi 
także prace wykończeniowe ścian i sufitów wewnątrz 
budynku. „Prace izolacyjne zaczęliśmy w 2010 roku,  
a do końca roku mają one być zakończone – 
niewątpliwie czas był jednym z największych 
wyzwań.” Projekt, który realizowany jest od lat 
dziewięćdziesiątych wreszcie będzie oddany do 
użytku.

Wiedeński Szpital Główny wreszcie będzie oddany do użytku

System ogrzewania w nowym centrum pediatrii przy Wiedeńskim Szpitalu Głównym

Projekt zbiornika kulistego

SAMOOCENA Czasem efekty przynosi samo 
zastanowienie się nad tym, jak można 
zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
A co się dzieje, gdy pracownicy uzupełniają 
formularze służące do samooceny
Jak bezpieczne jest Twoje miejsce pracy? Jest 
to jedno z pytań, jakie KAEFER zadał swoim 
pracownikom na Rafinerii Oberrhein (MiRo)  
w południowo - zachodniej części Niemiec.  
W 2009 roku wprowadzono tam formularz 
służący do oceny miejsca pracy, który miał 
zachęcić pracowników do zastanowienia się 
nad bezpieczeństwem podczas wykonywania 
obowiązków i zaproponowania ulepszeń, jakie 
mogłyby zostać wprowadzone. Wyniki były 

prezentowane i omawiane podczas tak zwa-
nych „spacerów z bezpieczeństwem” na tere-
nie rafinerii – były to odbywające się raz na 
dwa miesiące inspekcje, w których uczestni-
czyli zarówno członkowie zarządu MiRo, jak  
i dyrekcja regionalna ze strony KAEFER. Pod-
czas spacerów prowadzone były również  
rozmowy z pracownikami KAEFER, co miało 
na celu podkreślenie istoty bezpieczeństwa 
na wszystkich szczeblach, aż do poziomu 
zarządu. Wyniki były pozytywne, a MiRo było 
tak zaskoczone, że postanowili wykorzystać 
ideę samooceny i dokumenty KAEFER jako 
podstawę do własnych rozwiązań.

Zachęcamy do otwartości

PRACUJĄ W POCIE CZOŁA  Rejon Azji Południowo 
- Wschodniej jest symbolem stabilnego rozwoju Na 
KAEFER Malezja, której wynik finansowy pozostaje 
corocznie na wysokim poziomie, można polegać. 
Sajid Bhombal, Dyrektor regionalny na terenie 
Azji Południowo - Wschodniej, mówi że: „KAEFER  
Malezja to firma, którą cechuje stabilny  
wzrost obrotów i świetne rezultaty w ostatnich 
pięciu latach.”
    Główny zakres oferowanych usług to izolacje 
ciepłochronne, rusztowania i obmurza. W ciągu 
ostatnich kilku lat firma była zaangażowana  
w realizację czterech głównych projektów: remont 
rafinerii Petronas Melaka (252.000 roboczo-godzin), 
remont fabryki nawozów sztucznych Bitulu (32.500 
roboczo-godzin), wykonanie zbiornika sferycznego 
(24.500 roboczo-godzin) oraz licznych prac ser-
wisowych (86.500 w 2011 roku). Otrzymanie nagro-
dy za współudział w osiągnięciu wyniku „15 milionów 
bezpiecznych roboczo-godzin na projekcie renowacji 
PSR II we współpracy z PETRONAS Foster Wheeler” 
pokazuje, jak duży nacisk KAEFER Malezja kładzie na 
kwestię bezpieczeństwa.
      W roku 2011 KAEFER Malezja poradził sobie 
równie dobrze, „dzięki projektom takim jak PSR 
II”, mówi Dyrektor Bhombal. Projektami, na które 
należy również zwrócić uwagę są PolymerLatex Sdn. 
Bhd. (64.500 roboczo-godzin) oraz Kencana Gor-
gon LNG, obejmujący wykonanie izolacji wstępnej, 
współrealizowany z KAEFER Australia.
     „Prognozy na rok 2012 są równie korzystne,” 
podkreśla Dyrektor Bhombal, „zwłaszcza mając na 
uwadze znaczące projekty w sektorze petrochemicz-
nym. Na celowniku są duże projekty, jak warty 1,2 mln. 
Euro terminal ropy naftowej i gazu Sebah, projekt 
związany z realizacją zakładu do produkcji amoniaku 
Sabah, o wartości 4 mln. Euro, czy też druga faza pro-
jektu Tokutama Malaysia Polycrystalline. 
Mając na uwadze stabilny rok 2011 i zapowia- 
dający się podobnie 2012, KAEFER Malezja udo- 
wadnia swoją wartość, pokazując jednocześnie,  
że jest odpowiedzialnym partnerem.

Na Malezji można polegać
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HOTEL W KSZTAŁCIE PIRAMIDY  Biorąc pod uwagę innowacyjny kształt Piramidy, prace 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej w przypadku tego hotelu nie mogły być prostym  
zadaniem Być może południe Niemiec nie słynie ze swoich piramid, ale HOTEL 
PIRAMIDA w Fürth stał się jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w regio-
nie. Jego niezwykły kształt był tylko jednym z wielu wyzwań, którym musieli stawić 
czoła pracownicy KAEFER, gdzie w drugiej połowie 2010 roku wykonywane były 
prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo stojąca nieopodal 
klinika Euromed doczekała się renowacji – i to wszystko w ciągu sześciu 
miesięcy. Ściany, sufity, przegrody, systemy ogrzewania i wentylacji, 
pomimo presji czasu, musiały być wykonane bez najmniejszego 
zarzutu: kształt hotelu uniemożliwia służbom ratowniczym 
używanie drabin, a to oznacza, że jedyna droga ewakuacji – 
wzdłuż korytarzy wewnątrz budynku – musi być w 100%  
bezpieczna.

Spektakularny hotel-Piramida oferuje swoim klientom 

coś więcej niż tylko nocleg i usługi gastronomiczne. 

Oprócz pokaźnego gabinetu odnowy biologicz-

nej, część parteru poświęcona jest wysta-

wie galerii sztuki Galerie Kanneglesser 

Ulepszona piramida

NOWA FABRYKA NAD DUNAJEM  Kontrakt 
przyznany firmie KAEFER, w ramach któ-
rego mamy brać udział w budowie fabryki 
przetwarzającej olej roślinny, może stać się jed-
nym z wielu nowych projektów w regionie Kiedy 
poruszamy temat oleju roślinnego, nasze myśli 
kierują się w stronę kuchni. W rzeczywistości 
jest on stosowany również jako składnik wielu 
różnych produktów, od mydeł i świec po farby 
czy coraz bardziej popularne biopaliwa. Jednym 
z wiodących producentów oleju roślinnego jest 
Glencore International, który właśnie rozpoczął 

budowę nowej fabryki na Węgrzech – z pomocą 
KAEFER. 
    „To była ciężka batalia, ale w końcu udało 
nam się zdobyć zlecenie na prace izolacyjne  
w tej fabryce” – wyjaśnia kierownik działu komu-
nikacji w węgierskim KAEFER HEIBL. „Nasz kon-
kurent podpisał kontrakt na część mechaniczną 
i wydawało się, że zgarnie całą pulę, ale udało 
się nam zdobyć zlecenie. KAEFER wykona zakres 
izolacji rurociągów o powierzchni 12 tys. m2, 
3 tys. m2 izolacji urządzeń, jak również 
specjalistyczne prace izolacyjne pieca.  

Dodatkowo w zakresie są też rusztowania.”
     Nowa fabryka powstanie nad brzegiem 
Dunaju, na obrzeżach miejscowości Kalocsa, 
około 80 mil na południe od węgierskiej stolicy,  
Budapesztu. Podczas prac na miejscu budowy 
będzie średnio 80 pracowników KAEFER,  
w szczycie liczba ta wzrośnie do 130. „Jest to 
bardzo ważny projekt dla Węgier i pierwszy 
tego typu dla Glencore w tym regionie” – mówi  
jeden z Dyrektorów. „Mamy nadzieję, że będzie 
to początek udanej współpracy.

Nowe zlecenie nad Dunajem
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SOLIDNY START W ALGIERII Mając na uwadze 
największe na świecie złoża ropy  
naftowej i gazu w Algierii, KAEFER chce umocnić 
swoją dobrą reputację w tym kraju „W momencie 
budowania marki w nowym miejscu, utworzenie 
odpowiednich struktur oraz znalezienie ludzi, 
którzy naprawdę znają rynek, zabiera nieco  
czasu” – mówi Gérard Pichereau, Dyrektor  
Regionu Afryki Północnej w KAEFER. „Dotyczy to 
również otwarcia KAEFER Eurl.“
 Spółka KAEFER Eurl, założona w czerwcu 
2009 roku, potrzebowała nieco czasu, aby zdobyć 
wiedzę, będącą mieszanką informacji o rynku 
lokalnym i fachowego doświadczenia zdoby- 
tego w wielu krajach – zwłaszcza Europy –  
w ramach trzech podstawowych dziedzin swej  
działalności: izolacji, rusztowań i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Do końca 2010 roku obrót 
firmy był znikomy, ale odpowiednie działania 
zaczęły się odpłacać z nawiązką: dziś firma  
KAEFER Eurl zatrudnia 200 osób i w ciągu  
ostatniego roku zdobyła wiele istotnych proje-
któw na tym rozwijającym się rynku.
 Biorąc pod uwagę bogate pokłady paliw  
kopalnych w Algierii, prace skupiły się wokół  
sektora paliwowego i gazowego. „Pracujemy 
obecnie przy projektach realizowanych przez 
dużych, międzynarodowych wykonawców gene-
ralnych” – wyjaśnia Pichereau. Największy z nich 
realizowany jest na zlecenie Samsung Enginee-
ring, które przekazało część swojego zakresu 
prac nad renowacją największej rafinerii w kraju, 
znajdującej się w leżącym na północy Algierii 
mieście Skikda. Kontrakt KAEFER o wartości  
ponad 10 mln EUR obejmuje izolacje zarówno 
rurociągów, jak i urządzeń, łącznie z rusztowa-

niami, jak również pełną ochronę 
przeciwpożarową na obiekcie. Prace zaczęły się 
w połowie 2011 roku, a termin ich ukończenia 
przewidziany jest na koniec roku 2012.
 Algieria znajduje się wśród czołowych 15 
państw pod względem rezerw ropy naftowej  
i gazu. Państwowe przedsiębiorstwo naftowe 
Sonatrach zdecydowało się w ostatnich latach na 
liczne inwestycje zakrojone na szeroką skalę, co 
przykuło uwagę generalnych wykonawców  
z całego świata, a teraz pomaga w rozwinięciu 
skrzydeł firmie KAEFER. „Oprócz wspomnianego 
kontraktu z Samsung Engineering wykonujemy 
obecnie prace na terenie elektrowni Koudiet Edd-
raouch oraz m.in. świadczymy usługi z zakresu 
biernej ochrony przeciwpożarowej na obiektach 
służących do wydobycia i obróbki gazu należących 
do Sonatrach” – mówi współpracownik Piche-
reau, Garbi Mokrawi, Dyrektor Generalny  
KAEFER Eurl. 
 Centralnym miejscem, gdzie pozyskiwane są 
kolejne projekty realizowane w tym największym 
afrykańskim kraju, jest siedziba główna KAEFER 
Eurl zlokalizowana w stolicy kraju, Algierze. 
„Sposobem na sprawną wymianę wiedzy  
i doświadczenia oraz na zapewnienie uznanej na 
całym świecie jakości pracy i standardów 
bezpieczeństwa dla naszego biura jest ciągły 
kontakt z pozostałymi firmami z Grupy KAEFER 
w regionie Morza Śródziemnego” – wyjaśnia  
Pichereau. „Prowadzimy również szkolenia dla 
naszych pracowników lokalnych. Mamy nadzieję, 
że dzięki międzynarodowej wymianie fachowej 
wiedzy KAEFER Eurl będzie z sukcesami piął się 
w górę.”

