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W odpowiedzi na sytuację rynkową uznaliśmy, 
że czas przenieść naszą strategię na wyższy 
poziom, poprzez wzmocnienie konkurencyjności. 
Stanie się tak dzięki zwiększeniu naszej 
rozpoznawalności, poprawie efektywności oraz 
dywersyfikacji. 

Zastanawiacie się pewnie, co to znaczy? 
Tegoroczne wydanie magazynu K-WERT 
podjęło wyzwanie jednoczesnego przystępnego 
streszczenia nowej strategii z dogłębnym jej 
wytłumaczeniem, jak również odniesieniem jej 
do codziennych zadań. Odświeżona szata i układ 
magazynu oddają nową rzeczywistość KAEFER.
Poniższe artykuły przedstawią Państwu nasz 
punkt widzenia, ale także spostrzeżenia i wnioski, 
które dotarły do nas z całego świata KAEFER.

W tym wydaniu będzie można przeczytać nie 
tylko ciekawe historie o naszych projektach  
i usługach wykonywanych na całym świecie, 
ale także artykuły o osobistych osiągnięciach  
i wyzwaniach. Poznanie wielu punktów widzenia 
na różne tematy, które sprawiają, że świat 
KAEFER jest w ciągłym ruchu, pozwolą zrozumieć 
dlaczego KAEFER jest bardziej efektywny, 
zdywersyfikowany i rozpoznawalny. 

Poprzez misję, polegającą na wspieraniu 
sukcesów naszych klientów poprzez dostarczanie 
najbardziej profesjonalnych, zintegrowanych 
usług i rozwiązań dla Przemysłu, Budowy Statków 
i Offshore, a także Budownictwa, świadczonych 
na całym świecie, KAEFER chce zostać uznanym 
liderem na arenie międzynarodowej, podkreślając 
swoją pozycję, w każdej z wybranych lokalizacji. 
Ważną rolę w osiągnięciu tego celu stanowi ciągłe 
udoskonalanie procesów, praktyk oraz planów na 
przyszłość oparte na pytaniu: „Jak możemy być 
jeszcze lepsi jutro?”. Dotyczy to każdego z nas: 
każdego pracownika, każdego oddziału, każdego 
kraju, każdego regionu - wszyscy odgrywamy 
ważną rolę w osiągnięciu tego celu. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym 
pracownikom, klientom oraz partnerom 
biznesowym za ich wsparcie i zaangażowanie, 
jednocześnie życząc Wam samych sukcesów  
w roku 2015!

Miłej lektury nowego magazynu K-WERT

Drogie koleżanki, drodzy koledzy, 
przyjaciele  
kAEfER

Jubileusze 54

ludzie 16

Jak postrzegamy odmienność  46

Peter Hoedemaker, 
Prezes Zarządu

Philipp Dalheimer, 
Dyrektor Finansowy 

Steen Hansen, 
Dyrektor Operacyjny 
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od lewej: Peter Hoedemaker, Steen Hansen, Philipp Dalheimer

Hansen: Robimy naprawdę duże postępy. Niemniej 
jednak, tak jak się spodziewaliśmy, jest to trudna 
droga, ponieważ wymaga zmiany codziennych 
przyzwyczajeń i zachowań, a także sposobu 
myślenia, który mieliśmy w głowach przez wiele, 
wiele lat. Często, nie były one nieprawidłowe, 
ale teraz pojawia się szansa by je udoskonalić. 
Dotyczy to nie tylko pracowników na budowach, 
ale także wszystkich aspektów funkcjonowania 
firmy. Co prawda nie można jeszcze ogłosić 
sukcesu popartego mierzalnymi efektami,  

ale obserwowanie jak pomyślnie przebiega cały 
proces, zachęca do dalszego działania

Dalheimer: Mieliśmy dobry start w ubiegłym roku. 
Przebrnęliśmy przez pierwszą fazę sceptycyzmu 
i teraz wiele osób wspiera koncepcję „Lean”. 
Znajdujemy się obecnie w stanie entuzjazmu, 
połączonego z wytężoną pracą. Następnym etapem 
będzie „faza podtrzymania”, w której „Lean” będzie 
musiał być wprowadzany w życie przez kierownictwo 
każdego dnia. 

Hoedemaker: Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy 
zgodni co do faktu, że największym wyzwaniem 
we wdrażaniu koncepcji „Lean” to zmiana w 
naszym sposobie myślenia. Jesteśmy na właściwej 
drodze, ale musi minąć trochę czasu, zanim 
nauczymy się odpowiednio zmieniać biegi. 
Musimy dać sobie czas aby w pełni zaangażować 
się w „Lean” i postępować zgodnie tą filozofią 
i upewnić się że kadra zarządzająca kieruje się nią 
w codziennej pracy. W tej chwili to nasz priorytet.
Dalheimer: :  Kolejnym wyzwaniem jest złożoność 
realizowanych przez nas prac, chociażby  
w sektorze Offshore, gdzie „Lean” stawia 

nowe wyzwania już na etapie planowania. 
Podobnie sytuacja wygląda w budownictwie.  
W tym przypadku mamy do czynienia z różnymi 
metodami pozyskiwania prac oraz częstą współpracą 
z podwykonawcami. Oznacza to konieczność 
przekazania im naszej metodologii działania.

Hansen: Bardzo cieszy nas zdecydowany wzrost 
wydajności, powiedzmy o 30-40%. Prawdziwe 
wyzwanie stanowi jednak projekt, który już osiąga 
dobre wyniki. 

Dalheimer: Wiele z nich. Jednym z przykładów 
jest pilotażowy projekt w Polsce, który można 
śmiało określić, jako najbardziej udany, pod kątem 
standardów pracy oraz wykorzystania „Lean” w 
kwestiach synchronizacji i podziału robót na kolejne 
etapy.

Hoedemaker: „Lean” pomaga wszystkim 
postrzegać sukces, jako coś dynamicznego  
i ciągłego, coś co można osiągać wielokrotnie, za 

każdym razem w inny sposób. Motywacja do działania 
zgodnie z tą koncepcją i wprowadzania ulepszeń 
bierze się z codziennych owoców naszej pracy.

“Motywacja do działania zgodnie 
z koncepcją Lean i wprowadzania 
ulepszeń bierze się z codziennych 

owoców naszej pracy .”

zARzĄD

Przez ostatni rok 
przyglądaliśmy się podróży 
KAEFER w kierunku „Lean”. 
Czego się w tym czasie 
nauczyliśmy? Jakie wyzwania 
towarzyszą wdrażaniu „Lean”?  

Czy jest jakiś projekt, który 
w szczególności podkreśla 
sukces podróży w kierunku 
„Lean”? 

Jakie wyzwania towarzyszą 
wdrażaniu „Lean”?

Co roku zaczynamy magazyn K-WERT od wywiadu z Członkami Zarządu KAEFER. 
W tym roku poruszymy temat podróży KAEFER w kierunku „Lean”, przyjrzymy 
się rozwojowi poszczególnych rynków i omówimy nową strategię KAEFER. 

Wywiad z zarządem

4



Hoedemaker: Wiemy już, że „Lean” działa, mamy 
też dowody na to, że wielokrotnie filozofia ta 
pomogła nam zaoszczędzić czas i skończyć prace 
zgodnie z harmonogramem. Oddanie prac  
w wyznaczonym terminie jest kluczowe dla każdego 
projektu. Dzięki „Lean” byliśmy w stanie to 
poprawić. Stanowi to wymierną korzyść zarówno 
dla nas, jak i dla klientów. Z punktu widzenia prac 
serwisowych, „Lean” stanowi gwarancję pewności 
dla dyrektorów zakładów przemysłowych. Umożliwia 

im to dokładniejsze planowanie oraz ograniczenie 
czasu przestoju, a co za tym idzie podnosi wydajność 
zakładu.

Dalheimer: „Lean” pomaga również ograniczyć ry-
zyko wystąpienia zagrożeń dla zdrowia  
i bezpieczeństwa we wszystkich branżach. Jest to 
bardzo ważny aspekt, zarówno dla naszych pra-
cowników, zarządu KAEFER, jak i klientów.

Dalheimer: Nie było większych przeszkód, jako że 
nie ma obszaru, w którym nie można wprowadzić 
„Lean”. Składa się na nią pełen zestaw narzędzi,  
a więc można ją dopasować do każdej sytuacji. 
Można zastosować całość, a można też wyłącznie 
wybrane fragmenty. Nawet jeśli użyjemy jej tylko 
na budowie, pomoże nam w stworzeniu przejrzystych 
zasad, ułatwiając pracownikom obranie właściwego 

kierunku działania, ustalając cele i sprawdzając czy 
udało im się je osiągnąć. 

Hoedemaker: A nawet jeśli tych celów nie udało się 
osiągnąć, nie należy się poddawać i traktować jako 
porażki, ponieważ możemy wyciągnąć z tej sytuacji 
wnioski i wprowadzić ulepszenia, które pozwolą 
ustalić i osiągnąć właściwe cele w przyszłości. 

Hoedemaker: Cóż, oprócz satysfakcji płynącej 
z usprawnienia naszej pracy, jej zastosowanie 
wynika też z czynników zewnętrznych. Obecnie, na 
rynku panuje duża presja ekonomiczna. Klienci są 
bardzo wyczuleni na punkcie ceny. Reakcją branży 
jest obniżenie cen, a co za tym idzie obniżenie 
marży. Z uwagi na fakt, że nie możemy spodziewać 
się rychłego wzrostu cen, musimy znaleźć inny 
sposób na poprawę naszych zysków, jednocześnie 
pozostając konkurencyjnymi.

Dalheimer: Działamy na rynku, który 
charakteryzuje powolny rozwój technologiczny  
i duża odpowiedzialność za pracowników. Rynku, 
na który łatwo wejść. Z uwagi na obecną sytuację 
ekonomiczną mamy dwa wyjścia: albo obniżamy 
ceny, albo poprawiamy wydajność. „Lean” 

daje nam narzędzia, pomagające w poprawie 
wydajności, a co za tym idzie rentowności  
i konkurencyjności. To z kolei zabezpiecza miejsca 
pracy. 

Hansen: Nasz sukces zależy od sukcesu naszych 
klientów. Musimy wykonywać prace bardziej 
wydajnie, aby ten sukces osiągnąć. „Lean” pokazuje 
nam właściwy kierunek działań. Utrzymanie 
konkurencyjności jest jednoznaczne z pozostaniem 
w grze - i my tę grę chcemy wygrać!

Hoedemaker: I jestem przekonany, że wygramy, jeśli 
będziemy działać zespołowo.

”Wygramy, jeśli będziemy działać 
zespołowo.”

Hoedemaker: Tak jak wspominaliśmy, koncentrujemy 
się na wprowadzaniu tej koncepcji w życie, 
szkoleniach, zbieraniu faktów oraz przekonywaniu 
naszej załogi. Te działania mają miejsce na całym 
świecie i „Lean” gości w sercach pracowników, kadry 
kierowniczej i osób zarządzających projektami. 
Zaangażowanie będzie odgrywało kluczową rolę  
i będziemy go oczekiwać od każdego. 

Dalheimer: Następnie naszą uwagę skoncentrujemy 
na kadrze kierowniczej. Oczekujemy od niej wsparcia 
dla kierowników robót we wprowadzaniu nowych 

standardów. To oni mogą przekonać pracowników, 
że proponowane zmiany będą korzystne również dla 
nich. Na przykład, „Lean” pomaga w zrozumieniu 
istoty wykonywanej pracy, w organizowaniu 
procesów i przewidywania kolejnych działań, dzięki 
czemu w trakcie realizacji robót nie będzie potrzeby 
częstego dokonywania zmian. 

Hansen: Wszyscy będziemy szukali sposobów na 
dalszą poprawę. Czasem nawet niewielki proces 
może mieć duży wpływ na całość. 

Hansen: Koncepcja „Lean” będzie znacznie bardziej 
zintegrowana ze strukturą firmy. W tej chwili jest ona 
fundamentem do wprowadzenia nowego podejścia 
i struktur. W kolejnych pięciu latach ulegnie to 
zdecydowanym zmianom, stając się częścią DNA 
firmy KAEFER.

Hoedemaker: „Lean” przekształci KAEFER z firmy 
wielu indywidualnych wykonawców na bardziej 
wydajną, zjednoczoną i patrzącą w tym samym 
kierunku społeczność. „Lean” pozwoli nam na 
osiągnięcie tej samej jakości i uzyskanie wysokich 
standardów bezpieczeństwa na całym świecie.

Dalheimer: W ciągu kilku następnych lat będziemy 
podziwiać funkcjonowanie „Lean” we wszystkich 
naszych lokalizacjach. Zestaw narzędzi „Lean” 
będzie pozwalał na osiągnięcie rezultatów, 
interakcję i dzielenie się dobrymi praktykami  
w każdym z obszarów działania.

”Za pięć lat Lean będzie częścią  
DNA firmy KAEFER.““

Hoedemaker: Te zmiany przyniosą najwyższe 
standardy jakości dla naszych klientów. Będzie to 
zauważalne we wszystkich naszych działaniach.

Jakie korzyści „Lean” przynosi 
naszym klientom?

Czy były jakieś przeszkody? Czy 
coś powstrzymywało wdrożenie 
„Lean”? Czy istnieją obszary, 
w których ta koncepcja się nie 
sprawdza?

Dlaczego KAEFER potrzebuje 
„Lean”?   

Co dalej czeka KAEFER podczas 
podróży w kierunku „Lean”?

Jak widzicie podróż KAEFER 
w kierunku „Lean” za pięć do 
dziesięciu lat?

Wywiad z zarządem
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Dalheimer: Cóż, PACT Day był doskonałym 
przykładem, jak dużo uwagi KAEFER poświęca 
jakości. W tym dniu świętowaliśmy rezultaty 
Kampanii Jakości i był to pierwszy taki moment,  
w którym ludzie z każdego zakątka świata spotkali 
się, aby omówić jeden temat. PACT to skrót od 
angielskich słów, oznaczających jakość Planowania, 
Zarządzania, Komunikacji i Techniczną, określających 
podejście KAEFER do jakości. Stał on się również 
pretekstem do przyjrzenia się efektom i świętowania 
sukcesu. Pomógł w zjednoczeniu pracowników 
KAEFER i został bardzo dobrze zorganizowany  
i ciepło przyjęty. 

Hoedemaker: PACT Day przyniósł trzy niezwykle 
ważne rzeczy: podsumowanie wszystkich działań, 
potwierdzenie i przemyślenia tego, co jeszcze przed 
nami.  

Hansen: Uważam, że wielkim osiągnięciem Kampanii 
Jakości było to, że każdy z nas zrozumiał, iż jakość 
może znaczyć wiele różnych rzeczy: od wykonania 
odcinka robót na budowie, przez dokładne 
planowanie i zarządzanie, aż po przejrzystą 
komunikację. Pokazała, że jest wiele sposobów na 
dostarczanie wysokiej jakości przez KAEFER.

Dalheimer: Należy rozróżnić dwie formy 
rozpoznawalności KAEFER. Jedna jest wewnętrzna 
i polega na dostrzeganiu osiągnięć naszych 
pracowników. Drugą jest uznanie w oczach klientów, 
którzy wiedzą, że KAEFER jest wyznacznikiem 
wysokiej jakości w działaniu. Ważnym aspektem 
Kampanii było zachęcenie pracowników do 
podejmowania lokalnych inicjatyw. Każdy pomysł 
wnosił coś nowego, a realizacja całego procesu 
udowodniła, że ta inicjatywa jest doceniana. 

Hoedemaker: Ostatnio zostaliśmy zaproszeni na 
pewną budowę przez klienta, który podkreślił,  
że jego firma działa zgodnie z najwyższymi 
standardami, a potem dodał, że docenia sposób,  
w jaki KAEFER spełnia te wymagania. Powiedział 
też, że wysoka jakość i wydajność są dla jego firmy 
niezmiernie ważne. Te słowa potwierdzają,  
że jesteśmy na właściwej drodze. 

Dalheimer: Nasza odświeżona misja odzwierciedla 
fakt, że KAEFER oferuje klientom najbardziej 
zintegrowane, profesjonalne usługi i rozwiązania 
z zakresu izolacji, dostępu, ochrony powierzchni, 
biernej ochrony przeciwpożarowej oraz wykończenia 
wnętrz. Musimy wykorzystać naszą ofertę do 
zdobywania jak największej liczby projektów. 
Nasi klienci wyrazili bardzo duże zainteresowanie 
usługami, dostarczanymi w różnych kombinacjach, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu 
jakości, niezależnie od lokalizacji. 

Hansen: To ewolucja w przemyśle. Klienci są coraz 
bardziej zainteresowani pakietami usług od jednego 
dostawcy. Izolacje wciąż pozostają najważniejszym 

obszarem kompetencji KAEFER, ale nasza fachowa 
wiedza, obecność na międzynarodowych rynkach 
i stabilność finansowa czynią z nas najlepszych 
dostawców zintegrowanych usług i rozwiązań. 

Hoedemaker: Jasny przekaz, że koncentrujemy się 
na zintegrowanych usługach i rozwiązaniach to 
element wyróżniający nas na tle konkurencji.  

“Nasza fachowa wiedza, obecność na 
międzynarodowych rynkach i stabilność 

finansowa czynią z nas najlepszych 
dostawców zintegrowanych usług  

i rozwiązań.”

Hansen: Struktury regionalne pomagają  
w zjednoczeniu KAEFER i pozwalają na szybsze 
reagowanie na zmiany rynkowe, a także wspólne 
zapewnienie najwyższej jakości w dowolnym miejscu 
na świecie. 
 

Dalheimer: Jednocząc naszemożliwości, pomagamy 
poszczególnym organizacjom, umacniając regiony  
i wywołując zjawisko synergii. Działania te pomagają 
w reagowaniu na potrzeby rynku poprzez szukanie 
i tworzenie nowych możliwości.

Hansen: KAEFER przeszedł intensywną fazę 
wzrostu i ekspansji geograficznej. Teraz naszym 
celem jest skonsolidowanie KAEFER, tak aby 
umocnić naszą pozycję i przygotować się na dalszy 
rozwój. Działamy też na strategicznym rynku, który 
pozwala nam na czerpanie korzyści związanych ze 
światowymi trendami w dziedzinie efektywności 
energetycznej i redukcji CO2. Pozwala to na 
osiągnięcie wyznaczonego celu, którym jest bycie 
zarówno wydajnym, jak i przyjaznym środowisku.

Dalheimer: WBędziemy nadal konsolidować nasze 
podstawy, ponownie oceniać procesy i szukać 

nowych możliwości na rynku w naszej branży. 

Hoedemaker: Z jednej strony dążymy do osiągnięcia 
celu, którym jest poprawa wydajności, tak aby 
wyróżniać się na tle konkurencji i poprawić naszą 
rozpoznawalność i uznanie w oczach klientów.  
Z drugiej, naszym priorytetem nadal będzie 
tworzenie pewnej wartości dodanej dla klientów 
i pracowników, dzięki czemu nadal będziemy 
zwiększać naszą konkurencyjność na rynku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
w 2014 roku było zakończenie 
Kampanii Jakości, której 
punktem kulminacyjnym 
było świętowanie PACT Day  
w każdym zakątku świata 
KAEFER. Jaka idea przyświecała 
kampanii i jej niezwykłemu 
finałowi?

W jaki sposób Kampania Jakości 
pomogła KAEFER w poprawie 
rozpoznawalności?

Nowa strategia KAEFER  
koncentruje się na zintegrow-
anych usługach i rozwiązaniach, 
zamiast na kompletnych 
rozwiązaniach izolacyjnych. 
Zmieniono nawet misję firmy, 
aby to podkreślić. Jakie ma to 
znaczenie dla firmy?

W jaki sposób struktury 
regionalne wesprą tę ideę? 

Jakie są cele strategiczne 
KAEFER na kilka następnych lat? 

Wywiad z zarządem
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StAtEGIA kAEfER
zwiększanie naszej konkurencyjności poprzez bycie bardziej 
rozpoznawalnym, efektywnym i odmiennym od konkurencji.
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DIFFERENT ODMIENNOŚĆ
= TWORZENIE WARTOŚCI DLA 
NASZYCH KLIENTÓW I 
PRACOWNIKÓW

DIFFERENT ODMIENNOŚĆ
= WSZYSTKO ZALEŻY 
OD CIEBIE

RECOGNISED ROZPOZNAWALNOŚĆ
= SYGNALIZOWANIE NASZEJ 
NIENAGANNEJ REPUTACJI

EFFICIENT EFEKTYWNOŚĆ
= DĄŻENIE DO NIEUSTANNEJ 
POPRAWY  

EFFICIENT EFEKTYWNOŚĆ
= UDOSKONALANIE 
TWOJEJ CODZIENNEJ PRACY

RECOGNISED ROZPOZNAWALNOŚĆ
= DEMONSTROWANIE 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wywiad z zarządem
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Rozpozna-
walność … 

 
… sygnalizowanie 
nienagannej  
reputacji.
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Jak postrzegamy Rozpoznawalność



KAEFER działa na rynku, który jest bardzo 
dynamiczny i musi stawiać czoła spadającym 
marżom. Oznacza to, że na sukces trzeba bardzo 
ciężko pracować. Dzięki temu niektóre projekty 
stają się legendarne. Wystarczy poczytać o takich 
projektach jak Sellafield, zrealizowanym przez 
KAEFER C&D, albo o liniowcu Queen Elizabeth. 
Inne projekty nie tylko spełniają oczekiwania 
klientów, ale wręcz je przewyższają, dyskretnie 
radząc sobie z wyjątkowo wymagającymi 
wyzwaniami, wykorzystując fachową wiedzę  
i umiejętności rozwiązywania problemów,  
z których słynie KAEFER. Przykładowo, podczas 
realizacji wykończenia wnętrz przez KAEFER 
Construction GmbH na zlecenie firmy IKEA, klient 
docenił naszą pomysłowość. Z kolei rozbudowa 
zakładu, bez powodowania przestoju, należącego 
do SAMREF przez KAEFER Arabia Saudyjska, 
dostarczyła najlepszego wyniku w dziedzinie BHP.    

W branży, w której reputacja bardzo często oparta jest na rezultatach 
ostatniego zrealizowanego projektu, powodem do dumy dla KAEFER jest to,  
że dotychczasowi klienci wciąż do nas wracają. „W naszej branży firmy nie mogą 
reklamować się za pomocą technik marketingowych czy poprzez eleganckie 
opakowania,” mówi Prezes Zarządu, Peter Hoedemaker. Jego zdaniem uznanie 
należy się tym, którzy przyczyniają się do sukcesu firmy od wewnątrz. Składa 
się na to również czynnik zewnętrzny, jakim jest zaufanie klientów, którzy wśród 
wielu firm wybierają właśnie KAEFER.

W branży, w której reputacja bardzo 
często oparta jest na rezultatach 
ostatniego zrealizowanego projektu, 
powodem do dumy dla KAEFER jest to, 

że dotychczasowi klienci wciąż do nas wracają.

Jak postrzegamy 
rozpoznawalność 

Jak postrzegamy Rozpoznawalność

9



Podczas Forum Sellafield Ltd dla Dostaców 2014, KAEFER C&D 
otrzymał główną nagrodę w kategorii dostawców, którzy byli „O krok 
przed innymi.” Było to wynikiem pracy KAEFER C&D przy izolacjach 
i rusztowaniach w Zakładzie Witryfikacji Odpadów na budowie 
Sellafield. 
KAEFER C&D odznaczył się proaktywnym podejściem, proponując 
innowacyjne formy dostępu do zakresów robót, elastycznością  
i optymalizacją materiału oraz sprzętu. Pomogło to w znacznym 
obniżeniu kosztów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wypadków  

i niebezpiecznych indcydentów. Projekt ten jest doskonałym 
przykładem efektywnego wykonania dwóch rodzajów usług: izolacji 
i dostępu do robót. Odbudowa Zakładu Witryfikacji Odpadów 
pokazała w jaki sposób KAEFER C&D, jako wyspecjalizowany 
dostawca, buduje długofalowe relacje z klientami i kontynuuje 
poprawę wysokich standardów swoich usług, które uprzednio 
świadczył na budowie Sellafield. Obiekt ten, zlokalizowany  
w miejscowości Kumbria w Północnej Anglii, zajmuje obszar ponad  
6 km2, czyniąc z niego największą elektrownię nuklearną w Europie. 