KAEFER Algeria z sukcesami pnie się w góręALGIERIA

KAEFER W ALGIERII

Nazwa oficjalna: Algierska Republika  
Ludowo-Demokratyczna
 
Powierzchnia: 2400 km²
Największy kraj w Afryce, w krajach  
arabskich oraz wśród wszystkich krajów 
leżących nad Morzem Śródziemnym  
(11. miejsce na świecie pod względem 
wielkości kraju)
Populacja: 36,3 mln (2011)
Język urzędowy: arabski
Język narodowy: berberyjski
Stolica i największe miasto: Algier
Waluta: dinar algierski
Numer kierunkowy: 213
Temperatura: Najwyższa zanotowana 
temperatura w Algierii to 60,5˚C

Nazwa firmy: KAEFER Eurl
Rok założenia: 2009
Lokalizacja: Algier
Region: Morze Śródziemne 
Zakres działalności: Izolacja 
zimno- i ciepłochronna, bierna ochrona 
przeciwpożarowa i rusztowania

Peter Hoedemaker, Larbi Mokrani i Nils  

Ritterhoff na inauguracji nowej siedziby 

głównej KAEFER Eurl w Algierii 
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Dla Petera Youngera zabezpieczanie kawałków 
azbestu zdjętych z domów mieszkalnych lub 

budynków biurowych nie należy do rutynowych 
czynności. Pracując jako dyrektor kontraktów  
w najmniej zaludnionym regionie Terytorium 
Północnego, musi on co jakiś czas udać się do 
najbardziej oddalonych od cywilizacji skupisk 
ludzkich na ziemi.
 „To jest ogromny obszar” – mówi Younger. 
„Całkowita szerokość stanu ma prawie 3000 km 
a jedynym zamieszkanym obszarem między  
Darwin a granicą jest małe miasteczko  
Alice Springs. Kiedy tylko zjedziesz ze Stuart  
Highway, wjedziesz na polne drogi  
i w głuszę. Niektóre skupiska są oddalone  
o 300 km od autostrady. Jeśli zepsuje Ci się  
samochód, możesz tam utknąć na kilka dni.”
 Z uwagi na przepisy BHP, oznaczenie i usu-

wanie azbestu niosło dla Youngera i jego zespołu 
szereg wyzwań. „Wszyscy nasi ludzie są świetle 
wyszkoleni, jeśli chodzi o usuwanie azbestu. Jeśli 
tylko masz na sobie odpowiednią odzież ochronną  
i przestrzegasz właściwych procedur, zadanie to 
nie jest trudne. Musisz jednak przygotować się na 
pracę z dala od cywilizacji” – mówi.
 „Nagle na drogę może wbiec jakieś dzikie 
zwierzę, takie jak kangur, dingo, struś emu, 
wielbłąd, wół, dzikie krowy bądź konie. Zawsze 
staramy się dostosować jazdę do panujących 
warunków, a kierowcy zmieniają się za kółkiem co 
200 km, dzięki czemu nie są zmęczeni.
 

”
Younger i jego ekipa muszę też brać pod 

uwagę ekstremalne warunki pogodowe. „Mamy 
porę mokrą i suchą i różnią się one między sobą 
diametralnie. Mokra jezdnia i wzbierające potoki 
są zagrożeniem dla naszej pracy. Z kolei podczas 

pory suchej, przez kilka miesięcy z nieba nie 
spada ani jedna kropla deszczu i przy tempe-
raturze 36˚C mamy 100% wilgotności.”
„Niezwykłe miejsca i możliwość spotkania  
z ludźmi mieszkającymi na pustkowiu, z których 
większość stanowią rdzenni mieszkańcy, to coś 
więcej niż tylko ciężka i wymagająca praca” – 
twierdzi Younger. „Uwielbiam spotykać się z tymi 
ludźmi. Zawsze wiąże się z tym lekki stres. Dopóki 
praca nie jest ukończona, do momentu aż ludzie 
bezpiecznie wracają do swych domów, a klient 
jest usatysfakcjonowany, nie jestem w pełni  
zadowolony. Dopiero kiedy skończymy, mogę so-
bie wygodnie usiąść i powiedzieć: „Tak, to była 
wspaniała przygoda. A do tego ten kraj jest 
naprawdę piękny i urzekający.”

Praca na aUstralIjsKIm PUstKowIU
AZBEST WŚRÓD KANGURÓW Na świecie niewiele jest miejsc tak bardzo oddalonych od cywilizacji
jak australijskie pustkowie
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Wmaju bieżącego roku Lefty Motloung, 
trener przy Centrum Szkoleń Umiejętności 

Technicznych, którego współwłaścicielem jest 
KAEFER Thermal South Africa, oraz Comfort 
Mthembu, przyszły kierownik działu rusztowań, 
wyruszyli w podróż do Lagos w Nigerii. 
 „Po siedmiu godzinach lotu cały ten gwar, 
którym przepełniony jest Lagos, największe  
miasto w saharyjskiej części Afryki, o populacji 
przekraczającej 10 mln mieszkańców, skutecznie 
pomógł nam się obudzić” – powiedział Motloung. 
„Byliśmy w Nigerii po raz pierwszy i było to dla 
nas bardzo ekscytujące przeżycie, choć 
jednocześnie z domieszką stresu i podenerwow-
ania. Z całą pewnością to miejsce jest pełne 
wyzwań. Ruch uliczny w RPA jest niczym w porów-
naniu z ruchem w Nigerii. Zagęszczenie ludności 
w RPA jest znacznie mniejsze niż w Lagos, tu 
wszyscy ciągle stoją w korkach, dlatego wiele 
osób porusza się na skuterach” – powiedział  
Motloung.

Szkolenie dla Guinnessa
     Miejscem, do którego zmierzali, był słynny  
w całym mieście browar Guinness, w którym 
prowadzili szkolenia z zakresu rusztowań dla pra-
cowników obecnych na budowie. Szkolili 36 osób, 
wśród których byli wszyscy pracownicy Guinessa 
oraz wykonawcy, łącznie z inżynierami, kiero- 
wnikami robót, inspektorami BHP, osobami z do-
zoru oraz kilkoma szeregowymi pracownikami. 
Były to kursy montera rusztowań oraz ogólny kurs 
dla osób pracujących na rusztowaniach. Celem 
sześciodniowego programu szkoleniowego było 
przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności oraz 
przepisów BHP niezbędnych do planowanej roz-
budowy browaru. 
  „Kurs przebiegał bardzo sprawnie” –  
stwierdził Motloung. „Uzyskaliśmy pozytywne 
opinie dotyczące jakości i standardów szkole-
nia oraz naszego podejścia ukierunkowanego 
na osiągnięcie konkretnych rezultatów. Klient  
jednoznacznie stwierdził, że będą osobiście  
polecać Sizani z uwagi na fakt, że przebyte  

przez nich szkolenie pogłębiło ich wiedzę  
i umiejętności w zakresie rusztowań, a jedno- 
cześnie przełożyło się na bezpośrednie wyniki. 
Wspomnieli również o możliwym uczestnictwie  
w dalszych programach w przyszłości. 
         W trosce o własne zdrowie w mieście, które nie 
słynie z wysokich standardów bezpieczeństwa, 
Motloung i Komfort Mthembu nie mogli zwiedzić 
tyle, ile by chcieli. Niemniej jednak ich wyjazd 

do Nigerii był tak udany, że z niecierpliwością 
oczekują informacji o kolejnych wyprawach szko-
leniowych.

 

BHP I szKolenIa oD rPa Po
nIgerIĘ
AFRYKAŃSKA PRZYGODA Jeśli chodzi o kwestię szkoleń, to nie ma takiej odległości do pokonania,
ani takiego zadania do wykonania, z którym eksperci KAEFER mogliby mieć problemy

Uczestnicy szkolenia w zakresie rusztowań 

otrzymują instrukcje od ekspertów z KAEFER
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W SKRÓCIE
Rusztowania na największym obiekcie na świecie

Milion i ciągle rośnie
  

Powrót do Vaal Triangle

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  Elektrownia 
Eskom Medupi jest największa pod  
każdym względem, począwszy od kwestii  
bezpieczeństwa aż po rozmiary obiektu  
KAEFER Energy Projects (KEP – Projekty  
Energetyczne KAEFER) już od roku prowadzi 
prace w ramach pięcioletniego kontraktu na 
wykonanie rusztowań na terenie elektrowni Me-
dupi, należącej do koncernu Eskom.  W chwili 
oddania do użytku Medupi będzie największą na 

świecie elektrownią węglową z systemem 
chłodzenia parą suchą. W lutym 2011 roku KEP 
rozpoczął program szkoleniowy dla pracowników 
obecnych na budowie elektrowni Medupi, mający 
na celu poprawienie standardów BHP. W tej 
chwili na budowie obecnych jest 270 pracown-
ików KAEFER, a w punkcie kulminacyjnym 
spodziewa-nych jest około 350. Należy podkreślić, 
że udało się do tej pory przepracować już  
155 400 godzin bez wypadku.

PRZEDŁUżENIE NA KOLEJNE DWA LATA  
KAEFER może pochwalić się nowym kontrak-
tem i świetnym wynikiem w kwestii BHP w RPA 
Eskom zdecydował się na przedłużenie o kolejne 
dwa lata kontraktu na prace serwisowe wykony-
wane przez KAEFER Thermal w zakresie izolacji 
i rusztowań. Prace trwające od dwóch lat 
wykonywane są na terenie elektrowni Tutka, 
Marimba oraz Majuba w RPA. Prace  
o wartości przekraczającej 11 mln EUR trwać 
będą do lipca 2013 roku, zapewniając zatrud-
nienie dla około 100 osób. 
Oprócz głównego kontraktu na prace ser-
wisowe, realizowane są także zlecenia w ra-
mach planowanych przestojów, które odbywają 
się do trzech razy w roku. Zapewniają one tymc-

zasowe zatrudnienie dla kolejnych 160 osób na 
okres do siedmiu tygodni w przypadku każdego 
przestoju. Prace obejmują posta-wienie wysoko 
zaawansowanych konstrukcji wewnętrznych 
rusztowań wiszących. 
KAEFER Thermal może poszczycić się długą 
historią świadczenia usług i dzielenia się 
fachową wiedzą z Eskom, krajowym producen-
tem energii elektrycznej odpowiedzialnym za 
ponad 90% produkcji energii w kraju. „Potrafimy 
świadczyć usługi o wysokich standardach 
jakości za przystępną cenę, na czas i według 
norm BHP Łącznie przepracowaliśmy ponad 
milion godzin bez wypadku na wszystkich 
trzech obiektach” – powiedział Glenn Barry, 
Dyrektor Marketingu w KAEFER Thermal.

ZDOBYLI KONTRAKT  Ugruntowana pozycja 
wykonawcy cieszącego się wysoką jakością 
pracy pomogła KAEFER Thermal  
w zdobyciu kontraktu dla SAPREF KAEFER 
Thermal RPA zdobyło pięcioletni kontrakt na 
usługi serwisowe w zakresie prac malarskich 
i izolacyjnych na terenie największej rafinerii 
w RPA, należącej do koncernu SAPREF. Kon-
trakt, zrealizowany pod koniec 2011 roku, 
obejmował spory zakres prac renowacyjnych, 
co wymagało użycia blisko 2000 ton 

rusztowań. Niemal 12 lat spędzonych na 
obiekcie sprawiło, że tylko KAEFER mógł  
najlepiej wprowadzić nowe technologie, takie 
jak zautomatyzowane systemy piaskowania, 
malowanie natryskowe pod bardzo wysokim 
ciśnieniem, czy też termiczne malowanie na-
tryskowe. Dodatkowo, pracownicy KAEFER 
Thermal osiągnęli nowy rekord na budowie 
wśród dostawców usług dla SAPREF –  
9 828 524 godzin bez wypadku powodującego 
przerwę w pracy. 

9,828,524
godzin bezwypadkowej pracy    

Rekordziści BHP

PRACE PRZY PRODUKCJI KWASU  
AZOTOWEGO  Podpisanie nowego kontraktu 
na terenie obiektu zlokalizowanego  
w Sasolburg w RPA oznacza miejsce pracy dla 
około 150 osób Grupa Omnia działająca 
w przemyśle chemicznym przyznała KAEFER 
Thermal z RPA kontrakt na prace izolacyjne na 
terenie nowego obiektu produkującego kwas 
azotowy w Sasolburg w RPA. Dla zapewnienia 
jakości prac przy stawianiu rusztowań wszyscy 

pracownicy odpowiedzialni za rusztowania 
przeszli szkolenie w ramach pierwszego modułu 
w centrum szkoleniowym KAEFER Sizani.  
W kulminacyjnym momencie na budowie będzie 
oko 500 ton rusztowań i 150 pracowników.  
Jest to pierwszy kontrakt KAEFER w regionie 
Baal Triangle od 15 lat, w którym istnieją duże 
możliwości pracy przy licznych rafineriach  
i zakładach produkujących nawozy. 

SAFETY
FIRST 
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Praca wokół działających urządzeń, które służą do 
wydobycia ropy i gazu, zawsze stanowi wyzwanie. 

Bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków setki 
metrów nad wzburzonym oceanem i w strugach 
deszczu oznacza dodatkowe trudności. 
 „Dla KAEFER ENERGY z Norwegii to po prostu 
codzienna praca, co nie oznacza wcale, że łatwa” – 
mówi Bjorn Ommundsen, Dyrektor Działu Prac Ser-
wisowych i Remontów. „Warunki panujące  
w głębi Morza Północnego są ciężkie… Większość 
instalacji położona jest z dala od lądu, co wystawia 
ją na wszelkie możliwe warunki pogodowe. Wiatr, 
słona woda i zimne powietrze są dodatkowym  
utrudnieniem. Szczególnie ciężko jest zimą,  
dlatego staramy się wykonywać prace  
w najdogodniejszych sześciu miesiącach w roku.”
 Pracujemy na normalnie działających platfor-
mach, gdzie jednocześnie trwa proces produkcji, 
dlatego żeby móc podjąć pracę w konkretnych  
sekcjach potrzebujemy zezwoleń. „Tym niemniej 
pracujemy w branży offshore już od 20 lat, więc te 
warunki pracy są nam dobrze znane.” Zebrane dotąd 
doświadczenie będzie szczególnie przydatne pod-
czas realizacji kolejnego projektu typu offshore  
i onshore wygranego przez KAEFER ENERGY. Prace 
wykonywane na zlecenie należącego do norweskiego 
skarbu państwa giganta paliwowego Statoil 
obejmują izolacje, ochronę powierzchni  
i zapewnienie dostępu do frontu robót. Powinno to 
scementować długotrwałe już relacje z tym poten-
tatem. Kontrakty z branży offshore, których zakres 
obejmuje prace serwisowe i renowacyjne dziewięciu 

instalacji tego typu, zapewnią 600 tys. roboczo-
godzin rokrocznie w ciągu czterech lat, z opcją 
przedłużenia o następne cztery lata. „Oznacza to dla 
nas pracę dla 400-500 ludzi rocznie przy zadaniach  
związanych z przygotowaniem dokumentacji  
oraz dostawy wymaganego materiału  
i sprzętu. Są to stałe zlecenia na prace serwisowe  
i renowacyjne” – mówi dalej Ommundsen.  
„Co dwa do pięciu lat konstrukcje muszą być 
naprawiane i ponownie malowane, żeby zapewnić 
kontrolę nad jakością stali. Wykonuje się również 
wiele prac związanych z naprawą i wymianą pięcio- 
lub dziesięcioletniej izolacji. 
 KAEFER ENERGY będzie wykonywał prace na 
obiektach Stafford A, B oraz C, Troll A, B oraz  
C, Asgard A i B oraz Kristin. Kontrakt dla Statoil 
obejmuje również prace na obiekcie Mongstad  
typu onshore. Oznacza to przynajmniej 400 tys. 
roboczo-godzin rocznie oraz pracę dla 250 osób 
przez najbliższe cztery lata, z opcją na następne 
cztery. „Praca jest co prawda wymagająca, ale warun-
ki są dobre” – zauważa Ommundsen. „Pracownicy 
pracują bardzo dużo, po 12 godzin na dobę przez 
dwa tygodnie. Następnie otrzymują dwa lub trzy 
tygodnie wo-lnego. Zakwaterowanie ma jednak 
wysoką klasę hotelową. Każdy posiada swoją 
wygodną kabinę, a na jedzenie również nie można 
narzekać.”

Odpowiednie wyważenie
„Musimy planować naszą pracę i mieć pewność, 

że całość działań jest odpowiednio zoptymalizowa-

na, bez lekceważenia kwestii bezpieczeństwa. Spo-
czywa na nas spora odpowiedzialność za skończenie 
prac zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 
Przedtem zwycięstwo w przetargu polegało na tym, 
kto poda niższą cenę za roboczo-godzinę. Teraz 
zależy to od wyników. Dostajemy wynagrodzenie za 
każdy ukończony zakres.”

Kluczem do właściwego wykonania zada-
nia już za pierwszym razem jest odpowiednie 
wyważenie umiejętności na budowie i doboru 
odpowiednich osób do kontaktów handlowych.  
W przypadku tego typu zadań jest to najważniejszy 
warunek. Z tego powodu zarówno pracownicy, jak  
i kadra zarządzająca budową, przechodzą przez cykl 
szkoleń na temat właściwego podejścia do pracy, 
zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa. 
„Bezpieczeństwo zawsze stoi na pierwszym  
miejscu” – podkreśla Ommundsen. „Wydajność nie 
może być ważniejsza niż bezpieczeństwo. Jest to 
najważniejsza kwestia dla całej firmy. Uważamy, że 
jeśli ktoś posiada odpowiedni system zarządzania 
BHP, to wydajność również będzie na właściwym 
poziomie z uwagi na fakt, że pracownicy koncentrują 
się na kwestiach bezpieczeństwa i jakości pracy.  
Oznacza to, że w niebezpiecznej sytuacji nie 
będzie trzeba wykonać tej samej pracy dwa razy. 
Bezpieczeństwo i wydajność są ze sobą powiązane.” 

walKa ze sztormem
na Pełnym morzU 
PRACE SERWISOWE W NORWEGII  Praca wśród kapryśnych morskich fal nie należy do najłatwiejszych, ale dzięki swym umiejętnościom 
i doświadczeniu KAEFER ENERGY ponownie został wybrany na wykonawcę prac w Norwegii
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PŁONĄCE POCHODNIE NAD SZYBAMI 
NAFTOWYMI  Jak pokazuje przykład PARKER 
KAEFER, w przypadku doboru właściwych 
płaszczy ochronnych nie warto iść na skróty 
W płomieniu unoszącym się nad szybem  
naftowym, który jest sygnałem obecności ropy, 
jest coś niezwykłego, niemal romantycznego. 
Ów płomień świecący na odległej pustyni lub 
zatoce oznacza przygodę, rozwój przemysłu  
i bogactwo. Niemniej jednak cel jest nie tyle 
romantyczny, co pragmatyczny. Płomienie 
pomagają wyeliminować zbędny gaz, który nie 
może być ani użyty ani przetransportowany  
i są czymś w rodzaju „zaworów  
bezpieczeństwa” dla wydobycia gazu, który 
nadaje się do użytku.
 Jeżeli taka wieża zostanie postawiona na 
pełnym morzu setki kilometrów od brzegu, 
trzeba być gotowym nie tylko na wzburzone, 
ale i słone fale. Trzeba o tym pamiętać  
z uwagi na fakt, że sól powoduje korozję,  
a jeśli PARKER KAEFER podejmuje się pracy na 
dużych projektach typu offshore, to musi znać 
się na morskim środowisku pracy narażonym 
na korozję, jak mało kto.
  
Błąd przy doborze płaszcza  
ochronnego
 Wobec tego dobrze jest mieć w pobliżu 
kogoś takiego jak Tom Fitzpatrick, Dyrektor 
Zarządzający PARKER KAEFER. Jest on certy-
fikowanym specjalistą i inspektorem SSPC  
w dziedzinie płaszczy ochronnych, posiada cer-
tyfikat NACE oraz tytuł galwanizera AGA. Cała 
jego wiedza i umiejętności odegrały kluczową 
rolę, kiedy zawiodły płaszcze ochronne zasto-

sowane na jednej z wież na otwartym morzu. 
Podana w specyfikacji grubość powłoki na su-
cho dla rzeczonego płaszcza wynosiła 50-80 
mikronów (mikron lub mikrometr to jedna mi-
lionowa metra, jego symbol to μµm). „Ze spe-
cyfikacji wynikało, że wykonawca zamierzał 
osiągnąć wyższą wartość DFT od wartości 80 
μµm, nawet często ją przewyższając, podczas 
gdy założeniem KAEFER było uzyskanie 
niższego wyniku, czyli 50 μm. Tak czy inaczej 
głębokość profilu o wartości 50-75 μm 
wynikająca ze specyfikacji, postawiła kropkę 
nad „i”. Płaszcz nie zakrywał całości profilu.” 
– mówi Dyrektor Fitzpatrick. W efekcie, 
pojawiła się rdza, koronny dowód popełnienia 
błędu. 
 Tom Fitzpatrick zaproponował położenie 
nowych płaszczy w zniszczonym miejscu, 
używając nieorganicznego stopu cynku  
z dwiema warstwami aluminium silikonowego 
lub pokrycia powierzchni metalem,  
za pomocą termicznego natryskiwania alumi-
nium i użyciu środka uszczelniającego.  
Ostatecznie jego zalecenia zostały  

wypełnione, a klient musiał uznać, że  
trudniejsze rozwiązanie jest jednak lepsze.
 „Teraz zapraszam do rozmowy każdego, 
kto zajmuje się kwestią płaszczy ochronnych” 
– mówi Fitzpatrick, odnosząc się do lekcji, jaką 
otrzymał PARKER KAEFER. „Mówię im wtedy, 
że jeśli wytyczne w specyfikacji prowadzą do 
popełnienia błędów, to ich obowiązkiem jest 
poinformowanie klienta, że nie podejmą się 
wykonywania prac.”

Wybierz właściwą  obudowę aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji
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SZYBKIE TEMPO PRAC NA WYSPIE KIO pokazało 
swoją wartość w chwili otrzymania kontraktu na 
wykonanie prac w miejscach odległych o tysiące mil
Projekty te miały być ukończone w wyjątkowo  
krótkim czasie. Prace remontowe na The Safe  
Concordia (pływającej jednostce serwisowej dla 455 
praco-wników) były dużym wyzwaniem dla KAEFER 
International Offshore Ltd. (KIO). Na początku 2011 
roku KIO  z siedzibą w Wielkiej Brytanii miało tylko 
100 dni na zaplanowanie i wykonanie sporego za-
kresu prac na oddalonej o cztery strefy czasowe 
malutkiej wyspie Curacao i to bez wszystkich ty-
powych dla stoczni urządzeń. Mimo tych trudnych 
warunków KIO ukończyło prace na czas i w ramach 
określonego budżetu. Obejmowały one projektow-
anie, prace budowlane, izolacje, wykonanie obudowy 
zewnętrznej oraz spory zakres wykończenia wnętrz. 
Dowodzi to, że przy właściwym planowaniu  
i zarządzaniu wszystko jest możliwe. KIO buduje 
swoją pozycję na strategicznym rynku wydobycia 
gazu i ropy naftowej na całym świecie poprzez  
sukcesy takie jak te, w oparciu o liczne  
porozumienia typu joint venture oraz przejęcia.  

Okazuje się, że strategia rozwoju poprzez uczes-
tnictwo w spółkach joint venture opłaca się. Dowo-
dem tego jest rosnąca liczba zamówień płynących  
z Bliskiego Wschodu, Brazylii, Meksyku czy Afryki 
Zachodniej. Przejęcie części udziałów w katarskim 
przedsiębiorstwie IRM, które świadczy usługi dla 
najważniejszych klientów z branży offshore 
działających w przemyśle gazowym i naftowym, 
umocni pozycje KIO na Bliskim Wschodzie. 
Zwiększony został również asortyment produktów 
KIO dzięki podpisaniu umowy joint venture z firmą 
Rigmar Services z Aberdeen. Innowacyjny produkt 
Rigmar – RUSH (system podwieszanych miejsc 
pracy pod pokładem) to uniwersalny, solidny, lekki 
system zawieszonych podestów, które umożliwiają 
łatwy dostęp do bezpiecznego miejsca pracy, 
pozwalając na zaoszczędzenie czasu. Porozumienie 
z Rigmar daje KIO dostęp do osób decyzyjnych na 
rynku odwiertów w branży offshore, które mogłyby 
skorzystać z systemu RUSH, jak również związanych 
z nim usług z zakresu prac serwisowych czy  
mechanicznych.

PLATFORMA MIESZKALNA  Projekt platformy 
mieszkalnej Snorre A był złożony, nie stanowiło to 
jednak przeszkody dla KAEFER ENERGY „Projekt 
dotyczył wykonania kompletnych kwater miesz-
kalnych” – mówi kierownik odpowiedzialna za pro-
jekt Snorre A, który zaczął się w styczniu 2008,  
a zakończył we wrześniu 2011. Kiedy kierownik pro-
jektu z ramienia KAEFER ENERGY spojrzała na cyfry, 
zobaczyła: 150 tys. godzin pracy w ramach offshore, 
120 tys. godzin przy pracach budowlanych oraz 30 
tys. godzin spędzonych na działaniach administra-
cyjnych. To spore cyfry, ale w końcu złoża ropy i gazu 
Snorre to spore przedsięwzięcie. 

 Dla KAEFER ENERGY z siedzibą w Stavanger 
prestiżowy kontrakt na wykonawstwo generalne 
oznaczał prace renowacyjne strefy mieszkalnej. 
Wymagało to udziału specjalistów z różnych dziedzin 
technicznych, takich jak architektura, hydraulika, ele-
ktryka, teleinformatyka czy HVAC (ogrzewanie,  
klimatyzacja, kanały wentylacyjne). Pracownicy 
specjalizujący się we wszystkich wymienionych 
dziedzinach odnowili 180 kajut. Powstały nowe kab-
iny łazienkowe, z uwagi na wcześniejsze liczne  
zalania pokładu wodą wymienionych zostało  
1500 m2 podłóg, a także wymieniono 2000 m rur 
z ciepłą i zimną wodą.