Ceremonia nadania imienia okrętowi w Wielkiej Brytanii

O krok przed wszystkimi: Nagroda Sellafield 2014 dla KAEFER C&D

Szkocka stocznia Rosyth była w lipcu 
świadkiem fanfar niezwykłej i defilady. 
Pięć lat po użyciu pierwszych kawałków 
blachy i 33 miesiące od momentu, gdy 
pierwsze segmenty dotarły do suchego 
doku, Królowa Anglii w towarzystwie 
Księcia Edynburga i Premiera, 
uczestniczyła w ceremonii nadania 
imienia największej wojskowej jednostce 
pływającej we flocie brytyjskiej: 
lotniskowcowi: Queen Elizabeth. KAEFER 
C&D przez blisko sześć lat 
przygotowywał i montował sieć 
przewodów HVAC (ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji), w ramach 
wartego 62,5 mln Euro kontraktu, 
obejmującego prace na dwóch statkach. 

W obydwu przypadkach KAEFER C&D 
był podwykonawcą firmy BAE Systems & 
IMTECH, która jest jednym z członków 
Stowarzyszenia Lotniskowców. Firma 
została powołana do realizacji tego typu 
złożonych i wymagających projektów. Na 
każdy ze statków przypada około 45 km 
przewodów, a ich położenie na 
pierwszym z nich zajęło blisko 500 000 
roboczogodzin. Montaż na drugiej 
jednostce, która będzie nosiła imię 
„Prince of Wales”, rozpoczął się  
w sierpniu tego roku, a ukończenie prac 
przewiduje się na 2017 rok. Każda  
z jednostek, kiedy już wyruszą na morze, 
będzie ważyć około 65 000 ton.

Z okazji budowania zrównoważonego partnerstwa w ramach łańcucha dostaw, Bayer 
zaprosił swoich dostawców z całego świata na „Dzień Dostawców firmy Bayer”, który miał 
miejsce na stadionie BayArena w Leverkusen. KAEFER, czołowy dostawca od lipca 2014 
roku, był reprezentowany przez KAEFER Industrie GmbH. „Zakwalifikowanie nas do grona 
kluczowych dostawców firmy Bayer to niesamowity sukces, który stawia nas na równi  
z wielkimi, globalnymi spółkami giełdowymi,” powiedział Oliver Geschke, Dyrektor 
Regionalny KAEFER w Zachodnich Niemczech. Podczas uroczystości wręczono pięć nagród. 
KAEFER otrzymał nagrodę w kategorii „Bezpieczny wykonawca”, w uznaniu za ogromny 
wysiłek włożony w budowanie bezpiecznego środowiska pracy. 

Wielkie słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy pracowali na budowach 
należących do koncernu Bayer!

Oni myślą, działają i pracują bezpiecznie.

KAEFER otrzymała nagrodę bezpieczeństwa od firmy Bayer

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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Wyzwania:
KAEFER Construction GmbH w Kiel otrzymał 
następujące zadania do wykonania:
1) zbudować sufit w ramie stalowej, który byłby 
w stanie zamortyzować ruch tej konstrukcji do 
60 mm.
2) zbudować sufit o powierzchni 5 500 m2  
z 132 sztukami oświetlenia kopułowego oraz 
wielokątnymi bądź ukośnymi fryzami, w czasie 
o połowę krótszym niż zazwyczaj wymagany.
 

Opis:
Zanim KAEFER Construction podpisał kontrakt 
z firmą IKEA na wykończenie wnętrz, projekt 
miał już spore opóźnienia, z powodu 
skomplikowanej stalowej ramy, przenoszącej 
obciążenia. Przekazana konstrukcja sufitu nie 
amortyzowała istotnych ruchów tejże ramy. 
W rezultacie zamiast rozpocząć prace zgodnie 
z harmonogramem, czyli w sierpniu 2013 roku, 
KAEFER mógł pojawić się na budowie dopiero 
w październiku, zaczynając montaż ścian z płyt 

kartonowo-gipsowych. W tym samym czasie 
budowano ramę, przenoszącą obciążenia, gdyż 
jej wcześniejsze wykonanie opóźniły mgła i mróz. 
Data ukończenia prac była zaplanowana na 
czerwiec 2014 roku.

Rozwiązanie:
KAEFER rozwinął, zaplanował, opracował  
i zaprezentował klientowi dwa rozwiązania, 
które były w stanie jednocześnie skrócić czas 
budowy, jak i zamortyzować ruchy konstrukcji 
stalowej. Klient zdecydował się na wariant  
z zastępczymi spoinami w płytach kartonowo-
gipsowych, z dylatacją co 8 metrów, unikając 
w ten sposób wykonania czasochłonnych spoin 

tradycyjnych. Wariant ten jednocześnie pozwolił 
na amortyzację ruchów konstrukcji stalowej. 
Dzięki zwiększeniu liczby pracowników oraz 
roboczogodzin osiągnięto rekordowe tempo 
prac, a dodatkowe odbiory robót wykończe-
niowych zostały wykonane zgodnie z harmono- 
gramem.

Wnioski:
Innowacyjne rozwiązania techniczne, ciężko 
pracujący, utalentowany zespół oraz właściwe 
zarządzanie przepływem pracowników, dzięki 
odpowiedniemu planowaniu, złożyły się na 
zadowolenie klienta i dumę zespołu KAEFER.

Fakty:
> sufit amortyzujący ruch konstrukcji do 60 mm
> sufit o 5 500 m2 powierzchni 
> 132 sztuki oświetlenia kopułowego
> zaledwie 8 miesięcy na ukończenie projektu

 “KAEFER kładzie duży nacisk na zdrowie, 
bezpieczeństwo, środowisko oraz jakość na 
całym świecie. Nasze ogromne osiągnięcia w tej 
dziedzinie niezmiernie nas cieszą, jako że 
stanowią nie tylko korzyść dla pracowników i ich 
rodzin, ale pokazują też, iż KAEFER jest w stanie 
osiągać wysoką jakość w sposób bezpieczny  
i wydajny co stanowi wartość dodaną dla naszych 
klientów,” mówi Dyrektor Operacyjny KAEFER, 
Philipp Dalheimer.

Podejmowanie nowych inicjatyw oraz 
wyznaczanie celów w różnych lokalizacjach 
KAEFER, służą motywowaniu i docenianiu 
osiągnięć poszczególnych osób oraz zespołów, 
które podejmują ogromny wysiłek, aby chronić 
zdrowie własne, jak i innych. Sharath Shetty, 
Kierownik ds. BHP w KAEFER Arabia Saudyjska 
wyjaśnił nam na czym polegały różne kampanie, 
które doprowadziły do osiągnięcia ZERA 
wypadków podczas realizacji projektu SAMREF. 
Ograniczenie sytuacji wypadkowych do „zera” 
było możliwe dzięki przedsięwzięciom, takim jak 
kampania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
zmierzająca do ograniczenia wypadków, 

kampania dotycząca bezpieczeństwa na 
wysokościach, aby zwrócić uwagę na kwestię 
spadających przedmiotów, a także szkolenia i 
pokazy systemów przeciwpożarowych, mające 
na celu unikanie zniszczenia mienia lub obrażeń 
ciała z powodu pożaru. Wprowadzono także 
zintegrowany system zarządzania, który pomógł 
w szerzeniu kultury BHP wśród pracowników. 
„Celem była poprawa zrozumienia zasad 
działania procedur i kultury BHP, z czego 
skorzystają zarówno pracownicy, jak i osoby z 
nadzoru,” dodaje Shetty. Kampanie rozpoczęto 
w czerwcu 2013 roku, a do marca 2014 
przekroczono liczbę pięciu milionów 

roboczogodzin bez wypadków powodujących 
niezdolność do  pracy (LTI). 
W KAEFER Thermal z Afryki Południowej, 
Kierownik Kontraktu Johann Torre i jego zespół 
też mają powody do świętowania. Na terenie 
elektrowni Tutuka, należącej do dostawcy energii, 
firmy Eskom, brygady pod kierownictwem Elliota 
Mhlongo, osiągnęły 2 000 000 roboczogodzin 
bez LTI. Identyczny wynik osiągnięto podczas 
prac w elektrowni Majuba, gdzie kierownikiem 
był Sipho Sambo, natomiast w elektrowni 
Matimba pod nadzorem Kobusa Greeffa 
uzyskano wynik 1 500 000 godzin bez LTI. 
Niemniej jednak w tym roku poprzeczka była   

 KAEFER kładzie duży nacisk na 
zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko oraz jakość na 
całym świecie.

IKEA Lübeck: wyjątkowy sufit

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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 zawieszona wyjątkowo wysoko. KAEFER LLC 
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pod 
czujnym okiem Dyrektora Zarządzającego 
Sanjaya Kumara oraz zespołu ds. BHP, uzyskał 
25 milionów roboczogodzin bez LTI. Oznacza to, 
że od ostatniego wypadku powodującego straty 
czasu pracy minęło sześć lat. Ten wynik jest 
wyjątkowy, szczególnie biorąc pod uwagę jak 
ogromna liczba ludzi pracuje w niezmiernie 
trudnych, pustynnych warunkach.

„To niebywałe osiągnięcie, z uwagi na fakt, że 
ZEA przeszły długą drogę, mierząc się z różnymi 
wyzwaniami. Mocno wierzymy w swoje 
umiejętności, jako zespołu, który potrafił 
połączyć kulturę pracy naszego kraju z KAEFER, 
z jego wysokimi standardami jakości  
i działającego wśród licznych konkurentów,” 
dodaje Kumar. Jego zdaniem poświęcenie, 
lojalność, ciężka praca, zdecydowane wsparcie 
zarządu oraz jakościowe podejście do 
bezpieczeństwa w pracy to główne składniki tego 
sukcesu. „W dziedzinie BHP nie uznajemy 

kompromisów i ten stan rzeczy się nie zmieni. 
Wciąż dążymy do doskonałości w tej materii, 
podejmując odpowiedzialność osobistą  
i zachęcając swoich kolegów, aby byli skrupulatni 
i ostrożni w każdej sekundzie, minucie i godzinie 
swej pracy, chroniąc siebie i dbając o wysokie 
standardy bezpieczeństwa naszej firmy,” mówi 
Kumar.
Nie jest niespodzianką, że prowadzona na całym 
świecie kampania KAEFER - „Pamiętaj o jakości”, 
doprowadziła do powstania wspólnych inicjatyw, 
które spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem. 
Punktem kulminacyjnym kampanii w roku 2014 
był PACT Day (skrót od angielskich słów, 
oznaczających jakość Planowania, Zarządzania, 
Komunikacji i Techniczną). Pokazała ona co się 
stanie, gdy wiele osób z całej firmy podejmie 
wspólny wysiłek i zaangażuje się w planowanie  
i działanie. Kampania uwidoczniła fachową 
wiedzę i trud wszystkich kolegów z KAEFER,  
a jej celem było zmotywowanie pracowników do 
innowacji i poprawy procesów. 
  Poświęcenie, 
lojalność, ciężka praca, mocne 
wsparcie zarządu oraz jakościowe 
podejście do bezpieczeństwa  
w pracy to główne składniki tego 
sukcesu.

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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11 marca 2014 roku: 
Kampania „Pamiętaj o Jakości“ 2013/14 miała 
się ku końcowi, ale pozostało jeszcze jedno 
zobowiązanie do wypełnienia. Każdy 
pracownik KAEFER miał wyrazić swoją zgodę 
na PACT Jakości KAEFER. 
8 rano czasu nowozelandzkiego (GMT +12 
godzin): Motunui, Waitorara, Wharerara: 
załoga z Nowej Zelandii rozpoczęła PACT Day. 
10 rano czasu australijskiego (GMT +8 
godzin): następny był KAEFER Australia, który 
świętował w mieście Kwinana! Potem był 
Singapur, Malezja, Tajlandia, Bliski Wschód, 
Afryka Południowa, Europa Zachodnia, Europa 
Centralna, Europa Północna, Ameryka 
Południowa i Meksyk. Co godzinę można było 
zobaczyć, jak kolejni przedstawiciele KAEFER 
z całego świata dołączają do świętowania, 

okazując swoje zaangażowanie w temat 
jakości. 
2 po południu w Kanadzie (GMT –6 godzin): 
ALBRICO KAEFER jako ostatni obchodzi PACT 
Day!

Jak świat długi i szeroki, KAEFER spędził 24 
godziny, koncentrując się wyłącznie na jakości 
w każdym miejscu na ziemi. Był to kolejny 
sposób na promowanie jednego z naszych 
głównych założeń: „Budujemy nasze 
długofalowe relacje z klientami oraz nasze 
wyniki finansowe na dążeniu do doskonałości 
w dziedzinie jakości i ciągłego usprawniania 
procesów.” Była to też doskonała okazja do 
pokazania, że każdy z nas jest częścią zespołu 
KAEFER!

Jeden zespół - jeden PACT o jakości 

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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 Prezes Peter Hoedemaker uważa,  
że rozpoznawalność jest kluczowym elementem, 
jeśli chodzi o dostarczanie najbardziej 
profesjonalnych i zintegrowanych usług  
i rozwiązań. Jak przekonuje, „wierzymy w nasz 
sukces, ale musimy go też głośno wykrzyczeć!” 
Komunikowanie naszych osiągnięć oraz obietnic, 
jakie KAEFER składa swoim klientom to kolejne 
ważne kroki, jakie KAEFER musi przedsięwziąć.
„Ogólnie rzecz ujmując, naszym największym 
wyzwaniem jest przekonanie osób decyzyjnych, 
będących przedstawicielami naszych klientów,  
że warto zbilansować bieżące wydatki  
z oszczędnościami osiąganymi w przyszłości, 
dzięki wysokiej jakości naszych usług,” mówi nam 
Philipp Dalheimer, Dyrektor Operacyjny. Z jednej 
strony wycena naszych usług i produktów jest 
kluczowa, ale z drugiej jakość wzajemnych relacji 
z klientami ma równie duży wpływ na wyniki 
finansowe i lojalność klienta,” potwierdza Ole 
Biörnsen, Dyrektor Sprzedaży w KAEFER 
Industrie GmbH z Niemiec.
Dzięki oprogramowaniu Dynamic CRM 
(Zarządzanie Relacjami z Klientem) firmy 
Microsoft, KAEFER Industrie GmbH z Niemiec 
znalazł odpowiednie narzędzie, pomocne  

w zarządzaniu, ustalaniu priorytetów, 
aktualizowaniu danych, a także raportowaniu  
z wykorzystaniem ogromnej liczby informacji. 
Niemniej jednak, Dynamic CRM to nie tylko 
proste oprogramowanie. Aby w pełni wykorzystać 
jego możliwości, należy wszystkie dane 
wprowadzać stopniowo, dzięki czemu wspiera 
firmę i działa zgodnie z założonymi celami. Jego 
nazwa (dynamic, czyli dynamiczny) ma swoje 

uzasadnienie. Program dostosowuje się do 
potrzeb użytkownika, poprzez regularne 
raportowanie i ocenę sytuacji.
Brzmi skomplikowanie? „Wymaga nieco zmian 
naszego sposobu myślenia i procesów. Niektórzy 
członkowie zespołu mogą obawiać się kontroli 
nad swoim terytorium, ale koniec końców 
rozumieją jego zalety,” mówi Biörnsen. Dodaje, 
że „sukces sprzedaży bierze się z kultywowania 
otwartego dialogu z osobami kontaktowymi  
z Twojego regionu. Nikt Cię tego nie pozbawi, 
jeżeli te relacje są właściwie zarządzane. CRM 
nam w tym pomaga.”
Biörnsen wysoko ceni ten program, który jest 
używany w jego dziale od 2012 roku, za pomoc 
w ustalaniu priorytetów i śledzeniu komunikacji 
z klientem, a także dostęp do archiwalnych 
danych dotyczących projektów.
Oprócz tego, że jest ono dynamicznym 
narzędziem, które można dostosować do swoich 
potrzeb, CRM wpasowuje się także w podróż 
KAEFER w kierunku „Lean”. Niemniej jednak, 
Biörnsen podkreśla, że zanim zdecydujemy się na 
zastosowanie programu, czasem pochopnie, 
należy zweryfikować potrzeby i dostępne zasoby 
własnego działu sprzedaży. „W naszym dziale 

program pomógł nam w lepszym zarządzaniu 
naszym najważniejszym zasobem, jakim jest 
czas.”
CRM pomaga również w analizowaniu rezultatów, 
podając mierzalne sposoby na poprawę 
przejrzystości, wydajności i wreszcie rozwoju 
firmy. Zdaniem Biörnsena, największą korzyścią 
dla dyrektorów i kierowników jest ułatwienie 
tworzenia raportów i efektywne podejmowanie 

decyzji.
Z programem CRM czy bez, długotrwałe relacje, 
w sensie ogólnym, są dla KAEFER bardzo ważne. 
Od umacniania więzi z pracownikami, poprzez 
szkolenia i dialog, przez współuczestnictwo  
w dyskusji o środowisku naturalnym, po 
najnowsze informacje z branży. Wszystko to 
sprowadza się do długotrwałych i stabilnych 
relacji. Z tego też powodu KAEFER współpracuje 
z instytucjami i stowarzyszeniami, takimi jak 
Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych 
(EiiF) oraz angażuje się w rozwój i badania, które 
pomagają we wprowadzaniu na rynek nowych 
technologii. 
Ostatnia zmiana struktury organizacyjnej 
również okazała się właściwym sposobem na 
promowanie lepszej komunikacji pomiędzy kadrą 
zarządzającą, pracownikami i klientami. Nasza 
struktura organizacyjna służy nie tylko sprostaniu 
wymaganiom naszych klientów, ale także pozwala 
na szybsze reagowanie, zarówno na szanse, jak 
i zagrożenia,” mówi Dalheimer. Ta szybkość 
reakcji jest zaletą, która przekłada się na wartość 
dodaną w oczach klienta. Ma to oczywiście 
wpływ na rozpoznawalność i uznanie jakości oraz 
fachowej wiedzy KAEFER, która jest 

równoznaczna z zaufaniem. Jest to wartość 
wypracowana z ogromnym wysiłkiem i nasza 
firma traktuje ją bardzo poważnie. Relacje  
z pracownikami, klientami i organizacjami 
rządowymi mają ogromne znaczenie. Dzięki 
wieloletniemu naciskowi na kwestie BHP, jakość 
i wydajność, KAEFER zyskał uznanie i doskonałą 
reputację w swojej branży na całym świecie. 

Ogólnie rzecz ujmując, naszym największym wyzwaniem 
jest przekonanie osób decyzyjnych, będących przedsta-
wicielami naszych klientów, że warto zbilansować bieżące 
wydatki z oszczędnościami osiąganymi w przyszłości, 
dzięki wysokiej jakości naszych usług.

Druga Ankieta Pracowników KAEFER - ponownie w 2015 roku!

Po sukcesie międzynarodowej Ankiety 
Pracowników w 2012 roku, z przyjemnością 
ogłaszamy, że druga edycja rozpocznie się  
w kwietniu 2015. W roku 2012 ponad 70% 
wszystkich pracowników KAEFER wzięło w niej 
udział, podając sugestie na wprowadzenie 
ulepszeń. Dzięki temu, KAEFER mógł oszacować 
wyniki ankiety i rozpocząć wprowadzanie 
sugerowanych zmian. Osobom, którym nie 
udało się wziąć udziału w poprzedniej edycji, 
przypominamy, że będziecie mieli szansę 
wypowiedzieć się na poniższe tematy:

> Praca indywidualna i praca zespołowa
> Nagrody i uznanie
> Kultura, etyka i różnorodność
> Podróż KAEFER w kierunku „Lean”
> Zarządzanie liniowe
> Klienci i jakość
> BHP

Twoja opinia się liczy, a Twoje sugestie 
ponownie pomogą uczynić z KAEFER jeszcze 
lepsze miejsce pracy.

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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W październiku małe miasteczko Burgos na 
północy Hiszpanii gościło Międzynarodowe 
Spotkanie Zarządów KAEFER 2014. Po zmianach 
organizacyjnych spotkania te odbywają się 
co 18 miesięcy. Uczestnicy spędzili trzy dni 
w byłym klasztorze, dyskutując o ostatnich 
osiągnięciach, wymieniając informacje, a także 
odkrywając i ucząc się nowej strategii KAEFER. 
Główny celem tegorocznego spotkania było 
znalezienie odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć 
przewagę konkurencyjną, poprzez poprawę 
efektywności, działając oDmiennie, zyskując 
rozpoznawalność i uznanie. Długi spacer po 
starej trasie pielgrzymów „Camino de Santiago”, 
przebiegającej przez Burgos, potwierdził 
koncentrację i zaangażowanie przedstawicieli 
zarządów w podróż KAEFER w kierunku „Lean”.

zatrudnienie 
i obroty

Wedrowcze, nie ma dróg, drogi tworzy sie idąc.  Antonio Machado

 

Najlepsze wyniki 2013: KAEFER WANNER, Francja
Doskonałe wyniki 2013: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., Afryka Południowa
Największy rozwój 2013: KAEFER LLC, Abu Dhabi
Największa poprawa w dziedzinie BHP 2013: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., 
Afryka Południowa
Najlepsze wyniki w dziedzinie BHP 2013: KAEFER LLC, Abu Dhabi
Nagroda Lean 2013/2014 - KAEFER Arabia Saudyjska, Projekt: SADARA 
Nagroda Lean 2013/2014 - KAEFER Serviços Industriais Ltda., Brazylia, Projekt: Lote 2

9-11 czerwca
POWERGEN EUROPE
Amsterdam, Holandia

23-26 czerwca
BRASIL OFFSHORE
Macaé - Rio de Janeiro, Brazylia

20-22 października
OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
Stavanger, Norwegia

27-30 października
GASTECH, Singapur

targi 2015
Spotkaj się z nami:

międzynarodowe
Spotkanie zarządów (Imm)

2010 2011 2012 2013 2014

Obroty (Bn. €) 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3

Zatrudnienie 17,000 18,000 19,000 19,000 19,000

Jak postrzegamy Rozpoznawalność
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Jeżeli jesteś brygadzistą lub nadzorcą, zwykle 
wiesz nad czym pracuje twój zespół. Jeżeli jednak 
jesteś kierownikiem, zwykle nie jesteś świadomy 
najczęstszych trudności, jakie napotykają oni 
podczas realizacji swoich zadań. Dzieje się tak w 
każdym zakątku świata. Zanim zaczniesz 
zaprzeczać, pozwól nam wytłumaczyć, dlaczego 
od tego właśnie zależy porażka lub sukces 
filozofii „Lean”. Wiele inicjatyw „Lean” nie trwa 
długo i upada krótko po rozejściu się zespołu ds. 
„Lean”. Jednak powodzenie tych inicjatyw może 
zależeć właśnie od Ciebie. Uwzględniając 
założenia „Lean”, większość rzeczywistych prac 
niczym się nie różni. Materiały, sprzęt albo cele 
do osiągnięcia pozostają takie same. Zmienia się 
Twoja praca. Nie jest bardziej wytężona, ale po 
prostu zupełnie inna.
Na czym zatem polega „Lean”? Dlaczego 
wszystko zależy od Ciebie? Które z narzędzi 
zarządzania, praktyk i zachowań podtrzymują 
„Lean”? 
Po pierwsze, koncepcja „Lean” koncentruje się 
na wyeliminowaniu strat, czających się  
w codziennych działaniach, takich jak ponowne 
wykonanie tej samej pracy, kluczenie wokół 
rozwiązania, opóźnienia, błędne lub niekompletne 
informacje oraz materiały, nadmierne odległości, 
nieprawidłowe zarządzanie magazynem, itd. 
Analiza, projektowanie i zarządzanie „Lean” 
wymaga od Ciebie podjęcia następujących 
kroków:

1. Idź do miejsca pracy.
2. Przyjrzyj się procesowi.
3. Porozmawiaj z ludźmi.

„Lean” wyznacza standardy procesów oraz 
metod pracy i ma na celu wyeliminowanie strat 
w tych procesach. Nie jest to rozwiązanie 
doskonałe, ale po prostu na dzień dzisiejszy nie 
znamy lepszego. Procesy Lean szukają problemów 
i je rozwiązują. Odchylenia od normy szybko się 
ujawniają, jeżeli stworzy się standardy procesów. 
Zmiana tychże standardów jest często sprzeczna 
z utartymi przyzwyczajeniami i na usta cisną się 
słowa: „Zawsze tak robiliśmy.” Jeżeli nowe 
procesy nie są monitorowane i wspierane, stare 
przyzwyczajenia szybko wracają. Pamiętaj,  
że pomysły „Lean” to zwykle usprawnienia, ale 
nie są one doskonałe. Naturalną koleją rzeczy 
pojawiają się problemy. Wszystkie te czynniki 
wymagają od Ciebie koncentracji na procesach, 
eksponowania problemów i wprowadzania 
ulepszeń.
Po drugie, skupienie na procesie jest kluczowe, 
jeżeli to od Ciebie ma zależeć końcowy sukces: 
Systemy Zarządzania Lean (LMS), praktyki  
oraz zachowanie umożliwią Ci utrzymanie  
i zwiększenie korzyści, płynących z procesów 
„Lean”. LMS pomagają w skupieniu uwagi na 
najważniejszych kwestiach, poprzez porównanie 
spodziewanych rezultatów „Lean” z rzeczy-
wistymi, używając wizualizacji. LMS zaczyna się 
w miejscu pracy, gdzie odnotowuje się 
rzeczywiste działania pracowników względem 
oczekiwanych. W przeciwieństwie do konwencjo-
nalnych praktyk, LMS wyszukuje pojawiające się 
problemy, które przeszkadzają, opóźniają  
i frustrują tych, którzy wykonują lub nadzorują 
pracę.

Utrzymać sukces Lean

Stopniowo filozofia „Lean” staje się częścią 
kultury KAEFER. Po zrealizowaniu ponad 40 
projektów w 2014 roku, zgodnie z zasadami 
Lean, KAEFER stwarza warunki do ciągłej 
poprawy i zwiększania wydajności na całym 
świecie. Dwóch ekspertów w tym zakresie 
podzieliło się z redakcją tegorocznego wydania 
K-WERT swoimi poglądami. David Mann, 

ekspert Systemów Zarządzania Lean, mający 
ponad 20 lat doświadczenia w rozwijaniu  
i prowadzeniu procesów zmian w różnych 
branżach i firmach, zdradza nam, jak 
podtrzymywać sukces „Lean”. Trener KATA, 
Gerardo Aulinger, odpowiada na pytanie:  
„Być liderem czy coachem? Jedno i drugie!”

moŻESz BYć
BRAkUJĄcYm oGNIWEm

 Ludzie 
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Prawdziwe usprawnianie procesów polega 
na wprowadzaniu innowacji lub rozwijaniu 
nowych możliwości, zanim zrobi to ktoś inny. 
Potwierdzeniem, czy nasze działania są naprawdę 
innowacyjne, jest odpowiedź „NIE” na poniższe 
pytania: 

> Czy większość osób wspiera Twoje wysiłki?
> Czy to już funkcjonuje?
> Czy z góry wiesz jak to zadziała?
> Czy potrafisz udowodnić, że to zadziała?

 Prawdziwe innowacje bazują na niepewności 
i nieprzewidywalności, budzą w nas niepokój 
i, ogólnie rzecz ujmując, nie mieszczą się  
w dotychczasowych ramach. Prawdziwe innowacje 
tworzą się poza strefą komfortu. Wymagają 
pewności siebie, optymizmu, wytrwałości, 
tolerancji i chęci do uczenia się. Większość z nas 
musi najpierw rozwinąć te umiejętności i żeby 

to zrobić potrzebujemy mieszanki przywództwa  
i coachingu. „Mike Rother wyjaśnia w swojej 
książce pt. ‘Toyota Kata’, że opuszczenie strefy 
komfortu i ciągłe usprawnianie procesów może 
bazować na dwóch procedurach, których powinni 
nauczyć się pracownicy i menadżerowie,” mówi 
Alexander Faber, Dyrektor Korporacyjnego 
Rozwoju Strategii i Biznesu, a także Światowy 
Lider Lean. Jak dodaje, „te dwie procedury 
to ‘Kata Poprawy’, która polega na ciągłym 
ulepszaniu procesów, aby sprostać wymaganiom 
i osiągnąć cel, oraz ‘Kata Coachingu’, które jest 
wzorcem dla liderów w uczeniu ‘Kata Poprawy’.”
Nauczenie się i opanowanie „Kata Poprawy”, które 
jest elastyczne i neutralne, wymaga regularnych 
ćwiczeń i popełniania błędów pod okiem coacha. 
Podczas ćwiczeń, coach prowadzi swego ucznia 
do granic jego lub jej możliwości i pozostawia im 
identyfikację i rozwiązanie problemu. Coach daje 
im również przestrzeń na odkrywanie, wspierając 

bez oceniania, zapewniając jednocześnie 
narzędzia i metody, które pozwolą przejść 
przez „Kata Poprawy” w sposób metodologiczny,  
a zarazem eksperymentalny. 
Niemniej jednak, uczeń nie może uczyć się 
czegoś, co już wie, a więc zadaniem coacha 
jest przedstawienie wizji, celu oraz wyzwań 
dopasowanych do możliwości uczniów, które 
znajdują się poza ich strefą komfortu.

Z uwagi na fakt, że do wykonania nie ma zadań 
opcjonalnych czy dobrowolnych, coach musi być 
jednocześnie zdecydowanym i konstruktywnym 
liderem dla swoich uczniów. Celem nadrzędnym 
jest bowiem podniesienie pewności siebie, 
zbudowanie zaufania i ograniczenie strachu. 
Zatem coach ponosi pełną odpowiedzialność za 
sukces lub porażkę uczniów.

Source: Gerado Aulinger, verbesserungskata.de

Zatem skracaj czas spędzony na zebraniach lub 
przed komputerem, zwłaszcza jeżeli jesteś na 
budowie. Odwiedzaj plac budowy kilka razy 
dziennie. Rozwiązuj małe problemy.
Sprawdzaj wykresy procesów (wizualizacje), 
które pomagają wyłapywać i zapisywać błędy. 
Sprostałeś wymaganiom? Dobrze! Nie sprostałeś? 
Dlaczego? Właściwa ilość, niewłaściwy materiał? 
Wykorzystuj szanse, aby radzić sobie  
z poważniejszymi problemami. Przyglądaj się 
procesom i metodom. Rozmawiaj z pracownikami, 
zwłaszcza gdy zauważysz odchylenia od tych 
procesów i metod. Nie czekaj, aż wystąpią 
opóźnienia w harmonogramie, budżecie lub 
ustalonych standardach.
Następnego dnia, zorganizuj krótkie spotkanie  
z liderami zespołów i wspieraj ich. Odnieś się do 
problemów z wykresu procesów. Wyznaczaj  
i przydzielaj zadania na liście problemów/działań, 
aby najpierw zrozumieć ich przyczyny, a potem 
podjąć działania, mające na celu ich 
wyeliminowanie. Kto się czym będzie zajmował? 
Spytaj o zaległe zadania na obecny dzień. Jeżeli 

coś zostało wykonane - kod zielony. Jeżeli nie - 
kod czerwony. Ten sposób organizacji zadań 
zmienia problemy w ulepszenia.
Po trzecie, twórz codzienne rytuały. 
Podstawowym zadaniem w twojej pracy, jako 
lidera, to spotykanie się z twoimi zespołami kilka 
razy dziennie (w przypadku brygadzistów  
i nadzorców). Sprawdzaj, czy działania 
pracowników oraz łańcuchy dostaw są 
dostosowane do ustalonych standardów, 
zachęcaj do postępowania zgodnie z nimi, 
wyjaśniaj płynące z tego korzyści, pytaj o pomysły 

na poprawę sytuacji. Czytaj i twórz wizualizacje, 
pokazuj, że są dla Ciebie ważne. Prowadź 
codzienne spotkania podsumowujące, aby 
eliminować problemy i im przeciwdziałać, a także 
frustrację, które one powodują. Zadania, które 
przydzielasz sobie, kończ zawsze na czas.
W ten sposób Twoje skupienie na procesie  
prowadzi do działania, eksponuje problemy  
i frustracje, zamieniając je w ulepszenia.  
Tak oto brygadziści, nadzorcy i menadżerowie 
pomagają podtrzymać „Lean”, prowadzą do 
ciągłej poprawy i osiągania sukcesów w pracy.

Rola kierowników liniowych w ciągłym 
usprawnianiu procesów

Koncentracja  
na procesie

2. Poprawa:
Odpowiedzialność 
każdego dnia

3. Ciągłość ulepszeń:
Zadanie dla liderów

1. Skupienie na realizacji procesu:
Wizualizacje

System Zarządzania Lean zamyka koło procesu  
i prowadzi do ulepszeń.

BYć lIDEREm  
czY coAcHEm? 
JEDNo I DRUGIE!

 Ludzie 
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Jakie dostrzegasz          korzyści ?

Jakie dostrzegasz            wyzwania ?

Lean           w skrócie ?

„Usprawnienie procesów w myśl filozofii Lean ogranicza koszty 
i czas, zwiększając jakość KAEFER, ale też oszczędza godziny 

spędzone na budowie, co jest niezmiernie ważne dla klientów.”

“Bycie kierownikiem robót Lean oznacza podejmowanie licznych wyzwań 
i ogromną odpowiedzialność. Oznacza to też tworzenie warunków, które 

pozwalają zespołowi osiągnąć cel. Aby tego dokonać, należy zrozumieć 
narzędzia i filozofię Lean i prowadzić cały zespół w tym kierunku. Każdy 
z jego członków musi być w to działanie zaangażowany. Jest to warunek 

niezbędny do osiągania naszych celów.”

“Porównuję Lean do fizjoterapii. Należy stawać się lepszym każdego 
dnia. Dzisiaj osiągasz lepsze wyniki, niż wczoraj. Nie jest to wcale 

łatwe, bo wymaga dużo ciężkiej pracy, ale wynik końcowy jest 
ukoronowaniem wysiłków. I wynik ten staje się później punktem 

odniesienia do dalszej poprawy.” 

tarciano Rodrigues costa 
kierownik robót - Brazylia

Nasz punkt widzenia         na podróż KAEFER w kierunku Lean

Ludzie
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Scott Ramsay 
lokalny lider lean - tajlandia

Jakie dostrzegasz          korzyści ?

Jakie dostrzegasz            wyzwania ?

Lean           w skrócie ?

“Odkryłem, że ludziom z Tajlandii i innych krajów południowo-wschodniej 
Azji bardzo się ta koncepcja spodobała i chcą być jej częścią. Każdy chce, 
aby kolejny dzień był łatwiejszy i bezpieczniejszy. Stawanie się bardziej 
wydajnym z dnia na dzień i poprawianie równowagi między pracą i życiem 
prywatnym mają wpływ na ludzkie morale i ich podejście do procesów.”

”Wyzwaniem jest unikanie języka branżowego podczas komunikowania 
koncepcji Lean. W celu przekazania właściwego komunikatu należy wejść 
na zupełnie nowy poziom dzielenia się wiedzą.” 

”Lean oznacza przekonywanie ludzi do wejścia w zupełnie nowy 
wymiar kulturowy. Oznacza też pracę w sposób bardziej bezpieczny  
i przemyślany. Powinieneś być w stanie wrócić do domu  
o odpowiedniej porze i w odpowiednim nastroju.” 

Nasz punkt widzenia         na podróż KAEFER w kierunku Lean

Ludzie
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Historia człowieka, który zbudował kAEfER 
na Bliskim Wschodzie

20 lat temu Ramneek Datt, Dyrektor Regionalny 
KAEFER na Bliskim Wschodzie i w Indiach, 
usłyszał o niemieckiej firmie, która chciała 
rozpocząć swoją działalność na Bliskim 
Wschodzie. „Zostałem pierwszym etatowym 
pracownikiem, na stanowisku Kierownika 
Kontraktu, a mianował mnie dzisiejszy Dyrektor 
Regionalny w Europie Centralnej, Helmut Hecht,” 
wspomina Datt, który 1 czerwca obchodził 
dwudziestolecie pracy zawodowej w KAEFER.  
W tamtych czasach większość dyrektorów 
KAEFER na Bliskim Wschodzie stanowili 
Europejczycy, podlegający bezpośrednio centrali 
w Niemczech. Wkrótce, w 1996 roku, Datt 
awansował na stanowisko Dyrektora Oddziału w 
Abu Dhabi, a w dwa lata później, został 
Dyrektorem Generalnym. Mieszka w tym regionie 
od 34 lat i obecnie dzieli czas między Dubaj, Abu 
Dhabi i inne kraje z rejonu Zatoki Arabskiej.  

To właśnie ten utalentowany inżynier stoi za 
rozwojem KAEFER w regionie. Zaczynał, kiedy 
była to niewielka firma, w 2000 roku zatrudniająca 
zaledwie 175 pracowników. Obecnie pracuje  
w niej 5 000 ludzi. W jego oczach Ian Parrott, 
były Dyrektor Generalny KAEFER na Bliskim 
Wschodzie, a dzisiaj Strategiczny Doradca Grupy, 
to dobry przyjaciel i mentor. „To on był dla mnie 
autorytetem, kiedy podejmowałem śmiałe 
decyzje w pierwszych latach rozbudowy firmy do 
rozmiarów wielkiej organizacji. Dzisiaj Bliski 
Wschód to jeden z najlepszych regionów i drugi 
pod względem liczby pracowników w całej 
Grupie,” mówi Datt. Nic zatem dziwnego,  
że 1 stycznia 2013 roku został mianowany 
członkiem Zarządu Grupy KAEFER(GMC - Group 
Management Committee). Jak przyznaje, był to 
wielki zaszczyt dla rodowitego Hindusa.  
Pod dowództwem Ramneeka Datta, KAEFER 

umacniał swoją obecność w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Katarze, Arabii Saudyjskiej, 
Omanie, Kuwejcie i Bahrajnie. Wyznacznikiem 
tamtych czasów był, między innymi, kontrakt 
podpisany z ADGAS Das Island. „Ten projekt 
stworzył podwaliny pod dzisiejszy KAEFER Bliski 
Wschód,” dodaje Datt. Później przyszedł czas na 
sukces projektu Dolphin Energy w Katarze oraz 
niedawno ukończony Shah Gas w Abu Dhabi. 
Ramneek Datt, opisywany przez swoich 
pracowników jako „zaangażowany lider”, udziela 
się również w przedsięwzięciach charytatywnych 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz  
w jego rodzinnych Indiach.
Jest dumnym mężem Rashi, która jest jego żoną 
od 26 lat, oraz ojcem Richiego i Raunak. Datt 
mówi, że najważniejsze są dla niego trzy rzeczy: 
„W kolejności: sztuka życia (joga i medytacja), 
KAEFER i golf!”

Ramneek Datt
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KAEFER dba o swoich ludzi i ta idea stała się jedną z podstawowych zasad 
koncernu. Wraz z globalnym rozwojem firmy powstały pewne zobowiązania 
wobec społeczeństwa. W roku 2010, krótko po przejęciu KAEFER SOUYET, 
Chile nawiedziło jedno z najbardziej niszczących trzęsień ziemi w historii 
naszej planety. Pomysł na założenie Fundacji KAEFER powstał, gdy nasi 
pracownicy szukali sposobu na połączenie wspólnych wysiłków w odbudowie 
domów osób poszkodowanych. W roku 2013, kiedy powodzie w Niemczech 
dokonały spustoszenia w niektórych regionach, nasza organizacja non-
profit od razu była na miejscu, zbierając środki finansowe i pomagając 
ludziom za pomocą inicjatywy „Aktion Deutschland hilft,” będącej koalicją 
znanych niemieckich organizacji pomocy humanitarnej.

Dzisiaj, po pięciu latach swej działalności, Fundacja KAEFER GmbH skupia 
swe wysiłki na poniższych obszarach:
> Zapobieganie HIV/AIDS, gruźlicy i epidemiom
> Edukacja i szkolenia zawodowe oraz stypendia naukowe
> Badania i rozwój oraz innowacyjne przedsięwzięcia
> Ochrona środowiska, zwłaszcza w kwestii zmian klimatu i efektywności  
 energetycznej
> Programy rozwijające zdolności dzieci i młodzieży
> Pomoc w przypadku katastrof

Fundacja KAEFER, która utrzymuje się wyłącznie z datków, to wspólny 
wysiłek wielu ludzi, zależny od wsparcia wszystkich oddziałów KAEFER na 
całym świecie. Możesz dowiedzieć się więcej o podejmowanych inicjatywach 
i o tym, jak Ty możesz pomóc, dzięki lekturze Raportu Zrównoważonego 
Rozwoju KAEFER. 

KAEFER podchodzi bardzo poważnie do bycia 
lepszym od konkurencji. Wiemy też, jak 
utrzymywać wysoki poziom motywacji w zespole. 
Pracownicy wielu różnych oddziałów utworzyli 
grupy sportowe, które trenują i rywalizują ze 
sobą.

Pewnego dnia Johannes Gawor, pracownik działu 
IT z KAEFER w Butzbach w Niemczech, założył 
się ze swoim przełożonym, że zrzuci 30 kg  
i razem z nim i 72 000 innymi uczestnikami 
weźmie udział w tegorocznych zawodach JP Mor-
gan Corporate Challenge. Szybka reakcja szefa, 
i deklaracja: „Umowa stoi”, nieco go zaskoczyła.  
Gawor natychmiast rozpoczął treningi, 

spotykając się z kolegami z Butzbach dwa razy 
w tygodniu, jednocześnie zaczął się zdrowo 
odżywiać. Aby wygrać zakład, pod opieką le-
karza obniżył swoją wagę o 30 kg, akurat przed 
wyścigiem. „Świadomość, że moi koledzy też 
przygotowywali się do zawodów, działała na mnie 
bardzo mobilizująco,” przyznaje. W ostatecznym 
rozrachunku w osiągnięciu celu pomogło mu 
podjęcie wyzwania i duch zespołu.

Wyścig wygrywa 
cały zespół

Johannes Gawor
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KAEFER Arabia Saudyjska, jako odpowiedzialny 
pracodawca, zawsze zachęca swoich 
pracowników do angażowania się w życie 
lokalnych społeczności. I chociaż większość 
pracowników KAEFER w Arabii Saudyjskiej wie, 
że „warto się dzielić”, to swego czasu tego typu 
działania, a więc i pomoc innym, nie były zbyt 
widoczne. Rozumiejąc potęgę podejmowania 

wspólnych wysiłków, komitet pomocy KAEFER 
Arabia Saudyjska, na czele ze Specjalistą ds. 
Zakupów, Haiderem Ali Khanem, postanowił 
stworzyć „kioski pomocy” na budowach 
rozlokowanych w całym kraju. Zajmują się one 
dystrybucją różnych artykułów wśród wszystkich 
pracowników KAEFER w Arabii Saudyjskiej,  
a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony 

na różnego rodzaju działania filantropijne i CSR. 
„Środki finansowe zebrane z kiosków będą 
stanowiły fundusz, który KAEFER przeznaczy na 
różne cele charytatywne,” potwierdza asystent 
Dyrektora Generalnego ds. Pracowniczych  
i Administracyjnych, Divakaran Kollon.

Akcja charytatywna w Arabii Saudyjskiej

Thorbjørn Jensen, Wiceprezes i Dyrektor Personalny 
(HR) w KAEFER ENERGY, poinformował, że zarząd 
norweskiego oddziału postawił obniżyć wskaźnik 
krótkich zwolnień lekarskich, wynoszący obecnie 
3,1%, który w samym tylko 2013 roku kosztował 
ponad 1,5 mln Euro.
Zarząd i przedstawiciele działu HR spotkali się  
z pracownikami, aby przedyskutować podjęcie 
kroków, pozwalających na skrócenie przerw  
w pracy, a także z osobami, które skorzystały ze 
zwolnień, w celu wyznaczenia dla nich zadań, nie 
powodujących problemów zdrowotnych.
Wskaźnik zwolnień lekarskich został opublikowany 
w intranecie, aby każdy pracownik mógł się z nim 

zapoznać. Z jednej strony chcieliśmy w ten sposób 
zwrócić ich uwagę, ale też wytworzyć coś na 
 kształt współzawodnictwa, przekonuje Jensen.  
„Po zaledwie kilku miesiącach, wskaźnik krótkich 
zwolnień lekarskich spadł do poziomu 2,3%.”
„Przede wszystkim chcieliśmy, aby pracownicy 
wiedzieli, że ich dostrzegamy i zawsze wysłuchamy, 
a ich praca jest przez nas wysoce ceniona,” mówi 
Jensen. Szkolenia z komunikacji dla kadry 
kierowniczej, konstruktywne dyskusje oraz 
spotkania ewaluacyjne z pracownikami, jak również 
informacja zwrotna ze strony menadżerów 
pomagają w osiągnięciu właściwego podejścia.

Spadek liczby zwolnień lekarskich w Norwegii 

Na całym świecie KAEFER prowadzi kampanie 
podnoszące świadomość niebezpieczeństwa 
związanego z upałami. 
Z jednej strony pracownicy znajdujący się  
w pobliżu równika mierzą się z temperaturami 
równymi lub przekraczającymi 50°C. Z drugiej, 
mieszkańcy krajów północnych muszą sprostać 
nagłym falom gorąca w niektórych porach roku. 
„Istotnym jest prowadzenie takich kampanii co 
roku, aby przypominać o tym zjawisku i docierać 
do coraz większej liczby osób,” mówi Afzal Khan, 

Regionalny Dyrektor Operacyjny na Bliskim 
Wschodzie i w Indiach. Kampanie KAEFER 
przypominają pracownikom o odpowiednim 
nawodnieniu i robieniu przerw pracy  
w zacienionych miejscach, jak również  
o natychmiastowym zgłaszaniu niepokojących 
objawów, takich jak zawroty głowy lub zmęczenie. 
W tym roku w kampanię „Zwalcz upał” włączył 
się także Max, maskotka BHP w KAEFER.  
Ten przykuwający wzrok bohater pomógł  
w propagowaniu akcji, bardzo szybko zyskując 

popularność. Dzięki temu łatwiej jest szerzyć 
informacje, zmierzające do poprawy dobrego 
samopoczucia pracowników KAEFER na całym 
świecie.

kampania “zwalcz Upał”

Shaun Taylor, Dyrektor ds. Jakości i Mistrz 
Zrównoważonego Rozwoju w KAEFER C&D, 
podróżując po Wielkiej Brytanii postanowił 
przeprowadzić kampanię na rzecz oszczędzania 
energii, zainspirowany rozwiązaniem jednego  
z hoteli. W zabawny sposób przypominało ono ludziom  
o wyłączaniu światła w pokoju. Naklejka nad 
włącznikiem mówiła: „Ten pokój nie boi się ciemności. 
Użycie tego przełącznika pomaga oszczędzać energię.” 