Wielkie liczby, wielki sukces

Strefa zamieszkania na plat-

formie Snorre A

The Safe Concordia jest wyposażona  

w system dynamicznego pozycjonowania 

klasy drugiej, w skład którego wchodzą cztery 

silniki wirowe o mocy 2500 kW umożliwiające 

jednostce utrzymanie się przy platformie bez 

użycia konwencjonalnego systemu kotwic

Spółki joint venture wspierają wzrost KIO
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Stocznia jest jednym z najbardziej dynamicznych i niebezpiecznych 
miejsc pracy. Można powiedzieć, że ma w sobie coś z pracy  

w miejscach o obniżonym lub podwyższonym stężeniu tlenu, na 
małych platformach lub podestach zawieszonych 30 m nad ziemią, 
wśród spadających przedmiotów, toksycznych chemikaliów oraz 
przeciskania się przez niebywale małe otwory. Zgodnie z OSHA 
(Organizacja BHP) przemysł stoczniowy i remontowy miał 
wątpliwy zaszczyt być na trzecim miejscu pod kątem wypadków 
oraz zachorowań w sektorze przemysłu prywatnego. Dzięki 
ulepszonym środkom bezpieczeństwa w 2009 roku w ogóle 
nie znalazł się wśród niechlubnych czołowych 25 miejsc. 

Stalowe konstrukcje statków dalekomorskich są izolowane 
w tych samych celach, w jakich izolujemy nasze domy – 
żeby móc w nich mieszkać, żeby obniżyć zużycie energii 
i jego szkodliwy wpływ na środowisko, żeby uniknąć 
zjawiska kondensacji, żeby ochronić je przed ogniem, 
żeby przechowywać żywność we właściwej  
temperaturze oraz zredukować hałas. 

 życIorys montera                                                     
  IzolacjI       
    
          ZAGROżENIA W PRZEMYŚLE STOCZNIOWYM  Praca wewnątrz stalowej          
  konstrukcji statku wymaga przestrzegania najwyższych standardów    
    bezpieczeństwa
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ZMIANA NA LUKSUS  Fachowa wiedza KAEFER 
pomogła zmienić dawną damę mórz w luksusowy 
jacht Misja polegała na przekształceniu 30-letniej 
holenderskiej fregaty wojskowej w jeden  
z czołowych dziesięciu mega-jachtów na świecie. 
Wizja wypłynęła ze stoczni ADM w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, nowego obiektu 
zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
głównego terminalu morskiego Abu Dabi, Porcie 
Zayed. Stocznia stanowi najważniejszy element 
wysiłków ZEA w rozwoju przemysłu morskiego  
i dywersyfikacji swoich możliwości przemysłowych.
 Głównym projektem realizowanym w stoczni 
jest Swift 141, luksusowy jacht światowej klasy, 
ze skromnym kadłubem pochodzącym  
z odzysku, który został zmodyfikowany tak, żeby 
znalazł się w nim nowy układ napędowy  
i wykończenie wnętrz, mogące dotrzymać kroku 
jego statusowi mega-jachtu. Z uwagi na chęć  

rozwoju raczkującego przemysłu stoczniowego,  
a także z braku wystarczającej wiedzy fachowej 
pozwalającej na wykonania nowego kadłuba, 
ADM Shipyards przywróciło dawną damę mórz do 
życia poprzez renowację istniejącego kadłuba. 
KAEFER Shipbuilding na Bliskim Wschodzie ma 
zapewnić system rurociągów wylotowych, łącznie 
z izolacją i poszyciem z nierdzewnej blachy 
świetnie odbijającej promienie słoneczne dla gen-

eratora i silnika głównego. Z chwilą oddania 
statku do użytku 141 metrowy Swift znajdzie się 
w gronie największych prywatnych jachtów na 
świecie.

Transformacja starszej pani 

Wizualizacja Swift 141, który w chwili 

ukończenia będzie jednym z najbardziej 

imponujących mega-jachtów.

Praca w wymagających warunkach

życiorys montera izolacji
     Przykładem może być izolowanie statku do 
przewozu skroplonego gazu ziemnego. Skroplony 
gaz ziemny (LNG) jest bezwonną, bezzapachową, 
nietoksyczną i bezbarwną postacią gazu ziemne-
go, który musi być przechowywany w wyjątkowo 
niskiej temperaturze (-163 °C), żeby mógł 
pozostać w formie ciekłej. W zetknięciu z wodą 
nagle i gwałtownie paruje, przechodząc ze stanu 
ciekłego w gazowy w trakcie zmiany temperatury, 
zwanej zimną eksplozją. Z tego powodu tanko-
wiec LNG jest tak zaprojektowany, żeby miał  
podwójny kadłub, chroniący ładunek przed  
uszkodzeniem lub wyciekiem. Izolacje stosowane 
przez KAEFER Schiffsausbau GmbH utrzymują 
ten wybuchowy ładunek w temperaturze -163 °C. 
Podczas wykonywania pracy izolacje muszą być 
położone perfekcyjnie, a każdy panel izolacyjny 
przygotowany wcześniej. Najważniejsze jest tutaj 
właściwe zaprojektowanie i nie ma miejsca na 
pomyłki.
 Żeby móc poznać wyzwania, jakim musi 
sprostać człowiek pracujący w powyższych 
warunkach, przyjrzyjmy się miejscu pracy montera 
izolacji. Jego „zakładem pracy” może być fregata 
wojskowa, ogromny jacht jakiegoś milionera, 
prom pasażerski, luksusowy liniowiec lub zaawan-
sowana technicznie łódź podwodna. Jego strój 
roboczy to kask, koszula z długimi rękawami, 
długie spodnie, rękawice ochronne, obuwie rob-
ocze, okulary, zatyczki do uszu i latarka – na wy-
padek gdyby zabrakło prądu. Dzienna zmiana 
montera izolacji trwa osiem godzin, ale może być 
dłuższa, jeśli projekt musi być wykonany  

w krótkim czasie.
 Wygląd „biura” izolera może się zmieniać  
w ten sam sposób, w jaki zmienia się budowana 
przez niego konstrukcja. Gdyby odwrócić biuro  
o 90 stopni, ściana przygotowana pod położenie 
izolacji wyglądem przypominać może łóżko fakira,  
z wystającymi gwoźdźmi i szpilkami. Teraz 
wyobraźcie sobie pracę w zamkniętym pomie-
szczeniu o powierzchni około 0,5 m2 polegającą 
na mocowaniu materiału izolacyjnego o grubości 
od 50 do 100 mm na szpilkach, które mogą 
wystawać o około 1 cm poza materiał i są  
rozmieszczone co ok. 300 mm. Jeśli jest  
wystarczająco dużo miejsca, monterzy izolacji 

pracują parami i w zależności od tego,  
jak szybko trzeba położyć izolacje, mogą używać 
plastikowych zatyczek na szpilki lub te szpilki 
zaginać, żeby obniżyć niebezpieczeństwo skale-
czenia. Dodatkową kwestią z punktu widzenia 
BHP może być jakość powietrza wewnątrz.  
Konstrukcja statku jest pełna zamkniętych 
przestrzeni, w których może się znajdować 
łatwopalny, toksyczny lub ubogi w tlen materiał, 
który został użyty w nadmiarze. Z tego powodu 
stworzony został osobny system wentylacji, który 
pompuje świeże powietrze. Pomimo że klej 
używany do izolacji nie jest toksyczny, na  
wypadek pojawienia się oparów toksycznych 
należy używać sprzętu ochronnego lub stosownej 
odzieży. 
 Jak ze zrozumiałą dumą w głosie podkreśla 
Dyrektor Działu KAEFER Schiffsausbau GmbH  
w Hamburgu: „Mamy już połowę września, a do 
tej pory odnotowaliśmy tylko jeden niegroźny 
wypadek w tym roku, ale nie wewnątrz statku, 
gdzie jest tak mało miejsca. Niestety zdarzyło się 
to w warsztacie.”
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KAEFER WANNER Shipbuilding (KWS) 
z Francji odegrał kluczową rolę w realizacji 

niezwykłego programu budowy okrętów wojen-
nych znanego jako BPC (Bâtiment de Projection 
et de Commandement). Mierzący 199 metrów 
Dixmude jest ostatnim z trzech uniwersalnych 
okrętów desantowych w ramach kontraktu 
przyznanego STX Shipbuilding Group przez 

Francuską Marynarkę Wojenną. „Wiele zadań 
miało charakter priorytetowy” – mówi Dyrektor 
Generalny KWS Bruno Huriet. „Statek to placów-
ka medyczna o powierzchni 900 m2, zgodna ze 
standardami NATO dla szpitali stacjonarnych 
(NATO Role 3), która jest wyposażona tak, żeby 

pokryć zapotrzebowanie na usługi medyczne dla 
miasta liczącego 40 tys. mieszkańców. Biorąc pod 
uwagę wszystkie usługi, od diagnozy, zabiegów 
chirurgicznych czy dentystycznych po porady psy-
chologiczne i żywieniowe, można powiedzieć, że 
jest to pływający szpital. 
 KAEFER Rumunia (KSC) współpracowało  
z KWS w zakresie instalacji niezbędnych dla tego 
okrętu. Zakres prac obejmował ściany, sufity, 
dostawę i montaż mebli, jak również HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), izolację 
kanałów i rurociągów; zamontowano także niek-
tóre sprzęty medyczne. Oprócz części medycznej, 
KWS był także odpowiedzialny za salę narad wo-
jennych, salę konferencyjną, magazyny i kory-
tarze, skończywszy na głównej konstrukcji 
mieszczącej mostek kapitański. 

Okręt desantowy Dixmude opuszcza St. Nazaire  

i płynie do nowego portu macierzystego w Toulonie

Prace wyKoŃczenIowe na  
UnIwersalnym oKrĘcIe  
Desantowym
STWORZONY, BY ATAKOWAĆ Prace wykończeniowe na jednym z największych okrętów desantowych

„Wiele zadań miało charakter  
priorytetowy”
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21 lipca 2011 roku Celebrity Cruises of Miami 
(spółka powiązana z Royal Caribbean 

Cruise Line) pokazało światu czwarty z pięciu 
luksusowych statków pasażerskich z serii Solistce 
Class, którego wykonaniem zajęła się niemiecka 
stocznia Meyer Werft of Papenburg. Liniowiec 
ten, ochrzczony jako „Portret Celebrytki”, oferuje 
swoim pasażerom najnowocześniejsze i dbające  
o środowisko rozwiązania, które nigdy przedtem 
nie miały zastosowania na statkach, takie jak  
ogniwa fotowoltaiczne, zoptymalizowaną 
hydrodynamikę czy przyjazną środowisku 
klimatyzację o wydajności większej o 10%  
w porównaniu do poprzednich liniowców tej klasy.
 Firma KAEFER Schiffsausbau GmbH zajęła 
się kompleksową izolacją HVAC (ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja), dostarczeniem  
6300 m2 podłogi z izolacją akustyczną, 
zatwierdzonych przez USPHS (Amerykańską 
Publiczną Służbę Zdrowia) ścian i sufitów ze 
stali nierdzewnej dla pomieszczeń o powierzchni 
9000 m2, w których przygotowywane będą 
posiłki oraz kompleksowym wykonaniem pod 
klucz nowoczesnego teatru mieszczącego 1095 
widzów. Dziewiczy rejs poprzedzony dwudniową 
wycieczką dla zaproszonych gości i dygnitarzy 
rozpoczął się 23 lipca. „Portret Celebrytki”  
opuścił niemiecki port w Hamburgu, by za 8 dni 
dopłynąć do brzegów Civitavcchia (rzymskiego 
portu), odwiedzając po drodze Barcelonę.

nowoczesne rejsy  
z trosKą  
o śroDowIsKo
„PORTRET CELEBRYTKI” System HVAC stworzony w oparciu o nowoczesne technologie wraz 
z wysokiej klasy izolacjami akustycznymi sprawia, że ten liniowiec jest klasą samą w sobie 

Atrium i biblioteka na pokładzie „Portret Celebrytki” (zdjęcie po lewej) oraz liniowiec tuż przed  

opuszczeniem stoczni Meyer w Papenburg w północno-zachodniej części Niemiec (po prawej)

Główny teatr na statku, Grand Cuvée.
©
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WS03

W SKRÓCIE

Potwierdzone pieczęcią marynarki wojennej

ŁÓDŹ PATROLOWA Francuska marynarka wo-
jenna przetestuje nową łódź   Łodzie patrolo-
we wracają do łask. Francuska firma 
specjalizująca się w łodziach wojskowych 
(DCNS), zleciła wykonanie patrolowca typu 
Gowind OPV o nazwie L’Adroit. Oddział bu-
downictwa KAEFER WANNER Francja był od-
powiedzialny za wykonanie całości prac izola-

cyjnych (układ wylotowy, rury, izolacja kon-
strukcji) oraz wykończeniowych (kajuty, sale 
narad, jadalnia, chłodnie) na łodzi. Począwszy 
od 2011 r. Francuska Marynarka Wojenna 
będzie przez trzy najbliższe lata testowała 
L’Adroit na morzu. Po tym okresie „pieczęć” 
marynarki wojennej będzie stanowiła silny  
argument na rynku międzynarodowym.