Wkrótce podobne naklejki pojawiły się w biurze 
KAEFER C&D, a potem także na niektórych budowach, 
a nawet w siedzibie głównej w Bremie. Być może ta 
prosta, ale dająca do myślenia kampania, podniesie 
świadomość codziennych działań, zmierzających do 
oszczędzania energii, co nie tylko pomaga w ochronie 
środowiska, ale też pozwoli na oszczędzanie firmowych 
środków finansowych.

kAEfER c&D prześwietla kwestię oszczędności energii w biurowcu

SpoŁEczNA DzIAŁAlNość kAEfER
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KAEFER  i Sportgarten e.V z Bremy postanowili 
kontynuować współpracę, tym razem realizując dwa 
bardzo udane projekty w 2014 roku - jeden w Bremie,  
a drugi w Afryce Południowej. 
Druga edycja corocznego turnieju o Puchar KAEFER 
ponownie okazała się sukcesem skąpanym w słońcu.  
Ten niekonwencjonalny sposób na prowadzenie 
rekrutacji wśród zmotywowanych i wykwalifikowanych 
praktykantów pomaga KAEFER w dotarciu do 
odpowiednich osób, przekazując informacje w sposób 
dynamiczny łącząc go z turniejem piłkarskim. Tego lata 
ponad 250 uczniów z 14 szkół zapoznało się z ofertą 
praktyk oferowanych przez obydwie organizacje  
i jednocześnie rywalizowało ze sobą na piłkarskiej  
murawie. 
Kilka lat po dołączeniu do KAEFER, dwóch praktykantów, 
Sven Lüppen, specjalizujący się w montażu suchych 
konstrukcji, oraz monter izolacji Tom Franke, postanowiło 
przeżyć z nami kolejną przygodę. W lutym udali się do 
Afryki Południowej, aby zapoznać się z warunkami  

pracy i życia w iSithumba Sportgarten w Dolinie Tysiąca 
Wzgórz, nieopodal miejscowości Durban. Obydwaj  
byli tegorocznymi stypendystami Sportgarten, 
współpracującego z Carl Duisberg Gesellschaft, 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) oraz Verein Partnerschaft-
Bremen-Durban. Tego typu stypendium zostało 
przyznane praktykantom z KAEFER trzeci rok z rzędu. 
Młodzieńcy mogli zapoznać się z jakże odmienną kulturą, 
pomagając przy remoncie fragmentu iSithumba 
Sportgarten, montując rury wodociągowe oraz obiekty 
sanitarne. W ciągu dnia pracowali ramię w ramię, a po 
pracy mieszkali u jednej z rodzin, która udostępniła im 
miejsce w swoich domach. Zdobyte doświadczenie 
pomogło w zrozumieniu lokalnych tradycji i pozwoliło 
na spojrzenie na swoje stałe miejsce zamieszkania  
w Bremie z innej perspektywy. Co do jednego są zgodni: 
jak najszybciej postarają się ponownie odwiedzić swoich 
nowych przyjaciół z Afryki Południowej.

praktyki 2.0 - od Bremy po Afrykę południową

Ostatnio KAEFER Aislamientos z Meksyku otrzymał 
prestiżowy certyfikat ESR za swoje dążenie  
w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Zdaniem lokalnego Kierownika ds. BHP i Mistrza 
Zrównoważonego Rozwoju Dalili Pimentel, która 
pomogła zainicjować ten projekt, tamtejsi 
pracownicy KAEFER chcieli zrobić coś więcej dla 
lokalnych społeczności, jednocześnie pomagając  
w komunikowaniu przekazu KAEFER, aby myśleć, 

działać i pracować w sposób zrównoważony. Jednak 
aby wypełnić wszystkie wymogi certyfikatu ESR, 
należało wykonać wiele trudnych zadań. Spełnienie 
wszystkich warunków zajęło KAEFER Aislamientos 
sześć miesięcy.
Firma KAEFER jest bardzo dumna z otrzymania 
tego certyfikatu, ale wiemy też, że kolejnym 
wyzwaniem jest dalsza praca nad zrównoważonym 
rozwojem.

Nagrodzono zrównoważony rozwój

Pracownicy KAEFER z Afryki Południowej spotkali 
się z okazji Dnia Mandeli 18 lipca 2014 roku, „aby 
zmieniać świat na lepsze każdego dnia.”
Przekazali ubranka dziecięce i zabawki na rzecz 
Chubby Chums, organizacji pomagającej dzieciom 
porzuconym na skutek biedy, choroby oraz 
przemocy w rodzinie. Organizacja posiada  
31 sierocińców, w których mieszka 45 500 dzieci, 
z czego jedna trzecia to sieroty z AIDS. Chubby 

Chums zapewnia swoim podopiecznym dom, 
poczucie przynależności, bezpieczeństwa i rodzinę.
Oprócz tego, dziesięcioro pracowników KAEFER 
postanowiło zostać wolontariuszami w Domu 
Spokojnej Starości Elandsvallei Home, który 
opiekuje się grupą 44 starszych osób, pod egidą 
Czerwonego Krzyża. Zgodnie z życzeniem Domu, 
przekazano na ich ręce koce, skarpety, jak również 
słodycze do porannej herbaty.

pomoc dzieciom i osobom starszym

W roku 2014 rząd Arabii Saudyjskiej zwiększył 
wymogi dotyczące Saudyzacji. Celem tego 
programu, o nazwie Nitaqat, jest wspieranie  
i szkolenie lokalnej siły roboczej w różnych 
branżach. Mohammed Alasfour, Asystent 
Dyrektora Generalnego ds. Personalnych  
i  Administracyjnych KAEFER w Arabii Saudyjskiej, 
ma za zadanie pilnowanie, by firma działała 
zgodnie z tymi wymogami, osiągając ten cel 
chociażby poprzez akcję rekrutacyjną, która 
miała miejsce w marcu 2014 roku. 
W chwili obecnej Saudyjczycy stanowią 14% 
pracowników (czyli powyżej 10% progu, 
wymaganego przez rząd), a KAEFER jest  
w doskonałych relacjach z Saudyjskim Funduszem 

Rozwoju Personalnego. W wyniku współpracy, 
podpisano porozumienie o zawarciu kontraktów 
z ponad 150 Saudyjczykami, nie tylko na 
stanowiska wymagające biegłej znajomości 
arabskiego, ale we wszystkich kategoriach. Każdy 
z nich przechodzi szkolenie, gwarantowane przez 
KAEFER. 
Cieszy fakt, że również blisko 30 kobiet pracuje 
w KAEFER Arabia Saudyjska, zajmując się 
sprawami administracyjnymi. Mają własne, 
wydzielone miejsca pracy, łazienki, szafki na 
naczynia, a nawet materiały biurowe w siedzibie 
głównej. Mogą również uczestniczyć w zajęciach 
z języka angielskiego i innych szkoleniach.

zasady Saudyzacji
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A zwycięzcami są...

Konkurs Fotograficzny  
KAEFER 2014  
Różne punkty widzenia

Plakat przestawiający surykatki, ciekawie rozglądające się w różnych kierunkach, powstał z myślą  
o trzeciej edycji konkursu fotograficznego KAEFER, aby zachęcić wszystkich pracowników do wzięcia 
w nim udziału.
Zbieranie zdjęć spływających z całego świata jest niesamowitym przeżyciem. Pokazują one różne 
emocje, wrażenia i piękno otaczającej natury. Tegoroczny temat, „Inny punkt widzenia” zachęcił do 
zabawy nie tylko kreatywnych i zawodowych fotografów, ale też pasjonatów aparatu fotograficznego, 
którzy co chwilę robią jakieś zdjęcia. W konkursie, który trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia, wzięło 
udział wielu pracowników KAEFER, którzy chcieli pokazać ich „inny punkt widzenia”. Zdjęcia zrobione 
z różnych perspektyw, wyjątkowe motywy czy pejzaże z ostatnich wakacji zachwyciły międzynarodowe 
jury. Wybranie zaledwie 20 zwycięskich zdjęć okazało się prawdziwą sztuką. 
Kiedy patrzy się na te wszystkie piękne zdjęcia, do głowy przychodzi jedna myśl: odmienność zdjęć 
nadesłanych ze wszystkich zakątków świata odzwierciedla odmienność KAEFER i jego pracowników. 
Mając to na uwadze, już nie możemy doczekać się kolejnej odsłony konkursu w roku 2016. 

Christine Luneau Senthil Kumar Swaminathan 

Bipin Mohan 

Quesnel Yann 

Himanshu Shrivastava 

Marta Jakitsch 

John Lin 

478 zdjęć

197 uczestników

25 krajów 

20 zwycięzców
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Jaroslaw Szelagowski 

Francis Oestemer 

Ameer Khusroo 

Rolf Stelling 

Sophie Dupont 

Peter Heitmann 

Priyank Davies 

Veres Raluca 

Kevin Mersereau 

Ivan Antolin Gutierrez 

JÇrìme Begel 

Olivier Minerbe

Jesus Carrobles 
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Efektywność  
to.... 

… dążenie do  
ciągłej poprawy.

Jak postrzegamy Efektywność
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Lean pomaga firmie w obraniu 
prawidłowego kursu, niezależnie 
od miejsca na świecie.

Spytaj dziesięciu osób, co ich zdaniem oznacza „efektywność”, a otrzymasz 
taką samą liczbę różnych odpowiedzi. W tym tkwi prawda o efektywności.  
Dla jednego to wytyczanie krótszych ścieżek, dla drugiego szybkie wykonywanie 
zadań, dla jeszcze innego mniej niepewności.

Stworzenie definicji efektywności stało się dla 
KAEFER zarówno powodem, jak i celem 
wprowadzenia działań w kierunku doskonałości 
operacyjnej na całym świecie. Rozwój KAEFER 
Process House, związanego z nim Wzorca 
Biznesowego (Business Template), harmonizacja 
procesów i systemów IT, jak również zmiany  
w strategii zakupów były istotnymi krokami, 
zmierzającymi w stronę poprawy wydajności. 
Dodatkowo, te dążenia doprowadziły do 
utworzenia koncepcji Podróży w Kierunku „Lean”, 
którą KAEFER rozpoczął w 2013 roku. Zaledwie 
rok później nowy zestaw narzędzi „Lean” pomógł 
wielu osobom z KAEFER zidentyfikować  
i rozwiązać problemy z efektywnością oraz  
ciągle poprawiać procesy, wydajność, jakość,  
a także BHP.
Niezależnie od tego, co było czynnikiem 
inicjującym zmiany w poszczególnych regionach, 
oddziałach, działach czy na budowach, 
świadomość wspólnego celu, jakim jest 
efektywność, wzrosła znacznie w KAEFER  
w ciągu ostatniego roku. Cytując słowa Fritza 
Gehbauera, Dyrektora Instytutu Technologii  
i Zarządzania w Budownictwie, z zeszłorocznego 
wydania magazynu K-WERT, „Lean pomaga 
zrealizować cele podobne do tych, jakie są  
w konwencjonalnym zarządzaniu projektami: 
ukończenie prac zgodnie z harmonogramem, 
kosztorysem, spełnienie norm jakościowych  
i unikanie marnowania zasobów.” Dodał do 
tego, że „Lean oferuje dodatkowe narzędzia  
i wprowadza dyscyplinę we wspólny dążeniu do 
osiągnięcia tych celów.” Pożądanym rezultatem 
połączenia tych czynności jest wzmocnienie 
globalnej współpracy w KAEFER.

Mając na uwadze, że rynek stał się w ostatnich 
latach bardziej wymagający, KAEFER musi  
sobie poradzić z kwestiami, które wynikają  
z jego znaczącej ekspansji światowej. Bez 
skonsolidowanych wysiłków, zmierzających do 
osiągania wspólnie zamierzonych celów, 
różnorodność standardów, kultur i projektów 
mogłoby doprowadzić zróżnicowaną i podzieloną 
grupę ludzi na bardzo niebezpieczne wody. Lean 
pomaga firmie w obraniu prawidłowego kursu, 
niezależnie od miejsca na świecie.

„Działanie w pełni zgodnie z ‘Lean’ sprawi,  
że KAEFER będzie funkcjonował jeszcze bardziej 
wydajnie i zostawi konkurencję daleko w tyle,” 
mówi nam Alexander Faber, Dyrektor 
Korporacyjnego Rozwoju Strategii i Biznesu,  
a także Światowy Lider Lean w KAEFER. Dodaje: 
„Najwspanialsze w ‘Lean’ jest to, że każdy może 
przyczynić się do sukcesu. Najtrudniejszą rzeczą 
jest to, że wymaga ona odwagi w odrzuceniu 
konwencjonalnych przekonań i nowych sposobów 
na bycie liderem.” 

Jak postrzegamy 
efektywność
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martin kingsburgh - lokalny lider lean - Afryka południowa
Lean – moja historia

Do tej pory widzieliście lub słyszeliście masę 
optymistycznych faktów i cyfr, które są 
efektem podróży KAEFER w kierunku „Lean”. 
Jest to oczywiście bardzo ekscytujące,  
że w firmie następują istotne zmiany,  
będące następstwem nowych przedsięwzięć 
zgodnych z tą filozofią. Chciałbym jednak 
zwrócić Waszą uwagę na fakt, że „Lean” 
wymaga od nas również zmiany myślenia  
i sposobu, w jaki wykonujemy swoją pracę. 

Byłem świadkiem tej transformacji i jest ona wielce inspirująca. Chciałbym 
się z Wami podzielić konkretnymi przykładami.
Pierwszym, jaki przychodzi mi na myśl, to pomysłowość kierownictwa 
budowy z projektu SAPREF w Durbanie, które zdecydowało się na 
zastosowanie tablic PPM, typowego rozwiązania „Lean”. Mieliśmy wiele 
zapytań, zarówno lokalnie, jak i globalnie, jak można je wykonać ponosząc 
jak najniższe koszty. Już prawie się poddaliśmy, kiedy to dyrektor kontraktu 
SAPREF z KAEFER, Rennie Chetty, poinformował mnie, że jego zespół 
rozwiązał ten problem. Szukając rozwiązania, postanowili wykorzystać białe 
płyty, do których śrubami przykręcili zegar analogowy oraz przegródki na 
karty. Sposób w jaki zespół przedstawił proste, pomysłowe i niedrogie 
rozwiązanie w pełni oddaje ideę „Lean”.
Zola Mbomo (Zo) dba o czystość w naszej siedzibie w Johannesburgu. 
Któregoś dnia weszła do biura i wręczyła mi gazetę, w której był artykuł  
o nowej linii lotniczej, która rozpoczęła rejsy z Afryki Południowej do 
niezwykłych Wodospadów Wiktorii w Zambii. Niezwykle podekscytowana 
zwróciła uwagę, że cytowany przedstawiciel tejże linii powiedział,  

iż chce działać zgodnie z koncepcją „Lean”. W tym momencie zrozumiałem, 
że świadomość o Podróży KAEFER w Kierunku Lean rozprzestrzeniła się  
w całej firmie. Zo nie uczestniczyła w żadnym oficjalnym szkoleniu z zakresu 
„Lean”, ale połączyła to co robimy w KAEFER, z dążeniami wspomnianej 
linii lotniczej. Przypomniało mi to o zasłyszanej historii z firmy Boeing. 
Pewnego dnia ktoś odwiedził fabrykę Boeinga w Seattle, w stanie 
Waszyngton, i przeprowadził wywiad z jedną ze sprzątaczek. Spytał ją: 
„Czym się Pani zajmuje w firmie Boeing?” Bez zastanowienia odpowiedziała: 
„To proste. Pomagam budować najlepsze samoloty na świecie!” Ta skromna 
sprzątaczka wiedziała bowiem, że jej praca pomaga organizacji  
w osiągnięciu wizji przedstawionej przez kierownictwo koncernu i była 
dumna ze swojego wkładu. Mam nadzieję, że któregoś dnia wszyscy nasi 
pracownicy będą mieli takie samo podejście do „Lean”!
Jednakże najbardziej inspirującym momentem mojej podróży było 
uczestnictwo w warsztatach „Lean”, które prowadził Terrence Chiliza, nasz 
Kierownik Logistyki Rusztowań z SAPREF. Miał niezwykłe umiejętności 
przywódcze i wiedzę o zasadzie „Lean” zwanej 5S. Z niezwykłą pasją 
tłumaczył naszym pracownikom zasady systemu logistycznego Kanban  
w ich ojczystym języku, isiZulu. Momenty takie jak ten pokazują, że zasiane 
podczas dyskusji i warsztatów „Lean” ziarna zaczynają kiełkować. 
Osiągnęliśmy cel, sprawiając, że ludzie na budowie dostrzegli zalety „Lean”.
Moim największym pragnieniem nie jest to, żeby ludzie w KAEFER po prostu 
użyli nowych narzędzi w trakcie wykonywania codziennych obowiązków, 
ale żeby nauczyli się dostrzegać szanse na dalszą poprawę jakości, jaką 
dają naszym klientom oraz na eliminowanie zbędnych strat w naszych 
działaniach. Podążajmy dalej w naszą Podróż w Kierunku „Lean”!

 Prezes Peter Hoedemaker wyjaśnia, że „Lean” 
to przejrzystość i przyjęcie nowego podejścia,  
a nie jakieś złożone ćwiczenie intelektualne  
czy wyzwanie techniczne. „Rzecz polega na 
przeorganizowaniu obecnej sytuacji. Pierwszym 
krokiem było, i nadal jest, zobaczenie co mamy  
w danym momencie.” I dodaje: „Tylko wtedy 
możesz to ulepszyć lub zastosować jako najlepsze 
praktyki na innych projektach.”
Przejrzystość to nie tylko jedna z korzyści płynąca 
z „Lean”, to przede wszystkim krok w stronę 
poprawy wydajności. Przejrzystość pomaga także 
w zdobyciu zaufania klientów, ponieważ powala 
reagować na ich potrzeby bardziej wydajnie  
i efektywnie. Biorąc pod uwagę, że najważniejszym 
czynnikiem w KAEFER jest oczywiście klient, 
korzyści płynące z przejrzystości pomagają 
naszym udziałowcom na wszystkich frontach. Przejrzystość 
pomaga także w zdobyciu zaufania 
klientów, ponieważ powala reagować 
na ich potrzeby bardziej wydajnie  
i efektywnie.

Jak postrzegamy Efektywność

28



Dzięki Lean, promocja „wartości dla klienta”, 
co tradycyjnie postrzega się, jako wszystko za 
co klient chce zapłacić, osiągamy poprzez 
ograniczenie strat, pomagających w uzyskaniu 
wyższej wydajności i lepszych standardów 
jakości. Zdaniem Fabera, niestety nie zawsze 
jest to łatwe. Definiuje on procesy firmy, 
poprzez podzielenie ich na trzy kategorie:  
„Są działania, które przynoszą korzyści, są 
takie, które ich nie przynoszą, ale są potrzebne 
i wreszcie te, które nie przynoszą korzyści  
i są niepotrzebne.” Faber dodaje, że dzięki 
stosowaniu założeń „Lean”, takich jak 
przepływ, „takt”, wysiłek, czy zero błędów 
można nie tylko wyeliminować straty, 
zwiększając wydajność procesów w KAEFER, 
ale także poprawić efekty pracy, jak również 
standardy BHP.

„Jedną z najważniejszych kwestii podczas 
wprowadzania Lean jest zachęcenie 
wszystkich do współuczestnictwa na ich 
własny sposób - w większym lub mniejszym 
stopniu,” dodaje Hoedemaker. Sposobów  
na poprawę efektywności jest wiele.  
Na przykład, Korporacyjny Dział IT chce 
wnieść swój wkład poprzez harmonizację  
i standaryzację systemów IT na całym świecie 
(patrz str. 30). W celu osiągnięcia efektu 
synergii, zrestrukturyzowano Korporacyjny 
Zespół ds. Zarządzania Dostawami - CSM 
(patrz str. 31). „Budujemy nową, ważną 
funkcję z elementami strategii, obejmującą 
zarówno usługi globalne, jak i lokalne,” mówi 

Jasmin Bäumer, Kierownik CSM w KAEFER. 
Dodaje, że jej dział współpracuje ściśle  
z osobami zaangażowanymi we Wzorzec 
Biznesowy, który ma poprawić przejrzystość 
i umożliwić analizę bieżących wydatków. 
Efektem końcowym jest umożliwienie 
KAEFER oceny sytuacji finansowej  
i zidentyfikowanie punktu odniesienia dla 
swoich cen. Nie chodzi o oszczędność. Raczej 
o rozsądne wydawanie pieniędzy. 

Nie chodzi o oszczędności. Raczej 
o rozsądne wydawanie pieniędzy.

Podróż w Kierunku Lean w Arabii  
Saudyjskiej
„Bycie Liderem Lean oznacza przekonywanie 
ludzi, że nie chcemy, aby wykonywali więcej 
pracy. Chcemy, żeby wykonywali ją w sposób 
bardziej przemyślany. Po zakończeniu 
szkolenia z „Lean” najtrudniej jest zmienić 
zachowania ludzi - zmiana przyzwyczajeń 

wymaga czasu. I cierpliwości.”
Najważniejsze wyzwania:
Warunki geograficzne: Odległości między projektami sięgają od 10  
do 1 000 km. Jako Lokalnemu Liderowi Lean, trudno jest zaplanować pracę, 
w konkretnych ramach czasowych.

Ekstremalne warunki klimatyczne: Gorący i wilgotny klimat utrudnia 
zarówno pracę, jak i życie codzienne. Zwłaszcza w czasie świętego miesiąca, 
zwanego Ramadanem, można dostrzec spowolnienie procesów i postępów.
Burze piaskowe: Przychodzą do nas jak nieproszeni goście i zmuszają do 
zaprzestania jakichkolwiek aktywności.
Podejście do pracy: Dla większości tutejszych pracowników, tak fizycznych, 
jak i umysłowych, wyzwanie stanowi pogodzenie kultury azjatyckiej i metod 
„Lean”. W trakcie pierwszej prezentacji tej koncepcji zebrani odnieśli 
wrażenie, że „Lean” to narzędzie, które będzie od nich wymagało więcej 
wysiłku, a nie ułatwiało życie. Powoli udaje nam się ich przekonać, że jest 
odwrotnie.

Podróż w Kierunku Lean w Brazylii
Zaczęliśmy ją w listopadzie 2013 roku, 
od pilotażowego projektu Lean na P32, 
platformie pływającej należącej do Petrobras. 
Zakres prac obejmował kompletne 
wykończenie wnętrz podczas remontu wielu 
stref (27 kajut, 2 duże łazienki, kambuz, 
chłodnia, spiżarnia i jadalnia).

Wybrane dane:
> 198 dni na ukończenie prac
> 48 500 godzin pracy bez LTI
> 3 300 m2 malowanej powierzchni
> 2 500 m2 paneli ściennych
> 2 500 m rurociągów

Jest to największy projekt obejmujący prace remontowe, jaki do tej 
pory wykonywaliśmy dla Petrobras. Był on realizowany w ekstremalnym 
środowisku. Nasza załoga, dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony 
klienta, wprowadziła w życie koncepcję „Lean”, osiągając wydajność, 
jakość i niezawodność większe od planowanych. Wykonanie prac zgodnie ze 
specyfikacją i harmonogramem było powodem satysfakcji naszego zespołu, 
jak i klienta.
Od czasu pilotażowego projektu na P32 metodologia „Lean” jest obecna na 
wielu projektach, zarówno z branży offshore, jak i tych na lądzie. Dobrym 
tego przykładem są prace serwisowe w zakładzie celulozy dla firmy 
CENIBRA. Wisienką na torcie jest zwiększenie wydajności i jakości dzięki 
narzędziom „Lean” w biurze projektowym w naszej siedzibie w Makao, gdzie 
pracuje dziesięciu inżynierów wraz z podwykonawcami. Na dzień dzisiejszy, 
Podróż w Kierunku Lean ma się w Brazylii doskonale!

Ravi prakash – lokalny lider lean – Arabia Saudyjska

pedro Vazquez – Regionalny lider lean – Ameryka południowa
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Czasem wystarczy sobie przypomnieć, 
że każdy z nas może przyczynić się 
do zmian.