NIEMIECKIE FREGATY WOJSKOWE Mary-
narze będą mieli komfortowe kajuty Kontrakt 
podpisany przez ThyssenKrupp Marine  
Systems AG z KAEFER Schiffsausbau GmbH 
obejmuje dostawę 65 prefabrykowanych 
kabin łazienkowych dla każdej z czterech 
obecnie budowanych dla niemieckiej mary-
narki wojennej fregat klasy F 125. Zostały 
zaprojektowane z myślą o wygodzie 
użytkowania, zatem załodze pewnie się 
spodobają. Będą w nich parawany zamiast 
zasłon prysznicowych, ogrzewanie podłogowe, 
umywalki, lustra, gniazdka elektryczne oraz 
szafki. „Nasze w pełni kompaktowe  
prefabrykowane kabiny mają wszystko dopra-
cowane w najmniejszych szczegółach” – 
zauważa kierownik projektu. „Mają nawet 
czerwoną podłogę. Są pierwszymi  
prefabrykowanymi kabinami łazienkowymi 
wśród okrętów niemieckiej marynarki wojen-
nej odpornymi na wstrząsy.”

Zaprojektowane z myślą  
o komforcie
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Ilu ludzi potrzeba do wybudowania stacji ba-
dawczej na Antarktydzie? Pytanie przypomina 

nieco angielski dowcip o tym, ilu biurokratów 
potrzeba do przykręcenia żarówki. Odpowiedź 
brzmi: dziesięciu. Jeden przykręca żarówkę,  
pozostali zajmują się robotą papierkową!
 Kontrastuje z tym jednak liczba 177 osób 
zaangażowanych w wybudowanie Bharati, nowej 

indyjskiej stacji badawczej, z których każda pełni 
tutaj bardzo ważną rolę. W jej budowę 
zaangażowany jest niemiecki KAEFER Constru-
ction GmbH wraz z parterami współpracującymi. 
Stacja polarna Bharati powstaje na zlecenie In-
dyjskiego Ministerstwa Nauk o Ziemi i kiedy 
zostanie ukończona, w jej skład wejdą 134 kon-
tenery rozlokowane na przestrzeni 2000 m2 

BUDowa stacjI BaDawczej na 
antarKtyDzIe
STACJA POLARNA BHARATI  KAEFER zajmie się wykończeniem wnętrz 
o powierzchni 2000 m2 na futurystycznej indyjskiej stacji badawczej

ANTARKTYDA
Najniższa zanotowana na ziemi 
temperatura

-40 C̊
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DZIEDZICTWO NARODOWE Innowacyjne 
rozwiązania okazały się kluczowe podczas 
renowacji pałacu Stadtpalais Liechten-
stein to XVII-wieczne dzieło architekto-
niczne wiedeńskiego śródmieścia. Bu-
dynek wpisany jest na listę dziedzictwa 
kulturowego, a więc jego renowacja 
wymagała znajomości niuansów architek-
tonicznych, ale to przecież wyzwanie, ja-
kie specjaliści od zabezpieczeń 
przeciwpożarowych KAEFER Austria lubią 
najbardziej. Musieli użyć wyobraźni 
przestrzennej, aby właściwie rozplanować 
położenie tysięcy metrów kwadratowych 
kanałów z przewodami oraz kanałów 
wentylacyjnych i sprostać normie 
pożarowej EI90.

nieopodal Wzgórz Larsemanna nad wschodnim 
wybrzeżem Antarktydy. 
 Zlecenie obejmuje koszty projektu,  
konstrukcji, zakwaterowania, logistyki materiału, 
transportu i wreszcie montażu w regionie, który 
przywodzi na myśl obraz bohaterskich 
podróżników w drodze na Biegun Południowy. 
Brzmienie tych dwóch słów: „Biegun Południowy” 
przyprawia większość ludzi o dreszcze. I słusznie! 
Antarktyda jest bowiem najzimniejszym mie-
jscem na Ziemi. W czasie budowy stacji Bharati 
prognozowana temperatura zewnętrzna będzie 
wahała się między 5 °C a -20 °C, by spaść do - 
40 °C, gdy obiekt zostanie już oddany do użytku. 
 Mając na uwadze warunki ekstremalne, 
należy stwierdzić, że realizacja projektu będzie 
nie lada wyzwaniem. „Kiedy będziemy już na  
miejscu, nie będziemy mogli polegać na standar-
dowych kanałach dystrybucji w razie nieprze-
widzianej sytuacji” – wyjaśnia kierownik projektu 
z ramienia KAEFER, Torsten Hass. Zatem właściwe 
planowanie i bezpieczeństwo będą miały ogromne 
znaczenie. „Nie możemy liczyć na przesunięcie 
terminu oddania prac” – mówi stanowczym 
głosem. „Projekt musi się skończyć w marcu 2012 
roku i tak się stanie.” Do wykonania zadania taka 
pewność siebie i zdecydowanie są konieczne. 
Około 200 kontenerów wypełnionych materiałem 
do wybudowania konstrukcji, narzędziami  
i sprzętem będzie musiało przebyć drogę  
z Niemiec przez Antwerpię do Cape Town. 
Stamtąd transport uda się do Zatoki Prydz  

i następnie do Wzgórz Larsemann, gdzie powsta-
nie stacja. Hass ujawnił nam, że kluczem do 
zwycięstwa w walce o Bharati okazało się 
doświadczenie, jakie KAEFER zdobył dwa lata 
temu podczas realizacji niemieckiej stacji  
badawczej Neumayer III na Biegunie Południowym 
dla Instytutu Alfreda Wegenera. Ma on także 
przeczucie, że dzięki temu KAEFER jest na dobrej 
drodze do zostania czołowym graczem wśród 
wykonawców projektów budowlanych w regionie 
polarnym. 
 Dzięki izolacji, którą wykona KAEFER, 25 
specjalistów ze stacji Bharati będzie mogło  
w ciepłych i komfortowych warunkach podziwiać 
to najzimniejsze miejsce na ziemi.

Makieta stacji badawczej Bharati w porcie 

Duisburg w Niemczech

Dostosowanie barokowe-
go pałacu do wymogów 
przyszłości

 
Nowa scena w Oberursel

IZOLACJE AKUSTYCZNE  W ramach pro-
jektu renowacji szkoły średniej użyte 
zostały nietypowe komponenty „Praca 
jest tak nietypowa, że wiele komponentów 
musiało zostać stworzonych specjalnie  
dla tego projektu” – mówi kierownik  
budowy z KAEFER Construction GmbH. 
Ma na myśli rozbudowę widowni  
w szkole średniej Oberursel w północno-
zachodniej części Frankfurtu  
w Niem-czech. Wyzwaniem było połączenie 
różnych elementów – od struktury sceny, 
przez ochronę przeciwpożarową, po  
izolacje akustyczne w auli mieszczącej  
900 osób. W zakres robót wchodzi także  
wykonanie nietypowej izolacji akustycznej  
w formie specjalnych paneli akustycznych. 
Projekt rozpoczął się w lipcu,  
ma zostać ukończony do stycznia 2012 
roku.
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Spójrzmy prawdzie w oczy – pobyt na lotnisku 
nie wzbudza pozytywnych emocji. Ludzie 

kojarzą go z czekaniem, odprawą bagażową, 
jeszcze dłuższym czekaniem i jeszcze dłuższą 
odprawą. Co gorsza, w większości lotniska są po 
prostu brzydkie. „Nic dziwnego, że w żadnym 
słowniku nie znajdziemy frazy <Piękne jak lotni-
sko>” – napisał Douglas Adams, autor książki 
Autostopem przez galaktykę.
 Piękno to rzecz względna, ale bez-
pieczeństwo jest obiektywnym elementem każdej 
podniebnej podróży, do której wiele lotnisk  
podchodzi z należytą powagą. KAEFER Construc-
tion postrzega jednak bezpieczeństwo  
na lotnisku inaczej niż przeciętny podróżny, 
ponieważ zawodowo zajmuje się kwestią 
zabezpieczeń. Żeby wykonać prace zgodnie  
z kontraktem, KAEFER musi liczyć na swoją 
kreatywność w organizacji logistyki, ponieważ nie 
zawsze stosuje się tu przepisy typowe dla kon-
strukcji budowlanych, a większość zadań musi  
być realizowana poza godzinami szczytu.
 W przypadku rozbudowy lotniska we Frank-
furcie, gdzie trwa budowa nowego Pirsu A-Plus, 

oraz renowacji lotniska w Zurychu, gdzie  
powstają odprawy dla pasażerów  spoza strefy  
Schengen, chodziło o montaż zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, co było nie lada wyzwaniem.
„Materiały muszą być dostarczone dokładnie na 
czas, ponieważ na miejscu nie ma możliwości ich 
składowania” – mówi kierownik projektu KAEFER 
Construction w Butzbach koło Frankfurtu, 
opisując wyzwania, przed którymi stoi firma na 
obydwu placach budowy.
 W przypadku lotniska we Frankfurcie, gdzie  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej zainsta-
lowano panele o powierzchni 20 tys. m2, wszy-
stkie osoby odpowiedzialne za projekt zdawały 
sobie sprawę z tego, że szczegółowe planowanie 
nie wynikało tylko z faktu pracy na najbardziej 
obciążonym lotnisku w Europie. Z uwagi na 
budowę czwartego pasa startowego oraz  
stanowiska serwisowego dla ogromnego  
Airbusa A380 jest to również największy plac 
budowy w Europie.
 Airbus A380 wylądował również w Zurychu, 
gdzie Linie Lotnicze Singapuru korzystają z tej 
wielkiej maszyny do obsługi regularnych kursów 

między Zurychem i Singapurem. Jednak w przy-
padku tego projektu najważniejszym zadaniem 
jest instalacja 16 tys. m2 paneli w ramach ochro-
ny przeciwpożarowej na Pirsie B, który został 
przebudowany tak, żeby oddzielić strefę odprawy 
pasażerów zgodnie z ustaleniami z Schengen. 
Praca na terenie objętym ścisłymi przepisami 
bezpieczeństwa była sporym wyzwaniem. Jednak 
wiedza zgromadzona przez pracowników KAEFER 
podczas wielu lat realizacji projektów związanych 
z rozbudową lotnisk sprawiła, że byliśmy dobrze 
przygotowani do wykonania zadania i koordy-
nacja zmianowego systemu pracy bez komplikow-
ania pracy lotniska odbyła się bez zarzutu.
 KAEFER Construction z siedzibą w Butzbach 
dostarczył materiały na wymiar i zorganizował ich 
logistykę w taki sposób, że mimo braku od- 
powiednich magazynów wszystko poszło płynnie. 
Nowy Pirs B na lotnisku w Zurychu został tak 
zaprojektowany, żeby podkreślić jego szwajcarski 
charakter. Jego architektura manifestuje swoją 
przejrzystość, skromność, ekologię i dokładność. 
Z całą pewnością fani Douglasa Adamsa 
przyznają, że wygląda to pięknie!