Rejestracja godzin pracy na budowach była głównie 
wykonywana ręcznie, w wersji papierowej lub w pliku Excel. 
Następnie dane wprowadzane są do systemu liczącego 
wynagrodzenia w mozolny sposób, co w rezultacie prowadzi 
do opóźnień i błędów w rzeczywistej rejestracji. Ten stan 
rzeczy ma ulec zmianie, dzięki intuicyjnemu systemowi, 
opartemu na przeglądarce internetowej, który od sierpnia 
2014 testuje KAEFER Integrated Services Pty Ltd w Australii 
na budowie terminalu LNG Ichtys, należącego do INPEX.
Nasi koledzy z Australii zbierają obecnie dane, potrzebne do 
wprowadzenia tego rozwiązania w życie. Wspiera ich 
Korporacyjny Dział IT (CIT) oraz zewnętrzni programiści. 
Projekt ten jest bliski inicjatywie Wzorca Biznesowego 
KAEFER, mającej na celu harmonizację standardów 
prowadzenia działalności biznesowej i realizacji procesów. 
„Jeżeli działa już SAP i inne systemy, takie jak system do 
komunikacji, wprowadzenie nowego sposobu rejestracji czasu 
pracy jest stosunkowo łatwe,” mówi Reinhard Denker, 
Kierownik Zarządzania Aplikacjami. „Nie ma sensu by inne 
firmy KAEFER wywarzały otwarte drzwi.”
Codziennie dane w szybki sposób są wprowadzane przez 
kierowników robót oraz koordynatorów, i choć nie jest to 

oczywiste, są przechowywane w systemie SAP, który ma 
możliwość generowania raportów. Pomaga to w zatwierdzeniu 
godzin przez klienta lub wprowadzeniu ich przez pracowników 
działu personalnego do listy płac. System znacznie ułatwia 
obliczenie nadgodzin i dodatków, tworzy współczynniki 
wynagrodzenia dla pracy w trudnych warunkach oraz pomaga 
w ograniczeniu absencji zdrowotnych. W krajach takich jak 
Australia, gdzie rozliczenia wynagrodzeń są robione co dwa 
tygodnie, uzyskiwanie dokładnych i rzeczywistych danych jest 
niezmiernie ważne.
„Dzięki temu systemowi kierownicy robót oraz koordynatorzy 
mogą wykonywać swoją pracę w sposób bardziej efektywny. 
Co więcej, użytkownicy nie muszą specjalnie znać się na 
skomplikowanych rozwiązaniach informatycznych,” przyznaje 
Penny Staebler, Specjalista ds. Płac w australijskim KAEFER 
Integrated Services. „Dane są przejrzyste i przekazywane na 
czas, co pomaga w szybkim osiągnięciu rezultatów  
i ograniczeniu błędów,” dodaje jej kolega Adrian Han, pracujący 
w pionie finansowym. Ten pilotażowy projekt okazał się być 
strzałem w dziesiątkę i kolejne oddziały KAEFER wyraziły chęć 
jego wdrożenia.

Łatwa rejestracja godzin pracy pozwala 
oszczędzić czas i ograniczyć
błędy

tablica ppm

 Jeszcze przed wprowadzeniem filozofii „Lean”, 
KAEFER Arabia Saudyjska zastosował 
innowacyjne rozwiązania, obniżające koszty 
poprzez inicjatywy zmierzające w kierunku 
poprawy jakości. Jedną z nich była optymalizacja 
wykorzystywania maszyn i sprzętu. Jednym  
z założeń systemu zarządzania flotą 93 
samochodów było to, że każdy kierowca jest 
odpowiedzialny za swoje auto. Wszystkie 
czynności serwisowe musiały być przeprowadzane 
na czas, co miało podnieść efektywność, 
zredukować czynniki ryzyka oraz koszty. 
Doprowadziło to do obniżenia kosztów 
utrzymania każdego pojazdu o 25%.
Kolejnym przedsięwzięciem była zmiana systemu 
zarządzania materiałami eksploatacyjnymi  
(czyli narzędziami i środkami ochrony osobistej), 
zarówno na budowie, jak i w biurach.  
W przeszłości na stanie musiał być minimalny 
zapas tego typu produktów. Po zmianach udało 
się ograniczyć liczbę materiałów eksploatacyjnych 
o 7% oraz zleceń na ich zakup o 10% na koniec 
2013 roku. Nie jest zatem niespodzianką,  
że zarządzanie stanami magazynowymi stało się 
prostsze, mówi Anto Thomas, Asystent Dyrektora 
ds. Administracji Budynkiem Kierownictwa  
w KAEFER Arabia Saudyjska. Łączny przelicznik 
wartości materiału do jego ilości spadł o 65%,  
a koszty administracyjne zostały obniżone o 12%. 
„Największym osiągnięciem jest uzyskanie 
szybkiego dostępu do informacji o tym, gdzie co 

jest i ile nas to kosztuje,” dodaje. Z pewnością 
istnieje wiele sposobów na ograniczenie strat  
i oszczędzenie środków finansowych. „Czasem 
wystarczy sobie przypomnieć, że każdy z nas 
może przyczynić się do zmian,” dodaje Faber.

Kolejnym sygnałem, że zainteresowanie 
efektywnością i koncepcją Lean zyskuje coraz 
więcej zwolenników jest stosowanie klasycznego 
narzędzia Lean, które można dzisiaj coraz 
częściej dostrzec na budowach KAEFER: tablica 
do Zarządzania Planowaniem i Wykonywaniem 
Zadań (PPM). „Te tablice pomagają  
w zobrazowaniu działania procesu i co za tym 
idzie łatwiejsze zarządzanie nim,” mówi Faber. 
Dodaje też: „Zaletą tego narzędzia jest,  
że można go dostosować do konkretnych  
potrzeb każdego procesu – od placu budowy po 
salę konferencyjną.” 
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W ubiegłym roku Dyrektor Finansowy, Steen 
Hansen, poświęcił sporo uwagi procesom zakupu, 
wykorzystując zjawisko synergii działów zakupów 
w KAEFER i usprawniając ten proces zgodnie  
z Lean. Korporacyjny Zespół ds. Zarządzania 
Dostawami (CSM) podjął to wyzwanie i rozpoczął 
intensywne prace nad stworzeniem adekwatnej 
strategii.
Naszymi strategicznymi zadaniami są 
zapewnienie przejrzystości procesu zakupów 
oraz wprowadzenie modelu organizacyjnego 
zgodnego z Lean w całej Grupie, mówi Jasmin 
Baumer, Dyrektor CSM, dodając jednocześnie: 
„Oznacza to wprowadzenie Zarządzania 

Kategoriami, w celu osiągnięcia celów 
finansowych oraz przestrzegania optymalizacji 
i przewartościowania obowiązujących zasad  
i standardów.”
Od czasu przeprowadzenia warsztatów dla 
kierowników wszystkich działów zakupów 
KAEFER na całym świecie, które miały miejsce 
w styczniu 2014 roku, Jasmin Baumer i jej zespół 
jest ciągle w drodze, podróżując do różnych 
oddziałów i dowiadując się o ich potrzebach.
Do tej pory zespół ten czerpie z najlepszych 
praktyk w kolejnych krajach KAEFER, fachowej 
wiedzy o branży czerpanej z działów 
korporacyjnych i analizuje w jaki sposób 

konkurencja organizuje swoje procesy. W planach 
jest rozpoczęcie współpracy z wyższymi 
uczelniami, aby wypracować najlepszy model 
zakupów dla całej branży. Te działania stworzą 
standardy w wymiarze lokalnym, regionalnym  
i globalnym. „Polega to na rozdzieleniu 
odpowiedzialności w ujednolicony sposób, 
zamiast przerzucania jej na siedzibę główną 
koncernu,” tłumaczy Baumer. Ścisła współpraca 
z zespołami zaowocowała stworzeniem Wzorca 
Biznesowego KAEFER. CSM połączył sposób 
pracowania i kupowania z systemem SAP,  
co pomoże w podniesieniu przejrzystości. Analiza 
danych i porównywanie punktów odniesienia 
umożliwi sprecyzowanie gdzie i w jakich 
obszarach wydawane są pieniądze. „Pomoże to 
KAEFER w identyfikacji procesu synergii  
i uzyskaniu dla Grupy lepszych cen,” wyjaśnia 
Baumer.
Do momentu wprowadzenia w życie Wzorca 
Biznesowego KAEFER w roku 2015, stosowanie 
programu komputerowego KASPER pomoże  
w podniesieniu przejrzystości podczas 
wydawania środków finansowych. „Wszystkie 
kraje KAEFER będą miały dostęp do naszych 
globalnych wydatków,” mówi Paul Schon, Ekspert 
ds. Procesów i Metod w CSM. Dodaje: „Ułatwi to 
wcielanie w życie inicjatyw podejmowanych nie 
tylko przez poszczególne kraje czy regiony,  
ale także przez siedzibę główną.” Z uwagi na 
fakt, że wydatki na zakupy mają istotny wpływ 
na wynik finansowy koncernu, przewartościowanie 
i poprawienie procesów oraz podniesienie ich 
przejrzystości jest niezbędne do bardziej 
przemyślanego wydawania środków finansowych. 
Zwłaszcza jeżeli celem nadrzędnym jest poprawa 
efektywności. Zastosowanie metodologii  
oszczędzania i cyklu procesów pomoże  
w zapewnieniu sprawnego działania w roku 2015.

przejrzystość w procesie zakupowym
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 Cykl Życia Projektu (PLC) to kolejne z narzędzi, 
które pomaga podnosić efektywność działalności 
KAEFER, opartej na realizacji projektów. W ciągu 
ostatnich siedmiu lat stał się on globalnym 
standardem KAEFER, który służy zarządzaniu 
projektami. Został następnie przekazany 
kierownikom projektów w ramach programu 
Project Management Qualification. Zdaniem 
Alexandra Rezende, Dyrektora ds. Zarządzania 
Projektami i Procesami, narzędzia Lean pomogły 
już w optymalizacji procesów podczas fazy 
wykonywania projektu, zawartej w Cyklu Życia 
Projektu. W miarę postępującej integracji Lean, 
jego narzędzia mogą zostać wprowadzone do 
trzech pozostałych faz, czyli rozpoczęcia, 
planowania i zamknięcia projektu.

Globalne standardy odnoszące się do realizacji 
złożonych procesów, takie jak aplikacja PLC, 
stosowana w zarządzaniu projektami, zyskują na 
wartości w miarę ciągłego rozrastania się 
KAEFER w ciągu ostatnich dziesięcioleci.  
Mają na celu harmonizację, standaryzację  
i uproszczenie struktury organizacyjnej oraz 
procesów, a także przetwarzanie danych, zgodnie 
z przyjętym założeniem, że nasza firma ma być 
globalnym, przejrzystym i bardziej wydajnym 
przedsiębiorstwem.
Podobny cel przyświeca projektowi Wzorca 
Biznesowego KAEFER. Od połowy ubiegłego roku 
Daniel Oestmann z Korporacyjnego Działu 
Kontrolingu i Audytów (CCA) zajmuje się tym 
projektem, przy wsparciu Dyrektora Finansowego 

Steena Hansena. W celu stworzenia systemu, 
który pomoże zarządzać informacjami większości 
oddziałów KAEFER w sposób zharmonizowany, 
stoi on na czele zespołu składającego się z kilku 
ekspertów w dziedzinie procesów i konsultantów 
ds. IT. Wszyscy pracują z zespołami, pracującymi 
nad innymi inicjatywami, takimi jak System 
Zarządzania Informacjami (MIS) czy Narzędzie 
do Zarządzania Rusztowaniami. Dzielą się 
najlepszymi praktykami i informacjami 
zwrotnymi, wykorzystywanymi przez specjalistów 
z różnych dziedzin oraz lokalnych zespołów.  
Na początku należało dostosować wszystkie 
procesy, a systemy do Planowania Zasobów 
(ERP) musiały zostać zintegrowane z globalnym 
systemem SAP. Dzisiaj ten etap jest prawie 
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zakończony. Oestmann wyjaśnia, że będzie jeszcze wiele 
ważnych zmian, jak choćby w ramach procesu zakupów. Są one 
wprowadzane począwszy od identyfikacji zapotrzebowania,  
aż po zliczanie cyfr na kontach i tworzenie raportów grupy,  
jak również wprowadzenie nowego systemu SAP – Zarządzania 
Relacjami z Dostawcami (SRM).
Jest oczywistym, że tak poważne przedsięwzięcie wiąże się 
z istotnymi wyzwaniami. „Rozpoczęliśmy od zrozumienia jak 
ludzie wykonują swoją pracę. Potem zidentyfikowaliśmy procesy, 
które można zharmonizować i uzgodniliśmy sposoby dalszej 
wspólnej pracy” mówi Oestmann. Przejście od wersji papierowej 
do elektronicznej wpływa również na zakres obowiązków. 
Niektóre z zadań, które kiedyś były wykonywane, znikną. W ich 
miejsce pojawią się nowe, związane z nowymi procesami” 
dodaje. Zmiany te, jak i zmiany związane z Lean, wymagają 
nowego sposobu myślenia i szkoleń. Tego typu działań nie da 
się zrealizować z dnia na dzień. Mamy tego pełną świadomość 
i wyszkoleni przez nas Liderzy Lean wspierają projekty Lean, 
które rozpoczęliśmy w 2014 roku. „Przekazując narzędzia  
i wiedzę, które zdobyli dzięki własnemu doświadczeniu, mają oni 
wielki wpływ na rozwój możliwości Lean i kulturę KAEFER,” 
podkreśla Faber. Pierwsza grupa Liderów Lean ukończyła już swoje szkolenia  

w Akademii KAEFER, a blisko 400 pracowników zapisało się na 
lokalne kursy Lean. Zostanie im przekazana niezbędna wiedza, 
wskazówki oraz narzędzia, pozwalające na wcielenie idei Lean 
w codziennym życiu. Zarówno oni, jak i przyszli kursanci będą 
w przyszłości stali na straży efektywności i doskonałości  
w realizowaniu projektów. „Naszym kolejnym zadaniem będzie 
szkolenie kierowników liniowych, aby mogli z powodzeniem 
przewodzić zespołom, prowadząc je w kierunku ciągłej poprawy,” 
przekonuje Faber. Dodaje: „Tworzenie kultury Lean wymaga 
specyficznego, a dla niektórych kierowników liniowych może 
‘nowego’ zrozumienia pojęcia ‘lider’.” W przyszłym roku KAEFER 
będzie realizował kolejne projekty z pomocą nowych Liderów 
Lean na całym świecie. Jak podaje Peter Hoedemaker: 
„Zaczęliśmy już realizację szkoleń dla kierowników liniowych  
i od Tajlandii, przez Francję, po Brazylię widzimy zdecydowane 
rezultaty, w postaci zwiększonej wydajności i zadowolenia 
klientów.”
Podsumowując, wysoka wydajność na budowie, w biurze lub na 
projekcie to kwestia mentalności i właściwego przygotowania. 
Cytując Prezesa Hoedemakera: „Jeżeli każdy z nas uwierzy,  
że może poprawić efektywność i otrzyma właściwe narzędzia 
do realizacji tego celu to razem utrzymamy pozycję lidera, jaką 
KAEFER zajmuje w naszej branży.” 

Jeżeli każdy z nas uwierzy, że może 
poprawić efektywność i otrzyma właściwe 
narzędzia do realizacji tego celu to razem 
utrzymamy pozycję lidera, jaką KAEFER 
zajmuje w naszej branży.

Rozpoczęliśmy od zrozumienia 
jak ludzie wykonują  
swoją pracę.  
Potem zidentyfikowaliśmy 
procesy, które można 
zharmonizować i uzgodniliśmy 
sposoby dalszej wspólnej pracy.
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moduł troll A w tajlandii

międzynarodowa współpraca 
to sposób na zwycięstwo
Jeżeli potrzebujesz szybko zbudować okoliczny 
moduł, to do kogo się zwrócisz? Oczywiście 
do KAEFER. KAEFER ENERGY z Norwegii  
i KAEFER Engineering (Tajlandia) Ltd zwarli 
ostatnio szyki podczas realizacji projektu Troll 
A, platformy należącej do koncernu Statoil na 
Morzu Północnym.
Moduł stanowi część modyfikacji platformy Troll 
A. Służy ona do wydobywania gazu ziemnego 
ze złóż zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu 
Norwegii i jest najwyższą strukturą, którą 
kiedykolwiek przeniesiono z miejsca na miejsce.
KAEFER ENERGY pracował już przy modułach 
M12 i M13 w norweskiej stoczni Aibel, położonej 
w miejscowości Haugesund. Prace blacharskie 
dla tego projektu wykonywane były w Polsce.  
Z powodu znacznych opóźnień przy module M11 
władze Aibel Norwegia przekazały zakres robót 
swoim kolegom z Tajlandii w lipcu 2013 roku, 
licząc że uda się skończyć prace na czas. Ci z kolei 
zwrócili się do tamtejszego oddziału KAEFER,  
z zadaniem dostarczenia i zainstalowania  
2 200 m2 kaset akustycznych, o wymiarach 
1 000 mm x 500 mm każdy. „Nigdy wcześniej 
nie montowaliśmy kaset akustycznych ani nie 
pracowaliśmy dla tego klienta,” mówi Arphakorn 
Charoensuk, Kierownik Projektów z KAEFER 
Engineering (Tajlandia). Jednak dzięki dostawie 
kaset i fachowej wiedzy kolegów z KAEFER 
ENERGY, a także ogromnemu, wspólnemu 
wysiłkowi, udało się doprowadzić do sukcesu. 
„Po skończeniu prac przedsięwzięcie okazało się 
być dużo łatwiejsze niż początkowo myśleliśmy,” 
przyznaje Charoensuk.

W szczytowym momencie realizacji projektu 
na terenie stoczni Aibel oraz w Laem Chabang  
w Tajlandii pracowało 100 osób z KAEFER Tajlandia 
i 15 osób z nadzoru, reprezentujących KAEFER 
ENERGY. W lutym 2014 roku Aibel poprosiło  
o zwiększenie siły roboczej, aby pomóc 
wykonawcy izolacji w skończeniu prac na czas. 
W związku z tym KAEFER otrzymał zadanie 
zaizolowania sześciu zbiorników, położenia na nich 
płaszczy ochronnych, a także otulin izolacyjnych. 
Wszystkie prace udało się wykonać zgodnie  
z harmonogramem i zgodnie z wyśrubowanymi 
wymogami NORSOK, stworzonymi przez 
norweski przemysł petrochemiczny.
„Tego projektu nie udałoby się zrealizować 
gdyby nie relacje KAEFER ENERGY z Aibel oraz 
bez bliskiej współpracy z KAEFER Engineering 
w Tajlandii,” mówi Torleif Susort, Kierownik 
Projektu z KAEFER ENERGY. „To pokazuje,  
że dobrze jest mieć KAEFER ‘pod ręką’, 
niezależnie od lokalizacji.”
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. W połowie 
kwietnia 2014 roku ukończony moduł został 
przetransportowany z powrotem do Norwegii, 
gdzie KAEFER ENERGY w ciągu dwóch tygodni 
zainstalował kaptury na zaworach i kołnierzach.
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Kolejnym przykładem na udaną współpracę 
wewnątrz Grupy jest realizacja projektu terminalu 
do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
w Świnoujściu nad Morzem Bałtyckim. Zespół 
projektowy KAEFER jest w pełni międzynarodowy. 
Z jednej strony w realizację zaangażowani są
pracownicy z Polski i Hiszpanii, z drugiej 
wspierają ich koledzy z Korporacyjnego Centrum 
Kompetencji LNG (CCCL) w Niemczech.  

W projekt zaangażowali się też pracownicy 
warsztatu do prefabrykacji izolacji w Australii. 
Terminal, który będzie zajmował się rozładunkiem 
i przywróceniem gazu LNG do stanu lotnego, jest 
od dwóch lat budowany przez konsorcjum dwóch 
największych na świecie firm z branży naftowej 
– Saipem SpA z Włoch, bezpośredniego klienta 
KAEFER. Po oddaniu obiektu, będzie on w stanie 
zaspokoić 50% zapotrzebowania na gaz w Polsce.

projekt terminalu lNG w polsce

Właściciel i/lub klient: Mars PropCo
Wykonawca: KAEFER Construction GmbH, Niemcy
Zakres prac: Montaż płyt kartonowo-gipsowych  
i wykończenie wnętrz
Opis: Przebudowa obiektu handlowego, 
znajdującego się w miejskiej strefie 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Blisko 
11 000 m2 powierzchni zawieszanych sufitów  
w części handlowej, z wbudowanym oświetleniem  
i uskokami, 2 000 m2 sufitów z włókien mineralnych,  
1 000 m2 sufitów metalowych i prace antykorozyjne.
Terminy robót: Sierpień 2010 – Listopad 2012,  
Maj 2013 – Maj 2014
Wyzwanie: Utrudniona logistyka, z uwagi na 
położenie obiektu w centrum miasta.

przebudowa centrum kropcke 
w Hanowerze

Wyzwania nad morzem Bałtyckim
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prefabrykacja Rurociągów
KAEFER NOVACOAT Pty Ltd ukończyło prace na 
ogromnym projekcie zlokalizowanym na wyspie 
Barrow, położonej 50 km od zachodniego 
wybrzeża Australii. Gorgon LNG, należący do 
koncernu Chevron, jest największym projektem 
w branży gazowej na świecie.
Zadaniem KAEFER była naprawa powierzchni  
i zastosowanie warstwy ochronnej na 57 
modułach typu „Gravity Base” oraz fabrykacja 
modułów stalowych, które tworzą pirs 
transportowy o długości 2,5 km. Zakres 
obejmował również malowanie natryskowe  
3 800 prefabrykowanych rurociągów wykona-
nych ze stali węglowej i nierdzewnej.

Do wykonania powyższych zadań wykorzystano 
40 000 litrów materiałów warstwy ochronnej 
oraz 15 ton materiału o nazwie Chartek 1709,  
w okresie od czerwca 2012 do września  
2014 roku.
Projekt o wartości 19 milionów Euro udało się 
zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników. W szczycie na budowie pracowało 
98 osób, które realizowały swoje zadania pomimo 
restrykcyjnych wymogów morskiego obszaru 
chronionego i niezwykle trudnych warunków 
środowiskowych.

Gorgon lNG
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Wyzwania:
Niektóre wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa, 
obowiązujące w Przedsiębiorstwie Chemicznym 
Sadara, były dla KAEFER czymś nowym. Na 
przykład, zarówno monterzy rusztowań, jak  
i inspektorzy BHP musieli uzyskać certyfikaty 
wydawane przez instytucje zewnętrzne, takie jak 
Bureau Veritas czy TÜV Nord. Co więcej, wstęp 
na budowę otrzymywali wyłącznie monterzy, 
którzy odbyli specjalne szkolenie wysokościowe.

Rozwiązanie:
Wybrano utalentowanych i doświadczonych 
pracowników, którzy przeszli dodatkowe, 
tygodniowe szkolenie, odświeżające ich wiedzę. 
W celu zainstalowania rusztowań wiszących, 
KAEFER postawił tymczasowe mobilne wieże, 
opracowane w siedzibie głównej i zatwierdzone 
przez klientów. „Cieszy nas, że udało nam się 
przedstawić innowacyjne rozwiązania, które 
sprostały wyśrubowanym wymogom BHP ze 
strony klienta, jednocześnie wykonując nasze 
prace na czas i bez wypadków,” mówi Arif 
Choudhary, Asystent Dyrektora ds. Operacyjnych 
w KAEFER Arabia Saudyjska.

KAEFER specjalizuje się w realizacji zadań  
w trudnych i wymagających warunkach, 
niezależnie od lokalizacji. W ciągu ostatnich  
18 miesięcy KAEFER OPUS Ltd, spółka córka 
KAEFER C&D Ltd, świadczy szeroki zakres usług 
włoskiemu koncernowi ENI Saipem na jednych  
z największych na świecie jednostkach 
pływających. Nasi pracownicy zajmują się pracami 
spawalniczymi oraz testami nieinwazyjnymi 
(NDT), jednocześnie dostarczając rusztowania, 
wykonując prace wysokościowe oraz kładąc 
warstwy ochronne na obiektach zlokalizowanych 
na Morzu Północnym i Śródziemnym, w Zatoce 
Meksykańskiej oraz Azji.
Wśród klientów wymienić można Statoil, BP, 
ConocoPhillips, Total, Pemex oraz Chevron.  
Na dzień dzisiejszy kontrakty te obejmują  
200 000 roboczogodzin bez straty czasu na 

skutek wypadku (LTI) i będą kontynuowane  
w roku 2015, w ramach nowych zleceń w Australii, 
Ameryce Południowej oraz na Morzu Czarnym.
Istotną zaletą KAEFER OPUS jest fakt, że wielu 
z jego doświadczonych pracowników, począwszy 
od inspektorów i monterów rusztowań,  
a skończywszy na specjalistach ds. ochrony 
powierzchni jest niezwykle wszechstronnych  
i przechodzi cykliczne szkolenia. Wpływa to 
korzystnie na jakość i wydajność zintegrowanych 
usług, świadczonych przez firmę.
Co więcej, z uwagi na globalny charakter działań 
klienta i niezwykle wymagające warunki 
środowiskowe, ogromne znaczenie ma 
planowanie i logistyka materiału, jak też siły 
roboczej. W procesie tym wykorzystywane są 
założenia Lean.

mobilne wieże pomagają
sprostać 
wyzwaniu

oferowanie zintegrowanych 

Usług Na całym świecie
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KAEFER Shipbuilding Contracting z Rumunii 
powstał w 2009 roku i specjalizuje się w pracach 
wykończeniowych na pokładach jednostek 
pływających oraz platform typu offshore.  
W ostatnim czasie oddział zanotował istotny 
wzrost obrotów, a także zysków i rozwinął swoje 
skrzydła na nowych rynkach oraz w nowych 
usługach.