PrzygotowanIe lotnIsK  
we franKfUrcIe I zUrycHU 
ROZBUDOWA LOTNISK  Firma KAEFER wykorzystała swoje bogate doświadczenie podczas 
wykonywania prac na lotniskach we Frankfurcie i Zurychu 

Lotnisko w Zurychu olśniewa swym nowym wyglądem
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Bezpieczeństwo pod diamentowym dachem nowego dworca 
w Wiedniu

WIELKIE OTWARCIE w 2012 ROKU Wiedeński 
Dworzec Południowy, który zostanie oddany do 
użytku za dwa lata, zmieni wizerunek 
wiedeńskiego śródmieścia Co prawda podróż 
pociągiem była wystarczająco ekscytująca nawet 
przed wydaniem książki Agaty Christie pt.:  
Morderstwo w Orient Expresie w 1934 roku, ale 
publikacja ta pomogła w sprzedaniu ogromnej 
ilości biletów żądnym przygód pasażerom. Dwa 
lata przed wydaniem powieści Christie, Graham 
Greene napisał swój Pociąg do Stambułu. Akcja 
toczy się w wiedeńskim Orient Expresie i trzyma 
czytelników w napięciu, ukazując przygody  
podczas podróży po całej Europie.
 Wiedeńskie dworce znane z powieści 
Greene’a w XX wieku nie zmieniły zbytnio swoje-
go wyglądu, ale sytuacja ta ulega zmianie. Dwo-
rzec Południowy został zburzony w 2010 roku  
i w tej chwili powstaje na jego miejscu zupełnie 
nowy dworzec główny, który w chwili oddania do 
użytku pozytywnie odmieni wygląd Wiednia.
 KAEFER Austria wykonuje wyjątkową 
osłonę, która stanowi zabezpieczenie 

przeciwpożarowe dla mającego kształt dia-
mentów dachu, który pełni kluczową rolę w pro-
jekcie. Praca firmy KAEFER polega na zamonto-
waniu od spodu dachu paneli pełniących funkcję 
ochrony przeciwpożarowej. Ich łączna  
powierzchnia wynosi 3220 m2, a wykonanie 
zadania jest o tyle utrudnione, gdyż należy je 
zamontować 14 m nad ziemią, używając do tego 
specjalnych zwyżek nożycowych. Specjaliści od 
zabezpieczeń przeciwpożarowych z firmy  
KAEFER zdecydowali się na zastosowanie paneli 
PROMATECT®-H o grubości 15 mm. Zdaniem 
producenta te niepalne płyty z wełny mineralnej 
są wzmocnione odpowiednimi włóknami  
i materiałem wypełniającym. Podobnie jak 
pochodzące od tego samego wytwórcy panele 
wykończeniowe stosowane w przypadku sufitów 
podwieszanych, posiadają one wewnętrzny  
system siatki wzmacniającej ich konstrukcję.
 Dzięki spektakularnym dachom w kształcie 
diamentów Dworzec Główny w Wiedniu być może 
zainspiruje kolejne pokolenie pisarzy.

Model dachu w kształcie diamentów dla nowego Dworca Głównego w Wiedniu

W SKRÓCIE
Wiedeński tramwaj 
UStraB

PRACE POD ZIEMIĄ Ciemności nie 
stanowiły problemu podczas renowacji 
stacji w Wiedniu Cel projektu: demontaż 
istniejących instalacji, montaż nowej  
konstrukcji wykonanej ze stali oraz meta-
lowego sufitu podwieszanego. Ramy  
czasowe: styczeń 2010 – wrzesień 2011.  
I wreszcie najtrudniejsze: prace należy 
wykonać pod ziemią w godzinach nocnych, 
ponieważ projekt dotyczył czterech stacji 
wiedeńskiej kolejki UStraB. Prace przy  
UStraB pochłonęły 24 tys. roboczogodzin, 
które mimo naprawdę trudnych warunków, 
zostały wykonane bez żadnych zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych.



54

CONSTRUCTION

Najbardziej zadziwiający przy rozbudowie 
Kunsthalle, głównego muzeum sztuki  

w Bremie, jest udany sposób połączenia klasyki  
z nowoczesnością. Do powstałego w 1849 roku 
budynku dodano dwa nowe skrzydła, dzięki 
którym ta perła w hanzeatyckiej koronie lśni ze 
zdwojoną mocą.
 Niemniej sytuacja nie wyglądała tak dobrze, 
kiedy w listopadzie 2010 roku spółka KAEFER 
Construction GmbH z Niemiec została zapro-
szona do udziału w projekcie. „Dołączyliśmy do 
zespołu w ostatniej chwili” – wyjaśnia  
kierownik projektu. Posiadając duże doświad-
czenie i fachową wiedzę z dziedziny zarządzania 

i realizacji skomplikowanych projektów, praco-
wnicy KAEFER weszli na rozgrzebany plac  
budowy. 
 „Naprawdę nie było czasu na planowanie 
prac” – mówi młoda kierownik  projektu, 
przywołując sytuację z czasu realizacji robót. 
Zespół nie zwracał uwagi na zamieszanie 
wynikające z obecności innych wykonawców na 
budowie i skupił się na realizacji swoich zadań. 
Pracownikom KAEFER udało się osiągnąć sukces 
polegający na montażu 3 tys. m2 paneli 
sufitowych w terminie do sierpnia 2011 roku, 
kiedy to ukończono prace.
 Specjaliści od wykończenia wnętrz są  

Architekci Hufnagel Pütz Rafaelian zaprojektowali rozbudowę muzeum  

w taki sposób, że jego nowe skrzydła zdają się okalać klasyczny budynek 

z 1849 roku niczym stylowa biżuteria

sPotKanIe traDycjI  
z nowoczesnoścIą w mUzeUm  
sztUKI w BremIe
MUZEUM SZTUKI W BREMIE Firma KAEFER wezwana na dźwięk ostatniego dzwonka oznaczającego udział w niezwykłym projekcie,pomogła bremeńskiej 
Kunsthalle w przygotowaniu olśniewającego otwarcia
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szczególnie dumni ze skomplikowanego sufitu 
kasetowego, który KAEFER zamontował nad 
wejściem do muzeum z wykorzystaniem 
złożonych odlewów. Oprócz tego należało 
zastosować odpowiednią izolację akustyczną 
oraz zamocować system oświetlenia haloge-
nowego, który doświetla sufit od spodu. Równie 
dużym wyzwaniem było znalezienie dobrego 
rozwiązania w kwestii systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Mimo presji czasu projekt 
okazał się sukcesem. Dzięki temu miłośnicy  
sztuki w północnej części Niemiec mogą teraz 
podziwiać kolekcje bremeńskiej Kunsthalle  
w ciszy, komforcie i we właściwym stylu. 

Po udanych wystawach, takich jak „Van 
Gogh: Pola”, „Monet i Camille” czy „Paula 
w Paryżu”, muzeum w Bremie będzie 
mogło pokazać, po raz pierwszy po prze-
budowie, obrazy wielkiego norweskiego 
artysty, Edwarda Munka (1863-1944).

www.kunsthalle-bremen.de

Salę wystawową na górnym piętrze oświetla naturalne światło,  

co podkreśla wszystkie załamania i kąty proste pomieszczenia
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KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Austria

30-lecie
Slobodan Popovic 05.10.1981

25-lecie
Günter Krakowitsch 01.09.1986

10-lecie
Roland Binder 02.07.2001
Harald Schmid 01.12.2001

KAEFER Belgie
.. 

NV  
Belgia

10-lecie
Paul Sabiti N’Sila Itoke 22.05.2001
Wilhelmus Verhaegen  17.09.2001
Alain Beyens 08.10.2001

KAEFER ISOBRASIL LTDA
Brazylia

10-lecie
Edirlucia Padua Batista 07.05.2001
Jose Flavio De Sousa 08.08.2001
Alcir Timoteo De Souza 10.08.2001
Joao Alves Fernandes 01.10.2001

ALBRICO KAEFER Services Ltd.   
Kanada

25-lecie
Glenn Baer 02.03.1986

10-lecie
Jerry Letendre 21.06.2001

PARKER KAEFER Inc.  
Kanada

10-lecie
Larry Brown 01.02.2001

KAEFER Oy
Finlandia

30-lecie
Jarmo Ikonen 07.01.1981

20-lecie
Martti Rissanen  19.02.1991

KAEFER WANNER SAS 
Francja

30-lecie
Daniel Wittmann 26.01.1981 
Christine Rondonnet 02.02.1981 
Dominique Merlet 16.02.1981 
Louis Auria 16.03.1981 
Pascal Pernin 16.03.1981 
Didier Bougarel 16.03.1981 
Bernard Bontinck 30.03.1981 
Mohamed Tayebi 07.04.1981  
Edouard Ciraciyan 22.04.1981
Olivier Regnard 01.06.1981
Jean Dujardin 22.06.1981 
Pascal Fondimare 30.06.1981
Michel Plateau 04.07.1981
Francois Mojard 10.07.1981
Jacky Moyon 17.08.1981
Gauthier Misbare 24.08.1981
Herve Thomas 24.08.1981
Jean Louis Leblain 01.09.1981
Joel Leclerc 15.09.1981
Jean Marc Candoni 17.09.1981
Freddy Nowaczyk 05.10.1981
Martine Kiffer 01.11.1981
Thierry Grenet 09.11.1981
Patrick Rodier 07.12.1981

25-lecie
Bruno De Buf 13.01.1986
Luc Bouchon 17.02.1986

Mohamed Abaali 01.04.1986
Marcellin Hoel 09.06.1986
Marc Schibotto 17.06.1986
Sandry Renault 23.06.1986
Louis Barriol 01.07.1986
David Le Jeune 19.08.1986
Malik Chibane 29.09.1986
Didier Auber 01.10.1986
Jasmin Issoupouleve 06.10.1986
Luc Riviere 06.10.1986
Patricia Cotty 15.10.1986
Jean-Michel Seignez 17.11.1986
Francois Trigueiro 08.12.1986

20-lecie
Catherine Veillat 01.01.1991
Myriam Salcedas 07.01.1991
Florence Chaix 04.02.1991
Philippe Allard 04.02.1991
Eric Mastin 11.02.1991
Christian Simon 25.02.1991
Stephane Chedifer 04.03.1991
Thierry Gatouillat 11.03.1991
Dominique Thierry 19.03.1991
Philippe Tissier 25.03.1991
Jean-Jacques Langlet 25.03.1991
Yves Martin 02.04.1991
Daniel Capron 22.04.1991
Sidi-Mohamed Mahdjoub 02.05.1991
Franck Serge 21.05.1991
Martial Jose 27.05.1991
Francis Nunige 03.06.1991
Stephane Recht 03.06.1991
Olivier Pottiez 03.06.1991
Thierry Denis 10.06.1991
Christophe Martinez 01.07.1991
Roland Goguillon 01.07.1991
Regis Lhermitte 01.07.1991
Laurent Plateau 01.07.1991
Bruno Delcloy 01.07.1991
Fabrice Hermilier 01.07.1991
Lionel Lefevre 01.07.1991
Bertrand Lemetayer 08.07.1991
Thierry Sebeloue 10.07.1991
Yann Gridelet 10.07.1991
Sebastien Carisey 15.07.1991
Denis Morel 15.07.1991
Joel Darfeuille 22.07.1991
Sebastien Guichard 05.08.1991
Fabrice Praud 05.08.1991
Ahmed Chachoue 12.08.1991
Serge Seignez 19.08.1991
Katendi Dengo 02.09.1991
Philippe Dubois 09.09.1991
Bruno Chojnacki 23.09.1991
Franck Arbrun 01.10.1991
Patrick Clerc 01.10.1991
Jean Marie Quillet 14.10.1991
Antoine Gerace 14.10.1991
Willy Jacquart 14.10.1991
Sylvain Piquet 14.10.1991
David Besson 04.11.1991
Pascal Seville 04.11.1991
Chantal Souply 02.12.1991

10-lecie
Julie Dubec 02.01.2001
David Evrard 08.01.2001
Bernard Briand 19.02.2001
Cedric Weber 19.02.2001
Jean-Marc Lemoine 05.03.2001
Pascal Levieux 05.03.2001
Nasser Tebbakh 12.03.2001
Fabrice Romain 19.03.2001
Boubker Ait Naceur 19.03.2001
Frederic Jullien 02.04.2001
Patrick Bourdelais 02.04.2001
Viktor Gorbatschow 03.04.2001
Daniel Knecht 05.04.2001
Dimitri Warlouzet 09.04.2001
Olivier Polfliet 09.04.2001

Stephane Sulliger 09.04.2001
Didier Perronnet 17.04.2001
Jean Michel Panchau 17.04.2001
Emmanuel Masuez 26.04.2001
Dominique Houssaye 02.05.2001
Gabriel Polkowski 02.05.2001
Norredine Benatassi 02.05.2001
Franck Sarazin 07.05.2001
Bertrand Dupas 09.05.2001
Jose Segurra 14.05.2001
Marc Donjon 01.06.2001
Ozkan Koc 18.06.2001
Franck Jacob 09.07.2001
Herve Tavernier 01.08.2001
Eric Bigot 06.08.2001
Yohann Hromada 06.08.2001
Javier San Miguel 03.09.2001
Gaetano Dainotto 03.09.2001
Leon Lainelle 03.09.2001
Frederic Tanchon 03.09.2001
Gregory Sliwinski 10.09.2001
Johanna Roussel 17.09.2001
Mustafa Merzaq 17.09.2001
Jerome Quesnel 17.09.2001
Jean Luc Helye 24.09.2001
Stephane Chomat 24.09.2001
Sebastien Lecoeur 01.10.2001
El Hossain Amgar 01.10.2001
Ferhat Sevelin 15.10.2001
Christophe Mougel 05.11.2001
David Decroix 12.11.2001
Pascal Moulin 12.11.2001
Sandrine Hernandez 01.12.2001
Vincent Andrade 03.12.2001
Christian Declemy 03.12.2001
Christophe Polfliet 10.12.2001
Franck Frebourg 17.12.2001
Claude Votte 17.12.2001
Christopher Dupont 26.12.2001
Daniel Lechon 26.12.2001
Sebastien Rossigny 26.12.2001
Fabien Polkowski 27.12.2001