Niedawno firma odegrała ważną rolę przy 
realizacji prac malarskich i ochrony powierzchni 
metodą natryskową na projekcie ASD 2810 
Hybrid Tug, który pod koniec 2013 roku został 
ukończony w stoczni Damen, zlokalizowanej 
w rumuńskim mieście Galati. Warstwy farby 
nakładano pod ścisłą kontrolą i proces ten 
podzielono na dwa etapy. Materiałem była 
odporna farba epoksydowa najwyższej jakości.
„Jak zwykle jakość tkwi w szczegółach”, 
powiedział Catalin Francu, Dyrektor Zarządzający 
KAEFER Shipbuilding Contracting z Rumunii.

Oddziały zajmujące się montażem rusztowań  
z Chile i Peru zatrudniły zaangażowanych  
i doświadczonych liderów i pracowników 
budowlanych, co pomogło w umocnieniu pozycji 
firmy. Do tej pory zrealizowano kilka projektów  
w obydwu krajach, a informacja zwrotna od 
zadowolonych klientów motywuje zespoły do 
dalszych wysiłków. Aby rozwijać działalność firmy, 
zakupiono blisko 600 ton systemów rusztowań.

Przydały się one zwłaszcza w roku 2014, kiedy to 
KAEFER SOUYET z Chile otrzymał od klienta, firmy 
Andritz, zadanie dostarczenia materiału i montażu 
rusztowań na elektrociepłowniach Tocopilla  
i Ventanas. Podczas realizacji każdego z projektów, 
trwających łącznie 12 miesięcy, użyto  
w szczytowych momentach ponad 1 000 ton 
materiału. Właściciel obydwu obiektów docenił 
świetny wynik BHP, który osiągnął KAEFER.

KAEFER Maroko, po kilku latach spędzonych  
w starym biurze w Casablance, przeniósł się do 
nowego, większego biura. Przeprowadzka była 
konsekwencją coraz większej ilości realizowanych 
projektów. Dodatkowo, otwarto kolejne nowe 
biuro wraz z magazynem w portowym mieście 
El Jadida, gdzie swoje siedziby ma wielu klientów, 
na czele z Cherifien des Phosphates (OCP), firmą 
zajmującą się produkcją nawozów fosforowych.
OCP ma około 18 oddziałów, które współpracują 
z KAEFER Maroko. Jednym z zadań jest montaż 
blisko 8 000 m2 rusztowań, ulokowanych na 

dwóch piętrach na obiekcie Jorf Lasfar Phosphate 
Hub (JPH). Na projektach dla OCP, do realizacji 
których używana jest większość rusztowań 
KAEFER Maroko, nasza firma zajmuje się 
kompleksowym montażem, od wież, balkonów, 
wejść i koszy, po rusztowania przy zbiornikach. 
KAEFER zajmuje się także malowaniem 
powierzchni oraz pracami elektrycznymi  
i instalacyjnymi przy obiektach OCP ODI 
Phosphate P1 i P3. Z kolei na projektach INTECSA 
i Ammonia do KAEFER należy realizacja prac 
izolacyjnych.

Jakość tkwi w szczegółach

Rozwój rynku w maroko

Rusztowania w Ameryce południowej

Wieści z rynku
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KAEFER Hiszpania od wielu lat spotyka się 
z licznymi barierami, uniemożliwiającymi 
mu zaistnienie na rynku energii nuklearnej 
w Hiszpanii, zdominowanym przez  
dwie największe firmy konkurencyjne.  
W przeciwieństwie innych firm z Grupy 
odnoszących sukcesy na tym rynku, na 
przykład KAEFER WANNER we Francji, 
rynek nuklearny nie był wpisany w portfolio 
KAEFER Hiszpania. Do niedawna... Zmiana 
tego stanu rzeczy nastąpiła wraz  
z otrzymaniem pierwszego zlecenia na 
prace serwisowe na terenie Elektrowni 
Nuklearnej Asco, które obejmowało 
zaprojektowanie, dostawę i montaż 
pasywnych zabezpieczeń przeciwpo-

żarowych, a także realizację nowego 
projektu przy elektrowni Confrentes. 
„Mamy nadzieję, że otrzymanie zleceń na 
prace serwisowe pomoże w zdobyciu 
większych kontraktów w branży 
nuklearnej,” mówi Iñigo Bujedo, Dyrektor 
Zarządzający KAEFER Servicios 
Industriales z Hiszpanii.

W roku 2014 KAEFER Arabia Saudyjska 
dołączył Natryskowe Nakładanie Aluminium 
(TSA) do zakresu usług świadczonych przez 
istniejący dział zajmujący się malowaniem 
powierzchni na obiektach przemysłowych. 
Nakładanie warstw ochronnych metodą TSA 
jest jednym z rozwiązań zapobiegających 
powstawaniu korozji pod warstwą izolacji 
(CUI).
“Wprowadzenie metody TSA umocniło 
pozycję KAEFER na lokalnym rynku,” mówi 
Atiur Rahman, Dyrektor Działu Malowania 
Powierzchni w KAEFER Arabia Saudyjska.
Dzięki temu rozwiązaniu, KAEFER mógł 
umocnić swą współpracę z SABIC  
i ExxonMobil w Arabii Saudyjskiej,  
podczas realizacji specjalistycznego projektu 

Saudi Elastomers w Al-Jubail, gdzie 
powierzchnia ochronna TSA zapobiegała 
powstawaniu korozji pod izolacją. KAEFER 
otrzymał zlecenie na zastosowanie TSA,  
a także prace spawalnicze i remontowe, 
wszystko na łącznej powierzchni 7 500 m2.
Wyzwanie stanowił nie tylko zakres prac, ale 
realizacja nowych zadań w ekstremalnie 
wysokich temperaturach. Zaawansowany 
sprzęt powinien pracować w zamkniętych 
pomieszczeniach i umiarkowanych tempe-
raturach. Mimo to, załoga z KAEFER Arabia 
Saudyjska podeszła do tematu ambitnie  
i dzięki odpowiednim szkoleniom udało się  
z powodzeniem realizować prace, które  
w chwili obecnej są już na ostatniej prostej.

kAEfER Arabia Saudyjska oferuje 

nowe rozwiązanie w malowaniu natryskowym

kAEfER Hiszpania wchodzi na rynek nuklearny
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Właściciel i/lub klient: Fjord Line
Wykonawca: KAEFER Oy, Finlandia
Zakres prac: Wykończenie wnętrz
Opis: Remont 4 800 m2 przestrzeni 
publicznej promu MS Oslofjord 
wykonany pod klucz
Czas realizacji: luty 2014 - maj 2014
Informacje dodatkowe: Największy 
projekt na generalne wykonaw-
stwo przyznany KAEFER Oy.  
Przekształcenie promu obsługują-
cego rejsy nocne na rejsy dzienne.  
Bliska współpraca pomiędzy zespo-
łem projektowym, stocznią i archi-
tektem.

Właściciel i/lub klient: Statoil
Wykonawca: KAEFER ENERGY 
AS, Norwegia
Zakres prac: Izolacje, rusztow-
ania, malowanie powierzchni, pa-
sywna ochrona przeciwpożarowa, 
wykończenie wnętrz, HVAC
Opis: Wszystkie prace związane  
z realizacją zadania, łącznie  

z zarządzaniem, projektowaniem, 
planowaniem, dostawą materia-
łów, fabrykacją na lądzie oraz 
instalacją na pełnym morzu na 
Platformie Valemon w Norwegii.
Czas realizacji: styczeń 2014 - 
grudzień 2014
Informacje dodatkowe: Wielolet-
nie tradycje i wiedza z zakresu 
robót wykończeniowych oraz re-
alizacji wymagających projektów. 
Na horyzoncie są kolejne projekty 
w tym sektorze, co pomoże  
w dalszym rozwoju.

Właściciel i/lub klient: TOTAL
Wykonawca: KAEFER Servicios Industriales SAU, 
Hiszpania

Zakres prac: Pasywna ochrona przeciwpożarowa
Opis: Ognioochronne zabezpieczenie Chartek na  
budowie Optara w belgijskiej Antwerpii.
Czas realizacji: kwiecień 2014 - grudzień 2014
Informacje dodatkowe: KAEFER jest uważany za 
specjalistę w dziedzinie systemów Chartek, dzięki 
ukończeniu kolejnego projektu dla Chevron Australia, 
dwóch prestiżowych projektów dla IDESA (1,3 miliona 
Euro), a także TOTAL Optara (2,8 miliona Euro) przez 
KAEFER Hiszpania.

Właściciel i/lub klient: Saline Water 
Conversion Corporation
Wykonawca: KAEFER Saudi Arabia 
Ltd.
Zakres prac: izolacje, rusztowania, 
ochrona powierzchni

Opis: Użycie otulin K-FLEX ST, 
izolacja układu chłodzenia wody oraz 
montaż rusztowań o powierzchni 126 
538 m2, a także niezbędne prace 
spawalnicze oraz malarskie  
w Zakładzie Odsalania Ras Al Khair.
Czas realizacji: lipiec 2012 - lipiec 
2014
Informacje dodatkowe: Projekt udało 
się ukończyć pomimo trudnego 
dojazdu i warunków mieszkaniowych, 
a także ekstremalnych warunków 
pogodowych.

Sukces pomimo ekstremalnych warunków

kAEfER Hiszpania pozyskał nowego klienta chartec

Właściciel i/lub klient: RasGas
Wykonawca: KAEFER LLC, Katar
Zakres prac: Obmurza

Opis: 5 600 ton obmurzy
Czas realizacji: styczeń 2013 - maj 
2014
Informacje dodatkowe: Obmu- 
rza wykonane dla RasGas to 
największy zakres tego typu prac 
przyznany jednemu wykonawcy  
w historii Kataru. Podczas reali-
zacji udało się osiągnąć doskonały 
wynik BHP - “Zero wypadków”.

Największy dotychczas zakres prac przy  
obmurzach w katarze

Właściciel i/lub klient: CEZ Group
Wykonawca: KAEFER SA, Polska
Zakres prac: Izolacje,rusztowania
Opis: Wykonanie 68 000 m2 izol-
acji ciepłochronnych i akustyc-
znych oraz montaż 96 000 m2 

rusztowań wokół kotła na nowym 
bloku o mocy 660 MW, na terenie 
elektrowni Ledvice w Republice 
Czeskiej.

Czas realizacji: czerwiec 2013 - 
marzec 2014
Informacje dodatkowe: KAEFER 
SA otrzymał od klienta dwa listy 
referencyjne, w których określony 
został jako „odpowiedzialny  
i godny zaufania wykonawca” oraz 
„dobry partner”.

kAEfER – wykonawca godny zaufania

zlecenie na roboty wykończeniowe

Właściciel i/lub klient: Saudi 
Electricity Company
Wykonawca: KAEFER Saudi Arabia 
Ltd.
Zakres prac: Izolacje, rusztowania
Opis: 294 331 m2 izolacji ciepło-

chronnych, rusztowań oraz 480 
ton obmurzy na dwóch kotłach, 
czterech turbinach i trzech 
zakładach odsalania
Czas realizacji: wrzesień 2012 - 
wrzesień 2014
Informacje dodatkowe: Wyzwanie 
stanowiło zaawansowanie techno- 
logiczne oraz ograniczona 
przestrzeń. Elektrownia Rabigh 
została wybrana na pilotażowy 
projekt wprowadzający Lean  
w KAEFER KSA.

postępy dzięki zastosowaniu lean

Różnica pomiędzy nocą  
i dniem w pracach re-
montowych 

Przemysł morski i Offshore

Przemysł morski i Offshore

Przemysł

Przemysł

Przemysł

Przemysł

Przemysł
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Właściciel i/lub klient: Bechtel /
S.M.O.E
Wykonawca: PT KAEFER, Indonesia
Zakres prac: izolacje
Opis: Kriogeniczna izolacja rurociągów  
i urządzeń dla prefabrykowanych modułów 
1 i 2 w projekcie APLNG.
Czas realizacji: październik 2013 – 
październik 2014

Informacje dodatkowe: Świetne wyniki 
załogi i miejscowego nadzoru.
Firma KAEFER została wybrana, jako 
wyłączny dostawca siły roboczej i została 
zakontraktowana bezpośrednio przez 
głównego klienta w połowie trwania 
projektu.

świetne wyniki są doceniane

Właściciel i/lub klient: Saudi Aramco
Wykonawca: KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Zakres prac: Izolacje, rusztowania
Opis: Przestój i prace serwisowe w Rafinerii 
Riyadh
Czas realizacji: kwiecień 2014 - maj 2014
Informacje dodatkowe: Prace serwisowe oraz 

wymianę izolacji urządzeń udało się wykonać  
w czasie dwóch tygodni, pracując na dwie zmi-
any przez 24 godziny na dobę.

Sukces w trakcie zaledwie dwutygodniowego przestoju

Właściciel i/lub klient: Eskom, Afryka Południowa
Wykonawca: KAEFER Energy Projects Pty Ltd, 
Afryka Południowa
Zakres prac: Izolacje
Opis: Izolacje ciepłochronne i akustyczne kotła 
na blokach 1-6 Elektrowni Medupi.
Czas realizacji: czerwiec 2014 - kwiecień 2017
Informacje dodatkowe: Długa i wytężona 
praca, która zaczęła się od pierwszego zlecenia  
w kwietniu 2010 roku, zaczyna przynosić efek-
ty. Projekt został zakwalifikowany do programu 
pilotażowego Lean, w celu dalszego eliminowania 
strat i poprawy efektywności.

cierpliwość popłaca

Właściciel i/lub klient: Statoil & Eni
Wykonawca: KAEFER ENERGY AS, Norwegia
Zakres prac: Izolacje

Opis: Dokonanie pomiarów na budowie 
niezbędnych do wykonania komór ogniowych, 
ich dostawa i nadzór nad montażem.
Czas realizacji: kwiecień 2014 - listopad 2014
Informacje dodatkowe: KAEFER ENERGY 
przekazał wykonanie komór ogniowych 
KAEFER SA w Polsce. Jako że KAEFER  
ENERGY otrzymał kolejne zlecenia na ten 
rodzaj prac od firm Samsung oraz Hyundai, 
współpraca między Polską a Norwegią jest 
kontynuowana.

Wspólna praca nad komorami ogniowymi

Właściciel i/lub klient: Zee-
land Refinery
Wykonawca: KAEFER Neder-
land B.V., Holandia
Zakres prac: Rusztowania
Opis: Montaż rusztowań i izo- 
lacji podczas przestoju ser-
wisowego w Rafinerii Zeeland, 
która ma wydajność równą 
180 000 baryłek ropy  
dziennie.

Czas realizacji: sierpień 2013 
- sierpień 2014
Informacje dodatkowe:
Produkcja w Rafinerii Zeeland 
została wstrzymana na ponad 
sześć tygodni, a szczytowym 
momencie na budowie było 
prawie 3 000 pracowników.

początek współpracy z bardzo wysokimi standardami

Przemysł morski i Offshore

Przemysł

Przemysł

Przemysł
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Właściciel i/lub klient: E.ON Kraftwerke GmbH
Wykonawca: KAEFER Industrie GmbH, Germany
Zakres prac: Projekt budowlany, produkcja, 
dostarczenie i montaż ochrony przed hałasem 

Opis: Budowa ścian dźwiękochłonnych dla 12 
transformatorów ( z łącznie 28 tłumikami i 24 
drzwiami) systemu konwersji prądu w Elektrowni 
Datteln.
Czas realizacji: październik 2013 – luty 2014
Informacje dodatkowe: Nowy konwerter  
z wymaganą ochroną przed hałasem należało 
uruchomić przy bardzo napiętym harmonogramie 
z powodu planowanego zamknięcia starego 
źródła energii. Szeroki zakres usług firmy KAEFER 
pozwolił na kontynuowanie projektu.

Usuwanie azbestu w 
elektrociepłowni EDf
Właściciel i/lub klient: Electricité De France 
(EDF)
Wykonawca: KAEFER WANNER S.A.S., 
Francja
Zakres prac: Usuwanie azbestu, izolacje, 
rusztowania
Opis: Montaż rusztowań i demontaż  
40 000 m2 izolacji z byłej elektrociepłowni 
Richemont
Czas realizacji: marzec 2014 - lipiec 2015
Informacje dodatkowe: W celu sprostania 
nowym, jeszcze bardziej wyśrubowanym 
normom dotyczącym poziomu zapylenia, 
użyto robota niszczącego ‘Brokk’.

praca zespołowa w kazachstanie

Właściciel i/lub klient:
General Electric (GE)
Wykonawca:
KAEFER WANNER S.A.S., 
Francja
Zakres prac: Izolacje
Opis: 2 100 prefabryko- 
wanych, mikroporowych 
paneli izolacyjnych oraz 
500 materacy izolacyjnych 
stworzyło zewnętrzną 
powłokę turbiny gazowej 

9FB w kazachskim Tengiz.
Czas realizacji: marzec 
2014 - wrzesień 2014
Informacje dodatkowe:
Projekt jest przykładem 
współpracy między 
KAEFER WANNER  
a Korporacyjnym Cen-
trum Kompetencji Mater-
acy Izolacyjnych (CCCM)  
w Centrali.

Skuteczna ochrona przed hałasem przy napiętym harmonogramie

Właściciel i/lub klient:
LCM (Lafarge Ciment de M’sila)
Wykonawca: KAEFER Eurl, Algieria
Zakres prac: Izolacje, rusztowania
Opis: Demontaż i utylizacja 700 m2 
izolacji z wieży chłodniczej w jednost-
ce 2 oraz montaż 100 ton rusztowań  
o wysokości do 70 metrów w cemen-
towni M’sila, zlokalizowanej 250 km na 
południe od Algieru.

Czas realizacji: sierpień 2013 - marzec 
2014
Informacje dodatkowe: Wspólna praca 
z klientem nad opracowaniem, przygo-
towaniem i realizacją zadań. KAEFER 
pozostał na budowie w celu podjęcia 
ewentualnych, dodatkowych prac, 
podnosząc umiejętności pomagające 
w rozwiązywaniu zaawansowanych 
technicznie problemów.

Sukces w m’sila

Przemysł
Przemysł

Przemysł Przemysł

Więcej przestrzeni do leczenia 
pacjentów w szpitalu Siloah

ciężka praca popłaca - DRV Deutsche Rentenversicherung

Właściciel i/lub klient: Klinikum Region Han-
nover GmbH
Wykonawca: KAEFER Construction GmbH, 
Berlin
Zakres prac: Montaż płyt kartonowo- 
gipsowych
Opis: Budowa Centrum Medycznego KRH  
w Hanowerze z dwiema piwnicami i pięcioma 
piętrami, w którym zmieści się 535 łóżek. 
Zamontowano 30 000 m2 płyt kartonowo-
gipsowych F0 do F90 oraz blisko 23 000 m2 
płyt gipsowych oraz sufitów podwieszanych 
na korytarzach i w salach.
Czas realizacji: listopad 2011 - sierpień 2014

Właściciel i/lub klient: DRV Deutsche Renten-
versicherung Bund
Wykonawca: KAEFER Construction GmbH, 
Niemcy
Zakres prac: Prace budowlane, pasywna  
ochrona przeciwpożarowa

Opis: Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych 
o łącznej powierzchni 42 960 m2 na legarach, 
kolumnach i płaszczach z blachy trapezowej. 
Wprowadzenie rozwiązań przeciwpożarowych 
oraz wykończenia wnętrz przy ścisłej 
współpracy z kierownictwem budowy.
Czas realizacji: listopad 2012 - grudzień 2013
Informacje dodatkowe: Realizujemy obecnie 
znaczny zakres ochrony przeciwpożarowej dla 
tego samego klienta.

Budownictwo

Budownictwo

Najważniejsze projekty w 2014 roku
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pięcioletni przestój w katarze

Właściciel i/lub klient: Dolphin Energy / Descon 
Engineering Qatar LLC
Wykonawca: KAEFER LLC, Katar
Zakres prac: Izolacje, rusztowania, ochro- 

na powierzchni, pasywna ochrona przeciw-
pożarowa oraz obmurza
Opis: Całkowity zakres prac przy pięciu 
planowanych przestojach w ciągu pięciu lat:
izolacje - 19 828 m2; rusztowania - 218 090 m3; 
 prace malarskie - 22 643 m2; obmurza - 376 ton. 
Czas realizacji: 2014 - 2018
Informacje dodatkowe: Kontrakt podpisano na 
cztery lata; prace będą się odbywać co roku  
w styczniu i lutym.

Właściciel i/lub klient: T-Systems
Wykonawca: KAEFER Montage GmbH, Germany
Zakres prac: : izolacja, pasywna ochrona 
przeciwpożarowa, dokumentacja
Opis: Wykonanie 10 000 otworów ściennych  
z pasywną ochroną przeciwpożarową dla dwóch 
centrów danych przystosowanych do serwerów 
danych w chmurze.
Czas realizacji: maj 2013 – luty 2014

Właściciel i/lub klient: WILO SE
Wykonawca: KAEFER Construction GmbH, 
Niemcy
Zakres prac: Pasywna ochrona przeciwpożarowa, 
prace malarskie i budowlane
Opis: Remont powierzchni biurowych
Czas realizacji: czerwiec 2013 - listopad 2013
Informacje dodatkowe: Zrealizowano projekt 
pilotażowy łączący podsufitowy system wenty- 
lacyjny z systemem pomp WILO.

Właściciel i/lub klient: TUI Cruises
Wykonawca: KAEFER Oy, Finlandia
Zakres prac: Wykończenie wnętrz
Opis: Generalny wykonawca spa i tarasu 
widokowego (tzw. observation lounge) na statku 
TUI Cruises Mein Schiff 3 (MS3)
Czas realizacji: styczeń 2013 - czerwiec 2014
Informacje dodatkowe: Wyposażenie spa  
obejmuje kilka nowych elementów, takich jak 
zimne prysznice, podgrzewane ławki i siedem 
różnego rodzaju saun.

Właściciel i/lub klient: Trafikverket, Sztokholm,  
JV Søderstromtunnel (Züblin)
Wykonawca: KAEFER Construction GmbH, Niemcy
Zakres prac: Pasywna ochrona przeciwpożarowa
Opis: Planowanie, dostawa i montaż pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej na ścianach i sufi- 
tach z zastosowaniem 14 500 m2 płyt Promatect  
T-board.
Czas realizacji: marzec 2013 - czerwiec 2014
Informacje dodatkowe: Wysokie wymagania 
odnośnie standardów logistycznych i estetycznych. 
Krótki czas realizacji, częściowa realizacja w trybie 
wielozmianowym.

Dynamiczne centra Danych pilotażowy projekt dla WIlo

Wnętrza na statku marzeń 

Spełnienie wysokich standardów 
logistycznych i estetycznych  
w Søderstromtunnel

Przemysł

Przemysł

Przemysł

Przemysł

Budownictwo

Budownictwo

ESG podpisało czteroletni kontrakt na prace serwisowe 

Właściciel i/lub klient: Vattenfall Europe AG
Wykonawca: Europäische Sondergerüstbau 
GmbH
Zakres prac: Rusztowania
Opis: Montaż rusztowań na potrzeby prac ser-
wisowych i przestojów

Czas realizacji: kwiecień 2014 - grudzień 2018
Informacje dodatkowe: Europäische  
Sondergerüstbau GmbH (ESG) to firma 
należąca do KAEFER.

Umowa ramowa na kontrakty ESG z rafinerią ropy naftowej

Właściciel i/lub klient: PCK Raffinerie Schwedt
Wykonawca: Europäische Sondergerüstbau 
GmbH

Zakres prac: Rusztowania
Opis: Prace rusztowaniowe w ramach utrzyma-
nia ruchu i remontu postojowego  
Czas realizacji: wrzesień 2013 – wrzesień 2015
Informacje dodatkowe: Europäische Sonderger-
üstbau GmbH jest spółką zależną KAEFERA.

Przemysł morski i Offshore
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Montaż izolacja rurociągów na terenie Elektrowni 
Połaniec został zakwalifikowany, jako pilotażowy 
projekt do zbadania potencjalnych korzyści 
płynących z zastosowania metodologii Lean  
w zakresie „ograniczania strat”, na projektach 
KAEFER na całym świecie.
Celami Lean dla projektu, obejmującego 7 200 
metrów izolacji rurociągów, były poprawa 
wydajności oraz skrócenie cyklu produkcyjnego, 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokich 
standardów jakości i BHP.
Pierwszym krokiem było przygotowanie 
pracowników zatrudnionych na budowie. Podczas 
szkolenia
podstawowego, które trwało 2,5 godziny, 
przedstawiono różnice między działaniami 
produktywnymi, a bezproduktywnymi oraz 
przedstawiono podstawowe założenia Lean, 
takie jak dostawa na czas (JIT), przepływ, cykl, 
metoda „pull” czy zero błędów. Następnie 
omówiono tzw. „obchód strat”, który zwykle 
przeprowadza lider Lean w towarzystwie 
kierownika projektu i kierownika robót/budowy. 
Celem tego działania jest obserwowanie procesu 
produkcji i dostrzeganie obszarów, w których 
można wprowadzić ulepszenia. Dzięki temu 
identyfikuje się rodzaje strat i omawia je  
z nadzorem, brygadzistami, pracownikami oraz 
kierownictwem budowy.

Ekspresowy rurociąg:

pIlotAŻoWY pRoJEkt 
lEAN W polScE
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 Optymalna logistyka  
i przygotowanie materiału definiuje reguła 
pięciu O: odpowiedni asortyment, odpowiedni 
czas, odpowiednie miejsce, odpowiednia ilość  
i odpowiednia jakość.

Niektóre z problemów, które dostrzeżono na 
projekcie, to: niewłaściwa logistyka dostaw 
materiału, zadania i narzędzia, wymagające zbyt 
dużo czasu i zaangażowania zbyt wielu 
pracowników, a także brak koordynacji działań 
niektórych brygad. W celu poprawy organizacji 
powtarzalnych czynności, typowych dla tego 
typu projektów, powstał pomysł, aby upodobnić 
proces produkcji do pociągu. W ten sposób 
powstała koncepcja „ekspresowego rurociągu”. 
Poszczególne etapy pracy zostały podzielone na 
identyczne pakiety zadań, a następnie 
przekazano je pięciu zespołom, nazwanym 
„wagonami”.
Tempo realizacji zadań poszczególnych zespołów 
musiało być zsynchronizowane, aby poruszać się 
wzdłuż wodociągu niczym tabor kolejowy. Innymi 
słowy, każda brygada musiała skończyć swoją 
pracę w tym samym czasie, aby nie powodować 
przestojów i nie „zderzyć się” z poprzedzającym 
ją wagonem. Zanim zidentyfikowano i wprowa- 
dzono idealny plan działań wypróbowano kilka 
różnych scenariuszy, które zostały dokładnie 
przeanalizowane i zmierzone.
„Sposobem na usprawnienie przepływu prac  
w tym samym tempie jest zdefiniowanie procesu 
produkcji, zespołów (wagonów) i ich obciążenia 
zadaniami wspólnie z pracownikami. 

To rozwiązanie, połączone z wyposażeniem 
pracowników w sprzęt i narzędzia, doprowadziło 
do zdecydowanej poprawy wydajności, a także 
podniesienia bezpieczeństwa,” mówi Mirosław 
Chodzikiewicz, Lokalny Lider Lean w Polsce.  
Jak dodaje, dotyczyło to również usprawnienia 
logistyki i ograniczenia sortowania i przenoszenia 
materiału na budowie.

Wiele z wprowadzonych udoskonaleń było 
prostych i polegało na zmianie lokalizacji dostaw, 
aby ułatwić dostęp do frontów robót, 
dostosowaniu narzędzi do zadań i sprzątaniu 
zaraz po zakończeniu pracy. „Mieliśmy 
zaangażowany zespół, który zaraz po 
zidentyfikowaniu obszarów do poprawy  
i znalezieniu rozwiązania wspólnymi siłami brał 
się do pracy. Rezultaty mówią same za siebie - 
udało się wykonać zadania lepiej niż planowano,” 
dodaje kierownik robót Grzegorz Faliszewski.

„Osiągnięcie tak doskonałych rezultatów jest tym 
bardziej satysfakcjonujące, że nikt z osób 
realizujących projekt nie miał wcześniej do 
czynienia z Lean,” przyznaje Alexander Faber.

„W 2013 roku zrealizowaliśmy siedem projektów pilotażowych Lean we wszystkich regionach. 
W ten sposób udało się dostrzec szanse i wyzwania w stosowaniu Lean na naszych budowach. 
W roku 2014 poszliśmy o krok do przodu, tworząc i szkoląc zespół Liderów Lean. Dodatkowo, 
zorganizowaliśmy ponad 20 lokalnych sesji szkoleniowych dla kierowników liniowych, dzięki 
którym dowiedzieli się oni o idei Lean, jej zasadach i narzędziach. W rezultacie, w roku 2014 
zrealizowaliśmy 40 projektów Lean na całym świecie.“
Alexander Faber

Projekty i usługi
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KAEFER osiągnął sukces dzięki skoncentrowaniu się na działaniach mających na 
celu wyróżnienie się na tle konkurencji, poprzez oferowanie klientom doskonałej 
jakości i wartości, świadcząc zintegrowane usługi i rozwiązania na całym 
świecie. Udaje się to osiągnąć dzięki doskonałym wynikom BHP, wydajności  
i fachowej wiedzy. W dzisiejszych czasach każdy przetarg jest jak trudny wyścig. 
Pomimo wcześniejszych sukcesów, KAEFER musi pracować bardziej wydajnie, 
wytyczając nowe standardy i podnosząc swoją przewagę konkurencyjną.

oDmienność
to...  

… tworzenie wartości 
dodanej dla klientów 
i pracowników

W dzisiejszych czasach każdy przetarg 
jest jak trudny wyścig.

 KAEFER jest w stanie działać 
lokalnie, jednocześnie podnosząc poziom fachowej 
wiedzy w każdym zakątku świata, oferując szeroki 
wachlarz usług o niezmiennie wysokiej jakości.

Stanowi to ogromne wyzwanie dla firmy, która 
rozrosła się w tak krótkim czasie. Z tego właśnie 
powodu tak duża wagę przywiązujemy do 
kluczowych wartości, strategii, innowacji i pracy 
zespołowej, a także do wymagań klienta.
„Nieustanna poprawa naszych procesów, 
stawianie potrzeb klienta na pierwszym 
miejscu, tworzenie przejrzystej struktury 
organizacyjnej oraz dynamiczne wprowadzanie 
innowacji w świadczonych przez nas usługach 
i rozwiązaniach są kluczowe dla wyróżnienia 
się na tle konkurencji,” mówi Prezes Zarządu 
Peter Hoedemaker. Czasem wystarczy 
niewielkie usprawnienie, aby zdecydowanie 
poprawić przejrzystość, a coś tak banalnego, 
jak określenie jednej z kluczowych usług innymi 
słowami przynosi podobny efekt. Na przykład, 
poprzednia nazwa „Rusztowania” odnosiła się 
do usług wykraczających poza sam montaż 
rusztowań, zatem zmieniliśmy ją na „Zarządzanie 
Dostępem”, aby lepiej je zaprezentować i zarazem 
spełniać potrzeby klientów. Poza tym, pomogło 

to w poprawie zrozumienia zakresu usług 
świadczonych przez KAEFER. Co więcej, właściwa 
komunikacja i międzynarodowa współpraca 
połączona z lokalnymi działaniami pozwalają 
KAEFER w otrzymaniu zleceń różnych rozmiarów: 
od prac termomodernizacyjnych dla spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce po pełne spektrum 
działań na platformie Valemon w Norwegii, które 
obejmowały izolacje, rusztowania, malowanie 
powierzchni, pasywną ochronę przeciwpożarową 
oraz wykończenie wnętrz dla światowego gracza, 
jakim jest koncern Statoil. Innymi słowy, KAEFER 
jest w stanie działać lokalnie, jednocześnie 
podnosząc poziom fachowej wiedzy w każdym 
zakątku świata, oferując szeroki wachlarz usług 
specjalistycznych o niezmiennie wysokiej jakości. 

 

Jak postrzegamy 
oDmIenność
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KAEFER zajął się rusztowaniami dawno temu. Teraz ten zakres usług 
stanowi około jedną czwartą obrotu całej Grupy i obejmuje zadania 
wykraczające poza sam montaż rusztowań. Logicznym zatem okazała 
się zmiana określenia tego kluczowego zakresu usług na „Zarządzanie 
Dostępem”, co ułatwiło zdefiniowanie świadczonych usług.
Na poparcie tych słów powołano w siedzibie głównej Dział Zarządzania 
Dostępem (CAM), który ma na celu optymalizację kosztów i oferowanie 
najlepszych rozwiązań w dziedzinie ułatwienia dostępu, czy to poprzez 
tradycyjne rusztowania, czy przez prace wspinaczkowe, czy też  
w jakikolwiek inny sposób. Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest potrzeba 
zwiększenia świadomości świadczonych przez Grupę usług poza murami 
firmy. Umiejętności naszych inżynierów i projektantów są doskonałe,  
ale klienci czasem nie są tego świadomi.
„Mamy świetne działy techniczne w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Belgii, czy w regionie Pacyfiku,” mówi Dyrektor CAM Arnaud 
Lejemble. Posiadanie tak wielu ekspertów w Grupie, których możliwości 
mogą przydać się na różnego rodzaju projektach, niezależnie od 

lokalizacji, stanowi nasz wielki atut.”
Z drugiej strony KAEFER koncentruje się na optymalizacji majątku  
i zasobów należących do całej Grupy. W chwili obecnej jesteśmy w stanie 
przetransportować sprzęt z jednego kraju do drugiego. Korporacyjny 
Dział IT w KAEFER, przy wsparciu innych działów, opracował narzędzie do 
zarządzania zasobami. Pod koniec roku 2014 planowane jest wdrożenie 
tego programu, aby dalej wzmacniać zjawisko synergii i tworzyć dobre 
praktyki.
Nowe projekty na całym świecie będą wymagać coraz sprawniejszego 
zarządzania dostępem, ponieważ klienci będą od nas oczekiwać realizacji 
coraz bardziej złożonych zadań, a także innowacyjnych sposobów dostępu 
do frontów robót, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Przykładem 
na to jest koncern EXXON Mobil, który ogłasza przetarg na wykonanie 
różnych obiektów w ramach tego samego pakietu. KAEFER musi zadziałać 
błyskawicznie i oferować kompleksowe usługi, jako że ma potencjał do 
odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i sprostanie temu nowemu 
trendowi rynkowemu.

zarządzanie dostępem - rozwój kluczowej usługi w kAEfER
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Wynikiem wspólnych wysiłków wielu ekspertów 
ds. izolacji z różnych firm KAEFER była lipcowa 
publikacja nowego Podręcznika Montażu Izolacji 
Termicznych KAEFER, przeznaczonego dla 
pracowników produkcyjnych, który zawiera 
instrukcje dotyczące naszego najważniejszego 
zakresu usług na całym świecie: izolacji. 
Podręcznik składa się z sześciu broszur, które 
podzielono na sześć etapów: od najbardziej 
podstawowego do najbardziej zaawansowanego. 
Można go używać do szkolenia pracowników, 
bądź sprawdzania ich wiedzy, na różnych 
poziomach. Poziom ten można dostosowywać do 
potrzeb danego projektu, zgodnie z Matrycą 
Umiejętności Izolera KAEFER, co pomoże  
w utrzymaniu równego poziomu wiedzy, 
niezależnie od lokalizacji. W razie potrzeby 

Korporacyjny Dział Badań i Technologii (CTR) 
pomoże dostosować podręcznik do lokalnych 
przepisów lub wymogów danego projektu, ale 
jego obecny kształt stanowi podstawę wytyczania 
odpowiedniego standardu KAEFER na całym 
świecie. Opracowanie to ma na celu ujednolicenie 
wysokiego poziomu jakości wśród wszystkich 
monterów izolacji w naszej firmie. Kolejnym 
projektem czekającym na realizację, jest podobny 
podręcznik dla pracowników zajmujących się 
ochroną powierzchni. W chwili obecnej  
specjaliści z KAEFER omawiają ramy i poziomy 
zaawansowania, na których ma on być oparty. 
Pierwsze wydanie ma się pojawić na początku 
2015 roku i będzie stanowiło kolejny kamień 
milowy w stronę zapewnienia wysokich 
standardów jakości KAEFER na całym świecie.

Gwarancja wysokich standardów jakości kAEfER na całym świecie:
podręcznik montażu Izolacji termicznych kAEfER

 Elastyczność pomaga KAEFER w budowaniu 
wartości dodanej dla klientów, którzy działają 
coraz bardziej globalnie. Dzieje się tak dzięki 
wzmacnianiu zjawiska synergii oraz siły  
w regionach. Przykładem na to jest kontrakt  
o wartości 33 mln Euro, który KAEFER podpisał 
w Tajlandii. W ramach tego projektu dostarczono 
i zainstalowano zabezpieczenia przeciwpożarowe 
i kriogenicznych na obiektach Ichthys LNG. 
„Współpraca KAEFER Engineering Ltd (Tajlandia) 

z STP&I, jednym z liderów w branży produkcji  
i montażu konstrukcji stalowych oraz rurociągów, 
była owocem wcześniejszej współpracy przy 
realizacji projektów,” mówi Kevin Tan, Kierownik 
ds. Finansów i Kontrolingu w KAEFER Asia Pacific 
North.
Prace w trzech różnych lokalizacjach STP&I 
(Rayong, Chonburi oraz Laem Chabang), które 
wykonuje jednostka KAEFER - Prostar Marine 
Services Pte. Ltd, potrwają 30 miesięcy. Jest to 
największy dotychczas projekt STP&I przyznany 
jednemu wykonawcy, a także największy projekt 
realizowany przez KAEFER w Regionie Północnej 
Azji i Pacyfiku oraz w historii Prostar Marine 
Services Pte. Ltd i jeden z najważniejszych od 
kiedy KAEFER stał się właścicielem większo-
ściowym tejże firmy. Co więcej, KAEFER 
Integrated Services z Australii otrzymał zlecenie 
na montaż rusztowań, obejmujący zarządzanie, 
projektowanie, dostawę rusztowań oraz ich 
postawienie wokół obiektów położonych na 
terenie obiektu Ichtys LNG w Bladin Point,  
w mieście Darwin.
Oczywiście koordynacja tego rodzaju złożonych 
projektów wymaga fachowej wiedzy i odpo-
wiedniego zarządzania, jak również jasnego  
i szczegółowego planowania. „Z pozoru wydaje 
się, że nasza branża nie jest zaawansowana 
technologicznie,” mówi Dyrektor Operacyjny 
Philipp Dalheimer. „Na ten rynek może wejść 
każdy. Naszym największym atutem jest fachowa 
wiedza pracowników, wspierana przez efektywną 
realizację procesów,” zauważa. „Ale nawet  
w środowisku takim jak to, innowacyjne 
rozwiązania KAEFER, tworzone przy współpracy 
Korporacyjnego Działu Technicznego i Badań 
Rozwojowych, odróżniają nas od innych.” 

Naszą największą wartością jest 
fachowa wiedza pracowników.

Jak postrzegamy oDmienność
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KAEFER Industrie GmbH, KAEFER Schiffsausbau GmbH oraz 
Korporacyjne Centrum Kompetencji Branży Nuklearnej to trzy działy 
techniczne z Bremy, które muszą stosować się do nowych regulacji 
branży przemysłowej wydanych przez Unię Europejską.
Stephan Remensperger, Inspektor Prac Spawalniczych w dziale 
BHP w Bremie podkreśla: „Z jednej strony, w Unii Europejskiej 
zmienia się certyfikaty regulujące prace spawalnicze, w celu 
wprowadzenia jednolitych przepisów, obowiązujących w różnych 
lokalizacjach na rynkach międzynarodowych i dostosowania ich 
do pewnych standardów. Z drugiej, wieloletnia tradycja KAEFER  
w organizowaniu szkoleń zawodowych oraz wprowadzaniu przepisów 
wewnętrznych pozwoliła na utrzymanie wysokich standardów BHP 
i jakości.” Dodaje do tego: „Niektórzy klienci oraz inni partnerzy 
biznesowi z różnych branż, jak budownictwo, przemysł stoczniowy 
czy izolacje akustyczne, od dawna wymagali od nas podobnych 
certyfikatów.”
Od roku 2014 firmy budowlane z Unii Europejskiej będą musiały 
przedstawiać klientom certyfikaty potwierdzające stosowanie 
odpowiednich standardów BHP oraz jakości. Na szczęście KAEFER 
nie musi dokonywać znaczących zmian w wewnętrznym systemie 
zarządzania jakością, aby sprostać nowym wymogom legislacyjnym.
„Tym, którzy się nie zastosują, grożą poważne konsekwencje,” 
zauważa Remensperger. Firmy nie będą mogły uczestniczyć  
w przetargach, podpisywać kontraktów, otrzymywać kompensat, 
będą karane za opóźnienia na budowie i oczywiście nie będą 
otrzymywać kolejnych zleceń. W razie wypadku lub wyrządzenia 
szkody na budowie, nie stosowanie się do nowych przepisów będzie 
naruszeniem polis ubezpieczeniowych, a firmom będą wytaczane 
procesy i będą musiały liczyć się z represjami ze strony branży 
budowlanej.” Remensperger z pewnością siebie mówi o zmianach: 
„KAEFER nie musi się martwić dodatkowymi wymogami. Nasi 
klienci zawsze doceniali porządek, jaki mamy w dokumentach.” 
Dodaje też: „Dzięki szybkiemu potwierdzaniu naszych wysokich 
standardów i najwyższego poziomu jakości uzyskaliśmy reputację 
odpowiedzialnego partnera biznesowego.”

certyfikat Jakości prac Spawalniczych 
kAEfER:
podpisany. podbity. Realizowany.
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 Nadążanie za innowacyjnymi rozwiązaniami leży 
u podstaw przewagi kompetencyjnej KAEFER. 
Niewiele osób ma świadomość, że KAEFER jest 
właścicielem, wynalazcą lub wnioskodawcą 227 
patentów zarejestrowanych w Niemieckim Biurze 
Patentów i Znaków Zastrzeżonych, które można 
znaleźć w upublicznionym systemie DEPATISnet. 
Jürgen Schmoldt, Kierownik Działu Opracowań, 
Standardów i Patentów Technicznych, stwo-
rzył system, który pomaga w znalezieniu 
patentów zgłoszonych do Europejskiego Biura 
Patentowego, którymi z punktu widzenia 
technicznego lub biznesowego interesuje się 
KAEFER.
„We współpracy z rzecznikami patentowymi firmy 
w Bremie stworzyliśmy profil wyszukiwania, który 
pozwala naszym ekspertom na śledzenie, jakie 
działania w zakresie własności intelektualnej 
prowadzą inni,” mówi Schmoldt. „Zgłoszenia są 
czasami dokonywane przez naszych konkurentów, 
czasem przez partnerów biznesowych, a czasem 
przez klientów.”
Zawężone i systematyczne badanie innowacji 
rynkowych jest nieocenione w utrzymywaniu 
przewagi konkurencyjnej, ale stymulując również 
nowatorskie podejście KAEFER do poszukiwania 
innowacji. Dobrze ilustruje to tworzenie struktur 
organizacyjnych, dzięki którym możemy stawać 
się lepsi każdego dnia.
Z tego właśnie względu od 2008 roku mamy 
Korporacyjne Centra Kompetencji (CCC) zamiast 
Działu Eksportu. Poszczególne jednostki: Gazów 
Płynnych (CCCL), Materacy (CCCM), Nuklearne 
(CCCN) oraz Odnawialnych Energii (CCCR) 
poszerzają swą fachową wiedzę i służą nie 
tylko innym firmom z międzynarodowej rodziny 

KAEFER, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, także 
bezpośrednio klientom.
Przykładem może być CCCM, które czerpie 
ze zdobytej wiedzy na temat materacy 
izolacyjnych, jednocześnie dostosowując się do 
obecnych wymogów branży. Dzięki stosowaniu 
nowoczesnych programów do projektowania 
typu CAD oraz skanerów laserowych, CCCM jest 
w stanie zaprojektować rozwiązania skrojone 
na miarę klienta, które można montować  
i demontować w ekspresowym tempie. Pozwala to 
działowi CCCM utrzymywać długofalowe relacje 
ze światowymi klientami, takimi jak Siemens, 
Alstom, Polysius, a ostatnio też General Electric, 
realizując dla nich prace związane z turbinami 
parowymi oraz gazowymi, a także tradycyjnymi 
systemami izolacyjnymi. Dodatkowo w ubiegłym 
roku CCCM współpracowało z kolegami  
z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji podczas 
realizacji projektów.
Niemniej jednak międzynarodowa współpraca 
wymaga także postępowania zgodnie z lokalnymi 
przepisami, uzależnionymi od ustawodawstwa 
danego kraju, a także opiera się na znajomości 
języka urzędowego. Doskonale oddaje to 
przykład Waltera Houboi, specjalisty z Działu 
BHP i Jakości w Bremie, który musiał poradzić 
sobie z utylizacją szkodliwych materiałów.  
W miejsce standardowego katalogowania danych, 
które nastręczało wielu problemów, opracował 
on uproszczony system zarządzania i dostępu 
do dokumentacji, opisującej te jakże potrzebne,  
ale jednocześnie niebezpieczne materiały.
„Zarówno wpisywanie, jak i szukanie 
450 aktualnych specyfikacji było bardzo 
czasochłonne,” mówi Houboi. Projekty mają 

coraz bardziej międzynarodowy charakter, a co za 
tym idzie pojawiają się różnice w identyfikowaniu 
i rejestrowaniu tych materiałów według zasad 
w Niemczech, Unii Europejskiej czy ONZ,  
co znacząco utrudnia sprawę. Dodaje: „Wybierając 
z każdego systemu co najlepsze, stworzyliśmy 
intuicyjną bazę danych z zastosowaniem 
międzynarodowych piktogramów i grupując 
materiały w zależności od ich składu, skali 
niebezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 
Przetłumaczyliśmy ją na 22 języki i aktualizujemy 
ją co miesiąc, aby pojawiały się w niej zmiany 
w przepisach lub nowe materiały”. Chcemy aby 
wszystkie regiony KAEFER mogły stworzyć 
swoje własne bazy, oparte na tym prototypie. 
Walter Houboi, który pracuje w KAEFER od 
25 lat, dostrzegł potrzebę tych zmian zanim 
jeszcze został specjalistą ds. BHP. Na początku 
swej kariery w KAEFER zajmował się montażem 
izolacji, potem był kierownikiem robót i kierowni-
kiem projektów w dziedzinie usuwania azbestu. 
Jego historia pokazuje korzyści płynące  
z wieloletniej współpracy i przebytych szkoleń. 
Zarówno umiejętność identyfikowania szans na 
usprawnienie procesów, jak i wprowadzanie ich 
w życie, mieszczą się w ramach skracania czasu 
i tworzenia doświadczenia zawodowego, co ma 
dla KAEFER niebagatelne znaczenie. 

 Zarówno 
umiejętność identyfikowania szans na 
usprawnienie procesów, jak i wprowadzanie  
ich w życie, mieszczą się w ramach skracania 
czasu i tworzenia doświadczenia zawodowego,  
co ma dla KAEFER niebagatelne znaczenie.