KAEFER WANNER Shipbuilding 
Francja

30-lecie
Thierry Bauny 21.09.1981

10-lecie
Philippe Robin 01.01.2001
Pierre Karsenty 01.01.2001
Franck Lormeau 08.01.2001
Yann Harrouet 02.05.2001

KAEFER Construction GmbH
Niemcy

30-lecie
Thomas Scharf 02.03.1981
Zeki Oda 13.05.1981
Jürgen Pohle 01.09.1981
Mehmet Demirci 01.10.1981

25-lecie
Marco Haase 04.08.1986
Karl-Heinz Wettering 10.11.1986

20-lecie
Michael Nordmann 01.02.1991
Uwe Held 04.02.1991
Erwin Sulski 04.02.1991
Wolfgang Bergunde 01.03.1991
Jens Graumann 01.04.1991
Christiane Bleek 01.07.1991
Axel Blass 25.07.1991
Michael Prüß 01.10.1991
Harm Steben 01.12.1991

10-lecie
Andreas Schlüter 01.04.2001
Franz Themann 01.05.2001
Jens Keuntje 21.05.2001

Nicole Lehmann 01.07.2001

KAEFER Entsorgungstechnik  
Niemcy

20-lecie
Reiner Engelhardt 22.04.1991 

KAEFER Industrie GmbH 
Niemcy

50-lecie
Wolfgang Ruminski 01.04.1961

40-lecie
Manfred Moldehn 11.01.1971
Klaus Hirnschal 08.02.1971
Ilija Stanic 18.02.1971
Heinz Böcking 18.03.1971
Günter Rohs 01.04.1971
Hajo Westerholt 28.05.1971
Nikola Zorovic 19.07.1971
Eberhard Krause 01.08.1971
Helmut Schröder 22.09.1971
Reinhard Hormann 05.11.1971

30-lecie
Peter Liebscher 06.01.1981
Ulrich Doll 15.01.1981
Dzizmit Ramadani 20.01.1981
Sami Emini 07.03.1981
Peter Hübner 30.03.1981
Wolfgang Damm 01.04.1981
Harry Pendzich 01.04.1981
Hans-Peter Müller 01.07.1981
Rudolf Luhn 01.08.1981
Altan Orman 01.08.1981
Jürgen Weigel 01.08.1981
Stefan Kraus 10.08.1981
Marcus Schanze 10.08.1981
Andres Nicol Tizziani 17.08.1981
Andreas Schmidt 17.08.1981
Suat Uzun 19.08.1981
Yüksel Yigit 19.08.1981
Horst Mückschitz 01.09.1981
Hinderk Reiter 05.10.1981
Curt Glöckner 15.10.1981
Johann Danninger 16.11.1981
Jürgen Wende 01.12.1981

25-lecie
Volker Ropella 01.04.1986
Uwe Gerdes 12.05.1986
Jörg Heinze 01.08.1986
Kirsten Meyer 01.08.1986
Maike Ruminski 01.08.1986
Jens Scheck-Rupprecht 01.08.1986
Reinhard Behrens 07.08.1986
Jens Struß 07.08.1986
Bela Vajda 07.08.1986
Gerhard Glöckner 11.08.1986
Wolfgang Flindt 01.09.1986
Holger Gottschalk 01.09.1986
Thomas Huysmann 01.09.1986
Aydin Üreyen 15.09.1986
Herbert Ranzinger 24.09.1986
Hansjörg Pirngruber 01.10.1986
Rosa Kurle 22.10.1986

20-lecie
Robert Simon 01.01.1991
Swen Linge 14.01.1991
Rainer Neubert 04.02.1991
Ralf Kellermeier 13.03.1991
Thorsten Hinrichs 01.04.1991
Thorsten Scharpe 24.04.1991
Thomas Chlebos 29.04.1991
Johanna Tiemann 16.05.1991
Soeren Vahl 13.07.1991
Holger Schulte 01.08.1991
Ümit Kaba 26.08.1991
Axel Buckwar 01.09.1991
Andrzej Lesnicki 01.09.1991

JUBILEUSZE W KAEFER



ROCZNICE

57

Jörg Detlef Mayer 01.09.1991
Rolf-Dieter Bonkatz 16.09.1991
Norbert Blättermann 30.09.1991
Werner Lenze 01.10.1991
Michael Schröder 01.10.1991
Thorsten Schueler 01.10.1991
Mladen Georgievski 28.10.1991
Eva Fischer 16.11.1991
Heike Behrent 21.11.1991
Gert Baumgart 02.12.1991

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Niemcy 

40-lecie
Peter Nowakowski 01.08.1971

25-lecie
Renate Brinkmann 15.02.1986
Günther Ahlers 01.06.1986
Gisbert Loosen 15.08.1986
Reiner Manke 01.09.1986
Peter Stanienda 01.10.1986
Christine Philipp 01.11.1986

20-lecie
Heino Gustävel 01.01.1991
Heike Gaumann 01.04.1991
Peter Latacz 01.04.1991
Holger Wisnewski 01.05.1991
Thomas Heuermann 01.08.1991
Inga Wulfken 01.08.1991

10-lecie
Marion Bechmann 05.01.2001
Robert Skrobisz 01.04.2001
Martina Starke 01.05.2001
Francisca Michaela Gorgodian 01.07.2001
Beate Bemmert 30.07.2001
Regina Franck 01.08.2001
Monika Unger 01.08.2001

KAEFER Montage GmbH   
Niemcy 

20-lecie
Manfred Pfrepper 01.01.1991
Hans-Walter Lebrenz 02.01.1991
Wlodzimierz Kruszona 18.02.1991
Gerd Barrabas 01.09.1991
Rainer Busack 16.09.1991
Viola Kleemann 01.11.1991
Claus-Peter Dobberstein 11.11.1991
Andre Behmel 18.11.1991
Albert Losch 18.11.1991
Gunter Vogelsang 18.11.1991
Jörg Zudnachowski 18.11.1991

10-lecie
Jens Fehrmann 09.04.2001
Silvio Timm 01.05.2001
Dennis Hilgen 02.05.2001
Lars Krapalies 24.09.2001
Lothar Himpel 01.11.2001

KAEFER Schiffsausbau GmbH   
Niemcy 

40-lecie
Reinhard Bents 01.10.1971

30-lecie
Volker Berends 01.03.1981
Hartmut Fillsack 01.04.1981
Andreas Mummer 01.06.1981
Enno Wirth 01.07.1981
Peter Tempel 07.09.1981

25-lecie
Jan Steffens 01.04.1986
Ralf Witte 01.04.1986
Thomas Busch 16.04.1986
Kirsten Krummlinde 01.08.1986

20-lecie
Angela Dieckvoß 01.01.1991
Wolfgang Papenfuß 01.04.1991
Wilfried Weichelt 02.04.1991
Wolfgang Krohn 01.05.1991

Rene Snopkowski 01.05.1991
Walter Hinrichs 01.07.1991
Tilo Ketelhut 01.07.1991
Thomas Kousksi 01.07.1991
Bernd Orlowski 01.07.1991
Olaf Schulz 01.07.1991
Ullrich Smolarek 01.07.1991

10-lecie
Angelika Goldbach 01.01.2001
Harald Dänekas 01.05.2001

KAEFER Punj Lloyd Ltd.  
Indie

20-lecie
P. C. Jain 13.08.1991

TERMOIZOLA UAB 
Litwa

10-lecie
Redas Mieldažys 02.03.2001
Aleksandras Urbanas 18.04.2001
Vytautas Sidaras 03.08.2001
Inga Levišauskaitė 23.10.2001
Saulius Kapočiūnas 07.11.2001
Vidmantas Ratkevičius 28.11.2001

KAEFER Sdn Bhd 
Malezja

10-lecie
Hairudin Jafar 02.05.2001
Sathiya Seelan Thangavelu 25.06.2001

KAEFER Nederland B.V. 
Holandia

20-lecie
Mehmet Öztürk 11.03.1991
Suayip Uslu 11.03.1991
Freddy Tulkens 01.09.1991
Ed Hoffmann 16.12.1991

10-lecie
Lenie Korff 12.02.2001
Karina Vos 01.09.2001
Koos Buys 18.09.2001
Bosco Nisic 01.11.2001

KAEFER Construction AS 
Norwegia

10-lecie
Pakhshan Fatahi 26.02.2001
Torill Johnsen 16.07.2001
Cecilie Stubseid 17.09.2001
Wojciech Andrzejeweski 01.10.2001

KAEFER SA 
Polska

40-lecie 
Marek Krajewski 01.06.1971
Antoni Michalak 01.07.1971
Henryk Radoła 02.08.1971
Krystyn Dębski 01.09.1971
Kazimierz Muszyński 01.09.1971
Józef   Bieniek 07.12.1971

30-lecie 
Dionizy Dąbrowski 23.11.1981
Józef Dziadowiec 17.08.1981
Marek Frąc 01.09.1981
Adam Gobinet 01.07.1974
Sławomir Grzymała 19.02.1981
Wiesław Jankowski 11.04.1980
Mirosław Januszewski 11.09.1981
Henryk Karwowski 19.03.1981
Piotr Kozłowski 25.05.1981
Marian Łaskawski 07.10.1977
Julian Mróz 19.07.1978
Wacław Piątek 01.09.1979
Andrzej Rugieł 19.02.1981
Jarosław Sztejkowski 28.09.1981
Edward Szustak 01.09.1981
Wojciech Białas 01.05.1996

Kazimierz Słomski 29.04.1981

25-lecie 
Mirosław Antecki 01.09.1986
Marek Bińkowski 01.09.1986
Zygmunt Dyrdał 15.10.1976
Zdzisław Klisiewicz 01.10.1974
Zbigniew Kosik 23.11.1982
Piotr Łataś 09.04.1980
Artur Maksion 01.09.1986
Tomasz Mański 01.09.1986
Sławomir Milczarek 28.07.1986
Czesław Puskarczyk 01.09.1986
Krzysztof Raczyński 01.09.1978
Zbigniew Zyzak 19.10.1977
Iwona Szerlich 02.05.1986
Harald Pawlik 01.07.1986
Teresa Zawrot 01.09.1986

20-lecie 
Stanisław Bawół 03.11.1980
Zbigniew Bogacz 13.11.1986
Tadeusz Gretkowski 19.12.1974
Dariusz Klusiewicz 01.09.1989
Jerzy Kubacki 19.08.1991
Jan Lenart 19.07.1971
Tadeusz Musiał 01.02.1989
Janusz Pietrzak 01.09.1988
Ryszard  Sroka 04.12.1991
Sławomir Widło 28.09.1989
Jan Wierzchucki 01.03.1991
Grzegorz Zbyszyński 15.07.1986
Edward Zych 30.11.1978

10-lecie 
Jan Bardo 24.06.1979
Lucjan Drozd 01.09.2000
Tomasz Jarek 16.10.2000
Mariusz Kasprzak 01.09.1999
Andrzej Kluska 02.09.1991
Henryk Michalik 03.06.1996
Łukasz Padło 16.07.2001
Piotr Pawłowski 11.07.1989
Henryk Pietruszka 24.01.2001
Jerzy Prasałek 10.06.1996
Piotr Ryś 01.09.1982
Józef Szczęsny 20.11.1984
Tomasz Wójtowicz 01.09.2000
Zyta Michalska 23.01.2001
Adam Gurgul 25.09.2000

C&D Industrial Services Ltd  
Szkocja

30-lecie
David Cameron 01.04.1981

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. Rep. Poł. Afryki

30-lecie
Mbuso Mkhize 05.03.1981
William Shakwane 23.04.1981
Aaron Mahlalela 06.10.1981

25-lecie
Jeremiah Nxumalo 06.01.1986
Theo Smith 01.08.1986

20-lecie
Rob Ross 08.04.1991
David Thokwane 13.06.1991
Kobus Horn 01.07.1991
Moses Lukhele 02.07.1991
Fanyane Nhlapo 23.07.1991

10-lecie
Martin Kruger 01.04.2001

KAEFER Engineering Limited  
Tajlandia

10-lecie
Darpan Khosla 04.06.2001

Belgia
Iljaz Masovic, † 06.08.2011

Kanada
Bill Hogg, † 19.11.2010

Francja
Taillefer Fabien, † 12.02.2011
Guichard Laurent, † 28.03.2011
Houssin Emmanuel, † 22.05.2011

Niemcy
Horst  Köhler, † 23.08.2010
Henning Waldeck, † 28.08.2010
Siegfried Marondel, † 15.09.2010
Jovan Strajnic, † 01.10.2010
Hermann Rogalla, † 01.11.2010
Martha Fink, † 06.11.2010
Rolf-Dieter Plohr, † 13.11.2010
Willy Hinrichs, † 23.11.2010
Horst  Menke, † 24.11.2010
Siegfried Harm, † 29.11.2010
Otto Haenisch, † 09.12.2010
Karlheinz Ganser, † 20.12.2010
Karl-Heinz Bockelmann, † 22.12.2010
Gerd Heinen, † 01.03.2011
Rolf Baltrusch, † 18.03.2011
Werner Schmidt, † 01.04.2011
Alfons Schölzel, † 03.04.2011
Bolko Gerdes, † 27.04.2011
Werner Kühl, † 02.05.2011
Horst Struß, † 10.05.2011
Artur  Schulz, † 11.05.2011
Jzet Hadzic, † 15.05.2011
Johannes Seidel, † 20.05.2011
Ali Karasu, † 01.06.2011
Peter Kossan, † 09.06.2011
Gerhard Mosch, † 13.06.2011
Herbert Baethge, † 16.06.2011
Kurt Ehlert, † 26.06.2011
Konrad Benda, † 23.07.2011
Helge Schroeder, † 25.07.2011
Herbert Gorniak, † 26.07.2011
Gerhard Bucilowski, † 27.07.2011
Heinz Brinkhoff, † 01.08.2011
Klaus Merkert, † 08.08.2011
Hildegard Hartwich, † 10.08.2011
Jürgen Bartels, † 03.09.2011 

Indie
Avelin Pedru D‘Souza, † 28.11.2010
Shahid Ali Ansari, † 28.01.2011
Kuttappan Sadanandan, † 27.04.2011

Nepal
Mim Bahadur Purja, † 28.12.2010

Polska
Leszek Musiał, † 11.12.2010
Andrzej Wojdak, † 21.02.2011
Krzysztof Garnier, † 12.03.2011
Marek Luterek, † 04.04.2011

Republika Południowej Afryki
Herbert Nhlengethwa, † 11.11.2010
Senzo Dlamini, † 14.11.2010
Patience Mbanjwa, † 21.11.2010
Hlangula Jali, † 01.02.2011
Nceba Ntabeni, † 21.02.2011
Sipho Mchunu, † 11.03.2011
Alson Dlangalala, † 11.03.2011
John Miya, † 05.05.2011

In memoriam:
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Dziękujemy za wspólne 

Wolfgang Ruminski 
(KAEFER Industrie GmbH, Niemcy)
Wolfgang Ruminski był związany z firmą KAEFER od mo-
mentu rozpoczęcia szkolenia w kwietniu 1961 roku.  
Po okresie pracy na różnych stanowiskach na obiektach 
przemysłowych i stoczniach w Hamburgu i całej Europie, 
został nadzorcą rafinerii Esso w Hamburgu. Od 1990 do 
1993 roku uczestniczył w projekcie realizowanym w myśl 
umowy ramowej na obiekcie Stade w północnych Niem-
czech, należącym do koncernu DOW. W styczniu 2005 
roku awansował na inżyniera budowy. Po okresie 
częściowego przejścia na emeryturę, od kwietnia 2011 
roku cieszyć się nią już w pełni zasłużenie.

Günther Rohs 
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Swoją karierę w KAEFER Günther Rohs 
rozpoczął od praktyk w charakterze 
montera izolacji. Po krótkiej przerwie 
spowodowanej poborem do wojska 
pracował na wielu budowach, w tym jako 
brygadzista w norweskim Mongstad. Od 
października 2001 roku Günther Rohs 
pracuje jako kierownik robót na spalarni 
odpadów w Stepelfeld.

Heinz Böcking
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Po skończeniu praktyk w G+H Ludwig-
shafen, Heinz Böcking dołączył do 
KAEFER jako monter izolacji. Szybko 
awansował na stanowisko kierownika 
robót i kierownika budowy na dużych 
obiektach przemysłowych. Pracował m.in. 
w Holandii, Belgii, RPA, Chile, Korei 
Południowej, Indonezji, Arabii Saudyjs-
kiej, Argentynie, Indiach, Malezji,  
Finlandii i Niemczech.

Eberhard Krause
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy) 
Od praktyk w charakterze montera izo-
lacji rozpoczętych w 1971 roku, Eberhard 
Krause pracuje dla firmy KAEFER. 
Zdobywał swoje doświadczenie zawo-
dowe jako kierownik robót w kraju i za 
granicą, aż w 1985 roku osiadł w Kiel jako 
kierownik projektu. Pracuje tam do dzisiaj 
w charakterze planisty i specjalisty BHP.

Hajo Westerholt
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy) 
Hajo Westerholt, z zawodu murarz, 
rozpoczął współpracę z firmą KAEFER od 
projektu w Oldenburg, a później pracował 
za granicą, m.in. w Belgii, Holandii czy 
Francji. Przez 25 lat pracował na  
budowie Großenkneten, należącej do 
EMPG. Od 2011 roku pracuje w warsztacie 
Centrum Kompetencji Elektrowni Atom-
owych (CCCN), gdzie produkuje kasety 
używane w elektrowniach.

Helmut Schröder
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Helmut Schröder rozpoczął swoją 
przygodę z KAEFER w kwietniu 1965 roku 
jak uczeń – monter izolacji. Po krótkiej 
przerwie powrócił do firmy i pracował na 
wielu budowach m. in. Str. Esso  
w Rotterdamie, Silkeborg w Danii.  
W chwili obecnej pracuje na obiekcie 
Sasol Wax Werk II w Hamburgu.

50
l a t



JUBILARE

Danke für 40 Jahre!

59

Dziękujemy za wspólne 40 lat! Dziękujemy za wspólne 40 lat!

59

ROCZNICE

Ilija Stanic
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Swoją karierę w KAEFER Ilija Stanic 
rozpoczął w październiku 1970 roku jako 
monter izolacji. Na początku 1971 roku 
pojechał w zastępstwie na cztery tygod-
nie na obiekt „Chemische Fabrik Buden-
heim”. Te cztery tygodnie zmieniły się  
w cztery dekady. Świetne wyniki w pracy 
kierownika robót i jego niezrównane 
poświęcenie czynią z niego niebywałego 
kolegę i pracownika. Od września 2010 
roku Ilija Stanic częściowo przeszedł na 
emeryturę.

Klaus Hirnschal
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Klaus Hirnschal dołączył do KAEFER  
w 1971 roku, jako świeżo upieczony bla-
charz. W ciągu pierwszych dziesięciu lat 
wykonywał swoje obowiązki na wielu pro-
jektach, odznaczając się świetną pracą. 
Później został brygadzistą i kierował 
pracami na mniejszych projektach. Po 
dwudziestu latach jako starszy specjalis-
ta, został kierownikiem robót na obiek-
tach w przemyśle spożywczym, gdzie do 
dziś pełni swoje obowiązki.

Nicola Zorovic
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy)
Nicola Zorovic pracuje w KAEFER od 1971 
roku i od razu zaczął od dużych projek-
tów, takich jak Szpital Kliniki Großhadern 
w Monachium, czy tamtejszy Stadion Ol-
impijski, a następne 30 lat spędził na 
pracach serwisowych w zakładzie BMW 
AG w Monachium. Później były projekty 
MBB Ottobrunn oraz KraussMafei AG. 
Nicola Zorovic jest doświadczonym  
i lubianym pracownikiem, który od lipca 
2010 roku przebywa na częściowej  
emeryturze. 

Peter Nowakowski
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Niemcy)
Od czasu, gdy Peter Nowakowski skończył 
swoje praktyki w charakterze montera 
izolacji w sierpniu 1971 roku, pracuje dla 
firmy KAEFER. Po okresie pracy na 
różnych budowach, w 2001 roku przeniósł 
się do Centrum Kompetencji Elektrowni 
Atomowych (CCCN). Jego zaangażowanie 
i doświadczenie odgrywają kluczową rolę 
w rozwoju i produkcji izolacji kasetowych 
KAEFER. Pracował również w Brazylii, 
Rosji czy Korei Południowej. 

Reinhard Bents
(KAEFER Schiffsausbau GmbH, 
Niemcy) 
Reinhard Bents rozpoczął pracę  
w październiku 1971 roku w Eden  
i kontynuował swoją pracę na obiektach 
przemysłowych, takich jak elektrownie 
czy rafinerie. W 1985 roku dołączył do 
zespołu pracującego na stoczni i następne 
15 lat spędził na projekcie Nordseewerke 
w Eden, jako brygadzista w stoczni Ma-
rine (fregaty F123 i F124). Reinhard Bents 
jest obecnie kierownikiem robót przy ko-
rwecie K130 oraz brygadzistą przy bu-
dowie okrętu bojowego (EGV).

Reinhard Hormann
(KAEFER Industrie GmbH, 
Niemcy) 
Reinhard Hormann rozpoczął swoją pracę 
w KAEFER od stanowiska montera izolacji 
5 listopada 1971 roku na budowie NEAG 
Voigtei. Po skończonym projekcie, 
KAEFER otrzymał zlecenie na prace ser-
wisowe, gdzie Pan Hormann pracuje do 
dziś. Pełniąc rolę kierownika robót, zna 
obiekt lepiej niż ktokolwiek inny. Pracował 
również jako brygadzista na wielu nowych 
projektach w sektorze gazowym i naf-
towym w regionie Weser-Ems.
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Henryk Radoła 
(KAEFER SA, Polska)
Henryk Radoła rozpoczął swoją karierę 
zawodową w KAEFER w sierpniu 1971 
roku. Po odbyciu szkolenia na blacharza 
w Rawiczu, pracował na wielu budowach 
za granicą, na przykład w Niemczech  
i Francji. Ten szczęśliwy mąż i ojciec 
dwóch synów mieszka ze swoją rodziną 
w Głogowie. Koledzy podkreślają jego 
niebywałe doświadczenie i umiejętności  
oraz to, że zawsze można na nim polegać.

Józef Bieniek
(KAEFER SA, Polska)
Kiedy Józef Bieniek, wtedy początkujący 
blacharz, przybył do KAEFER w 1971 roku, 
otworzyły się przed nim nowe możliwości. 
Pracował jako blacharz i monter izolacji 
przy izolacjach ciepłochronnych.  
W trakcie swej pracy zawodowej zdobył 
pokaźne doświadczenie na budowach  
w Polsce i za granicą, na przykład w Niem-
czech czy Australii.

Kazimierz Muszyński
(KAEFER SA, Polska) 
Kariera Kazimierza Muszyńskiego w od-
dziale KAEFER w Tarnowie rozpoczęła się 
we wrześniu 1971 roku od odbycia  
dwuletnich praktyk zawodowych. 
Pierwszym jego projektem była  
elektrownia Kozienice, a potem pracował 
przy wielu innych ważnych projektach 
obejmujących zakłady chemiczne, duże 
elektrownie czy rafinerie. Pracował 
również w różnych krajach, z czego 
dziesięć lat spędził w Niemczech. Kazi-
mierz Muszyński ma córkę i dwóch synów, 
którzy postanowili pójść w ślady ojca  
i również pracują dla KAEFER.

Krystyn Dębski
(KAEFER SA, Polska)
Kiedy we wrześniu 1971 roku Krystyn 
Dębski rozpoczął swoją karierę w KAEFER, 
jego wiedza z zakresu prac murarskich 
przy kotłach i piecach przemysłowych była 
bardzo potrzebna. Później rozwijał swoje 
umiejętności w obszarze izolacji  
i rusztowań. Dzięki temu Pan Krystyn 
pracował również na projektach poza 
Polską m.in. w Niemczech, Holandii  
i Belgii.

Marek Krajewski
(KAEFER SA, Polska) 
Kolejny jubileusz dotyczy Pana Marka 
Krajewskiego, który rozpoczął pracę  
w KAEFER w 1971 roku jako blacharz. 
Poza pracą w swoim zawodzie stał się 
również ekspertem w dziedzinie izolacji 
ciepłochronnych. Podczas swojej kariery 
Pan Marek Krajewski pracował w różnych 
miejscach, a jego umiejętności okazały 
się przydatne w takich krajach jak Irak, 
Mauretania czy Niemcy.
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        „Świat należy do tych, którzy wyruszają na jego podbój 
uzbrojeni w pewność siebie i dobre poczucie humoru.”

Karol Dickens, (1812-1870), powieściopisarz brytyjski, 
sprawozdawca parlamentarny i dziennikarz
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