Reinhild Heider, Dyrektor Korporacyjnego 
Działu HR w KAEFER usłyszała w ciągu 
ostatnich kilku lat wiele ciepłych słów na temat 
wskazówek ujętych w programie „Przywództwo 
w KAEFER”. „Wielu kierowników ma w swoich 
biurach kolorowe plakaty, przypominające im  
o najważniejszych założeniach, które codziennie 
wcielają w życie,” przekonuje. Niemniej jednak, 
tak wiele się ostatnio działo. Rozpoczęliśmy 
Podróż w Kierunku Lean, pojawiła się 

nowa, regionalna struktura organizacyjna, 
pierwsza ankieta dla pracowników, nowa 
strategia KAEFER. Nadeszła zatem pora na 
zaktualizowanie, a raczej zdaniem Heider, „na 
odświeżenie przekazu programu.”
Zmiany są wynikiem analizy informacji 
zwrotnych od wielu osób, przede wszystkim 
uczestników Programu Rozwoju Przywództwa, 
a także pracowników regionalnych ze 
wszystkich szczebli kadry zarządzającej. 

Ostateczne zapisy stanowiły podstawę do 
dyskusji podczas wrześniowych warsztatów 
dla Rady Dyrektorów Grupy (GMC) i zostały 
zatwierdzone przez Zarząd.
Zasady „Przywództwa w KAEFER”, będące 
częścią nowej strategii, odzwierciedlają 
nasze wspólne działania w kierunku większej 
efektywności, rozpoznawalności, a także 
oDmienności.

Aktualizacja wytycznych “przywództwa w kAEfER”
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 Kolejnym celem Podróży KAEFER w Kierunku 
Lean jest wspieranie zarówno wspólnych, jak  
i indywidualnych inicjatyw. Widać już ich pierwsze 
efekty. Na przykład Lokalny Lider Lean w KAEFER 
Arabia Saudyjska, Ravi Prakash, stworzył  
niedawno nowe narzędzie do eliminowania strat 
oraz optymalizacji procesów podczas realizacji 
prac z użyciem pianki PIR, materiału który 
szybko twardnieje i staje się bardzo odporny pod 
wpływem wysokiej temperatury, stosowanego 
jako izolacje ciepłochronne w trudnych warunkach 
zewnętrznych. „Nie tylko praca z materiałem 
stała się łatwiejsza, ale udało się zaoszczędzić 
sporo czasu oraz zredukować kontakt człowieka 
z materiałem, co zdecydowanie działa na korzyść 
bezpieczeństwa,” mówi Prakash.
„Zasady BHP stanowią fundament naszego 
sukcesu i doskonałe osiągnięcia w tej dziedzinie 
są bezpośrednio połączone z odpowiednim 
zarządzaniem, a co za tym idzie ze zrówno-
ważonym rozwojem,” dodaje Dyrektor Opera-
cyjny Phillip Dalheimer. W tym roku wszystkie 
nasze firmy po raz kolejny wykazały się dużym 
zaangażowanie w sprawy BHP i podnosiły 
świadomość konieczności profilaktycznych 
działań swoich pracowników. Dodaje: „Przekaz, 
mówiący że zasady bezpieczeństwa i właściwe 
używanie środków ochrony należą do 
obowiązków każdego z nas, był optymistycznie 
przyjęty przez naszych pracowników i zwiększał 
czujność zespołów.”
Wszystkie działania, począwszy od dzienniczków 
BHP i systemów premiowych po slogany na 
kamizelkach ochronnych i plakatach, z których 
uśmiechała się maskotka BHP i Jakości, Max, 
doprowadziły do osiągnięcia celu: drugi rok z rzędu 
KAEFER obniżył liczbę zdarzeń wypadkowych  
o 20%. Naszą przewagę konkurencyjną budujemy 
na stawianiu i osiąganiu tak ambitnych założeń.
W czasach stosowania jednorazowych rozwiązań 

tego typu perspektywiczne myślenie wyróżnia 
nas spośród innych. KAEFER odróżnia również 
koncentrację na planowaniu zamiast reagowania. 
Stawiamy na inwestycje w szkolenie kadry, jak 
również w wysokiej jakości sprzęt i efektywne 
procesy. Jak wielokrotnie podkreśla Peter 
Hoedemaker: „Nie możemy być trochę lepsi od 
konkurencji, musimy być od niej o wiele lepsi!” 
To przekonanie przejawia się w ciągłym dążeniu 
do poprawy całego koncernu KAEFER.

Pozycja lidera w branży wymaga jasnego 
określenia tego, co jest przed nami i związanego 
z tym planowania. Oznacza to wyprzedzanie 
zmieniających się wymogów, regulowanych 
przez ustawodawców i dostosowanie do nich 
wewnętrznych działań i struktury organizacyjnej. 
Pomimo globalnego rozwoju, KAEFER udowodnił 
wierność wieloletnim zobowiązaniom, integrując 
zależne spółki, szanując ich historię i tradycje.  
Po rozpoczęciu Podróży w Kierunku Lean 

KAEFER zainwestował w odpowiednie szkolenia 
na wszystkich szczeblach zamiast odgórnego 
narzucania swoich racji. Sukces wszystkich tych 
przedsięwzięć stanowi dla nas szczególny powód 
do dumy. To podejście wywodzi się z początków 
prowadzenia rodzinnej firmy, hołdującej silnym 
wartościom etycznym, przywiązaniu do tradycji, 
a jednocześnie dążeniu do ciągłej poprawy.  
To właśnie oDróżnia KAEFER. 

 Zasady BHP  
stanowią fundament naszego sukcesu  
i doskonałe osiągnięcia w tej dziedzinie  
są bezpośrednio połączone z odpowiednim 
zarządzaniem, a co za tym idzie ze 
zrównoważonym rozwojem.

Nie możemy być trochę 
lepsi od konkurencji, 
musimy być od niej  
o wiele lepsi!

Wszyscy pracownicy już wiedzą, że sprawy BHP 
są przez KAEFER traktowane bardzo poważnie. 
Wypracowane przez lata metody postępowania 
w różnych sytuacjach stworzyły kulturę BHP  
w naszej firmie.
W pewnym sensie doprowadziło to do zmiany 
sposobu myślenia. Na przykład, zamiast 
reagowania na ryzyko przeszliśmy w stronę 
identyfikowania i zapobiegania ryzyku już na 
etapie planowania projektu. Odeszliśmy 
również od odgórnego narzucania przepisów 
do zaangażowania każdego z pracowników  
w określanie zagrożeń i przeciwdziałanie im, 
zanim nastąpią. Chcąc wesprzeć te działania, 
KAEFER WANNER stworzył interesującą 
inicjatywę pod nazwą: Sécuri’Max challenge.  
W przekazaniu tej idei 220 kierownikom robót 
oraz 1 200 pracowników w kwietniu 2014 roku 
pomogła maskotka BHP i jakości, Max.
„Sécuri’Max zarówno zachęca, jak i nagradza 

zmianę sposobu myślenia i podejmowania 
działań przez naszych pracowników,” mówi nam 
Thérèse Lardeux, Dyrektor ds. BHP w KAEFER 
WANNER. Każdego miesiąca kierownicy robót 
bądź brygadziści nagradzają osoby, które 
wykazały się wyjątkowym podejściem do BHP, 
tzw. „zieloną kartką”. „To działanie jest zmianą 
samą w sobie. Pracownicy są przyzwyczajeni 
do otrzymywania kar za łamanie przepisów, 
więc nagradzanie ich za przestrzeganie zasad 
pozwala zwrócić ich uwagę na BHP,” dodaje 
Lardeux. Nazwisko nagrodzonego pracownika 
trafia do specjalnej urny, z której co miesiąc 
losowany jest zwycięzca. Nagrodą jest voucher 
pieniężny, a dany pracownik bierze udział  
w odbywającym się co pół roku konkursie BHP. 
Specjalnie powołane jury, składające się  
z przedstawicieli zarządu, lokalnych kierowni-
ków BHP oraz Dyrektora ds. BHP, wybiera 
spośród uczestników, pracownika roku 

wzorowo przestrzegającego zasad BHP, 
wyróżniając go i wręczając mu kolejną nagrodę.
Jesteśmy pewni, że powodzenie tego 
przedsięwzięcia zainspiruje zespoły na całym 
świecie do podjęcia lokalnych działań, 
zmierzających do krzewienia kultury BHP. 
Pokazywanie pracownikom, że KAEER się o nich 
troszczy i docenia ich pracę, stanowi kluczową 
wartość naszej kultury organizacyjnej.

program Sécuri’max - krzewienie kultury BHp w kAEfER
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Australia

KAEFER Integrated Services 
Pty Ltd 
 
10 lat pracy w firmie 
John Burgess 
John Chambers 
Peter Younger

20 lat pracy w firmie 
Michael Graham 

30 lat pracy w firmie 
Vasfi Kerimofski 

Belgia

KAEFER België N.V.
 
10 lat pracy w firmie 
Huseyin Bektas
Eric Besson
Fatih Cinar
Tuncay Cinar 
Ronny Cruijsberghs 
Danny Dieltjens 
Francisco Martinezhita 
François Moens 
Marc Stoop
Johan Van Roey 

20 lat pracy w firmie
Vincente Serrano 
 
Brazylia

KAEFER Serviços Industriais 
Ltda 
 
10 lat pracy w firmie 
Carlos Alves Rodrigues
Jose Armelino Dos Santos
Jose De Souza Fernandes 

20 lat pracy w firmie
Bras Crizostomo De Oliveira
Jailson Tadeu Nunes Valfre
Jose Janilson Nunes Walfre

Chile

KAEFER SOUYET S.A. 
 
10 lat pracy w firmie 
Mónica Aguilar
Daniel Espina
Exequiel Lobos

Niemcy

KAEFER Construction GmbH 

10 lat pracy w firmie 
Andreas Beyer
Andreas Brockmann
Sven-Peter Heidholt
Detlef Naber

Dirk Theisen

20 lat pracy w firmie
Igor Zachoval 

25 lat pracy w firmie 
Bernhard Zynda
Harald Bätjer
Jürgen Wieters 

 
KAEFER Industrie GmbH 
 
10 lat pracy w firmie 
Alexander Blaschke
Martin Cawi
Michael Henn
Jürgen Joujan
Nikolaus Paul
Friedhelm Schneider
Daniel von der Heyde
 
20 lat pracy w firmie
Ralph-Olaf Bendt  
Kai Kurtenbach
Oliver Konze

25 lat pracy w firmie 
Frank Siefkes
Klaus Voigt
Bernd Büttner
Franz-Josef Kupski
Thomas Manthey
Franz Josef Frerich
Dietmar Theisen
Andreas Beszon-Sengstake
Torsten Kretschmer
Abderrazak Bouiyoaran
Andi Röttger
Jure Vranjkovic
Wolfgang Steinmetz
Christoph Reimann
Sonja Nösinger 

30 lat pracy w firmie 
Olaf Pfotenhauer
Max Nelz
Horst Tegeler
Michael Rottland
Wolfgang Lange
Alf Detlef
Michael Hanninger
Theo Wiedmaier
Andreas Wilken
Michael Gebbert
Jens Hafer
Ralf Niermeier

 
KAEFER Isoliertechnik GmbH 
& Co. KG 
 
10 lat pracy w firmie 
Dirk Brand-Saßen
Stefanie Kante
Nicolas Koch
Nils Ritterhoff
Alexandra Wessel 

25 lat pracy w firmie 
Dieter Weber
Jürgen Nürge
Walter Houboi 

30 lat pracy w firmie 
Peter Fahrenholz
Gerd Wolpmann 

KAEFER Montage GmbH 
 
10 lat pracy w firmie 
Martin Görg
Nandor Kemenczky
Andreas Krause
Thomas Kühmstedt
Ahmed Mohamed
Nico Müller
Olaf Narweleit
Fred Schwieger 

30 lat pracy w firmie 
Manfred Mahlke 

 
KAEFER Schiffsausbau GmbH 
 
10 lat pracy w firmie 
Piotr Banas
Tessa Carlsen
René Haarweg

20 lat pracy w firmie
Anja Feindt-Hellwig
Gabriele Fronk 

30 lat pracy w firmie 
Karin Skörup
Michael Schulte
Manfred Brunssen
Marcus Berger
Norbert Rapp
 
Malezja

KAEFER (Malaysia) Sdn.Bhd. 
 
10lat pracy w firmie 
Venkateswara Rao Chinimilli 
Mohd Tahir Jamhari
 
Holandia

KAEFER Nederland B.V. 
 
20 lat pracy w firmie
Manfred  Hofgen 

30 lat pracy w firmie 
Mathieu  de Beyn
Gerard Bos 
 
 
 
 
 
 

Norwegia

KAEFER ENERGY AS 
 
10lat pracy w firmie 
Frode Abrahamsen
Bjarte Birkeland
Anne Brakstad
Magne Buanes
Jarle Christensen
Andreas Claussnitzer
Wieslaw Detka
Milos Djurdjic
Fatmir Gashi
Karsten Gudmundset
Jan Roar Halvorsen
Kjell  Hermansson
Rune Hocking
Andreas Johannessen
Rasmus Kjesbu
Morten Kjølibråten
Arnfinn Klovning
Sebastian Krupa
Waldemar Artur Kubicki
Fritz Werner Larsen
Kåre Limevåg
Ronny Lund
William Milejko
Narve Mulvik
Karle Oksdøl
Ulf Palovaara
Kim Pettersen
Ole Ivar Seem
Axel Andre Simonsen
Jonny Sjursen
Espen  Skeie
Benjamin  Smith
Matts Johan Thunberg
Raymond Tjordal
Jonny Vangen
Ole Andreas Viktil
Rune Alte Weiseth
Maciej Zajdel 

20 lat pracy w firmiey 
Glenn Kvilhaugsvik
Jone Andersen
Eirik Hansen
Geir Yngve Andreassen
Nils Rune Runestad Thime 

25 lat pracy w firmie 
Tor Arild Kommedal
Bent Roar Wik
Helge Flatøy
Rolf Magne Pedersen
Nils M.  Molvik
Helge Gaustad
Karl Magnar Vågenes
Eivind Berg
Einar Terje Tveranger
Roger Brekke
Frode Eikeland
Helge Helgesen 

30 lat pracy w firmie 
Erik  Okkerstrøm
Charles Valentinsen

KAEFER Construction AS
 
25 lat pracy w firmie 
Toril Haugen
 
30 lat pracy w firmie 
Glenn Børre  Gulliksen
Kåre  Øverby 

35 lat pracy w firmie 
Ketil Arnesen

Peru

KAEFER KOSTEC S.A.C. 
 
10 lat pracy w firmie 
Javier Armas Aguirre
Alvaro Aschalla Cordova
Zosimo Ashcalla Aramburu
Cesar Cordova Izaguirre
Roeli Diaz Perez
Fidel Herrera Aschalla
Carlos Alberto Quipo Espinoza 
 
Polska

KAEFER SA 
 
10 lat pracy w firmie 
Marek Baran
Marian Budyś
Stanisław Bulcewicz
Tadeusz Cierniak
Andrzej Frączek
Henryk Goliszewski
Sławomir Grubka
Adam Gurgul
Roman Jędrzejczyk
Wiesław Konefał
Marian Machniak
Iwona Maciuła
Jan Marmol
Szymon Pikul
Krzysztof Przybyła
Danuta Rasz
Sławomir Strzeszewski
Damian Szala
Jan Truchan
Paweł Warzała
Łukasz Woroń
Łukasz Zdunek 

20 lat pracy w firmie
Nikodem Bandoła
Marek Hamowski
Bernard Lebryk
Edward Kałuża
Paweł Siwek
Anna Sobecka
Wiesław Tłuchowski
Bogumił Niedziałkowski
Tadeusz Janowski
Zbigniew Dobosz
Tomasz Rakowski
Sławomir Grudziński
Dariusz Kęsy
Jurek Zarembski
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Jarosław Korczakowski
Ewa Mielczarek
Wiesław Jodłowski 

25 lat pracy w firmie
Grzegorz Grubka
Adam Bakalarz
Józef Kmiecik
Tadeusz Musiał
Sławomir Widło
Sławomir Pędrak
Andrzej Jaskuła
Bogdan Kołodziejski
Sławomir Borowski
Jarosław Jędrzejewski
Roman Rogalski
Dariusz Miaśkiewicz
Jacek Majchrzak
Wojciech Bońkowski
Mariusz Wiśniewski
Dariusz Fryska
Dariusz Pecelerowicz
Marek Bernart
Bogdan Zakrzewski 

30 lat pracy w firmie 
Marek Łeska
Kazimierz Chaim
Jerzy Gąsiorek
Jerzy Piotrowicz
Jerzy Pyzik
Norbert Tomczyk
Henryk Kozłowski
Tomasz Sommerfeld
Bogdan Dołowy
Waldemar Rapant
 
Afryka Południowa

KAEFER Thermal Contracting 
Services (PTY) LTD. 
 
10 lat pracy w firmie 
Linda Luthuli

20 lat pracy w firmie
Dlalangaye Jama
Patrick Ramashia
David Khumalo

30 lat pracy w firmie 
Elias Sekgale
Sipho Ngobe 

35 lat pracy w firmie 
Tony Bongwe
Velenkosini Mthethwa
Sipho Zulu
Daniel Mafatle 
 
Hiszpania

KAEFER Servicios Industriales 
SAU
 
10 lat pracy w firmie
Francisco  Espinosa Delgado

Javier Fernandez Carbajo
Juan Carlos Fernandez Martinez
José Fuentes Navarro
José García Aguado
María José García Vaquero
Miguel Ángel Higueras Ruiz
Federico Moreno Casado
Joseba Onaindia Urriolabeitia
José Antonio Pedreño Pérez
Antonio Picón Galindo
Francisco Rodriguez López 

25 lat pracy w firmie 
María Lourdes Rabasó Cabré
Gonzalo Igualada Pérez
Ángel  Rodriguez Mompeán

Katar

KAEFER LLC 
 
10 lat pracy w firmie
Vijay  Kumar
Ram Bahadur Midun
Man Singh Nath

Wielka Brytania

KAEFER C&D Ltd. 
 
10 lat pracy w firmie 
Nathan Bamford
William Cocksedge
Jonathan Coyne
Laurence Davies
Colin Graham
Jonathan Grantham
Robert Gray
Lee Greenfield
Bernadette Guy
Robert Haywood
Julie Holland
Julie Horrobin
William Howard
James Johnstone
Harry Laverick
James Lowery
Richard Marson
William Martin
Mark Moore
Keith Reid
Caroline Stafford
Jonathan Vaughan
Roger Wilkinson
Phillip Wilkinson
Richard Wynne
Gerard Young 

20 lat pracy w firmie 
Dawn Briggs
Richard Carling
Stuart Miller
Ian Shaw
David Cutts 

25 lat pracy w firmie 
Tony Dillon

Sheila Stevens
Martin Kitching
Andrew Westran

30 lat pracy w firmie 
Graham Lee
Charles Carson
Kevin Donnelly

Zjednoczone Emiraty Arabskie

KAEFER LLC 
 
10 lat pracy w firmie 
Kau Bahadur  Gurung
Jayarajan Nechikadan

20 lat pracy w firmie 
Ramneek Datt
Srikant  Yadav
Mohammad Kalimullah Shah
Regimon Pappachan
Kasam Abdul Rehman  Inamdar

Pamiętamy:
Australia
Arnel Antonio

Niemcy
Hans-Hartmut Rademacher
Gerhard Manthey
Hans-Georg Evermann
Ursula Sonnewald
Herbert Richter
Heinz Wachtendorf
Slave Slaveski
Nikola Jovandic
Vangel Talevski
Rainer Berger
Gerhard Ammersken
Walter Meyer
Paul Debast
Heinz-Dieter Dielen
Dragan Tatic
Helmut Schmalhausen
Vinko Bosnjak
Hans-Dieter Bach
Manfred Bruns
Martin Kiehl
Heinz Grikschas 
Klaus Höfler
Werner Schönicke

Rolf Beisse
Herbert Kußmaul
Klaus Bohm
Nedjeljko Stipanovic
Hans-Joachim Völsen
Rüdiger Lütt
Herbert Stöckl 
Winfried Heimann
Rene Gadau 
Bernd Orlowski

Holandia
Koos  Buijs

Norwegia/Szwecja
Toni Kuusela

Polska
Jan Wawrzak
Stanisław Juda
Józef Muszyński 

Hiszpania
Ángel Rodríguez 

Wielka Brytania
Michael  Traynor
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Ernst Becker  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Monter
Rozpoczął pracę 01.02.74

Jörg Hauschild  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Monter Izolacji 
Przemysłowych
Rozpoczął pracę 07.05.74

Jürgen Brinkhus  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Pracownik Działu Kalkulacji
Rozpoczął pracę 01.08.74

Heiko Hirnschal  
KAEFER Industrie GmbH 
Niemcy
Kierownik Projektu
Rozpoczął pracę 14.10.74

Torsten Henning
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Brygadzista
Rozpoczął pracę 19.03.74

Thomas Nieder  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Kierownik Robót
Rozpoczął pracę 01.08.74

Rainer Sponholz  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Brygadzista
Rozpoczął pracę 02.09.74

Gerhard Stolle  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Monter
Rozpoczął pracę 25.09.74

Dieter Tesch  
KAEFER Industrie GmbH  
Niemcy
Kierownik Robót
Rozpoczął pracę 01.08.74

Klaus Besmehn  
KAEFER Schiffsausbau  
GmbH
Niemcy
Monter
Rozpoczął pracę 09.05.74

Helmut Grauerholz
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Niemcy
Pracownik Działu 
Handlowego
Rozpoczął pracę 01.06.74

Heiner Poppen  
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Niemcy
Monter
Rozpoczął pracę 22.01.74
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Stanisław Latarski  
KAEFER SA
Poland 
Steel Constructions Painter
Joined 01.09.74

Edward Latarski  
KAEFER SA  
Polska
Monter Izolacji 
Przemysłowych
Rozpoczął pracę 15.05.74

Wiesław Urbanek  
KAEFER SA
Polska
Specjalista ds. BHP
Rozpoczął pracę 12.09.74

Jerzy Waszk  
KAEFER SA
Polska
Blacharz
Rozpoczął pracę 15.11.74

Andrzej Cieloch
KAEFER SA
Polska
Monter Izolacji 
Przemysłowych
Rozpoczął pracę 30.07.744

Andrzej Ignaczak  
KAEFER SA
Polska
Monter Izolacji 
Przemysłowych
Rozpoczął pracę 01.09.74

Juan Delgado Flor 
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
Hiszpania
Monter Izolacji 
Przemysłowych,
Oddział Arrigorriaga
Rozpoczął pracę 01.02.74

Jesús Luis García Souto
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
Hiszpania
Monter Izolacji 
Przemysłowych,
Oddział Arrigorriaga
Rozpoczął pracę 14.05.74

Henryk Małecki  
KAEFER SA
Polska
Blacharz
Rozpoczął pracę 20.06.74

Zdzisław Ziętara
KAEFER SA
Polska
Mechanik Maszyn  
Budowlanych
Rozpoczął pracę 04.09.74

Marek Kacperski
KAEFER SA
Polska
Blacharz
Rozpoczął pracę 28.05.74

Graeme Cayford
KAEFER Integrated  
Services Pty Ltd 
Australia
Blacharz
Rozpoczął pracę 18.02.70
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Zdjęcie zgłoszone przez Thierry Platona do Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego KAEFER

„lEpIEJ pRzYSWAJAmY WIEDzę, 
kIEDY pAtRzYmY NA śWIAt 
z RóŻNYcH pUNktóW WIDzENIA.”
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Ameryka
Brazylia 
Chile
Kanada
Meksyk
Peru
USA

Afryka
Algieria
Egipt
Maroko
RPA
Tunezja

Europa
Austria
Belgia
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg

Łotwa
Niemcy
Norwegia
Polska
Republika Czeska
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania

Azja i Oceania
Arabia Saudyjska
Australia
Azerbejdżan
Bahrajn
Chiny
Katar
Kazachstan
Korea Południowa
Kuwejt
Indie
Indonezja
Malezja

Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Papua-Nowa Gwinea
Rosja
Singapur
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Wietnam
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie


