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Słowo wstępne

Drogie koleżanki i koledzy, przyjaciele KAEFER,

W

spólna filozofia łączy umysły o podobnych poglądach. Ta sentencja
znajduje zastosowanie nie tylko w relacjach społecznych, ale także
w biznesie. Stanowi ona również myśl przewodnią The KAEFER Way W stylu KAEFER, która jest wspólną nicią oplatającą każdy aspekt naszego
działania.
Wiele kwestii jest bliskich naszemu sercu: zdrowie i bezpieczeństwo,
jakość, nasza strategia, nasze główne założenia, zrównoważone podejście
oraz Kodeks postępowania w biznesie. Tworzą one podstawy pracy dla
18 000 osób zatrudnionych w naszej firmie na całym świecie oraz stanowią
podwaliny dla naszych relacji z klientami i dostawcami.
W 2012 roku poproszono wszystkich naszych pracowników
o wypełnienie ankiety, w której pytaliśmy o ich opinię. Otrzymaliśmy
odpowiedź od 70% z nich, co dowodzi niebywałego zaangażowania
pracowników w poprawienie warunków pracy w KAEFER.
Dowodem na to, że zadowolenie naszych pracowników jest jednym
z priorytetów naszej strategii, jest udany rok 2012, który minął pod

hasłem Zdrowia i Bezpieczeństwa. Odzew ze strony osób zatrudnionych
w KAEFER był imponujący: odnotowaliśmy spadek o 26% wypadków
wpływających na czas pracy, a ta kwestia była tylko jednym z wielu
sukcesów tej inicjatywy.
W 2012 roku opublikowaliśmy również pierwszy raport
o zrównoważonym rozwoju. Projekty opisane w raporcie pokazują ciągłe
wysiłki w dążeniu do sprostania wymogom ekonomicznym, społecznym,
ekologicznym i kulturowym.
W roku 2013 chcemy przeprowadzić kampanię dotyczącą Jakości,
koncentrując się na kwestiach planowania, zarządzania, komunikacji
i rozwiązań technicznych. Jesteśmy przekonani, że będzie on równie udany,
jak rok Zdrowia i Bezpieczeństwa.
Chcielibyśmy podziękować naszym pracownikom, klientom oraz
udziałowcom za wsparcie, jakie otrzymaliśmy w 2012 roku i liczymy
na dalszą pomoc we wspólnych przyszłych działaniach.

Z wyrazami szacunku,

Peter Hoedemaker

Philipp Dalheimer

Steen E. Hansen

04
ZARZĄD

W stylu KAEFER
WYWIAD Rok poświęcony jakości ma czerpać z osiągnięć roku 2012

Zarząd Koncernu:
Philipp Dalheimer (l.),
Peter Hoedemaker
i Steen E. Hansen (p.)

Co Panowie sądzą o roku 2012, który upłynął pod
hasłem Zdrowia i Bezpieczeństwa?
Peter Hoedemaker: Był naprawdę udany,
w 2013 chcemy nadal koncentrować się na zdrowiu i bezpieczeństwie. Pomógł nam zwłaszcza
Max, dzięki któremu usprawniliśmy komunikację. W wyniku kampanii spadła liczba
wypadków i to jest najważniejsze.
Steen E. Hansen: Tak, w rzeczy samej.
Osobiście byłem bardzo zaskoczony faktem,
że kampania spowodowała takie zainteresowanie zdrowiem i bezpieczeństwem w całym
koncernie. Ta kwestia jest dla nas kluczowa
i została doceniona w wielu krajach.
Philipp Dalheimer: Z mojego punktu widzenia,
szczególnie istotny jest nasz jasny przekaz:
ludzie wiedzą, jak bardzo nam zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie, co dodatkowo podkreśla
fakt, że zatrudniliśmy osobę odpowiedzialną
za BHP w całej korporacji. Nie jest to zatem
jednorazowa akcja, ale zobowiązanie naszej
firmy na lata.
Zatem posiadacie Panowie wsparcie i zaangażowanie pracowników. Prawdziwy test przyniosą
najbliższe lata.
Philipp Dalheimer: Zgadza się. Aż miło było
patrzeć na zaangażowanie pracowników
w wypełnienie ankiety, związanej z badaniem
opinii naszych ludzi. Okazało się, że zdrowie
i bezpieczeństwo postrzegane jest, jako jeden

z priorytetów w KAEFER. W pewnym sensie,
stanowi to wykładnię świadomości tej kwestii.
W latach 2013-2014 KAEFER postanowił
skoncentrować się na „jakości”. Czym jest ona
dla Was?
Steen E. Hansen: Pojęcie to odnosi się do
wszystkich aspektów działalności koncernu
i jest związane nie tylko z realizacją projektów.
Po pierwsze składa się na nie planowanie, które
może odnosić się przykładowo do szacowania
lub działania. Drugą sprawą jest zarządzanie,
które dotyczy prowadzenia dokumentacji
projektu, aż po fakturowanie i odzyskiwanie
należności. Po trzecie mówimy o komunikacji,
zarówno z klientami, partnerami biznesowymi,
jak i w ujęciu dzielenia się wiedzą wewnątrz
firmy. I po czwarte, kwestie techniczne, nie
tylko w odniesieniu do jakości rozwiązań
technicznych, ale także przestrzegania terminów oraz redukowania roszczeń, płynących
z realizacji projektu.
Philipp Dalheimer: Należy także wspomnieć,
że przez słowo „jakość” rozumiemy nie tylko
„jakość wykonania”. Jakość to coś, co istnieje
w całym cyklu życia projektu lub w codziennej
pracy, w zadaniach, które wykonujemy od a do
z. Oznacza to pracę zgodną z wyznaczonymi
celami i standardami, w najbardziej profesjonalny i wydajny sposób.
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Czy w ciągu nadchodzących dekad nastąpi
międzynarodowa „harmonizacja” jakości
w KAEFER?
Peter Hoedemaker: Myślę, że „harmonizacja”
to właściwe słowo, o ile będzie w niej miejsce
na pewne różnice. Będzie to proces, który
zbliży do siebie poziomy jakości, ale najprawdopodobniej ich nie wyrówna.
Steen E. Hansen: To prawda, chociażby z uwagi
na to, że jakość w sensie technicznym będzie
uzależniona od specyfikacji w danym kraju.
Naszym celem zawsze jest spełnianie oczekiwań
klientów i jeżeli będzie to wypływało z dbałości
o wysoki poziom jakościowy, to w każdym kraju
będziemy czerpać korzyści ze wspólnie zbudowanej reputacji w tym zakresie.
Czy jakość zawsze musi kosztować?
Steen E. Hansen: Jakość zawsze niesie ze
sobą wydatki związane z tworzeniem systemów i procedur. Tym niemniej, patrząc
przyszłościowo, wysoka jakość będzie źródłem
dochodów. Jeżeli dana organizacja pracuje
w oparciu o wysokie standardy jakości, to
pozwala jej to zaoszczędzić na niepotrzebnych kosztach, a przede wszystkim buduje ona
swoją renomę w oczach klientów.
Philipp Dalheimer: Nie chodzi nam tutaj
o jakość w sensie technicznym. Przekazywanie
tych samych celów, ale w bardziej zorganizowany sposób, ukierunkowany na jakość,
nic nie kosztuje.
Peter Hoedemaker: To znaczy, poprawa jakości
poprzez usprawnienie komunikacji, systemy
czy oprogramowanie jest w pewnym sensie
inwestycją, ale z punktu widzenia finansowego,
ona się zwraca z nawiązką. Weźmy na przykład
kwestię przewagi konkurencyjnej. Zwrot
z inwestycji będzie dobrze widzialny, jako
że zyski będą większe, niż w przypadku
zaniechania działań mających na celu poprawę
jakości.
Proszę powiedzieć, dlaczego tak wiele osób
mówi o „Stylu KAEFER” i co się za tym
pojęciem kryje?
Peter Hoedemaker: „Styl KAEFER” dopełnia
wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy. Określa
on systemy i standardy, które ostatecznie mają
prowadzić do poprawy jakości. Odnosi się on
również do zmiany w KAEFER – od zbioru firm
do jednego, dużego przedsiębiorstwa.
Philipp Dalheimer: Do tej pory byliśmy firmą
działającą lokalnie, ale o globalnym myśleniu.
Grupę łączyła nazwa i wspieranie tych
samych wartości. Chcemy pójść o krok dalej
z działaniami na arenie międzynarodowej
i dodać więcej wspólnych procesów i wytycznych.
Steen E. Hansen: Jesteśmy również w his-

torycznym momencie rozwoju. Grupa
KAEFER rozwinęła się znacząco w połowie lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Proces
ten trwał do momentu obecnego kryzysu finansowego. W tym czasie rozpoczęliśmy szereg
nowych działań i stało się jasne, że niektóre

Budowa statków i Offshore na możliwościach
rynku. Przykładem mogą być turbiny wiatrowe,
które wymagają podobnych umiejętności i na
których są ci sami klienci, jacy byli w dwóch
oddzielnie istniejących branżach.

firmy muszą mieć moment na złapanie oddechu
w procesie rozwoju i rozbudowy. Tym niemniej
oznacza to, że nie było wystarczająco dużo
szans na skoncetrowanie się na procesach
i systemach. KAEFER znalazł się obecnie na
etapie konsolidacji i utworzenia właściwych
struktur, na bazie których będziemy mogli
pójść do przodu.
Peter Hoedemaker: Musimy jak najlepiej
skorzystać z szans na skoordynowanie działań.
Naszym zdaniem nadszedł właściwy moment
na to, abyśmy się uczyli od siebie nawzajem i przyjrzeli najlepszym rozwiązaniom.
Do tej pory inicjatywy te płynęły z centrali, ale
w chwili gdy pracuje się w ponad 50 krajach,
trudno jest wykorzystać szanse na koordynację w każdym z nich. W celu skorzystania ze zjawiska synergii na całym świecie,
więcej uprawnień zostanie przekazanych do
Regionów, tworząc Zarządy Regionalne.

W jaki sposób takie działy jak IT czy Zakupy
zaadoptują się do nowej struktury?
Steen E. Hansen: Zawsze szukamy sposobów
na zoptymalizowanie wszystkich dziedzin
naszej działalności. Jednym ze sposobów
jest inwestowanie w jakość, a innym posiadanie wspólnego systemu IT. Przyjrzyjmy
się chociażby systemom operacyjnym, które
wspierają biznes: możemy sporo zaoszczędzić, koordynując takie zadania, jeżeli nie
będziemy musieli instalować tych programów
od zera w każdym kraju. Z drugiej strony,
chcemy rozwijać umiejętności i doświadczenie
wewnątrz Grupy. Tego rodzaju synergia jest
istotna. Jeżeli natomiast chodzi o proces
zakupu, to zdecentralizowany system do pewnego stopnia jest wystarczający, ale z pewnością czasem lepiej spojrzeć na tę kwestię
szerzej, aby czerpać z koordynacji działań.
Na przykład, jeżeli połączy się zamówienia,
można otrzymać lepsze warunki od dostawców.
Chodzi tu nie tylko o cenę, ale też warunki
płatności, lepsze warunki dostawy.
Peter Hoedemaker: Zarówno dział zakupów,
jak i IT przechodzą teraz proces globalizacji.
W przeszłości ich działania były głównie zdecentralizowane, ale teraz stworzone zostały
nowe systemy, tak aby obejmowały one
działania całej Grupy. Wzorem IT, wprowadzamy obecnie wiele różnych procesów i systemów
we wszystkich krajach KAEFER.

W jakim celu połączono ze sobą dział Budowy
statków i Offshore?
Peter Hoedemaker: Zawsze trudno było ze
stuprocentową pewnością stwierdzić, jaka jest
granica między branżą morską, a offshore.
Co więcej, w obydwu przypadkach były osoby
kierujące zespołami w każdej z nich. Łącząc je
ze sobą, zyskujemy na zwiększeniu ich znaczenia i dzielenia się wiedzą, co przełoży się na
lepsze wykorzystanie szans, jakie niesie rynek.
Philipp Dalheimer: Ma to szczególne znaczenie,
biorąc pod uwagę korzyści płynące z ograniczenia kosztów i łączenia różnych umiejętności.
Możemy w pełni skoncetrować siły działów

Czy jest ustalona jakaś data końcowa tych
działań, czy też jest to proces długofalowy?
Steen E. Hansen: Zdecydowanie będzie to
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proces długoterminowy, ponieważ KAFEFR
nie jest statyczną organizacją – wciąż dołączają
do nas nowe firmy, a więc działania mające na
celu standaryzację będą w toku. Nie sądzę
abyśmy kiedykolwiek dotarli do momentu,
kiedy będzie można stwierdzić, że nasza
praca już się skończyła. Zawsze przecież będą
dołączać do nas nowe firmy lub będzie potrzeba poprawy w tych, które już są w Grupie.

i małych, w sprawny i profesjonalny sposób.
Peter Hoedemaker: Na koniec dodać należy,
że pojawiliśmy się na nowych rynkach, takich
jak Algieria, Maroko czy Turkmenistan, oraz
że rozwinęliśmy nasze działania w innych krajach, jak Brazylia czy Peru. Zrealizowaliśmy
również niesamowity projekt na Dominikanie,
wykonaliśmy prace rusztowaniowe w Nowej
Kaledonii oraz zaczęliśmy działania przy
poważnym projekcie w Kuwejcie.

Jakie kamienie milowe ustanowiono na rok
2012?
Peter Hoedemaker: W roku 2012 było wiele
istotnych projektów. Skończyliśmy bardzo
ważny projekt „Pluto” w Australii. Realizowaliśmy także wiele prac serwisowych, dzięki
którym sporo się nauczyliśmy i jesteśmy pewni,
że umocniło nas to w tej dziedzinie.
Steen E. Hansen: W marcu 2012 roku
ukończono prace przy stacji badawczej Bharati
dla Indyjskiego Narodowego Centrum Badania
nad Antarktyką i Oceanami – nie licząc ostatnich szlifów wykończeniowych późną jesienią
2012. Baza została zamieszkana w czasie zimy
arktycznej. Ten projekt był niezwykle udany dla
KAEFER.
Philipp Dalheimer: Realizowaliśmy mnóstwo
wspaniałych projektów na całym świecie.
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na
świetną pracę wykonaną przez naszych pracowników przy okazji wielu projektów, dużych

Czy moglibyście Panowie opowiedzieć o zmianach w strukturach Zarządu?
Peter Hoedemaker: Uprzednio, Zarządem
Koncernu był GEC (Group Executive Commitee), który podejmował strategiczne decyzje
w Grupie. Teraz będzie to robiła trzyosobowa
Rada Dyrektorów, w której zasiądą Steen
Hansen, jako Dyrektor Finansowy (CFO),
Phillip Dalheimer, jako Dyrekor Operacyjny
(CEO) oraz ja, jako Prezes Zarządu. Dodatkowo,
każdy z naszych siedmiu Regionów będzie miał
swojego Dyrektora Regionalnego, Regionalnego Dyrektora Finansowego oraz Regionalnego
Dyrektora Operacyjnego. Zarząd Koncernu nie
będzie zaangażowany w codzienne działania.
Pozwoli to na zyskanie czasu na stworzenie
nowych i rozwój istniejących systemów, standardów i strategii. Uprawnienia będą delegowane do Zarządów Regionalnych.

Jakie nadzieje wiążecie z rokiem 2013?
Peter Hoedemaker: Na dalsze usprawnienia
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz
korzystne warunki działalności.
Steen E. Hansen: Mam nadzieję na poprawę
kryzysu zadłużenia w Europie, tak żebyśmy
mieli bardziej stabilne i przewidywalne warunki
w roku 2013.
Philipp Dalheimer: Mieliśmy tak pozytywny
przekaz od naszych kolegów, płynący z ankiety
dla pracowników, że w roku 2013 będziemy
bazować na tym, czego się dowiedzieliśmy.
Mamy nadzieję, że poprzez zmiany będziemy
mogli kontynuować działania zmierzające do
poprawy warunków pracy oraz atmosfery
w KAEFER.
Peter Hoedemaker: To prawda, tak duża liczba
odpowiedzi dowodzi, że pracownicy są bardzo
zainteresowani firmą, ich sugestie będą wzięte
pod uwagę. Możemy złożyć zapewnienie,
że wprowadzimy w życie większość z nich.
Nie możemy się też doczekać ponowienia
ankiety w 2014.
Na zakończenie chciałbym podziękować
naszym kolegom na całym świecie za ich
wysiłek podjęty w 2012 roku. Utrzymując ten
sam poziom i poświęcenie możemy razem
sprawić, że rok 2013 będzie pamiętnym Rokiem
Jakości w KAEFER.

Sprzedaż w Grupie w 2012 roku
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>> Zatrudnienie

W roku 2012 obrót wzrósł do poziomu 1,35 miliarda Euro, pomimo trudnej

Podobnie jak w przypadku obrotu, liczba pracowników wzrosła: 18,500

sytuacji gospodarczej na świecie.

pracowników współtworzyło sukcesy firmy.
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ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ
SOLIDNE DZIEDZICTWO Rozwój w oparciu o solidne fundamenty stworzone przez Norberta Schmelzle

J

est wiele powodów, dla których nastąpił tak
imponujący rozwój firmy KAEFER w ciągu
dwóch ostatnich dekad: od uwarunkowań
geopolitycznych po podejmowanie właściwych
decyzji we właściwym czasie. Tym niemniej,
firma zawdzięcza bardzo dużo wizjonerskiemu
spojrzeniu i talentowi Norberta Schmelzle.
Pan Schmelzle, który opuści Radę
Nadzorczą w połowie 2013 roku, dołączył do
firmy w 1995 roku, w okresie po upadku muru
berlińskiego, kiedy proces globalizacji zaczął
wpływać na gospodarkę światową. Był to punkt
zwrotny w rozwoju firmy. W tamtym czasie firma
była prowadzona od 50 lat przez rodzinę Koch.
Z pomocą swoich synów, Pani Annelotte Koch
rozwinęła biznes rodzinny do rozmiarów
międzynarodowego przedsiębiorstwa. W tych
latach podjęto wiele dalekowzrocznych decyzji,
w celu podtrzymania głównego celu, jakim był
długofalowy sukces firmy.
W roku 1995 rodzina podjęła decyzję
o wycofaniu się z prowadzenia firmy, by umożliwić jej dalszy rozwoj i wykorzystanie przyszłych
szans, a tym samym oddzielono zarządzanie od
kapitału. Od tego czasu członkowie rodziny

stali się udziałowcami firmy i członkami rady
nadzorczej.
Norbert Schmelzle zrestrukturyzował
firmę, wprowadzając na pokład obecnego
Prezesa Petera Hoedemakera, jako swojego
wspólnika w 1997 roku. W tamtym czasie firma
była obecna w 14 krajach, ale to wizja prawdziwej globalnej ekspansji Schmelzle i Hoedemakera wyprowadziły KAEFER na pozycję lidera
rynku. W 2009 roku Schmelzle został Prezesem
Rady Nadzorczej, a Peter Hoedemaker zastąpił
go na stanowisku Prezesa Zarządu, prowadząc
firmę do kolejnych sukcesów na arenie
międzynarodowej.
Odejście Pana Schmelzle z sześcioosobowej
rady w roku 2013 jest połączone z innymi zmianami, wartymi odnotowania. W 2011 roku AnneDoreen Schmidt poszła w ślady swojego ojca
i została wybrana do rady nadzorczej, stając się
tym samym pierwszą kobietą w tym gronie.
Pani Schmidt pojawiła się w firmie w charakterze reprezentantki właścicieli, dołączając do
Antona Kocha i Christophera Brandta. Dodatkowo, rolę Pana Schmelzle przejmie Peter
Edelmann. Drugim nowym członkiem rady

będzie Dr Hans Christoph Atzpodien, który
zastępuje Clausa-Petera Bella, który przechodzi
na emeryturę. Nowe osoby pojawią się w radzie
w lipcu 2013 roku, pozostaje w niej Alexander
Von Witzleben.
Mając na uwadze powyższe zmiany, firma
jest na dobrej drodze, by poradzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. W czasach turbulencji
gospodarczych warto pamiętać, że podstawą
sukcesów KAEFER były działania Norberta
Schmelzle i jego zespołu.

Norbert Schmelzle

IMM 2012
© photo Caroline Moureaux

Wydarzenie: Międzynarodowa Konferencja
Zarządów Grupy KAEFER
Gdzie: Evian, Francja
Kiedy: Czerwiec 2012
Zwycięzcy Nagród IMM 2012:
KAEFER Termoizola UAB,
Litwa
Najlepszy Wynik 2011
KAEFER Thermal Contracting
Services (Pty) Ltd.,
RPA
Największy Rozwój 2011
KAEFER Integrated Services Pty Ltd.,
Australia
Najlepsze Wyniki 2011
Corporate Competence Center,
Niemcy
Wybitne Osiągnięcia 2011

Uczestnicy IMM w roku 2012, Evian, Francja
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Wzmocnienie struktury Zarządu KAEFER
ZARZĄD Rozwój KAEFER w ciągu dwóch
ostatnich dziesięcioleci wprowadził firmę na
nowe rynki. W celu usprawnienia reagowania
i adaptowania się do lokalnych wymogów
zawsze kładziono nacisk, aby mieszkańcy
danego kraju znajdowali się w strukturach
każdej z firm, dzieląc się swoją fachową wiedzą
i doświadczeniem.
Ten kierunek znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii firmy, której głównym celem
jest „utrzymanie zdrowej równowagi pomiędzy
podejmowaniem decyzji na szczeblu centralnym, regionalnym oraz lokalnym.” KAEFER
wciela te słowa w życie, poprzez wprowadzenie zmian w strukturze zarządzania z dniem
1 stycznia 2013 roku.

Najwyższym organem wykonawczym firmy
jest Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą
Prezes Peter Hoedemaker, Dyrektor Finansowy
Steen E. Hansen oraz Dyrektor Operacyjny
Philipp Dalheimer. Będzie ona koncentrować się
na rozwoju strategicznym oraz wprowadzaniu
standardów i systemów. Wzmocniono uprawnienia osób zarządzających Regionami.
Zwiększenie zakresu odpowiedzialności
Regionów zostało wsparte powołaniem Dyrektorów Regionalnych, działających w ramach
Zarządów Regionalnych. W ich skład wchodzą:
Dyrektor Regionalny, Regionalny Dyrektor
Finansowy oraz Regionalny Dyrektor Operacyjny.

Struktura ta tworzy Zarząd Grupy (GMC Group Management Committee), składający się
z Zarządu Koncernu oraz Dyrektorów Regionalnych. Pozwala to na wzmocnienie rdzenia
firmy, jednocześnie zostawiając margines na
działania i elastyczne podejście w każdym
z Regionów.

Rada Dyrektorów (Zarząd Koncernu)
S. E. Hansen (CFO) - P. Hoedemaker (Prezes) - P. Dalheimer (COO)

Zarządy
Regionalne

APAC
Azja,
Rejon Pacyfiku,
Chiny

MED & SAM
Basen Morza
Śródziemnego
Ameryka
Południowa

Obowiązuje od 01.01.2013

M&OFS, NA & SA
EEU
CEU
Budowa Statków Europa Wschodnia Europa Centralna
i Offshore
Szwecja
Wielka Brytania
Caspian
Ameryka Północna
Afryka Południowa

ME & IN
Bliski Wschód
Indie

CON
Budownictwo

Zarząd Grupy
(GMC - Group
Managment Committee)
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© photo ACCIONA Energía S.A., Spain

Program desertec

DESERTEC:
Produkcja energii elektrycznej
za pośrednictwem energii
cieplnej słońca, farm wiatrowych
i systemów fotowoltaicznych
usytuowanych na pustyni.

NAUKA PŁYNĄCA Z OSTATNICH TRZECH LAT Przez trzy ostatnie lata KAEFER oraz Dii (Przemysłowa Inicjatywa
Desertec) pracowali wspólnie nad rozwojem energii odnawialnej. Andreas Poppinghaus, Dyrektor Korporacyjnego
Centrum Kompetencji, opowiada o udanej współpracy z Dii i nowym spojrzeniu KAEFER na rozwój technologii.

Co stoi za nowym podejściem, za nie tak bliską już współpracą z Dii?
Podczas udanych trzech lat współpracy, mogliśmy dokładnie przyjrzeć
się czynnikom wpływającym na technologie i rynki. Przekonaliśmy się
również, że kluczowy w tej branży jest czas na jej upowszechnienie
oraz że tego czasu sporo musi jeszcze upłynąć. Obecnie energia może
być czerpana z baterii słonecznych wyłącznie za pośrednictwem
urządzeń wspomagających, co nie pomaga w tworzeniu samowystarczalnego rynku czy przemysłu. Podsumowując, koszt energii uzyskiwanej ze słońca musi się obniżyć i powinno to nastąpić jak najprędzej.
Czy są jakieś ramy czasowe dla rozwiązań technologicznych w tej
dziedzinie?
Istnieje spory nacisk z zewnątrz jeżeli chodzi o czas, bo te technologie
są potrzebne na wczoraj, ale musimy mieć najpierw rozwiązania
technologiczne, tworzące samowystarczalne rynki, a tych brakuje.
Są również spore naciski wynikające z samego rozwoju. W chwili
obecnej prowadzone są badania, pojawiają się problemy, które należy
rozwiązać, a do tego potrzebna jest współpraca z zewnętrznymi
dostawcami. Tworzy się prototypy, na które potrzebne są pieniądze.
Składa się podania o patenty, a te wymagają weryfikacji. Wszystkie te
czynniki mają wpływ na tempo rozwoju.

Na jakich kierunkach rozwoju się Państwo koncentrujecie?
Po pierwsze, na kwestii przechowywania energii, co jest poważną
sprawą. Energia wiatrowa lub słoneczna generuje problemy z jej
magazynowaniem. Znalezienie sposobu na przechowywanie energii
wszystko by ułatwiło i zwiększyłoby efektywność ekonomiczną
istniejących zakładów. Po drugie, staramy się obniżyć koszty produkcji
energii słonecznej. Na przykład, dyskutujemy nad zastąpieniem
fotowoltaiki skoncentrowaną energią solarną. W tej chwili bazuje ona
na cyklach parowych i staramy się zredukować koszty tej technologii
i jej zastosowania.
Czy będziecie nadal współpracować z Dii?
Z pewnością, nie odwracamy się plecami. Dii miała spore osiągnięcia
na przestrzeni trzech ostatnich lat, w zakresie przekonywania
rządów i ludności co do tego, w jakim kierunku powinna pójść
produkcja energii. Tym niemniej, na chwilę obecną możliwości techniczne uniemożliwiają samowystarczalność w sensie handlowym.
Mając w ręku dostępne zasoby - takie jak finanse, czas oraz pracowników - chcemy się skoncentrowac na konkretnych technologiach.
A jeżeli uda nam się znaleźć odpowiednie rozwiązania, będzie to
najlepsza rzecz, jaką możemy dać DESERTEC.

10
KAEFER

W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI
NOWE NARZĘDZIE DO ZAMÓWIEŃ ELEKTRONICZNYCH Nowy program, bazujący na sieci internetowej, umożliwia lepszą komunikację
i dostęp do informacji - zarówno w formie strony internetowej, poprzez odpowiednią aplikację na urządzenia przenośne czy w biurze

„D

zięki programowi „Doskonałość Zakupowa”, chcemy osiągnąć cel, jakim jest
zmiana Działu Zakupów w KAEFER z reaktywnego biura w instytucję, która w pozytywny
i proaktywny sposób wpływa na rozwój firmy.”
To nie tylko słowa, ale również cel, jaki
stawia sobie Andreas Kamradt, Dyrektor Korporacyjnego Działu Zakupów w KAEFER. Przyznaje, że realizacja tych założeń nie będzie łatwa,
jako że wiąże się z nią całkowita zmiana strategii zakupów w całej firmie. „KAEFER jest bardzo
zdecentralizowany: każda firma i każdy kraj
wydają się dbać wyłącznie o swoje interesy.
Powstrzymując tę tendencję, chcemy stworzyć
wspólny system, dzięki któremu zyskać może
każda z firm, cały koncern, jak i nasi klienci.”
Na program składa się kilka różnych
rozwiązań, od organizacji po technologie.
Jednym z głównych założeń jest wprowadzenie
profesjonalnego zarządzania kategoriami.
„W przyszłości kluczowymi kategoriami, na
przykład produktami z metalu w ujęciu globalnym, zajmować się będzie jedna osoba odpowiedzialna za rozwój całej strategii zakupów,
wliczając w to kwestię kontraktów, kontaktu
z głównymi dostawcami, itp. Rozwiązanie to
będziemy wprowadzać krok po kroku”, wyjaśnia
Kamradt, po przeprowadzeniu dwóch udanych
programów pilotażowych. W tej chwili szansa,
aby dział zakupów w znaczący sposób przyczynił się do sukcesów firmy jest ograniczona,
jak twierdzi. Poprzez szkolenia oraz skompletowanie odpowiedniego zespołu kupców,
sytuacja ta ma ulec zmianie.

Łatwiejsza komunikacja oraz
dostęp do informacji to kluczowe
kwestie dla sukcesu programu
dla działu zakupów.
Jednym z pierwszych regionów, w których
wprowadzono program była Ameryka Południowa. Funkcjonujące od lipca Stowarzyszenie
Łańcucha Dostaw Ameryki Łacińskiej pozwoli
na bardziej intensywną interakcję pomiędzy
krajami tego regionu. „Zarówno wyzwania,
jak i szanse są takie same dla wszystkich”
twierdzi Pedro Vazquez, Dyrektor na Amerykę

Program pozwala na szybki
dostęp do centralnej bazy
danych on-line poprzez
aplikację na urządzenia
mobilne lub biurowe.

Południową. Dyrektorzy zakupów z Chile,
Brazylii, Peru oraz Meksyku zorganizowali już
spotkanie w sierpniu tego roku w stolicy Peru,
Limie. „Mając zaledwie kilka kategorii, które
stanowią 80% zakupów w Ameryce Południowej,
widzimy potencjał do czerpania zysków tytułem
uzyskania lepszych cen” mówi Vazquez.
Sprawniejsza komunikacja i dostęp do
informacji to kluczowe kwestie dla programu
usprawnienia działów zakupów. Jednym
z najważniejszych elementów umożliwiających
te usprawnienia będzie narzędzie o nazwie
eProcurement. Ten program, bazujący na sieci
Web, dostarczony przez specjalistów z POOL4TOOL, pozwoli wszystkim zainteresowanym
pracownikom KAEFER na uzyskanie dostępu do
centralnej bazy danych, niezależnie skąd
pochodzą, bez względu na to, czy korzystają
z aplikacji na urządzeniu przenośnym, czy są
w biurze. „Docelowo, narzędzie eProcurement
usprawni cały łańcuch dostaw,” uważa Kamradt.
Będą w nim wszystkie materiały potrzebne
w KAEFER, od wełny mineralnej po ciężki sprzęt
wykorzystywany na budowie.
Urządzenie to zostało wykorzystane przez
KAEFER ENERGY w Norwegii, Korporacyjne
Centrum Kompetencji oraz w Korporacyjny
Dział Zakupów w 2012 roku. W ciągu dwóch
najbliższych lat będzie on stosowany w kolejnych krajach i będzie dostosowany do lokalnych
potrzeb. Na czym polegają jego zalety? System
pozwala użytkownikom na ocenianie i zbieranie
informacji o dostawcach, sprawdzając czy dane
w nim zawarte są zawsze aktualne. „Połączenie
systemu łatwego w użyciu z uaktualnioną
strategią zakupów pozwoli na usprawnienie

komunikacji”dodaje kierownik projektu eProcurement. „Jest to globalne narzędzie, przydatne zarówno lokalnym firmom, jak i całemu
koncernowi. Spodziewamy się uzyskania
lepszych cen oraz usprawnienia naszych procedur.” Zyskają na tym także dostawcy, dzięki
lepszej przejrzystości działań KAEFER, otrzymując szansę na zwiększenie zamówień.
Różnorodność kultur i różnice w dojrzałości działów zakupów w całej firmie KAEFER
sprawią, że wprowadzenie zarówno tego
narzędzia, jak i całego programu zakupów
będzie nie lada wyzwaniem, mówi Kamradt.
„Niemniej jednak, nie myślimy tylko o dniu
dzisiejszym, ale także o jutrze i dalszej przyszłości” mówi. „Naszym celem jest większenie siły
zakupów KAEFER.”

Spotkanie Zarządu Regionu Ameryki Łacińskiej 2012
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Rolą EiiF, utworzonej w 2009 roku, jest promowanie
korzyści płynących z izolacji

Wraz z jedenastoma czołowymi
firmami, KAEFER szczyci się
tytułem jednego z założycieli
Europejskiej Fundacji Izolacji
Przemysłowych (EiiF).
EiiF, utworzona w 2009 roku,
jest głosem przedstawicieli
przemysłu, edukujących w jaki
sposób wysokiej jakości izolacja
wpływa na ograniczenie emisji
oraz zużycia energii, pozwalając
na zyski w ujęciu ekonomicznym
i środowiskowym.

Fakty mówią za siebie
IZOLACJE: WIĘCEJ PIENIĘDZY I MIEJSC PRACY Naukowy Ecofys, „a można w ten sposób
Fakty mówią za siebie: energia, jaką można zaoszczędzić około dwie trzecie konsumpcji
łącznie zaoszczędzić w skali roku, jest energii i emisji spalin.”
równa zapotrzebowaniu na energię przez
Zatem, co kryje się za tym kapitałem
10 milionów gospodarstw domowych. w postaci oszczędności energii? Czy można
Do tego, umożliwiłoby to zredukowanie zrobić coś, czego w tej chwili się nie robi?
emisji CO2, jaką produkuje 18 milionów Badanie pokazuje, że około 10% urządzeń
samochodów.
nie jest właściwie
Takie
wnioski
Energia, jaką można łącznie zaizolowanych.
wypływają z badaCzęść z tych
zaoszczędzić w skali roku
nia
przeprowadzonurządzeń w ogóle
ego przez Europejską
jest zaizolojest równa zapotrzebowaniu nie
Fundację
Izolacji
wana, pozostałe
na energię przez 10 milionów są zaizolowane
Przemysłowych
(EiiF)
oraz grupy konsultw najmniejszym
gospodarstw domowych.
antów
ds.
energii
możliwym zakreodnawialnej
ECOFYs.
sie. Oznacza to,
Ten raport, zatytułowany „Ochrona klimatu że wraz ze wzrostem cen paliw różnica
z natychmiastowym zwrotem z inwestycji” między stratą energii i kosztem jej wyprodupodaje, że poprzez zastosowanie racjona- kowania się zwiększa: straty energii mogą
lnie dobranej izolacji przemysłowej, euro- pozostać na podobnym poziomie, ale koszty
pejski przemysł mógłby znacznie zwiększyć zakupu paliwa są coraz wyższe.
wydajność energetyczną, poprzez ograNa szczęście jest jedno rozwiązanie,
niczenie zużycia paliwa o 620 Petadżuli (PJ) poprawiające rentowność. Raport mówi,
(~ 172,360 GWh) oraz ograniczyć emisję że jednorazowa inwestycja w izolacje
szkodliwych substancji o około 49 milionów w samym tyko przemyśle o wartości około
ton CO2.
900 milionów Euro mogłaby przynieść
Mówiąc wprost, owe potencjalne branży w Unii Europejskiej zyski rzędu
oszczę-dności energii pokazują znaczące 3,5 miliarda Euro rocznie. Co więcej,
straty zysków, czego nie można zignorować, w dobie spadku zatrudnienia w UE, taka
szczególnie w czasach kryzysu. „Wystarczy inwestycja pozwoliłaby na stworzenie
tylko trochę zatroszczyć się o prace ser- dodatkowych 4 000 miejsc pracy. Czy takie
wisowe” wyjaśnia Kornelis Blok, Dyrektor fakty można ignorować?

Nowe podejście do integracji
zapoczątkowane przez
INSCAN KAEFER
PROJEKT PMI Zintegrowanie nowej firmy
z rodziną KAEFER może być nie lada wyzwaniem. Wprowadzenie nowego procesu, „Procedura działań po fuzji (PMI)”, zostało przygotowane przez CBD w celu przeprowadzenia
zorganizowanej i płynnej integracji firmy,
która ma dołączyć do KAEFER. Procedura PMI
to sekwencja działań, na tyle elastyczna, aby
dopasować ją do każdej sytuacji, która ma
odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby
integracja nowej firmy przebiegała płynnie.
Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, eksperci
z KAEFER są zaangażowani w projekt od
początku, na płaszczyźnie finansowej, operacyjnej, komunikacyjnej, czy BHP. Pilotażowy
projekt został zrealizowany na potrzeby nowej
procedury PMI, przy okazji pozyskania nowej
firmy o nazwie INSCAN KAEFER, mającej
siedzibę w centralnej części Kanady.
Kierownik projektu PMI z KAEFER jest zadowolony z działań po fuzji. „Wprowadziliśmy nowe
procedury, upewniamy się, że wszyscy dzielą się
wiedzą, oraz że właściwe osoby ze sobą
współpracują” mówi.
A czy wprowadzenie procedur PMI było sukcesem? Arnaud Lejemble (CEO KAEFER Kanada)
oraz Tom Kelly (Prezes INSCAN KAEFER)
zwracają uwagę, że procedury PMI dały dobre
rezultaty, usprawniły koordynację, pomogły
w integracji firmy w krótkim czasie i sprawiły,
że INSCAN KAEFER stał się członkiem rodziny
KAEFER.

KAEFER C&D: obecny!
100% KAEFER C&D To historia prawdziwego
sukcesu. Od początku współpracy, która zaczęła
się ponad pięć lat temu, KAEFER C&D potroił
swoje obroty oraz znacząco zwiększył zyski.
W 2007 roku KAEFER zakupił 51% udziałów
w brytyjskiej firmie C&D i widząc jak świetnie
obydwie firmy ze sobą współpracują i się
uzupełniają, zdecydowano o zakupie całej firmy.
Zarząd C&D był do tego stopnia przekonany
o słuszności takiego ruchu, że w październiku
2011 roku zmieniono nazwę na KAEFER C&D.
Kontrakt mówiący o pełnym przejęciu podpisano 29 czerwca 2012 roku.
Specjalne podziękowania pod adresem
Alana Greena i pozostałych osób zarządzających
KAEFER C&D wygłosił Bernd Ellmer, dyrektor
CBD: „za fantastyczną pracę, jaką wykonali
w ciągu ostatnich pięciu lat.”
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PAMIĘTAJ O JAKOŚCI
LATA JAKOŚCI 2013/2014 Bazując na sukcesach Roku Zdrowia i Bezpieczeństwa 2012, w latach 2013-2014 nacisk w firmie KAEFER
kładziony będzie na kwestię jakości. W czasach zawirowań ekonomicznych na całym świecie, inwestycja w jakość jest oznaką siły.
Pokazuje ona także sposób, w jaki KAEFER chce utrzymać swoją pozycję na rynku dzisiaj jak i w przyszłości.

Jakość w KAEFER składa się
z czterech elementów:
Planowanie Jakości: Oznacza realizowanie projektu z uwzględnieniem planowanych zysków i zakłada procedury
kalkulacji i planowania działań.
Zarządzanie Jakością: Oznacza profesjonalne podejście, stosowanie odpowiednich procedur, raportowanie,
kontrolę i archiwizację.
Komunikowanie Jakości: Oznacza utrzymywanie odpowiednich relacji z klientami, jak również zbieranie wiedzy
i dzielenie się nią.
Technical Quality: Oznacza realizowanie
projektów zgodnie ze specyfikacją
techniczną klienta, przy jednoczesnym
informowaniu go o błędach w dokumentacji i rozwiązywaniu problemów.

W

prowadzenie w życie tak przyszłościowej
inwestycji o strategicznym znaczeniu
sprawia, że zachodzi konieczność wytłumaczenia
czym jest „jakość” w KAEFER. Nikt nie zrobi
tego lepiej niż Marin Schouten, Dyrektor Korporacyjnego Działu Jakości, który określił
przesłanie dotyczące jakości w firmie, począwszy
od roku 2013. Zacząć należy od stwierdzenia,
że „Na jakość trzeba zwracać uwagę na każdym
etapie realizacji projektu. Oznacza to utrzymywanie wysokich standardów jakości w fazie
kalkulacji i ofertowania, planowania, realizacji
prac oraz dzielenie się wiedzą” zamiast ograniczania kwestii jakości do poprawnego wykonania pracy na budowie.
Wygląda to na łatwe zadanie, ale zdaniem
Schoutena „powinniśmy rozmawiać o definicji
jakości w KAEFER w znaczeniu planowania,
zarządzania, komunikacji i technologii”. Innymi
słowy, proces jakości w KAEFER zaczyna się
w chwili pierwszej zmianki o planowanym projekcie, przez proces tworzenia zwycięskiej

oferty po wypełnienie założeń kontraktu,
pamiętając o wyciąganiu wniosków z realizacji
prac. Jakość zajmowała należne jej miejsce
w KAEFER od dziesięcioleci i leży u podstaw
naszych relacji z klientami. Z tego powodu,
decyzja o skupieniu się na jakości w latach 2013
i 2014, była dobrze przemyślana i zaplanowana
w najdrobniejszych szczegółach. Nie należy jej
ograniczać wyłącznie do misji KAEFER, która
mówi, że „chcemy dostarczać najbardziej
profesjonalne, kompletne rozwiązania izolacyjne na całym świecie”. Zawiera się ona również
w jednym z naszych głównych założeń: Jakość
naszej pracy tworzy podstawy zarówno naszych
długofalowych relacji z klientami, jak i efektywności ekonomicznej. Skupiając się na
jakości, tworzymy motywujące i innowacyjne
warunki pracy. Łączy się z tym nierozerwalnie
zwiększanie zysków całej firmy.
Należy jednak zadać pytanie, jak będą
wyglądały lata 2013/2014 poświęcone jakości?
W jaki sposób pracownicy zaangażują się
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w działania zmierzające na poprawę jakości?
Zdaniem Schoutena uwaga będzie skupiona na
czterech kwestiach. Jedną z nich będzie
„nastawienie i odpowiednia postawa”, które
mają umocnić pojęcie jakości w codziennej
pracy KAEFER. „Aby każdy pracownik mógł
szczycić się swoją pracą” podsumowuje
Schouten.
Drugą kwestią będą „szkolenia i rekrutacja”, co w oczywisty sposób może przełożyć
się na poprawę jakości w KAEFER, stając się
w równym stopniu ważne dla kadry
zarządzającej, jak i pracowników pracujących
na pierwszym froncie.
Po trzecie „organizacja i procedury”
skieruje światła reflektorów na pracę w KAEFER.
Nie można osiągać świetnych wyników bez
prawidłowo stworzonych procedur. Zdaniem
Schoutena, jest to kluczowa sprawa na każdym
szczeblu. „Musimy zwiększyć świadomość
wśród pracowników, że jakość to nie tylko
robota papierkowa, którą trzeba wykonać,
aby otrzymać certyfikat ISO, ale działanie zgodnie z procedurami na każdej płaszczyźnie
organizacji.”
I na koniec nie wolno zapomnieć o „informacji zwrotnej i wnioskach.” „Możemy zakładać,
że wykonaliśmy pracę zgodnie ze standardami
jakości, ale nie pytając klienta o zdanie, nie
możemy być tego pewni. Pewność możemy
zdobyć wyłącznie otrzymując informację
zwrotną i wyciągając z niej wnioski. Dzięki temu
możemy stawać się lepszymi, a co za tym idzie
zoptymalizować nasze osiągnięcia.
Jasnym jest, że w celu zaangażowania
ponad 18 000 pracowników KAEFER w tę
inicjatywę należy ich o tym odpowiednio
poinformować. Informacja jest bez dwóch
zdań kluczowa. Z tego powodu lata poświęcone
jakości będą obfitowały w kampanię informacyjną, programy szkoleniowe na każdym
szczeblu przedsiębiorstwa oraz przekazywanie
informacji o roli jakości w życiu każdego z pracowników, jak i całej firmy. Te lata poświęcone
jakości, w przeciwieństwie do jednorazowych
działań naprawczych pokażą, że inwestycja
w jakość, to inwestycja w długofalowe relacje,
zarówno z pracownikami KAEFER, jak i klientami i dostawcami.

Restrukturyzacja drogą do sukcesu
WZROST W AUSTRALII KAEFER zawdzięcza
swój niebywały sukces w Australii licznym
kontraktom w branży gazu ziemnego i gazu
skroplonego w regionie Azja - Pacyfik. Władze
firmy zdecydowały się na wiele zmian w strukturze, które mają pomóc w wykorzystaniu
bieżącego sukcesu i prowadzić w kierunku
„większej kontroli nad naszymi działaniami.”
W praktyce oznacza to zmiany w strukturze Regionu Oceanii i podział na dwa współpracujące ze sobą podmioty. W skład APAC

Południe, pod wodzą Dyrektora Regionalnego
Justina Coopera, wchodzą obecnie Australia,
Nowa Zelandia, Nowa Kaledonia oraz Papua
Nowa Gwinea. Z kolei APAC Północ tworzą:
Indonezja, Singapur, Malezja, Wietnam i Tajlandia.
Obydwa mniejsze regiony mają własną
strukturę finansową i operacyjną, zgodnie
z wprowadzaną obecnie strategią KAEFER na
całym świecie.

Klienci potwierdzają
jakość KAEFER
POCHWAŁA ZE STRONY CONOCOPHILLIPS
Każdego roku pracownicy KAEFER na całym
świecie utrzymują wysoki standard, skupiając
się w szczególności na najwyższym poziomie
jakości. W KAEFER jakość jest kwestią
obowiązkową, ale stanowi również dodatkowy
bonus, który dostrzegają nasi klienci.
Pracownicy KAEFER z Australii szczycą się
listem otrzymanym od ConocoPhillips, w którym podkreślono wybitną jakość prac podczas
przestoju na terenie Zakładu LNG Darwin
w 2012 roku.
Na „szczególną uwagę” zasługiwały
„wybitna jakość prac”. „Skrupulatność, którą
wykazała się firma KAEFER, była jednym z głównych czynników, który pomógł w realizacji
wszystkich najważniejszych zakresów prac,
co pozwoliło na terminowe zakończenie remontu podczas 40-dniowego przestoju.”
List zakończono podziękowaniami pod
adresem KAEFER za wykonane zadanie
i „nadzieją na ponowienie współpracy w przyszłości”, co jest jasnym wskazaniem, że jakość
KAEFER już się odpłaca.

WIADOMOŚCI
W SKRÓCIE
Nagroda roku dla nowego
partnera biznesowego
MERCK WIE NAJLEPIEJ „Najlepszy partner
biznesowy Merck” to prestiżowa nagroda,
którą otrzymał KAEFER Industrie GmbH
(Niemcy) za nieprzeciętną jakość swojej
pracy.
Merck to jedna z czołowych firm
z branży farmaceutyczno-chemicznej.
Nagrodę przekazano podczas uroczystego
śniadania.
Jest ona przyznawana na podstawie programu punktowego, w którym nagradzane
jest podejście do bezpieczeństwa
i przestrzeganie zapisów kontraktu.
KAEFER został wyróżniony w kategorii „Nowy partner biznesowy 2011”,
przy okazji podpisania pięcioletniego kontraktu na prace izolacyjne w zakładach
produkcyjnych w Darmstadt i Gernsheim.
Mamy nadzieję, że tak wysoka jakość
pracy będzie utrzymana do końca projektu
w 2016 roku.
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OCENA ROKU ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA 2012
RAPORT O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE Wszyscy w KAEFER, na czele z Phillipą Recchia,
świeżo mianowaną Panią Dyrektor Korporacyjnego Działu BHP, pokładali spore nadzieje
w kampanii na rzecz Zdrowia i Bezpieczeństwa, która ruszyła na początku 2012 roku.
Po 12 miesiącach wytężonej pracy, Recchia i jej zespół analizują lepsze i gorsze
momenty kampanii.

W

pierwszym dniu wdrażania projektu, na
początku 2012 roku, Dyrektor Recchia
wyjaśniała: „nadrzędnym celem całej kampanii
jest zwiększenie świadomości przepisów
BHP w Grupie KAEFER i dalsze poprawianie
kwestii bezpieczeństwa w firmie.” W tym
celu grupa zarządzająca projektem BHP
stworzyła pięć tematów, które miały być promowane wśród pracowników: zarządzanie
ryzykiem, szkolenia, zdrowie, praca na
wysokości oraz transport ręczny.
Jak Pani ocenia przebieg kampanii?
„Odzew z całej firmy jest bardzo pozytywny” mówi Recchia z satysfakcją w głosie.
Stało się tak w głównej mierze dzięki różnym
narzędziom komunikacji i podnoszenia świadomości, jakie zostały dostarczone firmom
z Grupy KAEFER na całym świecie. Były one
bardzo pomocne w skupieniu uwagi na randze
kampanii. Szczególnie ważnym czynnikiem była
bliska współpraca pomiędzy Korporacyjnymi
działami BHP (CHS) oraz Komunikacji (CCM).
Zespół złożony z przedstawicieli obydwu
działów przygotował i rozesłał wiele pożytecznych narzędzi, takich jak: USB z instrukcjami
opisującymi kampanię, plakaty. Miała miejsce
także międzynarodowa dystrybucja koszulek,

naklejek oraz kalendarzy. Poszczególne kraje
stworzyły dodatkowo własne narzędzia komunikacji, w celu promowania każdego z tematów,
co również przełożyło się na sukces kampanii.
Twarzą kampanii był kreskówkowy bohater

„Stwierdziliśmy już 26%
spadek godzin straconych
wskutek wypadku oraz
20% spadek wydarzeń
zagrażających zdrowiu
w całej Grupie KAEFER.”
Phillipa Recchia
Dyrektor Korporacyjnego Działu BHP

Max, który stał się ambasadorem BHP na całym
świecie. Dzięki przekazywaniu istotnych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem
z właściwym sobie poczuciem humoru, zyskał
on uznanie w każdym z krajów KAEFER.
Wydaje się zatem, że kluczem do sukcesu
było podniesienie świadomości w zakresie
przestrzegania zasad BHP. Mimo to Recchia
podkreśla, że zbyt wcześnie by określić pełen
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BEZPIECZEÑSTWO
PRZEDE
WSZYSTKIM

Szacowanie ryzyka
się opłaca

Już milion bezwypadkowych
godzin, a licznik nadal bije

Rheinpower osiąga
1.5 miliona

2,800,000

1,000,000

1,500,000

Godzin bez straty czasu wskutek wypadku
(Lost-Time Injury)

Godzin bez straty czasu wskutek wypadku
(Lost-Time Injury)

Godzin bez straty czasu wskutek wypadku
(Lost-Time Injury)

LTI NA POZIOMIE 2.8 MILIONA Co kryje się za
sekretnym osiągnięciem 2.8 miliona godzin
bez straty czasu wskutek wypadku (LTI)?
Zdaniem zespołu do spraw BHP w Belgii
i Holandii kluczowe jest szacowanie ryzyka
przed rozpoczęciem prac oraz ciągła kontrola każdego dnia. Pomiędzy sierpniem 2010,
a lipcem 2012 roku monterzy rusztowań oraz
izolacji przekroczyli liczbę 2.8 miliona godzin
LTI, a Kierownik ds. BHP podkreśla rolę, jaką
odegrała w tym sukcesie świadomość tematu
wśród pracowników. „Myślą przewodnią
powinno być, wykonanie zadania w sposób
bezpieczny dla mnie i innych osób w moim
środowisku pracy” wyjaśnia.

OSIĄGNIĘCIA BHP W ARABII SAUDYJSKIEJ
KAEFER Arabia Saudyjska udało się przekroczyć 1 milion bezpiecznie przepracowanych godzin w roku 2012, podczas realizacji zadań w ramach projektu JERP dla
koreańskiego klienta - firmy SKEC. Wynik ten
uzyskano mimo wyśrubowanych standardów
i warunków klimatycznych, mówi asystent
dyrektora w KAEFER Arabia Saudyjska.
„Praca w ekstremalnych warunkach, gdzie
trudno jest przewidzieć warunki pogodowe,
do tego na sporej wysokości, nie należy do
najłatwiejszych”. Kluczowym warunkiem do
osiągnięcia tego rezultatu było kształcenie
i szkolenie pracowników w zakresie BHP
i przekonanie ich do słuszności tej koncepcji.

BEZPIECZEŃSTWO W WESSELING Minęły już
czasy, kiedy sukces projektu zależał od marży
i terminowo wykonanej pracy. Obecnie doszło
kolejne kryterium oceny: wynik BHP. Jak
pokazuje przykład realizacji prac w zakładzie
Rheinpower w Wesseling, bezpieczeństwo to
priorytet dla KAEFER: podczas remontu
systemu odsiarczania spalin przepracowano
1.5 miliona godzin bez straty czasu wskutek
wypadku.

wachlarz pozytywnych zmian. Niemniej jednak
„stwierdziliśmy już 26% spadek godzin straconych wskutek wypadku oraz 20% spadek wydarzeń zagrażających zdrowiu w całej Grupie
KAEFER” mówi Pani Dyrektor.
Kampania pokazała także, że dokonywanie
faktycznych zmian w podejściu do zdrowia
i bezpieczeństwa wśród 18 000 pracowników
KAEFER w różnych krajach, o różnej kulturze
jest złożonym procesem. Przykładem, jak
zauważa Recchia, jest kwestia zdrowia.
„Pracownicy w każdym z regionów KAEFER
mieli osobne problemy, na których chcieli się
skupić. Z tego powodu bezcelowym było
wysyłanie ulotek o tej samej treści do każdego
z nich.” Naturalnie dobranie właściwych treści
było rzeczą subtelną i skomplikowaną.
Jednym z ciekawszych pomysłów był
konkurs rysunkowy, który w szczególności
zainteresował dzieci pracowników KAEFER.
Poproszono je o narysowanie scen, jakie
kojarzą im się z bezpieczeństwem. Była to nie
tylko dobra zabawa, ale także okazja do zapytania o bezpieczeństwo poza miejscem pracy
rodziców, na przykład w domu. Jak mówi
Recchia „zmobilizowało to rodziców do spojrzenia na bezpieczeństwo z nowej, codziennej

perspektywy.” Taki właśnie sposób myślenia
był jednym z powodów, dla których kampania
zakończyła się sukcesem.
Recchia zauważa również, że zwiększyła
się częstotliwość dyskusji na temat BHP na
wszystkich szczeblach firmy, od najwyższego do
najniższego. Pani Dyrektor chwali podejście
„Dyrektorów Regionalnych oraz Zarządu za tak
entuzjastyczne wsparcie kampanii poświęconej
Zdrowiu i Bezpieczeństwu.”
Niemniej jednak, aby Rok Zdrowia i Bezpieczeństwa przełożył się na trwały sukces w tej
dziedzinie, działania powinny być kontynuowane. „Największym wyzwaniem w roku 2013
będzie utrzymanie zainteresowania tą kwestią
w firmie” podkreśla Recchia. „Musimy również
dopilnować, aby wypracowane w 2012 roku
standardy były przestrzegane i ulepszane,
we wszystkich lokalizacjach KAEFER.”

WIADOMOŚCI
W SKRÓCIE
Bezpieczeństwo naszym
skarbem
BHP W AFRYCE POŁUDNIOWEJ Im więcej
czasu udaje się przepracować bez wypadku, tym lepiej, ale kiedy wynik ten
osiąga blisko milion godzin, to już
mówimy o nie lada wyczynie, zwłaszcza
w przypadku projektu, obejmującego
rusztowania i izolacje.
W kwietniu 2012 roku KAEFER
Thermal w RPA odnotował milion godzin
bez wypadku na elektrowniach Majuba
i Tutuka, należących do Eskomu. Zorganizowano specjalną uroczystość, na której wręczono nagrodę za ten wspaniały
rezultat. Brygady, które pracowały na
Majuba i Tutuka, szczycą się owym osiągnięciem i mają nadzieję na powtórzenie
sukcesu w 2013 roku.
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WYOBRAŹNIA DZIECI DROGĄ
DO INSPIRACJI DOROSŁYCH

Grupa A: Shalck Mohan (6)

Grupa C:

eez (10)
Faiza Haf

MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKOWY KAEFER szczyci się
innowacyjnym sposobem myślenia, ale nie zawsze musi się to odnosić
do supernowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Ktoś mógłby zatem powiedzieć, że nie ma chyba nic bardziej tradycyjnego, niż zorganizowanie konkursu na najlepszy rysunek opisujący
kwestie związane z BHP i tym samym podniesienie świadomości
w temacie zdrowia i bezpieczeństwa w całej rodzinie KAEFER.
W erze tabletów, telefonów komórkowych i przenośnych konsoli
do gier, które zaprzątają dzieciom głowy, pomysł na zorganizowanie
Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego dla dzieci pracowników
KAEFER jawi się jako powrót do przeszłości. Konkurs odbył się w lipcu
i sierpniu 2012 roku, a liczba zgłoszeń przerosła najśmielsze oczekiwania. Dzieci, podzielone na cztery grupy wiekowe, od dwóch do
szesnastu lat, dostały proste zadanie przygotowania rysunku
przedstawiającego temat: „Zdrowie waszych pracujących zawodowo
rodziców”.

n (15)

Grupa D: Namita Annie Nina

Wkrótce po ogłoszeniu konkursu dotarły do nas stosy prac od
najmłodszych z całego świata. Każde z dzieci, które wzięło w nim
udział, otrzymało w prezencie Maxa - zabawkę. Małe arcydzieła były
dobrze przemyślane i choć wybór najlepszych z nich był czystą
przyjemnością, nie należał wcale do najłatwiejszych. Niemniej jednak
udało się wykonać to karkołomne zadanie. Lista zwycięzców (którzy
otrzymali dodatkowe nagrody w postaci zestawów i narzędzi do malowania, aby mogli rozwijać swój talent) prezentuje się następująco:
I miejsce
Grupa A: Shalck Mohan (6)
Grupa B: Angel Shibu (9)
Grupa C: Faiza Hafeez (10)
Grupa D: Namita Annie Ninan (15)
II miejsce
Grupa A: Esme King (2)
Grupa B: Fanciellen R. Lopez Santiago (7)
Grupa C: Ismaaeel Shaikh Ebrahim (10)
Grupa D: Hylena Hamgas de Oliveira (14)
III miejsce
Grupa A: Coco Yang (5)
Grupa B: Soumya Pandey (7)
Grupa C: Mansi Lokhande (12)
Grupa D: Haira Shaikh Ebrahim (14)

Grupa B: Angel Shibu (9)
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Świętowanie udanego roku BHP 2012
OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BHP Niezliczona
grupa ludzi w wielu firmach KAEFER na całym
świecie przyczyniła się do wielkiego sukcesu
BHP w KAEFER w roku 2012. Na wielu projektach odnotowano rekordowe ilości godzin
bez wypadku, wiele z nich realizowano na
zaawansowanych technologicznie zakładach lub
podczas skomplikowanych remontów.
Jednym z najbardziej wymagających był
projekt Pluto LNG na odległych terenach Australii Zachodniej, około 200 kilometrów na
północny zachód od miejscowości Karratha.
W trakcie realizacji projektu odnotowano wiele
ważnych osiągnięć w zakresie BHP, łącznie
z przekroczeniem 10 milionów godzin pracy bez
wypadku (LTI). KAEFER ma w tym swój istotny
udział, dorzucając dwa miliony godzin.
Po drugiej stronie globu, KAEFER Holandia
i KAEFER Belgia udało się wypracować
2,5 miliona godzin bez LTI. Oznacza to, że pracownicy KAEFER osiągnęli w okresie od kwietnia
2009 do marca 2012 niebywały rezultat.
Jak podkreśla Dyrektor Korporacyjnego Działu
BHP Phillipa Recchia: „Wartość ekonomiczna
tego wyniku jest nie do przecenienia.” Mając
powyższe na uwadze, władze KAEFER Holandia
i KAEFER Belgia wpadły na pomysł ogłoszenia
tego sukcesu wszem i wobec. Zrobiono to za
pośrednictwem plakatów i ulotek podkreślających wyczyn pracowników KAEFER.

Przenieśmy się teraz jeszcze dalej, za Atlantyk,
aż do Ameryki Łacińskiej. KAEFER KOSTEC
może i nie jest dużych rozmiarów, ale potrafi
bardzo wiele. W 2012 roku firma z siedzibą
w Peru osiągnęła wynik 49 tysięcy roboczo-

KAEFER Australia: 2 mln. godzin
pracy bez wypadku (LTI)
na projekcie Pluto LNG
w dalekiej Australii.
godzin bez LTI podczas realizacji projektu
Cemento Andino (CASA).
Moglibyśmy przytoczyć o wiele więcej
przykładów poza tymi z Peru, Europy czy
Zachodniej Australii, zwłaszcza „niebywałej
kultury BHP”, którą Phillipa Recchia dostrzegła
na Bliskim Wschodzie. Wszystkie dowodzą,
jak wiele mogą osiągnąć pracownicy KAEFER,
zaangażowani i oddani kwestiom zdrowia
i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo im w głowie
SIMONETTO, DOKTOR NEUROLOGII Lubimy
wierzyć, że to co widzimy dookoła jest prawdziwe, ale czasem nasz umysł płata nam figle.
Wtedy w postrzeganiu rzeczywistości opieramy
się na naszych domysłach, zwłaszcza kiedy
wykonujemy te same czynności każdego dnia.
Na przykład, jeżeli jeździsz do pracy codziennie tą samą drogą, a obowiązuje na niej
ograniczenie prędkości to 70 km/h, to Twój
mózg się do tego stanu rzeczy przyzwyczaja.
Gdyby jednak pewnego dnia zmieniono ograniczenie na 50 km/h, łatwo dałbyś się złapać fotoradarowi, dalej jadąc z prędkością 70 km/h.
To tylko jeden z przykładów udowadniających,
że nasz mózg działa w oparciu o domysły, lub
pewien automatyzm - co z czasem prowadzi do
błędów. Taką naukę pobrali dyrektorzy z KAEFER
WANNER z Francji, podczas dorocznej konferencji z udziałem neurologa i specjalisty w dzie-

Bezpieczeństwo w KAEFER
C&D połączone z działalnością
charytatywną

dzinie nauk o mózgu doktora Simonetto, który
prowadził wykład, mówiący o tym, w jaki sposób
nasz mózg postrzega bezpieczeństwo.
Istnieją bowiem narzędzia i metody, dzięki
którym nasz mózg przestanie działać na
podstawie domysłów, a co za tym idzie, unikniemy błędów w miejscach podwyższonego ryzyka.
Spotkania przed rozpoczęciem pracy, odczekanie minuty pomiędzy skończonym spotkaniem, a rozpoczęciem pracy oraz świeże spojrzenie na otoczenie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo na budowie.
Wspomniane narzędzia są niezwykle ważne
nie tylko tam, gdzie nie ma miejsca na rutynę,
jak chociażby w branży nuklearnej, ale także
pozwalają nam uniknąć psikusów, jakie szykuje
nam mózg podczas wykonywania codziennych
czynności.

ZERO WYPADKÓW W RATCLIFFE Nagroda za
przepracowanie 1.25 miliona godzin bez
wypadku (LTI) to wyczyn sam w sobie. KAEFER
C&D poszedł jednak o krok dalej i postanowił
upamiętnić ten dzień, przekazując 5 000 Euro
na cele dobroczynne.
KAEFER C&D świadczy usługi serwisowe
w całej Grupie Elektrowni EON w Wielkiej
Brytanii w zakresie rusztowań, izolacji, usuwania azbestu i malowania. Inaczej jest na
Elektrowni Ratcliffe, bowiem tam firma występuje w podwójnej roli, z racji bliskiej współpracy
z firmą Doosan Babcock przy montażu SCR,
innowacyjnego systemu do kontroli emisji
spalin. Dzięki pracom serwisowym i realizacji
projektu rozwoju SCR, na budowie jest około
200 pracowników z KAEFER. Jak podkreśla
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu C&D, „ten
świetny wynik udało się osiągnąć dzięki ciężkiej
pracy i nastawieniu zarządu i pracowników na
budowie.”
Niemniej jednak doskonały rezultat
w zakresie BHP to tylko połowa sukcesu. Na
zasługę, oprócz BHP (wypadki, zdarzenia oraz
incydenty) zasługuje również utrzymywanie
świetnych relacji z klientem, jakość prac oraz
liczba godzin bez wypadku. Biorąc to pod
uwagę, a zwłaszcza osiągnięcie 1.25 miliona
godzin pracy bez LTI - przekazanie 5 000 Euro
na rzecz organizacji Rainbow Charity Trust było
„wisienką na torcie”.
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ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
PIERWSZY RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Co prawda o zrównoważonym
rozwoju nie mówiono oficjalnie w odniesieniu do strategii KAEFER przed rokiem 2008, ale to pojęcie
odgrywało znacząca role w rozwoju firmy już dużo wcześniej. W oparciu o lata poświęcone
zrównoważonemu myśleniu, KAEFER przygotował raport, który określa efekty pracy w zakresie
zrównoważonego rozwoju, pod względem gospodarczym, społecznym, ekologicznym i kulturowym.

P

ierwszy roczny raport, mówiący
o zrównoważonym rozwoju, obejmuje rok
2011 i został przedstawiony w roku 2012.
Zawiera wiele ciekawych informacji: pokazuje
na przykład, w jaki sposób zmiany klimatu
wpłyną na wzrost konieczności promowania
efektywności energetycznej poprzez właściwą
izolację i energię odnawialną. Niemniej jednak,
z uwagi na nieprzewidywalność zmian klimatycznych, a co za tym idzie możliwość wzrostu cen
energii, wszystkie ryzyka finansowe, możliwości
czy wyzwania są trudne do oszacowania.
Zrównoważony rozwój leży u podstaw
strategii KAEFER, co jest manifestowane przez
dążenie firmy do zapewnienia osiemnastu

„Zrównoważone”
świętowanie
ZABAWA W SAUDYJSKIM STYLU Każdego roku
pracownicy KAEFER Arabia Saudyjska
organizują przyjęcia tematyczne. W roku 2012
wszyscy przybyli na spotkanie ubrani na zielono,
aby podkreślić rangę zrównoważonego rozwoju. Jedną z atrakcji było posadzenie drzew,
aby urozmaicić obóz, jaki „zieloni” pracownicy
KAEFER rozbili na pustyni.
Kluczowym przesłaniem imprezy było
zwrócenie uwagi na czołowe kwestie związane
ze środowiskiem naturalnym, na czele
z oszczędnością energii. Stało się to także
pretekstem do świętowania zaangażowania
uczestników w tworzenie bardziej zrównoważonego świata, poprzez pracę w firmie,
której wizją jest eliminowanie strat energii.

tysiącom jej pracowników zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Środowiskowa część
raportu pokazuje również, że firma jest coraz
bardziej „zielona”, chociażby poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w siedzibie
głównej w Bremie.
Podsumowując, raport dostarcza pierwszych wniosków na temat dążenia KAEFER do
zrównoważonego rozwoju na świecie. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób w każdej z firm
KAEFER, możemy teraz znaleźć w jednym
miejscu wszystkie informacje na temat
realizowania tej koncepcji, zawartej w strategii
firmy.

Herbata włącza się w walkę przeciwko fali niedożywienia

GODZINNY PROTEST PRZECIWKO GŁODOWI
Od samego początku jej działania, czyli od 1962
roku, pozarządowa Światowa Organizacja
Pomocy Głodującym (WHA), z siedzibą
w Niemczech, wspiera kampanie i inicjatywy na
całym świecie, które mają na celu walkę
z głodem. W samym tylko 2011 roku organizacja współfinansowała 300 projektów
w 39 krajach na całym świecie oraz 21 projektów
w Niemczech. Mimo to, każdego dnia tysiące
ludzi na ziemi umiera z powodu niedożywienia.

28 marca 2012 roku KAEFER w Bremie i Arabii
Saudyjskiej połączyły siły w celu wsparcia
kampanii WHA zatytułowanej „Godzinny
protest przeciwko głodowi”, zorganizowanej
dla uczczenia 50 tej rocznicy realizacji projektów i imprez w imię walki z głodem.
Pod hasłem „każdy kubek ma znaczenie”
poproszono pracowników KAEFER w Bremie
o przyłączenie się do akcji, poprzez zakup
ciepłego napoju z firmowej maszyny. W KAEFER
Arabia Saudyjska zachęcano pracowników
do zakupu specjalnie zaprojektowanych filiżanek z napisem „Godzinny protest przeciwko
głodowi”. Dzięki zaangażowaniu wszystkich
osób, każdy ma teraz specjalną filiżankę na
swoim biurku. Dochód z obydwu akcji został
przekazany na rzecz WHA, dzięki czemu mogą
oni kontynuować swoje działania.

19
KAEFER

Wspieranie wszystkich czterech filarów
zrównoważonego rozwoju
CRS: AKTYWNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Dzięki
wsparciu Mistrzów Zrównoważonego Rozwoju
w KAEFER, Korporacyjnemu Działowi
Odpowiedzialności i Zrównoważonego Rozwoju
udaje się realizować wszystkie cztery filary
KAEFER: kwestie ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe. Przejawia się to
w codziennej działalności firmy, ponieważ
międzynarodowe projekty realizowane są
w KAEFER w oparciu o każdy z nich. Wśród
wielu inspirujących inicjatyw, warto wspomnieć
co najmniej o dwóch: programie stypendialnym

że MovIEE to projekt doraźny - montaż izolacji
na pilotażowych elektrowniach ma pokazać
korzyści dla indyjskich małych i średnich
przedsiębiorstw, płynące z zastosowania
izolacji. Pozory jednak mylą. Projekt ten,
realizowany wspólnie z Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ),
ma również na celu zwiększenie świadomości,
podniesienie poziomu kształcenia oraz motywowanie do dalszych działań.
MovIEE zaczął być realizowany w 2009
roku, udało się pokonać pierwsze przeszkody,

dla uczennic w Afryce południowej oraz MovIEE
(Moving India’s SMEs towards a sustainable
future) - Program wsparcia małych i średnich
przedsiębiorstw w Indiach pod kątem zrównoważonego rozwoju.
KAEFER od dawna jest zaangażowany
w działalność na rzecz Afryki, co przejawia się
w programie pomocy osobom dotkniętym HIV
i AIDS, projekcie KARP oraz wspieraniu
sierocińca Fountain of Love. Podobnie było
w 2011 roku, kiedy KAEFER Energy Projects oraz
Sedisa Black Women Owned Education Trust
uruchomiły programy stypendialne Mathari
Trust oraz Sedisa Trust. Programy te gwarantują
stypendia młodym afrykańskim kobietom,
które mają złą sytuację materialną oraz tym,
które mają bardzo dobre wyniki w nauce.
Dzięki uczestnictwu w programach, mogą one
spełnić swoje marzenia o wyższym wykształceniu bez martwienia się o środki finansowe.
George Wardrope, Dyrektor Generalny KAEFER
Thermal, wyjaśnia dlaczego program pomaga
nie tylko poszczególnym osobom: wykształcenie
„jest bardzo ważnym elementem budowy Afryki
Południowej jako społeczeństwa, poprzez
kształcenie utalentowanych i kompetentnych
pracowników.”
Edukacja jest również ważnym elementem
drugiego z programów. Wydawałoby się,

takie jak niechęć władz elektrowni do uczestnictwa w programie. Nie chcieli oni zatrzymywać
procesu produkcyjnego w celu rozpoczęcia prac
izolacyjnych. Dopiero imponujące wyniki tych
działań oraz szkolenia dla właścicieli elektrowni
i bankowców, utwierdziły pozostałe firmy
w przekonaniu o słuszności inwestycji w zwiększenie wydajności energetycznej. Dowodem na
powyższe jest rozpoczęcie nowego projektu
pilotażowego w Pune. Inżynierowie z SB Engineers, które jest częścią przemysłu drzewnego
Pune, zdali sobie sprawę z potencjału izolacji
w odniesieniu do procesu spalania w piecu.
Dzięki zastosowaniu izolacji ciepłochronnej
w postaci włókien ceramicznych, udało się
wyeliminować straty ciepła. Firma poszukiwała
sposobu na obniżenie kosztów, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne, zatem
po skończeniu prac izolacyjnych we wrześniu
2012 roku wszyscy byli bardzo zadowoleni
z rozwiązania.
Powyższe przykłady pokazują, w jaki
sposób strategia zrównoważonego rozwoju
KAEFER jest realizowana na całym świecie.
Kolejne projekty CRS są wciąż rozwijane i realizowane na szczeblu lokalnym i globalnym.
Wspólne wysiłki osób w nie zaangażowanych
pozwolą pomagać innym ludziom i wspierają
filozofię „Stylu KAEFER”.

Uczestnicy szkolenia „Finansowanie
Efektywności Energetycznej dla sektora
bankowego” w Agra, które odbyło się
11 kwietnia 2012 roku

Polityka równych szans
NAGRODA PRZYZNANA W ARABII SAUDYJSKIEJ Z uwagi na różnice kulturowe, sytuacja
osób niepełnosprawnych w Arabii Saudyjskiej
jest dużo gorsza, w porównaniu do innych
krajów.
KAEFER Arabia Saudyjska pomaga zmienić
ten stan rzeczy, zatrudniając osoby o różnym
stopniu niepełnosprawności fizycznej. W ostatnim czasie sześć z takich osób znalazło pracę
przy obsłudze biura i tłumaczeniach. Działania
te znalazły uznanie w oczach Organizacji Charytatywnej Muder, która przyznała firmie certyfikat korporacyjnej społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak mówi asystent Dyrektora KAEFER
Arabia Saudyjska, stworzenie miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych pozwala im na pokonanie podwójnej bariery. Nie tylko fizycznej, ale
także mentalnej, zwiększając ich pewność siebie
w środowisku, które jest obojętne na ich los.
„Dajemy im szansę na sprawdzenie swoich
możliwości, jak również zwiększenie wiary we
własne siły” mówi.
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GŁOS PRACOWNIKÓW
KAEFER
PIERWSZA BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW KAEFER Łatwo jest stworzyć wizję firmy, ale to jej
pracownicy mogą zmienić słowa w czyny. Najlepszym sposobem dla firmy, która wierzy w swoich
ludzi, jest spytanie pracowników co działa poprawnie, a co należy ich zdaniem zmienić.

W

2012 roku KAEFER przeprowadził
pierwsze badanie opinii obejmujące cały
koncern (w przyszłości stworzone zostaną
kolejne), wysyłając pytania do wszystkich
18 000 pracowników. Każda z firm KAEFER
wzięła udział w badaniu, a do nadawców wróciło
12 000 wypełnionych ankiet. „Odpowiedź od
70% ankietowanych to bardzo dobry wynik,”
mówi Alexander Lüder, Dyrektor Korporacyjnego Działu HR. To właśnie Lüder i jego ludzie
zarządzali tym projektem. Skorzystali przy tym
z fachowej wiedzy uznanej firmy, zajmującej się
badaniem opinii publicznej, oraz 35 lokalnych
koordynatorów KAEFER na całym świecie.
W ankiecie pytano o wiele kwestii.
Rok 2012 poświęcony był BHP, w 2013 skupimy
się na jakości, wcześniej na tapecie był
zrównoważony rozwój. Zatem logicznym było
„zadanie pytań z tych dziedzin,” mówi Lüder.
„Chcieliśmy się dowiedzieć, jaki wpływ miały te
hasła na zmianę zachowań ludzi.” Korzyścią
płynącą z organizowania takich przedsięwzięć

jest nie tylko odpowiedź na pytanie, co się
ludziom podoba w firmie, a co nie, ale również
zidentyfikowanie najlepszych praktyk i sprawdzenie, jakie działania można rozpocząć
w różnych firmach.
Zaraz po otrzymaniu odpowiedzi, zarząd
natychmiast zasiadł do stołu, w celu opracowania lokalnych rozwiązań i zoptymalizowania
wspólnych procesów. Większość badanych
napisała, że ma „spore oczekiwania wobec
zmian płynących z wyników ankiety.” Pokrywa
się to z nadziejami KAEFER, mówi Lüder,
„ponieważ naszym celem jest poprawa satysfakcji z pracy w naszej firmie.”
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Innowacyjny i-KAEFER
JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU KAEFER ENERGY
z Norwegii przekształciło zarządzanie jakością
w dziedzinę nauki. Z użyciem zaawansowanego
oprogramowania wspomagającego zarządzanie, stworzono portal interaktywny, który
opisuje każdy proces i przygotowuje wykres,
przedstawiający zakres obowiązków i przydzielone zadania.
Projekt ten, pod nazwą i-KAEFER, który
jest elementem Projektu Poprawy Jakości
w KAEFER ENERGY (jego celem jest poprawa
systemu zarządzania jakością w firmie), powstał
w 2009 roku. „Pomógł on w obsłudze i zrozumieniu naszego systemu zarządzania jakością,
obniżył związane z tym koszty oraz stanowi
źródło dalszej poprawy” mówi kierownik
projektu. Zanim wprowadzono system i-KAFER
w roku 2012 istniały setki procedur związanych
z wypełnianiem codziennych obowiązków
zawodowych. Niektóre z nich były przestarzałe,
inne były zmienione, a przez to nie mogliśmy
się uczyć na błędach. i-KAEFER pozwala
pracownikom na szybkie znalezienie właściwych
procedur oraz stanowi rejestr najlepszych
praktyk, a także regulacji prawnych.
Mapy procesów były tworzone razem
z pracownikami. „Nowe oprogramowanie
wzmacnia zaangażowanie osób zatrudnionych
w firmie. Razem możemy ułatwić sobie życie”
twierdzi kierownik projektu. Następny w kolejce
jest system poprawy jakości, który będzie
informował o nieprawidłowościach oraz
sugerował ich poprawę.

KAEFER

Prowadzenie rozmów biznesowych na arenie
międzynarodowej
TARGI W 2012 ROKU Targi handlowe, konferencje oraz wystawy to ważne wydarzenia
w kalendarzu KAEFER. Stanowią one świetny
sposób na prowadzenie interesów na skalę
międzynarodową. Dzięki nim łatwo jest poznać
opinie klientów, prowadzić badania, oceniać
działania konkurencji, a także inicjować wspólne
projekty. „To coś więcej niż narzędzie marketingowe, jest tutaj przecież cały świat” wyjaśnia
kierownik projektu z działu Komunikacji
Korporacyjnej.
W 2012 roku KAEFER uczestniczył w wielu
imprezach, począwszy od kwietniowej Konferencji Poświęconej Technologiom Offshore
w Teksasie. W maju byliśmy na IFAT ENTSORGA
w Monachium, a w czerwcu na Powergen Europe
w Kolonii.

Z kolei ONS w norweskim Stavanger,
uznawane za najważniejsze na świecie targi
poświęcone energii, odbyły się w sierpniu.
W roku 2012 tematem przewodnim były innowacje i energia odnawialna. KAEFER był jednym z 1 500 wystawców z 30 krajów. Rekordowa
liczba odwiedzających (59 913 osób z 109
krajów) miała okazję zobaczyć innowacyjne
stoisko KAEFER ENERGY, na którym był ekran
o kącie 180 stopni oraz „tunel ciszy” KAEFER.
We wrześniu z kolei tłumy osób odwiedziły
targi SMM w Hamburgu, poświęcone branży
stoczniowej, po nich zaś odbyła się Konferencja
Branży Paliwowej w Rio de Janeiro.
Ostatnią z imprez 2012 roku był londyński
GASTECH, który miał miejsce w październiku.
Spotkali się tam najwięksi specjaliści w dziedzinie handlu i technologii, aby rozmawiać
o możliwościach rozwoju, wymienić poglądy
oraz pokazać innowacje w przemyśle gazowym.

23 kraje
631 niesamowitych zdjęć
19 zwycięskich ujęć

KAEFER W KOLORACH
KONKURS FOTOGRAFICZNY KAEFER 2012 Konkurs fotograficzny w 2010 roku był tak udany,
że KAEFER z przyjemnością postanowił zorganizować kolejny w roku 2012.

Innowacyjne stoisko KAEFER
na targach Gastech 2012

TARGI 2013
16 – 19 Kwietnia

6 – 9 Maj

LNG 17 to największa impreza roku
w branży gazowej, uznawana jednocześnie
za najważniejszą na świecie. To kolejne
wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodowy Związek Przemysłu Gazowego,
które przyciąga decydentów i fachowców
w tej branży z całego globu
www.lng17.org

Po raz kolejny Dział Marine & Offshore
KAEFER będzie obecny na tej ogromnej
dorocznej imprezie. Będzie na niej też
2 500 firm z ponad 110 krajów, które będą
starały się rozwinąć wiedzę z dziedziny
offshore oraz ochrony środowiska
www.otcnet.org

LNG 17, Houston, USA
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4 – 6 Czerwiec

Offshore Technology Conference (OTC),
Konferencja i wystawa POWER-GEN
Houston, USA
Europe, Wiedeń, Austria
Największa impreza w regionie poświęcona
produkcji energii odbędzie się po raz
dwudziesty pierwszy.
www.powergeneurope.com

W ciągu zaledwie trzech miesięcy
wpłynęło 631 zdjęć z 23 krajów, autorstwa 238 entuzjastów fotografii. Rywalizacja była zacięta, a jakość prac
naprawdę wysoka, ale sędziom udało
się wybrać 19 zwycięskich ujęć.
Najważniejszym osiągnięciem
tej imprezy było wzmocnienie
identyfikowania się pracowników
z firmą i pokazanie osobom
zatrudnionym w KAEFER
świata pełnego kolorów.
Co więcej, nadesłane zdjęcia
pozwolą działom zajmującym się komunikacją,
na stworzenie gadżetów

reklamowych. Przykładem może być dwuletni
kalendarz, zilustrowany zdjęciami konkursowymi, który będzie dystrybuowany na całym
świecie.
Przy okazji chcielibyśmy podziękować
wszystkim tym, którzy uczestniczyli w konkursie i pogratulować zwycięzcom. Chcesz
wiedzieć o czym mówimy? Przewróć tylko
kolejną kartkę, a zobaczysz kolorowy świat
KAEFER (umieszczone są tam zdjęcia
nadesłane przez uczestników konkursu,
w tym zwycięskie ujęcia).

KAEFER W KOLORACH
KONKURS FOTOGRAFICZNY Międzynarodowy konkurs fotograficzny udowodnił,
jak naprawdę kolorowy jest świat. Pracownicy KAEFER z całego globu pokazali, czym
jest dla nich hasło „wspólny duch - lokalna różnorodność”, pokazując na zdjęciach
różne ujęcia regionalnych przysmaków, napojów, krajobrazów, ludzi i dzikiej
przyrody. Wystarczy spojrzeć na zwycięskie fotografie i dać się ponieść różnorodnym
barwom i wrażeniom.
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WYMIANA INNOWACJI POMIĘDZY
KONTYNENTAMI

Szósta edycja turnieju KAEFER Soccer Cup - sport i nie tylko
TURNIEJ PIŁKARSKI UCZTĄ DLA ZAWODNIKÓW I KIBICÓW Rok 2012
obfitował w wydarzenia sportowe. Po zapadających w pamięci Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie oraz wspaniałych Mistrzostwach Europy w Piłce
Nożnej (zorganizowanych w Polsce i na Ukrainie) nadszedł czas na zawody
sportowe KAEFER. W 2012 r. upłynęło równo 10 lat od inauguracyjnego
Soccer Cup, który odbył się w Saarbrucken, w Niemczech.
Turniej piłkarski to świetna okazja do zaangażowania KAEFER
w najbardziej popularny sport na świecie, ale też do szerzenia idei
zdrowia i bezpieczeństwa, fair play oraz rywalizacji sportowej. Mając to
na uwadze, zawodnicy, trenerzy i kibice spotkali się 7 i 8 września 2012
roku podczas szóstej edycji Soccer Cup w stolicy Niemiec, Berlinie.
Szansa zwycięstwa w turnieju przyciągnęła piłkarzy z całej Europy.
Rzecz jasna, nie mogły wygrać wszystkie z przybyłych 16 drużyn, ale już
sam udział w zawodach był nobilitujący.
Zmagania rozpoczęły się w piątkowe popołudnie. Pomimo
uciążliwego deszczu, kibice docenili wysoką jakość widowiska,
a także poświęcenie i poczucie humoru, które dopisywało zawodnikom biegającym, podającym piłkę i zaliczającym imponujące
fikołki na boisku.
Jednym z faworytów turnieju był zespół Budownictwa
(Team Construction), obrońca tytułu z 2010 roku. Kolejny raz
jakość ich gry, pomijając mury sprzyjające gospodarzom,
umożliwiła im wejście do ścisłego finału, choć jego wynik nie był
oczywisty. Po 44 meczach, finał został rozstrzygnięty po serii
rzutów karnych, na korzyść zespołu Budownictwa, który tym
samym został pierwszą drużyną w historii, która obroniła tytuł.
Z pewnością przeciwnik, którego pokonali w finale,
Niemcy I, spróbuje im się zrewanżować w kolejnej edycji.
Najlepszym bramkarzem turnieju został okrzyknięty
jednogłośnie Norweg Ole Reksen, ale wybór najlepszego
strzelca był jeszcze łatwiejszy, po tym jak Anglik, Jamie Kirkby,
strzelił 16 bramek w zaledwie sześciu meczach. Jedyną zawodniczką
turnieju była Christine Bartz i mamy nadzieję, że w przyszłości więcej Pań
weźmie udział w turnieju. Należy także wspomnieć, że trzecie miejsce
zajęła drużyna Polska I, a Polska II otrzymała zaszczytny tytuł Fair Play.
Po tak udanych zmaganiach, nie ma znaczenia kto wygrał, ani kto
przegrał, liczy się tylko dobra zabawa. Podczas imprezy wieńczącej wysiłki
piłkarzy, po sobotniej ceremonii, z ust nie znikało pytanie: gdzie i kiedy
odbędzie się następna edycja turnieju KAEFER Soccer Cup? Miejsce nie
jest jeszcze znane, ale jedno jest pewne: kolejny turniej odbędzie się
w 2014 roku.

TRANSFER WIEDZY: Z AUSTRALII DO POLSKI Przez ponad pięć lat realizowano warty 12 miliardów Euro projekt
Pluto LNG, zlokalizowany niedaleko północnego wybrzeża Australii. Alen Suljicic z Korporacyjnego Działu Technologii i Badań
(CTR), tymczasowo oddelegowany z Bremy do KAEFER Integrated Services w Australii, wspomina, że kiedy zobaczył budowę
po raz pierwszy, widok zapierał dech w piersiach.

“K

Polska

Australia

„Stawiaj sobie wysokie cele i nie zatrzymuj się zanim ich
nie osiągniesz.” Takie mogłoby być motto finałowego meczu
pomiędzy drużynami Niemiec I i Drużyną Budownictwa,
który udało się rozstrzygnąć dopiero w rzutach karnych.

Warsztat w którym wykonuje się preizolacje rurociągów

iedy człowiek widzi coś takiego, jak
Pluto po raz pierwszy, widok jest niesamowity. „Dla inżyniera jest to takie uczucie, jak
dla turysty, oglądającego piękny budynek
w Londynie czy Paryżu. Po raz pierwszy widzi
się go, jadąc z góry i tej chwili nie sposób
zapomnieć. To coś wspaniałego, na kształt
miasta pośrodku pustkowia, z lśniącym
płaszczem ochronnym i 40 metrową wieżą.”
Suljicic przyznaje, że czuł się jak chłopiec
w sklepie z zabawkami, kiedy przez pół roku
przebywał w Australii i miał okazję wprowadzać
w życie najnowsze technologie izolacyjne. Kraj
ten bowiem rozwija infrastrukturę energetyczną,
w znacznej mierze w sektorze LNG.
„Miło jest uczestniczyć w budowaniu
nowych systemów, służących pozyskiwaniu
gazu z nowych źródeł, w sposób jaki nigdy
dotąd nie był wdrażany w Europie. Wspaniale
jest uczestniczyć w spotkaniach z klientami,
rozmawiać z nimi o nowych płaszczach ochronnych czy materiałach izolacyjnych, pomagać
im w doborze najlepszych materiałów i patrzeć,
jak dostają oni zielone światło na wprowadzenie
tych rozwiązań w życie. W takich chwilach
człowiek czuje, że jest częścią czegoś nowego.”

Szansa na podpowiedzenie klientom nowych sposobów na zwiększenie ich wydajności
podziałała na Suljicica bardzo motywująco.
„Praca była bardzo intensywna, ale nigdy się nie
nudziłem. Już od pierwszego dnia mogłem
przedstawić klientom kalkulacje, które pozwoliły
im na uruchomienie zakładu.”
Przykładem nowych rozwiązań było przeszkolenie pracowników na budowie z instalowania nowoczesnych materiałów, takich jak
Aerogel. „Przyjemnie było patrzeć, jak moi
koledzy szybko się uczą. Wykonali kawał dobrej
roboty.”
Kluczowym powodem oddelegowana
Suljicica było przekazanie kolegom z Perth
w Australii wiedzy z dziedziny preizolacji. Jak
twierdzi, szanse na zdobycie nowych projektów,
wykorzystujących preizolacje, są bardzo duże,
tak w Australii, jak i poza nią.
Po powrocie do Bremy, Suljicic zaangażował

„Rynek jest ogromny, a do tego
wciąż się rozwija, jako że powstają
nowe terminale LNG.”

LNG

się we wspólną pracę z kolegami z KAEFER na
całym świecie w preizolacje na wartym
950 milionów Euro terminalu w Świnoujściu,
który jest obecnie w budowie. W chwili oddania
do użytku w 2014 roku, terminal LNG zlokalizowany na polskim wybrzeżu, prowadzony przez
Saipem, będzie w stanie odebrać 5 miliardów
metrów sześciennych katarskiego gazu rocznie.
Skład zespołu projektowego KAEFER jest
iście międzynarodowy. Kierownik projektu pochodzi z Hiszpanii, wspiera go Korporacyjne
Centrum Kompetencji LNG KAEFER (CCCL)
z Niemiec, a część prac preizolacyjnych będzie
wykonana w Australii, gdzie świetnie opanowano najnowsze technologie, o czym dobrze
wie Suljicic.
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Lżejsze, szybsze i niemal gotowe do wejścia na rynek
DZIAŁ ROZWOJU I TECHNOLOGII IZOLACJI
AKUSTYCZNYCH Systemy izolacji ogniowych,
ciepłochronnych oraz akustycznych w maszynowniach, miejscach ogólnodostępnych, czy też
w innych strefach roboczych na statku,
są niezbędne dla zapewnienia komfortu
i bezpieczeństwa na nowoczesnych okrętach.
Z reguły jednak bardzo dużo ważą, dlatego
też wszędzie, gdzie szczególnie ważna jest waga
i przestrzeń, np. na pokładzie luksusowych
jachtów, istnieje zapotrzebowanie na lekkie,
niewielkie systemy, zapewniające akustyczną
i ciepłochronną izolację w połączeniu z ochroną
przeciwpożarową. Korporacyjny Dział Technologii i Badań nad Akustyką w KAEFER, skończył
właśnie projekt typu R&D, w ramach którego
przekonstruowano wspomniane systemy,
w celu poprawy ich wydajności, ograniczając
tym samym ich wagę i rozmiary, co pozwala
projektantom statków na tworzenie lżejszych
i bardziej przestronnych okrętów.
Nowy prefabrykowany system nie zawiera
ołowiu, jest o 20% lżejszy, spełnia normy
przeciwpożarowe A60 i jest łatwiejszy w mon-

tażu niż konwencjonalne systemy. Czasochłonny
i kosztowny proces jego certyfikacji nie dobiegł
jeszcze końca i produkt nie może być jeszcze
wprowadzony na rynek, więc dalsze prace będą
uzależnione od popytu.
Projekt pozwolił na odkrycie jego zastosowania w innych branżach. Podczas badań
specjaliści KAEFER dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat izolacji dźwięków o niskiej
częstotliwości, oporności oraz opracowywania
izolacji akustycznej. Odkryto także zależność
pomiędzy sztywnością, kompozytami, a opornością akustyczną, szczególnie to, że masa
i sztywność mogą ulepszyć ochronę przeciwko
dźwiękom o niskiej częstotliwości, co zresztą
zapewnia nowy system, opracowany przez
KAEFER.
Zainteresowaniem w Niemczech powinny
cieszyć się ulepszone kaptury dźwiękochłonne,
z uwagi na szybki rozwój sektora energii
odnawialnych, w którym wzrasta zapotrzebowanie na systemy ścienne, oferujące świetne
parametry w odniesieniu do izolacji akustycznej
dźwięków o niskiej częstotliwości.

TAK ZIMNE, ŻE NIE MOŻNA ICH DOTKNĄĆ
IZOLACJE W KAOHSIUNG W ostatnim czasie
KAEFER Tajwan rozpoczął prace przy izolacjach kriogenicznych rurociągów LNG na
Tajwanie dla firmy CPC Corporation
Taiwan. CPC (Chinese Petroleum Corporation
- Chiński Koncern Paliwowy) to dostawca
gazu ziemnego na rynek tajwański. Przy realizacji projektu, który ma się zakończyć na
początku 2013 roku, izolację rurociągów
wykonuje 30 wysoko wykwalifikowanych
pracowników.
Zakres prac obejmuje izolację 620 m
rur LNG w Kaohsiung, mieście portowym na
południu Tajwanu. CPC importuje gaz głównie
z Kataru i Australii, który dociera do portu
drogą morską. Gaz ten jest sprężony na
potrzeby jego transportu statkiem,
a następnie rurami dociera do terminalu
odbioru LNG w porcie.
„Osoba z zewnątrz, obserwująca naszych
ludzi przy pracy, może nie zdawać sobie
sprawy z czyhających na nich zagrożeń”
mówi dyrektor działu kalkulacji i zakupów.
W przypadku innych prac izolacyjnych maszyny
są wyłączane, ale izolacja rurociągu LNG
odbywa się w czasie normalnej pracy zakładu.
Z uwagi na fakt, że sprężony gaz jest
niezwykle łatwopalny, nawet najmniejszy
wyciek może spowodować eksplozję. Dlatego
też pracownicy KAEFER zawsze noszą ze sobą

Pierwszy terminal odbioru ciekłego gazu ziemnego (LNG) w mieście Yongan, w kantonie Kaohsiung

wykrywacze gazu.
Sprawę komplikuje fakt, że najpierw
trzeba usunąć starą izolację, mówi dyrektor.
„Nasz zespół musi działać bardzo szybko,
aby zapobiec tworzeniu się pary wodnej,
poprzez stosowanie środka odmrażającego,
a następnie zakładania materiału izolacyjnego
typu PIR”. PIR pokrywa bariera przeciwwilgociowa w postaci folii aluminiowej,
folii mylar oraz warstwy PE. Używa się także
płaszcza z blachy nierdzewnej oraz pianki PU
(poliuretanowej), wstrzykiwanej przez otwory

w płaszczu.
„Robimy to nie pierwszy raz, nasz zespół
ma już doświadczenie w realizacji tego typu
prac” wyjaśnia dyrektor. To prawda, KAEFER
Tajwan, który istnieje na rynku zaledwie od
pięciu lat, szybko się rozwija i jest obecnie
jedyną firmą na Tajwanie, która potrafi
wykonać izolację zimnochronną. Fachowa
wiedza podczas wykonywania prac przy
gazociągu, którego temperatura osiąga
-165 °C, jest tutaj nieodzowna.
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BIAŁY ŻAR INNOWACJI
BADANIA NAD KOMORAMI OGNIOODPORNYMI Jednym z podstawowych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na niektórych obiektach
przemysłowych, jest ochrona kołnierzy i zaworów w przypadku pożaru. Rozwiązaniem są komory ognioodporne.

N

Ujarzmienie płomieni

ajczęściej używa się ich, kiedy trzeba
chronić sprzęt niezbędny do transportu
węglowodoru pomiędzy urządzeniami onshore
i offshore, w przypadku których istnieje ryzyko
wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, jeżeli
będą narażone na wysokie temperatury lub
eksplozję. Komory ognioodporne pomagają
w zwiększeniu efektywności systemów
przeciwpożarowych i dają pracownikom więcej
czasu na kontrolowanie sytuacji i/lub ewakuację
w przypadku zagrożenia. Umożliwia to także
systemom węglowodorowym na spadek
ciśnienia, dzięki czemu są one mniej podatne na
uszkodzenia.
KAEFER, uznany lider w tej branży, zawsze
dąży do poprawy jakości i bezpieczeństwa
w obsłudze komór. Z tego powodu zespół
KAEFER, składający się ze specjalistów
z KAEFER WANNER (Francja), Korporacyjnego
Działu Technologii i Rozwoju - Ochrona
Przeciwpożarowa (CTR-F) z Niemiec oraz
KAEFER Servicios Industriales SA z Hiszpanii,
pracował nad udoskonaleniem technologii
komór ognioodpornych. Celem nadrzędnym
było sprostanie normie UL1709, według której

temperatura wewnątrz komory nie może
przekroczyć 427°C po godzinie od włożenia jej
do pieca rozgrzanego do 1 100°C. Inne założenia
to zminimalizowanie rozmiarów materiałów
izolacyjnych, wykorzystanie jak największej
ilości produktów ekologicznych oraz
wytrzymałość systemu na początkowy wzrost
temperatury zewnętrznej do 1 100°C w ciągu
pierwszych pięciu minut.
Projektem zarządzał KAEFER WANNER,
wspierany przez CTR-F z Bremy w zakresie
kalkulacji i wykonania konstrukcji. Komory były
prefabrykowane w Lionie, przy współpracy
z KAEFER Servicios Industriales SA, a testy
ogniowe przeprowadzono w laboratorium
niedaleko Bilbao.
Efektem tych prac jest materiał izolacyjny
z mikroporami, który nie absorbuje wody,
jest wykonany z biodegradowalnych włókien
ceramicznych i innych materiałów odpornych na
płomienie. Zastosowano także materiał, który
rozciąga się pod wpływem wysokiej temperatury, działając jako uszczelniacz w zetknięciu
z ogniem.

WYTYCZANIE DLA NOWYCH STANDARDÓW
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w rafinerii
Repsol Rozbudowa rafinerii Repsol w Kartaginie,
w południowo-wschodniej Hiszpanii, była
największym przedsięwzięciem w przemyśle,
jakie kiedykolwiek zrealizowano w Hiszpanii.
Projekt, dzięki któremu powstała jedna z najbardziej nowoczesnych i wydajnych rafinerii
w Europie, kosztował ponad 3 miliardy Euro.
W grudniu 2008 roku KAEFER wziął udział
w przetargu na wykonanie strukturalnych
zabezpieczeń ppoż. oraz zabezpieczeń ppoż.
okablowania. Zaprojektowane od podstaw
szyny do kabli przeszły testy w Repsol, ale jako
że w Europie nie ma standardów odnoszących
się do testów, KAEFER opracował własne, które

są teraz stosowane w Repsol. „Nowy system jest
bezpieczniejszy i wymaga udziału mniejszej
liczby ludzi przy jego instalacji, dzięki czemu
przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa
na budowie, jednocześnie ograniczając koszty
po stronie klienta” mówi ekspert KAEFER
w dziedzinie biernych zabezpieczeń ppoż.
Dużą korzyścią wynikającą z realizacji projektu, jest długotrwała współpraca KAEFER
z firmą Repsol. Ekspert od biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych w KAEFER wyjaśnia,
że jego wyszkolony zespół stał się „zewnętrznym doradcą w dziedzinie zabezpieczeń
przeciwpożarowych” dla Repsol, co potwierdza
„że firma darzy nas dużym zaufaniem.”

Rafineria Repsol w Kartaginie, południowo-wschodnia
Hiszpania

27
BADANIA I ROZWÓJ

Wynurzyli się z mrozu
PRZEŁOM W USZCZELNIANIU W ostatnich latach KAEFER uczestniczył
w budowie dwóch arktycznych stacji badawczych. Teraz doświadczenie
zdobyte przy niemieckiej stacji Neumayer III oraz indyjskiej stacji
Bharati pomaga w udoskonalaniu rozwiązań dla klientów naszej firmy
w codziennym środowisku. Wraz z holenderską firmą STOPAQ B.V.,
KAEFER stworzył nowy sposób uszczelniania paneli dachowych dla
wspomnianych stacji polarnych.
Współpraca była na tyle udana, że stworzono joint venture między
KAEFER a STOPAQ, w celu rozwoju innowacyjnego rozwiązania - taśmy
uszczelniającej, która sprawdziła się w ekstremalnie niskich temperaturach. System, oparty na Poliisobutenie, cechuje wysoka odporność na

uszkodzenia mechaniczne i wpływ środowiska, nawet w warunkach
kriogenicznych. Badania są prowadzone w nowym dziale Ochrony
Powierzchni, stworzonym przez Thomasa Rehberga w marcu 2012 roku.
„Naszym celem jest rozwinięcie działalności firmy w dziedzinie ochrony
powierzchni” tłumaczy Rehberg. „KAEFER koncentruje się na izolacji
ciepłochronnej materiałów ze stali, a to oznacza, że trzeba te powierzchnie
najpierw zabezpieczyć. Około 20% naszych firm ma już w swojej ofercie
rozwiązania w tej dziedzinie. Dzieląc się nimi w KAEFER, będziemy
w stanie oferować bardziej kompletne usługi izolacyjne, dzięki czemu
zwiększymy zakres prac przy realizacji projektów, jednocześnie podnosząc
jakość usług.”

Nowe rozwiązania w dziedzinie jakości i ochrony środowiska
OCHRONA POWIERZCHNI TSA W ciągu
ostatnich 13 lat KAEFER Thermal w Afryce
Południowej był źródłem innowacyjnych
rozwiązań, które pozwalały udoskonalić
działalność produkcyjną rafinerii SAPREF
w Durbanie. Dzięki ich zaangażowaniu
obniżono koszty, podwyższono jakość oraz
przedstawiono możliwości wydłużenia cyklu
życia produktu, a ostatnio zastosowano
Wysokotemperaturowe Natryskowe Nakładanie Aluminium (TSA).
TSA to efektywny sposób ochrony nowych lub używanych powierzchni, może być
nakładany natryskowo lub za pomocą
płomienia. KAEFER Thermal, czerpiąc z doświadczenia swoich kolegów z KAEFER w Euro-

pie i na Bliskim Wschodzie, zabezpieczył tą
techniką ponad 5 000 m rur w ciągu ostatniego roku. „TSA jest bardzo odporne i zapewnia trzykrotnie dłuższą ochronę w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań”
mówi kierownik robót.
KAEFER Thermal, aby utrzymać swoją
pozycję w czołówce firm stosujących nowe
technologie, zakupił ostatnio urządzenie do
piasko-wania, które świetnie sprawdza się
w czyszczeniu ścian i podłóg zbiorników.
Rozwiązanie to jest nie tylko proekologiczne,
ale także pozwala na zaoszczędzenie czasu
i pieniędzy, przy jednoczesnym obniżeniu
pracochłonności i ilości odpadów.

Nakładanie TSA
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ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ
ZAOWOCOWAŁO ATOMOWYM SUKCESEM
BUDOWA ELEKTROWNI ATOMOWEJ WE FRANCJI Przez ostatnie 30 lat KAEFER WANNER zbudował silne relacje z klientami z branży nuklearnej,
zwłaszcza z francuską firmą AREVA NP. Stało się to przy okazji współpracy przy budowie elektrowni atomowych (NPP) o mocy 900, 1 300
oraz 1 450 MW.

W

spółpraca kwitnie w najlepsze po przyznaniu KAEFER WANNER przez AREVA
NP prac izolacyjnych na pierwszych trzech EPR
(ciśnieniowych reaktorach wodnych trzeciej
generacji) w Finlandii, Francji oraz Chinach.
Wartość każdego z projektów wynosi od trzech
do sześciu milionów Euro i obejmuje montaż
2 500 m2 wymiennej izolacji oraz postawienia
rusztowań dla generatorów pary, urządzeń
zwiększających ciśnienie, pomp oraz rurociągów.
Na ukończenie każdego z EPR potrzeba będzie
50 000 godzin pracy.

2 500 m2 izolacji
50 000 godzin na budowie
Jakość i bezpieczeństwo mają w tym
przypadku ogromne znaczenie. Kluczem do
sukcesu KAEFER WANNER na tych projektach
jest spełnienie restrykcyjnych wymogów klienta
w zakresie właśnie jakości. W tym celu KAEFER
WANNER udoskonalił i wprowadził rozwiązania
izolacyjne dopasowane do każdego z etapów
realizacji projektu.

Przykładem mogą być zaawansowane
technologicznie narzędzia, pomocne w fazie
projektowania, takie jak oprogramowanie CAD,
zakrojone na szeroką skalę testy termiczne,
czy też symulacje mechaniczne i termiczne.
W fazie produkcji KAEFER WANNER używa
narzędzi, które zapewniają utrzymanie jakości
produktu końcowego na najwyższym poziomie,
łącznie z cięciem laserowym, zaawansowanym
procesem spawania oraz testami.
W fazie instalacji i montażu KAEFER
WANNER kładzie szczególny nacisk by izolacja
spełniała wymagane standardy i testuje ją na
działających urządzeniach.
Alain Dehame, Dyrektor ds. Technicznych
KAEFER WANNER podkreśla, że oprócz tych
narzędzi i procesów, najważniejsze było ciągłe
monitorowanie jakości na każdym etapie
realizacji projektu. „Tylko poprzez sprawdzanie
efektów naszej pracy na każdym etapie możemy
w stu procentach spełnić wszystkie wymagania
klienta.”

29
PRZEMYSŁ

Siła kobiecego zespołu

Kontrakt o wartości 2 milionów Euro to tylko początek
RYNKI AFRYKI PÓŁNOCNEJ KAEFER, chcąc
sprostać rosnącym potrzebom klientów w Afryce
Północnej, otworzył w 2012 roku nowy oddział
w Maroko i od razu zdobył kontrakt na projekcie
związanym z nawozami sztucznymi w porcie
OCP- Jorf Lasfar dla Tekfen oraz INTECSA.
Wartość prac, obejmująca rusztowania i izolacje,
to około 2 miliony Euro. Stawianie rusztowań
potrwa około półtora roku, natomiast montaż
izolacji ponad pół roku. Do realizacji kontraktu
potrzeba około 100 osób. KAEFER Maroko, pod
czujnym okiem KAEFER Servicios Industriales SA
z Hiszpanii, stanie do walki o inne kontrakty
z branży przemysłowej, w której rośnie popyt na
rusztowania, izolacje oraz ochronę powierzchni.
Kluczowym będzie sektor energii odnawialnej,
zwłaszcza projekty wykorzystujące energię
słoneczną, a KAEFER Maroko ma już stworzoną
strategię działań w tym kierunku. MASEN
(Marokańska Agencja ds. Wykorzystania Energii
Słonecznej) planuje inwestycje warte 9 miliardów
Euro w pozyskiwanie energii słonecznej o mocy
2 000 MW do 2020 roku. KAEFER Hiszpania
zapewni KAEFER Maroko fachową wiedzę, tak aby
mogli rozwinąć swoje działania w regionie,
a koledzy z innych oddziałów KAEFER w regionie
Morza Śródziemnego, szczególnie z Algierii, będą
ich w tym wspierać.

PRZESTÓJ KRAKERA W LE HARVRE KAEFER
WANNER wziął udział w jednym z największych
w historii projektów, związanym z przestojem
zakładu, trwającym sześć miesięcy, dla firmy
TOTAL Petrochemical, na którym 250 osób
z KAEFER pracować będzie przez 400 000
roboczogodzin.
Podczas przestoju instalacji krakingu
parowego w Le Havre, KAEFER WANNER zrealizował ogromny zakres prac montażowych izolacji ciepło- i zimnochronnej oraz postawił
1 800 ton rusztowań. „Był to jeden z największych przestojów od dziesięciu lat i jedno
z największych wyzwań, z jakimi musieliśmy się
zmierzyć, z uwagi na liczbę zadań” powiedział
dyrektor regionalny, Pierre Lenormand.
„Izolacje zimnochronne są dużo bardziej skomplikowane niż klasyczne izolacje ciepłochronne.
Musieliśmy zdjąć całą starą izolację i położyć
nową w ciągu zaledwie trzech miesięcy.”
W realizacji projektu KAEFER WANNER
wsparli koledzy z Polski i Litwy, a w zasadzie
koledzy i koleżanki, ponieważ była wśród nich
dwunastoosobowa brygada w całości złożona
z kobiet - co jest rzadkością w tej zdominowanej
przez mężczyzn branży. Brygada odpowiedzialna za prace wykończeniowe, wykonała zadanie
na piątkę z plusem. „Był to bardzo ważny etap
realizacji prac, wymagający utrzymania jakości
i dbałości o wizerunek firmy. Klient serdecznie
podziękował za wspaniale wykonaną pracę.
Można powiedzieć, że na budowie były
supermenki” dodaje Lenormand.

Nowy warsztat zwiększa
przewagę konkurencyjną
KAEFER
INWESTYCJE W ALGIERII KAEFER otworzył
nowy, w pełni wyposażony warsztat o powierzchni 1 000 m2 w Ben M’Hedi w Algierii, dzięki
czemu zwiększył swoją przewagę nad
konkurencją w tym kraju. Pierwotnym jego
założeniem była centralizacja w Algierii prefabrykacji płaszczy ochronnych oraz materiału
izolacyjnego PIR, używanego w izolacjach
zimnochronnych. Maszyny do automatycznego
i półautomatycznego cięcia blachy (łącznie
z MABI 3000E) oraz do cięcia PIR już działają,
dzięki czemu zwiększają wydajność i gwarantują
najwyższą jakość. Moce przerobowe warsztatu
to do 150 000 m2 blachy oraz 20 000 m3 PIR
rocznie.
Umożliwia on także lokalnym firmom
KAEFER dostęp do innego łańcucha dostaw
oraz zwiększenie wydajności. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi tego
zaawansowanego technicznie procesu, podnosząc poziom fachowej wiedzy, jakości oraz
umiejętności.

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
„Pęczniejące” zabezpieczenia przeciwpożarowe
najwyższej jakości
ELEKTROWNIA DOOSAN KAEFER Arabia Saudyjska realizuje spory zakres prac z zakresu
zabezpieczeń przeciwpożarowych dla Saudi Electricity Co., na terenie elektrowni Doosan,
150 km na północny-zachód od Jeddah. Pracownicy aplikują powłoki pęczniejące (materiał,
który pęcznieje wraz ze wzrostem temperatury) na powierzchni 31 500 m2 kotła i maszynowni. Powłoki pęczniejące są lepszym rozwiązaniem od konwencjonalnych zabezpieczeń
przeciwpożarowych, zapewniając ochronę stali przed korozją oraz odporność na ogień.

Produkcja energii elektrycznej w Algierii
PRACA ZESPOŁOWA Eksperci KAEFER z Francji, Algierii oraz Hiszpanii pomagają poprawić
wydajność produkcji energii elektrycznej na terenie algierskiej elektrowni o mocy 1 200 MW,
pracującej w systemie CCGT, co ma w rezultacie zwiększyć wydajność o 18%.
W projekt o wartości 4 milionów Euro zaangażowanych jest do 200 pracowników
KAEFER. Kontrakt, podpisany na 18 miesięcy, obejmuje projektowanie, zarządzanie projektem, dostawę materiałów, izolacje oraz stawianie rusztowań na potrzeby kotła, rurociągów
oraz maszynowni obiektu położonego w Koudiet, we wschodniej części Algierii.
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CZYSTSZA I CICHSZA
PRODUKCJA ENERGII
BARIERY AKUSTYCZNE W HAMM RWE buduje dwa nowoczesne i wysoko efektywne bloki
zasilane węglem na terenie elektrowni w niemiecki Hamm.

F

irma zwróciła się do ekspertów z KAEFER
w Delmenhorst z zadaniem stworzenia masywnych barier akustycznych dla chłodni,
znajdujących się na terenie elektrowni. Nowe
bloki o mocy 1 600 MW zużywają o 20% mniej
węgla w porównaniu do jednostek, które
zastąpiły, dzięki czemu zakład będzie zaliczany
do jednej z najbardziej nowoczesnych elektrowni zasilanych węglem na świecie. Nowy system
pozwoli na emisję o 2,5 miliona ton CO2 rocznie
mniej niż poprzedni.
W celu zapewnienia ochrony pracownikom
na budowie oraz osób znajdujących się
w pobliżu, przed hałasem generowanym przez
dwie chłodnie, KAEFER w projekcie o łącznej
wartości 2 miliardów Euro, będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz zainstalowanie
barier akustycznych. To największe struktury,
jakimi kiedykolwiek zajmowali się specjaliści
KAEFER w Niemczech.

Każda ze ścian akustycznych ma 470 m
długości i 16,9 m wysokości, a jej łączna powierzchnia to 15 600 m2. Eksperci z KAEFER zainstalowali również drzwi i bramy dźwiękochłonne.
Ograniczone możliwości magazynu, budynek
złożony z 8 000 części różnej wielkości oraz
konieczność koordynowania prac z uwzględnieniem wielu innych podwykonawców,
pracujących w tym samym czasie na budowie,
stanowiły nie lada wyzwanie. Do tego należy
dodać organizację transportu materiałów, tak
żeby były na budowie kiedy będą niezbędne do
realizacji prac. Wszystkie te zadania dały szansę
zespołowi KAEFER na wykazanie się umiejętnością zarządzania złożonym projektem,
w którym czas odgrywa kluczową rolę.
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Trudne warunki pogodowe
nie są w stanie powstrzymać
sukcesu projektu JERP
w Arabii Saudyjskiej
NAJWIĘKSZA RAFINERIA NA ŚWIECIE Prawie
45 000 osób pracowało przez całą dobę na
saudyjskiej pustyni podczas budowy Jubail
Export Refinery Project (JERP), największej
rafinerii na świecie. Jednym z ważniejszych partnerów realizujących projekt był KAEFER Arabia
Saudyjska, odpowiedzialny za izolacje, rusztowania oraz malowanie na ośmiu pakietach.
Warunki pracy na rozległym, tętniącym życiem
projekcie (którego właścicielem jest konsorcjum SATORP, stwo-rzone przez gigantów
paliwowych Sudi Aramco i Total), położonym
100 km na północ od Dammam na wybrzeżu
Zatoki Arabskiej, są bardzo wymagające.
Rafineria, której oddanie planowane jest
na rok 2013, będzie w stanie przetworzyć
400 000 baryłek ropy dziennie. KAEFER
zrealizował już pierwszy z przyznanych mu pakietów w ramach wartego 7 milionów Euro
projektu JERP. Zakończono także prace izolacyjne na sześciu zbiornikach.
Zagrożenia związane z realizacją prac
obejmują, zdaniem asystenta dyrektora generalnego KAEFER Arabia Saudyjska, nieprzewidywalne warunki pogodowe, wielu innych wykonawców na budowie, pracę na wysokości oraz
głębokie wykopy. Bez wątpienia wysokie temperatury nie ułatwiają zadania, a mając na
uwadze bezpieczeństwo, pracownicy czasami
przerywają wykonywanie obowiązków, aby
odpocząć od upału, co niestety oznacza sporą
stratę roboczogodzin. „Dużym wyzwaniem”,
zdaniem asystenta, „jest poprawa wydajności,
przy zachowaniu tempa prac, odpowiedniej
jakości i powiązania tego z kwestiami
bezpieczeństwa.”
Dowodem na nacisk, jaki KAEFER Arabia
Saudyjska kładzie na przestrzeganie zasad
BHP, są trzy lata pracy bez wypadku.

Lepszy kontakt poprawia jakość
NOWY PROGRAM SIEMENS W marcu 2012
roku KAEFER podpisał międzynarodową umowę
ramową, zgodną z programem firmy Siemens,
w myśl której wykonana zostanie izolacja
rurociągów wraz z dostawą materiałów na
wszystkich nowych elektrowniach gazowych,
gdzie tylko klient będzie tego potrzebował.
Co ciekawe, projektami zarządza jeden
zespół pracowników KAEFER, a lokalne firmy
koncernu działają w charakterze podwykonawców. Do tej pory udało się dostarczyć

materiały do Rosji, Singapuru oraz Abu Dabi,
a także wykonano prace izolacyjne na projekcie
w okolicach Kolonii, o wartości 1,5 miliona Euro,
na którym zastosowano nowy materiał izolacyjny z mikroporami.
Prowadzenie jednego punktu kontaktowego dla klienta, zapewnia utrzymanie standardów jakości i bezpieczeństwa, pozwala
zachować efekt skali oraz umożliwia zespołom
KAEFER wymianę wiedzy.

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
Dostęp do informacji poprawia standard obsługi klienta
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM
Nowy program monitorujący kontakt
z klientami (CRM), obecnie używany
w Niemczech, Danii i Austrii, pomaga
pracownikom KAEFER w spójny i konsekwentny sposób obsługiwać klientów. Dzięki
wspólnej platformie informacyjnej, działy
sprzedaży KAEFER, wcześniej funkcjonujące
na poziomie lokalnym, teraz mogą lepiej

zrozumieć potrzeby klientów i zapewnić im
odpowiednią obsługę, zarówno na arenie
krajowej, jak i międzynarodowej.
System umożliwi także stworzenie
przejrzystych katalogów elektronicznych,
które będą przekazywane kierownikom projektów, po podpisaniu kontraktu. W chwili
obecnej 70 użytkowników z KAEFER pracuje na co dzień z programem CRM.

Wysoka jakość pracy pomaga w pozyskaniu kontraktu
BIODISEL W MAGDEBURGU Klienci KAEFER
Montage GmbH’s byli tak zadowoleni z pracy,
jaką firma wykonała na terenie zakładu
Magdeburg Bio-Ölwerk, że postanowili
podpisać z nami pięcioletni kontrakt.
Zakład w Magdeburgu jest jednym
z największych producentów oleju roślinnego
w Niemczech - powstaje tu 12% całkowitej
produkcji krajowej. W budowę nowoczesne-

go obiektu zainwestowano łącznie około
150 milionów Euro od 2000 roku. Warto
podkreślić, że KAEFER wykonał swój zakres
prac bez wypadku.
Zaproponowano nam także możliwość
wynajmu pomieszczeń w nowym budynku
administracyjnym, z czego skorzystamy
w kwietniu 2013 roku.
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NAJWIĘKSZA RAFINERIA W EUROPIE
USTALANIE STANDARDÓW JAKOŚCI Zarządzanie grupą 350 osób, pracujących na dwie dziesięciogodzinne zmiany, łącznie przez 800 000 godzin
Roczne możliwości produkcyjne
rafinerii w Kartaginie, o powierzchni
blisko 190 hektarów,
to 5,5 miliona ton
produktów naftowych.

D

ziałanie na wszystkich frontach tej największej w Europie rafinerii,
praca z innowacyjnymi materiałami przez 20 godzin dziennie - oto
zdania z jakimi musiał sobie radzić KAEFER Servicios Industriales
z Hiszpanii podczas realizacji rozbudowy rafinerii w Kartaginie, która była
warta 3,3 miliarda Euro.
Klientami KAEFER były głównie dwie firmy - Repsol i Tecnicas Reunidas, a prace obejmowały izolacje, ochronę przeciwpożarową, rusztowania
oraz malowanie powierzchni na głównych obiektach, hydrokrakerze,
retorcie do koksowani, punktach destylacji oraz zakładach odsiarczania.
Część projektu, na który podpisano kontrakt, dotyczyła zadań
mających wpłynąć na podwojenie wydajność rafinerii, tak aby osiągnąć
produkcję 220 000 baryłek dziennie, a KAEFER miał zapewnić stałe
dostawy. Jak wyjaśnia kierownik projektu, „Zagwarantowaliśmy ukończenie
prac na czas oraz wysoką jakość. W trakcie realizacji otrzymaliśmy też

dodatkowe zlecenia, co było oznaką zaufania klienta.”
Dodaje jednak, że zarządzanie grupą 350 osób, pracujących na dwie
zmiany, w ciągu 800 000 godzin, było nie lada wyzwaniem. „Zarządzanie
pracą tak wielu osób na dwóch zmianach, do tego z użyciem różnych
rodzajów materiałów, było trudne, ale czuwał nad nami świetny zespół
osób z nadzoru.”
Brygady musiały także uporać się z KAEFER RT™, nowoczesnym
materiałem do ochrony okablowania przed ogniem. Ten rodzaj wełny
ceramicznej pokrytej folią odporną na działanie czynników pogodowych
został użyty po raz pierwszy w Hiszpanii. Kolejną dobrą wiadomością
jest ukończenie prac w sposób zgodny z zasadami BHP i przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości, co może pomóc w zdobyciu podobnych
kontraktów na całym świecie.
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Ochrona powierzchni w Hiszpanii
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRZEMYSŁOWE
W HISZPANII KAEFER Servicios Industriales SA
(dawny KAEFER Aislamientos S.A.) z Hiszpanii
zaczął swoją działalność w 1969 roku jako firma
izolacyjna, a dzisiaj jest w gronie najlepszych
firm w kraju świadczących usługi dla przemysłu.
Pięć lat temu utworzono dział zajmujący się
stawianiem rusztowań i firma awansowała do
czołowej piątki w tym sektorze. W 2010 roku
kupiono firmę z Tarragony, specjalizującą się
w malarstwie przemysłowym, dzięki czemu
rozszerzono działalność również w zakresie

ochrony powierzchni. „Nasz cel to bycie liderem
również na tym rynku” mówi Christian Martin,
Prezes Zarządu KAEFER w Hiszpanii.
Przejęcie firmy malarskiej dało KAEFER
70% udziałów w rynku prac serwisowych
w zakresie ochrony powierzchni w Katalonii.
„W chwili obecnej jesteśmy w stanie
konkurować w przetargach na duże projekty
w każdej dziedzinie i oferować klientom
kompleksowe usługi serwisowe, co usprawnia
i upraszcza zarządzanie projektem” dodaje
Martin.

WIADOMOŚCI
W SKRÓCIE
Wyzwania na Dominikanie

Zabezpieczenia powierzchni
zbiorników

Największa elektrownia
na świecie

Ogrzewanie w ekstremalnych
warunkach

RUSZTOWANIA DLA ESKOM Wybudowanie
największej węglowej elektrowni na świecie
wymaga postawienia ogromnej ilości kompleksowych rusztowań. Na budowie należącej do
Eskom w Afryce Południowej, KAEFER Energy
Projects (KEP) świadczy usługi rusztowaniowe
na kotle i w maszynowni na czterech z sześciu
bloków, o łącznej mocy 4 788 MW. Dotychczas
KEP dostarczył 11 736 modułów rusztowań,
z czego zdemontował 9 213.
Prace na nowej elektrowni Medupi w prowincji Limpopo stopniowo się rozrastały, od
10 osób na budowie w 2010 roku do ponad
500 w 2012. Bezpieczeństwo na budowie ma
ogromne znaczenie, a załoga KEP przepracowała 500 000 godzin bez wypadku (LTI).
„To największy projekt obejmujący rusztowania
na południu Afryki i jednocześnie najbardziej
niebezpieczny - w najwyższym punkcie konstrukcja ma 107 wysokości” mówi dyrektor KEP.
„Najważniejsze dla nas to wyszkolić naszych
pracowników i przygotować ich do bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz polityka
braku tolerancji dla uchybień w kwestii BHP.”

KAEFER SOUYET W NOWEJ BRANŻY Fachowa
wiedza KAEFER SOUYET w zakresie kontrolowania temperatury rurociągów za pomocą
ogrzewania elektrycznego sprawia, że wiele
procesów jest bardziej efektywnych, a klienci
oszczędzają pieniądze.
Jak przekonuje Vittorio Molin, Dyrektor
Generalny KAEFER SOUYET z Chile, firma
projektuje, planuje, zapewnia dostawy, montuje, testuje, dokonuje odbiorów i szkoli monterów na projektach związanych z ogrzewaniem
elektrycznym, nawet w warunkach ekstremalnych. „Do tej pory ukończyliśmy projekty
w bardzo niskich temperaturach, takie jak
Los Bronces dla firmy Techint czy Jetty San
Vicente nad zimnymi wodami Pacyfiku dla
ENAP. Do tego na imponujących wysokościach,
czego przykładem jest projekt dla Bechtel
w Peru, zrealizowany 4 500 m n.p.m.”
KAEFER SOUYET zaistniał także w branży
zabezpieczeń przeciwpożarowych w Chile
i współpracuje z peruwiańskim KAEFER
KOSTEC, świadcząc usługi z zakresu ogrzewania elektrycznego w górnictwie.

IZOLACJE I RUSZTOWANIA Po rozpoczęciu działalności w branży w ubiegłym
roku, peruwiański KAEFER KOSTEC
ukończył ostatnio prace na dwóch skomplikowanych projektach na Dominikanie.
Firma świadczyła usługi w zakresie izolacji urządzeń i rurociągów, a także
dostarczyła i rozstawiła rusztowania
w kopalniach, należących do międzynarodowych klientów, takich jak Fluor czy
Hatch. Ograniczenia w dostępie do infrastruktury sprawiły, że większość pracowników była z peruwiańskiego KAEFER
KOSTEC, wspieranego przez KAEFER
z Meksyku. Dodać należy, że całość
materiałów, łącznie z otulinami rurociągów, była transportowana statkiem,
głównie z Peru.

Przewaga konkurencyjna
w Peru
PRODUKCJA OTULIN „W Peru oraz innych
krajach z regionu, wciąż rośnie popyt
na jakość, dostępność i elastyczność
w zakresie dostaw wełny mineralnej
i szklanej” mówi Dyrektor na Amerykę
Południową, Pedro Vazquez. Z uwagi na
brak fabryk produkujących wełnę mineralną w Peru, KAEFER KOSTEC jest
jedyną firmą, która wytwarza materiały
wysokiej jakości w tej branży. Jedyną
alternatywą jest sprowadzenie otuliny
z zagranicy, a to oznacza dłuższe terminy
dostawy i mniejszą elastyczność wobec
klienta. „Klienci dostają to co chcą
i kiedy chcą, dzięki temu, że produkujemy
otuliny w różnych formach i w dużych
ilościach” dodaje Vazquez.
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
ZWYCIĘŻAJĄ
BASF W HOLANDII I BELGII

P

o trzech latach przerwy BASF ponownie
przyznał KAEFER België N.V. kontrakt na
prace serwisowe w zakresie rusztowań na
terenie BASF Antwerp, największych zakładów
chemicznych w Europie. Przy realizacji trzyletniego kontraktu będzie pracowało około
50 osób. Jednym z najważniejszych powodów,
dzięki którym KAEFER wygrał zlecenie, jest
świetny wynik BHP: do czerwca 2012 roku

„Jakość to narzędzie, przydatne
zawsze, gdy go potrzebujesz.
Jeżeli BASF potrzebuje danej
usługi, to ją dostaje na czas,
zgodnie z wymogami i przy
wysokim zaangażowaniu.”

przepracowano 2,5 miliona godzin bez straty
czasu wskutek wypadku.			
Bezpieczeństwo jest także wyznacznikiem
jakości, mówi kierownik projektu. „Jakość to
narzędzie, przydatne zawsze, gdy go potrzebujesz. Jeżeli BASF potrzebuje danej usługi, to
ją dostaje na czas, zgodnie z wymogami
i przy wysokim zaangażowaniu.”
Zauważa trzy główne składniki, zapewniające wysoką jakość: „Rusztowanie musi być
w 100% bezpieczne i dostosowane do użytkownika. Faktury muszą być czytelne i zgodne
z ustaleniami kontraktowymi. Do tego nasi
ludzie muszą mieć odpowiednią wiedzę, być
uprzejmi i pomocni wobec klienta - niezależnie
od tego jak trudna i pilna jest dana praca.”

Ukryte źródło komfortu
RAJ ZAKUPÓW NA STACHUS W 2012 roku,
miejskie
przedsiębiorstwo
komunikacji
w Monachium (MVV) obchodziło 40-lecie
miejskiego metra (U-Bahn). Inauguracja
otwarcia U’Bahn odbyła się w 1972 roku,
tak aby obsłużyć milion gości, przybywających
do Monachium z okazji Igrzysk Olimpijskich.
Cztery dekady później KAEFER zaangażował
się w renowację głównej podziemnej stacji
w mieście.
To co do niedawna było jeszcze ponurym
podziemnym centrum miasta i dworcem dla
podmiejskich pociągów, teraz Karlsplatz
Stachus jest miejscem tętniącym życiem dzięki
nowym sklepom, kawiarniom i restauracjom.
W remoncie, trwającym od 2008 do 2012 roku,
KAEFER odegrał jedną z kluczowych ról.
Podczas podstawowej fazy konstrukcyjnej
KAEFER zainstalował 22 systemy klimatyzacji,
ponad 14 000 m2 kanałów, około 9 000 m2 materiału ognioodpornego oraz prawie 200 szybów
przeciwpożarowych. Kierownik projektu wskazuje na fakt, że chociaż praca, z uwagi na jej
specyfikę, nie była specjalnie wymagająca pod
względem technicznym, to tak długi czas jej

Kanał klimatyzacji
o wysokości 2,1 m
i długości 4,3 m

realizacji i ogromna ilość użytych materiałów
stanowiły spore wyzwanie.
Teraz dworzec, nazywany Stachus Passagen, to raj dla osób lubiących zakupy. Po krótkiej podróży windą w dół, do dyspozycji gości są
bar sałatkowy Dean&David, zakłady fryzjerskie,
sklepy odzieżowe, piekarnie, sklep Fair Trade,
a nawet klubowy sklep dla fanów Bayernu

Monachium.
Zaledwie jeden poziom niżej pasażerowie
metra pędzą przed siebie, nieświadomi tego,
że system klimatyzacji zamontowany przez
KAEFER, poprawia ich komfort w dzień
i w nocy.
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Przewaga dzięki pracy
zespołowej

Ciche zmiany
AUSTRIACKIE DŹWIĘKI Rozwiązania w dziedzinie izolacji akustycznej, zastosowane przez
KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H, były jednym
z najważniejszych elementów ostatniej rozbudowy zakładu, należącego do czołowego producenta pojazdów MAN Truck & Bus w Austrii.
Firma powiększała budynek do testowania
silników, dodając cztery nowe stanowiska do
historycznego budynku w Steyr, stwarzając
wyzwania instalacyjne dla KAEFER.
Zgodnie ze specyfikacją materiałową, do
wykończenia ścian miały zostać użyte profile
i wełna mineralna, co wymagało zastosowania
specjalnego systemu wsporczego. Na wszystkich
stanowiskach do testów, o powierzchni około
2 400 m2, zamontowano również dźwiękoszczelne płyty sufitowe, drzwi oraz okna.
W ostatnim czasie KAEFER stworzył
również dwa systemy redukcji hałasu dla
ogromnego transformatora dla podstacji
Vienna Wienstrom Strebersdorf, należącej do

WIENENERGIE. System łącznie z wentylacją
i tłumikami, musiał zmieścić się na powierzchni
250 m2 i zredukować dźwięk o 29 dB przy
100 Hercach.
Austriacki dział izolacji akustycznych
KAEFER był również aktywny w Portugalii, gdzie
zainstalował system redukcji hałasu dla dużego
transformatora w okolicach Lizbony, należącego
do firmy energetycznej REN. KAEFER był
odpowiedzialny za zaprojektowanie tłumików,
a także projekt i wykonanie wnętrza, łącznie
z opracowaniem paneli, konstrukcji stalowych
oraz systemu wentylacji.
Dzięki nowym stanowiskom testowym
w Steyr, a także systemom redukcji hałasu
w Wiedniu i Portugalii, KAEFER Austria po raz
kolejny udowodnił, że warto korzystać z jego
usług, kiedy w grę wchodzi wykonanie prac
z zakresu izolacji akustycznych najwyższej
jakości.

Atomowy powrót
RYNEK ELEKTROWNI ATOMOWYCH W KANADZIE Najpierw świętowano wejście INSCAN do
rodziny KAEFER, a teraz INSCAN KAEFER ma
kolejny powód do radości, ponieważ firma
wraca na rynek energii atomowej w Kanadzie.
W latach 1980-1992 INSCAN był w czołówce firm działających w przemyśle nuklearnym
w Kanadzie, uczestnicząc w budowie elektrowni atomowych Bruce Power i Darlington
w Ontario, później powoli wycofując się z tej
branży. Działo się tak, jak mówi Dyrektor
Generalny KAEFER Canada Arnaud Lejemble,
do momentu aż obecny Prezes firmy, Tom Kelly,
„zaczął wprowadzać strategię, w myśl której
miało nastąpić ponowne wejście na rynek.”
W efekcie tych działań, od 2009 roku INSCAN

„zyskiwał uznanie klientów, jako podwykonawca firm zakontraktowanych do wykonywania
prac serwisowych na terenie elektrowni
atomowych Ontario Power Generation NPP
w Pickering i Darlington.”
Jak podkreśla Lejemble, firma ma stosowne doświadczenie i kompetencje, „a to stanowi warunek uczestnictwa w walce o projekty,
które wymagają wysokiego poziomu możliwości
technicznych w zakresie betonowych powłok
ochronnych, utylizacji azbestu oraz mat izolacyjnych.
INSCAN KAEFER, wspierany przez specjalistów z KAEFER, jest na dobrej drodze do
umocnienia swojej pozycji w branży nuklearnej
w najbliższych latach.

OLKILUOTO 3 W FINLANDII Kluczem do
sukcesu, jaki KAEFER osiągnął podczas realizacji różnego rodzaju zadań w branży
nuklearnej, są umiejętności jego pracowników.
Świetnie obrazuje to przykład fińskiego projektu Olkiluoto 3 (OL3), gdzie KAEFER pozyskał
kontrakty na montaż izolacji. „Do zrealizowania
prac na najwyższym poziomie potrzebni są
wykwalifikowani blacharze i monterzy izolacji,”
wyjaśnia kierownik projektu OL3.
Zespół osiągnął sukces dzięki jego

“Bez odpowiedniej współpracy,
tracilibyśmy czas na niepotrzebne
nieporozumienia.”
zróżnicowaniu, a także wiedzy zdobytej na
różnego rodzaju projektach. Co więcej,
stanowi on utalentowaną grupę ludzi, czerpiącą
z bogatych tradycji KAEFER.
Pracownicy realizujący zadania na projekcie Olkiluoto 3 są niezwykle dumni z udanej
współpracy międzynarodowej, widocznej
w codziennej pracy na projekcie. Na budowie
byli przedstawiciele Niemiec, Francji i Finlandii,
a każdy z nich wniósł swój indywidualny wkład
do prac. Kierownik projektu OL3 uważa,
że możliwość spotkania kolegów z różnych
krajów i szansa na wykonywanie zadań ramię
w ramię, były gwarancją pomyślnego zakończenia projektu.
Celem na rok 2013 jest podtrzymanie
szybkiego tempa prac na wszystkich projektach, z międzynarodowym składem zapewniającym najwyższą jakość usług.

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
Rozbudowa jednego z najważniejszych
lotnisk w Europie

Szybciej i bezpieczniej

WIEDEŃSKI TERMINAL 3 KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H pomógł
w realizacji jednego z najbardziej reprezentacyjnych projektów
w Austrii. Rozbudowa Terminalu 3 na terenie wiedeńskiego lotniska
podkreśla jego rolę kluczowego węzła komunikacyjnego w Europie
wschodniej i centralnej.
KAEFER zajął się montażem izolacji ciepło-i zimnochronnych,
o wartości 1,2 miliona Euro. Terminal będzie miał powierzchnię
150 000 m2, czyli więcej niż pozostałe dwa terminale łącznie.
Pomimo konieczności zmagania się z restrykcyjnymi procedurami
bezpieczeństwa i licznymi opóźnieniami, pracownikom KAEFER udało
się ukończyć prace na czas i zgodnie z założonym budżetem.

TOTAL ANTWERP Świetny wynik jeżeli chodzi o bezpieczeństwo oraz
fachowa wiedza w zakresie izolacji zimnochronnych sprawiły, że TOTAL
Antwerp wybrał KAEFER België N.V. jako wykonawcę prac izolacyjnych
i rusztowaniowych podczas rozruchu zakładu NC3 w Antwerpii.
Doświadczenie KAEFER odegrało znaczącą rolę w ukończeniu
projektu przed wyznaczonym terminem, co podkreśla kierownik projektu, dodając że KAEFER został również uhonorowany nagrodą BHP.
„Ściśle współpracowaliśmy z firmą Total, aby skrócić czas potrzebny
do rozruchu, dzięki czemu pomogliśmy we wcześniejszym wznowieniu
procesu produkcji, a nasza punktualność pozwoliła klientowi
zaoszczędzić pieniądze.”
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WIADOMOŚCI
W SKRÓCIE
Co słychać na północy
WIARA W SZWEDÓW KAEFER Isoleringsteknik AB w Szwecji zdobył pierwszy
ważny kontrakt na prace serwisowe
w kraju, w ramach trzyletniego porozumienia z firmą z branży chemicznej - Borealis.
Umowa warta 1,6 miliona Euro,
zawiera opcję przedłużenia na kolejne
dwa lata. Umowa na prace w zakresie
izolacji i płaszczy ochronnych obejmuje
75 000 roboczogodzin i jest konsekwencją udanej realizacji projektu
o wartości 7 milionów Euro dla Borealis
w 2007 roku. Jak podkreśla Dyrektor
Generalny KAEFER Isoleringsteknik Eddy
Ström, jest to dowód zaufania, jakim
darzy nas klient.

Nowe źródło gazu ziemnego w kanadyjskim
Klondike
GAZ W KANADZIE Projekt opanowania
nowego źródła gazu w zachodniej części
Kanady, przy udziale ALBRICO KAEFER
Group Ltd, przypomina czasy gorączki
złota. Pierwsza faza prac w zakładzie
EnCana Cabin Gas w północnej części
regionu Horn River w Kolumbii Brytyjskiej, obejmuje montaż izolacji i płaszczy
ochronnych, a także ogrzewanie wykorzystujące glikol. 100 pracowników
KAEFER współpracuje blisko z Ledcor
Industrial Projects, wykonując swoje
obowiązki w ekstremalnym zakresie
temperatur: od 35°C latem do -40°C
zimą.

R&D zapewnia najwyższą jakość na rynku LNG
INŻYNIERIA DOSKONAŁA Specjaliści
z KAEFER Australia badają, w jaki sposób
zastosowanie nowych materiałów, środków
chemicznych oraz metody wykonania mogą
poprawić jakość, efektywność ekonomiczną
i zredukować czas potrzebny na zakończenie
projektu. Efekty tych badań są bardzo pozytywne dla klientów.
Dział badań i rozwoju obecnie pracuje nad
technikami aplikacji pianki preizolacyjnej, tak
aby ograniczyć straty materiału i zapewniać
lepszą jakość wykończenia, poprzez zastosowanie plastiku wzmacnianego włóknami szklanymi, zamiast epoksydu oraz wprowadzić do
użycia nowe materiały, takie jak Aerogel.
Niedawno dużym krokiem w rozwoju było
wprowadzenie izolacji rurociągów otulinami,
co w znaczący sposób spowodowało przyspieszenie prac w warsztacie klienta przy realizacji
projektu Gorgon LNG. Stworzono także system
izolacji kolan i złączek, używając maszyny do
produkcji form wzorcowych, dzięki czemu odpowiednie otuliny mogą być wstępnie wycinane,
a następnie dostarczane na budowę w postaci
gotowych zestawów.
Produkcja otulin w tej samej formie
i w kontrolowanych warunkach prowadzi do
podniesienia jakości pracy i usprawnienia procesu montażu, jak wyjaśnia specjalista z Centrum Kompetencji. „Możemy zaprogramować
maszynę tak, aby produkowała idealny kształt
kolanka lub łącznika w kształcie litery „T”,

składających się z dwóch części. Dzięki temu,
materiały dostarczane na budowę zawsze pasują. Kiedyś robiliśmy to ręcznie, a każde kolanko
składało się z wielu kawałków, nawet do dziesięciu i było to strasznie trudne. Nowy system
to znaczące polepszenie naszej wydajności.”

Kolana i złączki do łatwej i szybkiej instalacji

Terminal LNG gotowy na dostawy
SUKCES NA ŚWIATOWĄ SKALĘ W 2014 roku
pierwsze statki dobiją do brzegu portu na Barrow
Island, na zachodnim brzegu Australii, a na ich
pokład ładowany będzie gaz, prosto z ogromnego
projektu Gorgon, który trafi do klientów
na całym świecie. Zadaniem KAEFER Australia
w ramach tego imponującego przedsięwzięcia
są prace preizolacyjne dla estakady rurociągów
prowadzących do rozładunku oraz rur znajdujących się na molo.
Zespoły pracowników rozpoczęły pracę
w warsztatach klienta znajdujących się w Azji pod
koniec 2011 roku. W Chinach wykonuje się
4 200 m linii rozładunku dla COOEC, na wyspie
Batam praca wrze w warsztatach PT McDermott

przy 1 300 m estakady rurociągowej, natomiast
w malezyjskim Lumut, a konkretnie w zakładzie
Kencana produkuje się 8 150 m linii molo.
Wstępny montaż elementów w warsztacie
jest lepszy niż na budowie, tłumaczy jeden
z kierowników projektu. „Wykonanie potrzebnych
modułów z dala od budowy jest znacznie tańsze.”
Co więcej, rurociągi są izolowane w warunkach
warsztatowych, a nie budowy, dodaje. „Jakość
jest imponująca, bo praca jest podobna do linii
produkcyjnej, co oznacza że maszyny mogą
działać dłużej, a praca może być ukończona o 40%
szybciej. Efektem końcowym jest najwyższa
jakość i bardzo szybkie tempo, a tego chcą
przecież wszyscy.”

37
PRZEMYSŁ

RUSZTOWANIA ZWIĘKSZAJĄ RENOMĘ
W ABU DABI
ROZWÓJ SHAH GAS Abu Dabi w bardzo krótkim czasie przeszło długą drogę w kierunku rozwoju montażu rusztowań w sektorze paliwowym
i gazowym na Bliskim Wschodzie, dzięki czemu wprowadzono nowy zakres usług świadczonych w regionie.

Ponad 400 certyfikowanych monterów
rusztowań zainstalowało około
10 400 ton podwieszanych rusztowań

W

październiku 2011 roku KAEFER Abu Dabi
wygrał przetarg na montaż czteropoziomowych rusztowań wzdłuż 11 kilometrowej
estakady rurociągów gazowych na projekcie
Shah Gas Development dla Samsung Engineering and Construction, docelowego klienta, oraz
Al Hosn Gas, głównego wykonawcy.
KAEFER postawił 215 000 m2 rusztowań,
przestrzegając najwyższych standardów jakości
i bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem
była rekrutacja doświadczonych pracowników
z odpowiednimi uprawnieniami. W sumie zatrudniono 437 monterów, którzy mieli do dyspozycji około 10 400 ton rusztowań, mówi nam
Sanjay Kumar, Dyrektor Generalny KAEFER Abu
Dabi. Dzięki temu, firma będzie mogła wykorzystać sukces projektu do umacniania swojej
pozycji. „Umocniliśmy swoją pozycję na rynku,
pieczętując to sukcesem, który potwierdził,
że wysoka jakość charakteryzuje każdy profil

naszej działalności: od izolacji, przez zabezpieczenia antykorozyjne po rusztowania na
całym Bliskim Wschodzie.”
Sukces tego projektu, jak podkreśla Kumar,
dobrze rokuje na przyszłość. „Wykonaliśmy
kawał dobrej roboty dla klienta, który z przyjemnością poleci nas innym inwestorom. Staliśmy
się wzorem do naśladowania, co jest dla nas
niezwykle ważnym komplementem. Z całą
pewnością cieszymy się od dawna dobrą renomą, a teraz znani jesteśmy również z montażu
rusztowań.”
Biorąc pod uwagę obecny trend, czyli
preferowanie realizacji całych pakietów dla
jednego wykonawcy, obejmujących zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje i rusztowania,
można powiedzieć, że KAEFER Abu Dabi ma
coraz większe szanse na sukces w przyszłości,
z dumą dodaje Kumar.
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Sukces zaczął się od piwa
IZOLACJE W CZECHACH KAEFER Izolačni Technika z Republiki Czeskiej zaizolował ostatnio
14 zbiorników do fermentacji piwa dla firmy
spożywczej ZVU Potez. Było to zdanie bliskie
sercu Waltera Möhla, Dyrektora Generalnego
KAEFER w Czechach, którego ojciec był browarnikiem.
Po upadku żelaznej kurtyny Möhl był
pionierem KAEFER w Republice Czeskiej.
„Czeskie browary potrzebowały dostępu do
nowych technologii, a browarnictwo to żyła
złota dla izolacji” mówi Möhl. Zbiorniki do
fermentacji mają 22 m wysokości i 6 m średnicy,
zatem jest co izolować.
Pierwszy kontrakt w Czechach podpisany
w 1991 roku przez KAEFER był związany ze
słynnym browarem Pilsen Urquell. Kluczowymi
okazały się wtedy standardy i technologia
izolacji KAEFER, dzięki którym firma szybko
zdobyła kolejne zlecenia. „Możemy z dumą
stwierdzić, że od 1997 roku zaizolowaliśmy
90% zbiorników na piwo w Czechach” stwierdza
Möhl.
KAEFER koncentruje się obecnie na
rosnącym rynku budownictwa przemysłowego,
ale pozostaje również wierny browarnictwu.
Jak mówi Dyrektor Möhl „To mały rynek,
ale jednocześnie jest jak wisienka na torcie.”

Rozwój sektora naftowego i olejowego
otwiera nowe możliwości
REJON MALEZJI I MORZA CZARNEGO
Być może Malezja i Rumunia leżą w odległych od
siebie zakątkach świata, ale ich potencjał
otwiera przed KAEFER takie same szanse
rozwoju. W obydwu krajach apetyty na zdobywanie kolejnych kontraktów w nadchodzących
latach rozbudziły wygrane niedawno projekty.
Zacznijmy od Malezji, w której rozwijająca się
gospodarka zwiększyła intensywność działań
rządu, a duże projekty w branży naftowej
i gazowej pomagają w stabilnym rozwoju kraju
w najbliższych latach.
Szczególnie silny w Malezji jest sektor naftowy i gazowy. W bieżącym roku KAEFER Malezja rozpoczął prace na projekcie wartym 2 milony
Euro, obejmującym izolacje ciepłochronne
i rusztowania na terminalu Sabah Oil & Gas
Terminal (SOGT). KAEFER jest na dobrej drodze
do zostania kluczowym usługodawcą, ponieważ
władze kraju planują aby Sabah zostało centrum
przemysłu naftowo-gazowego, mówi nam
Dyrektor Marketingu w KAEFER Malezja Mohd
Tahir Jamhari. Inne projekty realizowane
w Malezji to izolacje ciepłochronne na wartym
3 miliony Euro Petronas Gas (GPP) Revamp
& Rejuvenation, Synthomer JOB2 w Pasir Gudang oraz rusztowania o wartości 4 milionów
Euro przy drugiej fazie projektu Tokuyama
Malaysia Polycrystalline w Bintulu, Sarawak,
która jest największym zakresem samodzielnie
wykonywanym przez KAEFER w Malezji.
Mohd Tahir Jamhari dodaje, że oczekiwania
względem 2013 roku są bardzo wysokie,
zwłaszcza w sektorze petrochemicznym i LNG.
Podobna sytuacja jest w KAEFER
Izolatii Tehnice w Rumunii. Firma uczestniczy
w najważniejszych projektach w branży naf-

towej i gazowej w regionie Morza Czarnego,
a także zgłasza akces uczestnictwa
w najważniejszych projektach na obiecujących
rynkach Bułgarii, Węgier, Turcji oraz Serbii.

„Zdobycie tego projektu było ważne
z wielu względów. Jednym z nich
była chęć wprowadzenia KAEFER
na ten obiecujący rynek.”
Ostatni z realizowanych projektów,
o wartości 1,5 miliona dolarów, obejmował
montaż izolacji, ogrzewania elektrycznego oraz
ochrony przeciwpożarowej dla Rompetrol. Prace niosły ze sobą spore wyzwania w postaci
chociażby ujemnych temperatur zimą (np. -20 °C),
pracy na dwie zmiany czy też obostrzeń czasowych. Udana realizacja tego zlecenia ma
ogromne znaczenie dla firmy, mówi jej Dyrektor
Generalny Stelian Salcudean. „Zdobycie tego
projektu było ważne z wielu względów. Jednym
z nich była chęć wprowadzenia KAEFER na ten
obiecujący rynek.”
KAEFER zostawił na placu boju twardych,
renomowanych konkurentów, co przykuło
uwagę innych ważnych, potencjalnych klientów
w Rumunii i regionie, dodaje Salcudean.
„Rynek, zwłaszcza w basenie Morza Czarnego,
jest ważny z powodu realizacji projektów
w przemyśle petrochemicznym, LNG oraz
offshore, ale również z uwagi na duże projekty
z sektora gazowego, jak Nabucco czy
Southstream, które będą transportowały gaz
również przez Rumunię.”

Połączenie widzy z BHP
IZOLOWANIE PERLITEM DLA RASGAS Kiedy
KAEFER Katar podpisał prestiżowy kontrakt
z RasGas, światowym liderem w produkcji
skroplonego gazu ziemnego (LNG), wiadomo
było, że będzie to nie lada wyzwanie. Praca,
polegająca na wypełnieniu perlitem sześciu
zbiorników o objętości 140 000 m3, jest najbardziej niebezpiecznym przedsięwzięciem ze
wszystkich do tej pory zrealizowanych na
Bliskim Wschodzie.
Na zbiornikach zauważono zjawisko kondensacji, co było oznaką uszkodzenia warstwy
izolacyjnej. Perlit, skała wulkaniczna o wysokiej
zawartości wody, znacznie się poszerza pod
wpływem wysokiej temperatury, ale z czasem
rozszerzona warstwa izolacji się kurczy. Wykorzystanie tego materiału na zbiorniku, będącego
cały czas w użyciu, jest bardzo ryzykowne.
Perlit jest wstrzykiwany do przestrzeni
między pierścieniami przy użyciu sprężonego

azotu, tak aby ograniczyć dostęp tlenu, który
mógłby eksplodować w zetknięciu z innymi
łatwopalnymi gazami. Kiedy dysze służące do
podawania perlitu są otwarte, sprężony metan
i azot ze śladowymi ilościami perlitu tworzą
wokół nich chmury gazu. Odpowiednie szacowanie ryzyka, planowanie oraz stosowanie przepisów BHP są niezbędne w celu uniknięcia wypadków. I właśnie z uwagi na bezpieczeństwo,
KAEFER rozszerza perlit z dala od placu budowy
i transportuje go w specjalnych zbiornikach.
To wszystko pokazuje dlaczego do realizacji projektu wybrano KAEFER. Warto podkreślić, że pierwszy zbiornik LNG był ukończony
z zachowaniem wzorcowego wyniku BHP.
Za tym wynikiem stała ogromna, fachowa
wiedza, co podkreślają słowa kierownika projektu: „Zdobyliśmy ten kontrakt dzięki fachowej,
technicznej wiedzy.”
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Brazylia
Nazwa oficjalna:
Federacyjna Republika Brazylii
Słowo Brazylia wywodzi się od drzewa
‘pau brasil’
Powierzchnia: 8,514,877 km2,
największy kraj w Ameryce Południowej
i Ameryce Łacińskiej (piąty na świecie kraj
pod względem powierzchni i liczby ludności)
Liczba ludności: 193 miliony (2011)
Motto: “Ordem e Progresso”
(Porządek i Rozwój)
Oficjalny język: portugalski
Domena: www: .br
Numer kierunkowy: +55
Znana z: najlepszej i najbardziej popularnej
kawy, największego lasu deszczowego na
świecie, rzeki Amazonki oraz piłki nożnej

KAEFER W BRAZYLII

Nazwa firmy: KAEFER ISOBRASIL
Rok powstania: 2010
Lokalizacja: Contagem/Belo Horizonte
(siedziba główna), Macaé (niedaleko Rio de
Janeiro), Vitoria
Region: Americas (AMS)
Zakres działalności: Izolacje termiczne
i akustyczne, obmurza, ochrona powierzchni
w różnych gałęziach przemysłu, takich jak
rafinerie, huty oraz platformy offshore.

Korzystanie z węglowodorowego boomu w Brazylii
ROZWÓJ W BRAZYLII Jeżeli brazylijskiemu
Petrobras, wraz z innymi firmami z branży
naftowej, uda się dotrzeć do bogatych ale
głęboko położonych złóż ropy, kraj może mieć
dostęp do ogromnych rezerw tego surowca. Infrastruktura potrzebna do magazynowania,
przetwarzania i transportowania ropy jest
olbrzymia. KAEFER ISOBRASIL, zdaniem
Ary Fialho, Dyrektora Generalnego firmy, jest na
dobrej drodze do zostania kluczowym partnerem dla branży naftowej. W lipcu 2012 roku
KAEFER rozpoczął realizację czteromiesięcznego
kontraktu dla Petrobras, obejmującego ponowną
izolację 15 km rurociągów. „To bardzo ciekawe
zadanie,” mówi Fialho. „Mamy siedzibę w sercu
Brazylii, a projekt realizujmy około 3 000 km
dalej, w północno-wschodniej części kraju.”
Kolejny projekt, jaki aktualnie realizuje
KAEFER, znajduje się w odległości 3 000 km od
siedziby w Contagem, tym razem na południe
i dla odmiany na terenie stoczni. Dystans ten
niesie za sobą trudności logistyczne, ale KAEFER
potrafi sobie sprawnie z nimi poradzić. Jednak
większym wyzwaniem, jak twierdz Fialho,
jest rozwój i poprawienie wyniku finansowego
firmy w obliczu niestabilnej sytuacji na rynku.
„Brazylia musi stawić czoła opóźnieniom w realizacji „zielonych” projektów, z uwagi na

międzynarodowy kryzys finansowy, a w oku
cyklonu znajdują się potężne inwestycje
w przemyśle rafineryjnym i gazowym.”
Zdaniem Fialho, są jednak szanse na nowe
kontrakty. „Staramy się rozwijać w nowych
dziedzinach, korzystając z międzynarodowych
doświadczeń, na przykład w zakresie ochrony
powierzchni lub offshore.” Celem jest potrojenie
obrotu oraz poprawa efektywności ekonomicznej działań KAEFER ISOBRASIL w kolejnych
czterech latach.

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
Szybka reakcja zwiększa zyski
Brazylia w rozkwicie W grudniu 2011
roku, generalny wykonawca QUIP podpisał
kontrakt z KAEFER ISOBRASIL Ltda na
błyskawiczną realizację prac. Wymagania
klienta zostały spełnione w ciągu zaledwie
27 dni. Obecnie KAEFER ISOBRASIL realizuje dla tego wykonawcy prace o wartości

blisko 2,8 milionów Euro. Biorąc pod uwagę
oferty złożone na dodatkowe 5,5 miliona
Euro, Ary Fialho, Dyrektor Generalny KAEFER
ISOBRASIL, dodaje: „W celu sprostania
rosnącemu popytowi otworzyliśmy nowy
zakład niedaleko doku QUIP w Porcie Rio
Grande w sierpniu 2012 roku.”
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Alexander von Humboldt II and Rainbow Warrior III wyruszają w morze
STATKI Z BREMERHAVEN Alexander von Humboldt II to pierwszy wielki
żaglowiec zbudowany w Niemczech w ciągu ostatnich 50 lat. 65 metrowy
okręt zmieni swojego poprzednika we flocie Deutsche Stiftung fundacji,
która pomaga osobom w każdym wieku uczyć się żeglowania. KAEFER
odegrał znaczącą rolę w tej historycznej budowie, świadcząc usługi
w zakresie wykończenia i dostawy niezbędnego sprzętu do kuchni,
w swojej siedzibie w Bremerhaven, w północnych Niemczech.
Tego typu okręt niesie ze sobą sporo wyzwań, jako że często płynie
on po wodzie pod pewnym kątem, co oznacza, że sprzęt kuchenny musi
działać poprawnie, nawet kiedy jest przechylony o 20 stopni, często przez
kilka godzin.
Innym projektem, co prawda na mniejszą skalę, ale równie
imponującym, jest najnowszy żaglowiec Greenpeace, Rainbow Warrior.
Jest to już trzecie „wcielenie” statku, pływającego pod banderą
organizacji walczącej o środowisko. Został on ukończony w 2011 roku
i ma na pokładzie specjalny kambuz, autorstwa KAEFER.
Rainbow Warrior III, zbudowany w Bremie, to żaglowiec zasilany
silnikiem elektrycznym, używany przez Greenpeace do badań i akcji
protestacyjnych. Jego budowa była związana nie tylko z tymi samymi
wyzwaniami, co w przypadku Alexander von Humboldt, ale musiała
być również zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, łącznie
z częścią kuchenną, w której znaleźć możemy energooszczędny sprzęt
oraz najnowszy, przyjazny środowisku materiał chłodzący.

Kuchnia przygotowana przez KAEFER
z zasadami ochrony środowiska, a do tego
z gotowania, poprowadzony przez znanego
który ugotował danie specjalnie z okazji
na wodzie.

jest praktyczna i zgodna
zdała egzamin praktyczny
kucharza Diego Guerrero,
pierwszej godziny statku

Wysokiej jakości kuchnia wykonana przez KAEFER

Remont wykonany
dla Carnivals

Utrzymanie standardu jakości dzięki „tasowaniu”

FIŃSKI LIFTING KAEFER Oy z Finlandii podpisał
ważny kontrakt z nowym klientem, Carnival
Cruise Line, największym na świecie producentem statków rejsowych. W jego ramach,
wykonano najdroższy i najbardziej gruntowny
remont w historii. Projekt, który rozpocznie się
w lutym 2013 roku we włoskim Trieście, potrwa
42 dni. Jego realizacja daje KAEFER szansę na
wejście na włoski rynek.
Carnival zamierza odnowić wszystkie swoje
stare statki, zgodnie z najnowszymi trendami
w architekturze wnętrz. Wiodącym projektem
jest zmiana 15 letniego okrętu Carnival Destiny
w nowoczesny liniowiec o nazwie Carnival
Sunshine. Będzie to jeden z siedmiu statków poddanych renowacji. KAEFER rozbierze stare spa,
o powierzchni 1 200 m2 i zbuduje nowe, bazując
na koncepcji zapoczątkowanej w jednym z najnowszych okrętów, Carnival Breeze. KAEFER
wykona również prace pod klucz, obejmujące
wykończenia pokładu otwartego, który dostanie nostalgiczną nazwę „miejsce ukojenia.”
Łączna wartość prac wykończeniowych wynosi
150 milionów Euro i będą one wykonywane na
całym statku. „Do tej pory żaden z armatorów
nie wydał takiej kwoty na remont jednej jednostki,” mówi Dyrektor Generalny KAEFER Oy,
Janne Sirviö. „Do tej pory wartość prac wahała
się między 50 a 70 milionów Euro.”

STOCZNIA ST. NAZAIRE W lutym 2011 roku
firma STX France podpisała kontrakt z KAEFER
WANNER Shipbuilding na zainstalowanie
615 kajut na dwóch olbrzymich liniowcach
w stoczni St. Nazaire. Będą to pierwsze statki
zbudowane przez STX przy użyciu „metody
tasowania”.
Podstawową zasadą „metody tasowania“
jest zminimalizowanie straconego lub bezproduktywnego czasu poprzez optymalizację
frontów robót, tym samym oszczędzając koszty
i usprawniając pracę. W branży stoczniowej
oznacza to odejście od dotychczasowych metod
produkcji i montażu, co pozwoli zidentyfikować
i zredukować niepotrzebne czynności.
Dotychczas zwyczajowo brygady przenosiły
się z pokładu na pokład, tam gdzie akurat
montowane były kajuty. Jak wyjaśnia Bruno
Huriet, Dyrektor Generalny KAEFER WANNER
Shipbuilding: „Po długich dyskusjach w stoczni,
wyrażono zgodę na pewne modyfikacje działań.
Pierwszym pomysłem, który posłużył za wytyczną, było instalowanie kabin tylko wtedy,
gdy pokład był w 100% ukończony. Pracując
kolejno od kabiny do kabiny, nasz zespół zaoszczędził czas tracony wcześniej na przenoszenie się z miejsca na miejsce. Jest to proste
w teorii, natomiast w praktyce już takie łatwe
nie jest. Aby zsynchronizować działania, wyko-

nawcy muszą bardzo dokładnie zaplanować
swoje prace. Poślizgi są niedopuszczalne.”
Dzięki użyciu metody tasowania, STX
udało się oddać MSC Divina do użytku w maju
2012 roku. Na drugim liniowcu, MSC Preziosa,
trwają jeszcze prace, a datę jego oddania
wyznaczono na marzec 2013 roku. Optymalizacje uzyskane dzięki metodzie tasowania nie
tylko pozwoliły KAEFER WANNER Shipbuilding
sprostać wymaganiom stoczni, ale także
umożliwiły poprawę jakości i umiejętności pracowników.

MSC Divina
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14 PROMÓW TRAKTOWANYCH
PO KRÓLEWSKU
STATKI, KTÓRE ZMIENIAJĄ REGUŁY Viking River Cruises wyznacza standardy, dzięki nowym statkom rejsowym,
które są jednymi z najnowszych jednostek śródlądowych w Europie.

©Kiebitzberg® Gruppe, Havelberg / Thomas Franke

Nowy Viking Odin w drodze na ceremonię
chrztu w Amsterdamie

N

eptun Werft przyznało niemieckiemu
KAEFER Schiffsausbau GmbH z Rostock
zakres prac, w ramach wartego 120 milionów
dolarów programu rozwoju floty Viking River
Cruises, jednej z czołowych linii statków rejsowych, pływających po rzekach Europy. Równoczesne wykończenie czterech z sześciu promów
Viking, łącznie z niezbędnymi usługami budowlanymi i projektowymi, stanowiło nie lada
wyzwanie.
Prom Viking Longship to statek o nowatorskim wyglądzie, z nowinkami technologicznymi
i niezwykle komfortowymi udogodnieniami dla
pasażerów, odzwierciedlający ostatnie trendy
w branży turystycznej. Przykładem jest rewolucyjny Aquavit, z którego można korzystać
niezależnie od warunków pogodowych oraz
ogromne apartamenty - nie ma większych na
innych promach w Europie - albo prywatne
kwatery z werandami, balkonami oraz licznymi
udogodnieniami, takimi jak podgrzewana
podłoga w łazience, lub innymi komfortowymi
rozwiązaniami, jakich można się spodziewać na
luksusowym statku rejsowym.
Zadaniem KAEFER Schiffsausbau GmbH
najtrudniejsze na tym wyjątkowo luksusowym
statku, mierzącym 135 m, było wykończenie
holu, schodów, foyer, restauracji oraz publicznych toalet - było to pierwsze zlecenie wymagające najwyższej klasy wyposażenia dla wieloletniego klienta, jakim jest Neptun Werft

z Warnemünde w Niemczech. Z uwagi na ograniczenia czasowe, pierwsze cztery statki musiały
być wykańczane jednocześnie. Oznaczało to,
że KAEFER musiał zorganizować odpowiednich dostawców i partnerów biznesowych,
aby zapewnić wysoką jakość i niezwykłą
elastyczność podczas realizacji projektu.
Pięciu doświadczonych fachowców z KAEFER
nadzorowało prace, a kierownictwo projektu
i budowy musiało się dostosować do nakładających się zakresów prac oraz sprostać ograniczeniom czasowym.
21 marca 2012 roku, czyli po zaledwie
siedmiu miesiącach pracy, pierwsze cztery
statki ochrzczono w Amsterdamie. Szósty,
a zarazem ostatni z nich został oddany zleceniodawcy w sierpniu 2012 roku. 14 marca 2012 roku
Viking River Cruises oświadczyło, że przyznaje
wykonanie kolejnych ośmiu promów w 2013
roku firmie Neptun Werft. Oznacza to, że łączna
wartość kontraktu dla KAEFER Schiffsausbau
Rostock GmbH, wraz z wcześniejszymi zleceniami, obejmuje wykończenie 14 statków na
łączną kwotę 25 milionów Euro.
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JAKOŚĆ KAEFER
NA STATKU
NAGRODA OD MEYER WERFT Na początku 2012 roku niemiecka firma produkująca statki MEYER
WERFT, przyznała KAEFER doroczną nagrodę „Partnera Roku”, podkreślając naszą wysoką jakość
w wykończeniu wnętrz.
“

T

o bardzo prestiżowa nagroda,” mówi Klaus
Benken, Dyrektor KAEFER Schiffsausbau
GmbH w Bremerhaven. „MEYER WERFT to
jedna z najnowocześniejszych stoczni na
świecie.”
Stocznia ma specjalny system oceniania
swoich partnerów biznesowych, najlepszych
nagradzając w pięciu kategoriach, takich jak
prace konstrukcyjne i elektronika oraz wykończenie wnętrz. W zeszłym roku zakończono

w stoczni budowę trzech liniowców: Disney
Dream, Aida Sol oraz Celebrity Silhouette,
co było nie lada osiągnięciem: „Po raz pierwszy
ukończono budowę trzech liniowców w jednej
stoczni w ciągu jednego roku,” zauważa z dumą
Benken. „Ogrom prac z pewnością stanowił
wyzwanie. Tym bardziej cieszy nas otrzymana
nagroda, która jest uznaniem jakości naszej
pracy.”

©Michael Wesselsl

Dumni laureaci nagrody „Partner Roku”

AIDA Sol

Luksusy na superjachcie

Fregaty już niemal gotowe do startu

QUANTUM BLUE KAEFER Schiffsausbau GmbH
Bremen podpisało kontrakt z Lürssen Werft na
montaż izolacji i paneli na luksusowym jachcie
Quantum Blue, który ma 102,6 m długości
i 16,8 m szerokości. KAEFER jest odpowiedzialny za montaż paneli w pomieszczeniach
technicznych oraz izolacje ciepło- i zimnochronne, zabezpieczenia przeciwpożarowe,
podłogi, rury i układ odprowadzania. Ponadto
ma wykonać izolacje akustyczne spełniające
specjalne wymagania techniczne. Kierownik
projektu cieszy się na myśl o pracy przy nowym
zleceniu: „Niezwykłą przyjemnością będzie
ponowna współpraca ze zleceniodawcą, który
wielokrotnie był nagradzany za swoje jachty.”

SERIA FREMM POWSTAJE WE FRANCJI
W połowie 2006 roku DCNS podpisał z KAEFER
WANNER Shipbuilding kontrakt na wykonanie
izolacji strukturalnych (przeciwogniowych,
termicznych i akustycznych) oraz wykończenie
wnętrz w pomieszczeniach technicznych na
12 fregatach typu Fremm. Podczas prac
projektowych KAEFER WANNER Shipbuilding
zaproponował użycie bardzo lekkich materiałów
w celu zoptymalizowania wagi całkowitej,
co było podstawowym kryterium przy tworzeniu
konstrukcji statków.
Rozmiar zamówienia oraz nakładanie się na
siebie harmonogramów prac instalacyjnych
wymusił realizację zadań na czterech statkach

jednocześnie, z których każdy był na innym
etapie budowy. Jak przyznaje kierownik kontraktu, „biorąc pod uwagę nawał pracy,
poradziliśmy sobie całkiem nieźle, a pierwszy
okręt, Aquitine, odbywa w tej chwili próbne
rejsy pod okiem Marynarki Francuskiej i DCNS.”
Drugi ze statków z serii FREMM również
odbył próbne rejsy w 2012 roku, a trzeci z nich
wypłynął na wody w październiku 2012.
Czwarta jednostka jest wykańczana w doku
i także będzie poddana testom w niedalekiej
przyszłości.
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Przygody na platformach
wiertniczych

Platforma Troll A,
zbudowana by sprostać
największym
wyzwaniom

©Troll A - Photo: Ole H Sommarset, Statoil

MODYFIKACJE SŁYNNEJ PLATFORMY
MODYFIKACJE NA TROLL A Kiedy w 1996
roku platforma do wydobycia gazu ziemnego
Troll A została dostarczona na miejsce wydobycia gazu Troll, blisko zachodniego
wybrzeża Norwegii, wzbudziła ogromne
zainteresowanie. Ta mierząca 470 m wysokości konstrukcja była największą, którą
udało się do tej pory przetransportować.
Obecnie Aibel, firma z branży naftowej,
zajmuje się renowacją platformy, aby
zabezpieczyć wydobycie gazu do 2063 roku.
KAEFER ENERGY, w ramach umowy ramowej
ze Statoil, wspiera Aibel w zakresie izolacji,
rusztowań oraz ochrony powierzchni. Kontrakt obowiązuje od początku 2012 do
kwietnia 2015 roku i przewiduje budowę
trzech nowych modułów na lądzie: kompre-

sji, urządzeń i elektryki (prace wykonywane
są w Oslo, Haugesund oraz częściowo
w Polsce) oraz modyfikację Troll A, tak aby
przygotować platformę do montażu
modułów. KAEFER wspiera Aibel, udostępniając brygady inżynierów i planistów, które
zapewnią modułom izolację rur, wykończenie
wnętrz oraz instalacje HVAC (ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja).
„Największym wyzwaniem jest koordynacja wszystkich zadań, z których trzy
wykonywane są na lądzie, a pięć na morzu”
mówi kierownik projektu z ramienia KAEFER
ENERGY. „Niemniej jednak, dzięki doświadczeniu i umiejętnościom naszych ludzi,
zapewniamy wysoką jakość naszej pracy.”

PRACE KONSTRUKCYJNE NA PLATFORMACH WIERTNICZYCH Obecność w biznesie naftowym, oznacza,
że lubisz przygody i uwielbiasz podróże. A jeżeli
interesują Cię projekty międzynarodowe, to musisz
dodatkowo być świadomy różnic kulturowych panujących pomiędzy twoimi współpracownikami.
„Pierwszym pytaniem, jakie zawsze sobie zadaję
przed rozpoczęciem zlecenia, jest: „Czy Ci ludzie sobie
z tym poradzą?”, przyznaje Martin Ward, kierownik
projektów w KAEFER International Marine & Offshore
w Dubaju, który w chwili obecnej nadzoruje prace dla
ważnego producenta platform wiertniczych, firmy
Lamprell z Rosji.
Firma ta buduje właśnie platformę dźwigową
EDC1, o klasie Super 116, dla Eurasia Drilling
Company (EDC). KAEFER zajmuje się dostawą
i instalacją ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji,
jak również chłodnią w kompleksie mieszkalnym,
składającym się z pięciu segmentów. Był to pierwszy
projekt przyznany KAEFER przez Lamprell na Bliskim
Wschodzie, ale na tyle udany, że KAEFER dodatkowo
zajmie się wykończeniem również EDC2 i EDC3.
Prace na EDC1 zaczną się w Hamriyah (Zjednoczone Emiraty Arabskie), gdzie platforma była budowana systemem modułowym, przez brygady z Indii
i Pakistanu. W październiku przetransportowano ją do
Astrakhan, gdzie Rosjanie instalują ciężki sprzęt
(prace zostaną ukończone na początku 2013 roku).
„Zrozumienie innej kultury zajmuje sporo czasu.
Dopóki nie dotrzesz na miejsce, nie wiesz czego
się spodziewać,” przyznaje Ward, Szkot rodem
z Aberdeen. Jego kariera zaczęła się na Morzu
Północnym, osiemnaście lat temu, a potem los
zaprowadził go do USA, Nigerii, Kamerunu czy
Angoli. Od czasu kiedy zaczął pracę w KAEFER,
a więc od 2011 roku, był już w Aberdeen i Singapurze,
a teraz jest w Dubaju. Jak mówi, „Zdecydowałem się
na pracę w KAEFER, ponieważ daje mi możliwość
pracy w różnych krajach i jest to firma, która ciągle
się rozwija.”

Kształt statku
PRZERÓBKA STATKU W SINGAPURZE
Określenie „ro-ro” może przywodzić na myśl różne
skojarzenia, ale w rzeczywistości słowa te odnoszą
się do statku pasażerskiego, wyposażonego
w rampę dla samochodów, która umożliwia im
wjechanie na pokład (nazwa pochodzi od angielskiego terminu „roll-on/roll-off”).
KAEFER International Marine & Offshore
(Bliski Wschód) został podwykonawcą stoczni
Sembawang w Singapurze odpowiedzialnym za
przerobienie „ro-ro” w jednostkę mieszkalnowarsztatową dla norweskiej firmy Equinox
Offshore Accommodation. ARV3, bo taką nazwę
nosi statek, powstaje na zamówienie brazylijskiej
korporacji z branży energetycznej Petrobras i ma
pomóc w serwisowaniu oraz wspieraniu jednostek

i projektów Offshore oddalonych o wiele kilometrów od brzegu.
Istniejące trzy pokłady zostaną zmodernizowane, a dodane będą cztery nowe, z częścią
mieszkalną, nowym kambuzem, chłodnią, jadalniami, pralnią, siłownią, kinem i salami konferencyjnymi. KAEFER zajmie się całkowitym zakresem
wykończenia, włącznie z okrętowymi kabinami
sanitarnymi, panelami ściennymi, sufitami, umeblowaniem kajut, iluminatorami, instalacją elektryczną oraz kanalizacyjną, a także ogrzewaniem,
wentylacją i klimatyzacją.
Projekt, który trwał osiem miesięcy, niósł ze
sobą szereg wyzwań: „W błyskawicznym tempie
musieliśmy powołać zespół projektowy, w celu
gruntownej i szybkiej renowacji części mieszkalnej,

która musiała spełnić wymagane standardy”
podkreśla kierownik projektu. Inną kwestią było
przyzwyczajenie się do lokalnej kultury, obyczajów
oraz zasad wykonywania pracy. „W celu optymalizowania pracy zespołowej, musieliśmy osiągnąć
równowagę pomiędzy mocnymi i słabymi stronami
wszystkich brygad” dodaje.
Projekt, warty ponad 12 milionów Euro, jest
największym dotychczas realizowanym przez
KAEFER przedsięwzięciem w Singapurze. „Pomógł
on w umocnieniu naszej pozycji jako wykonawcy
części mieszkalnych oraz renowacji, na jednym
z największych rynków w tej branży,” mówi na
koniec kierownik projektu.

46
BUDOWNICTWO

47
BUDOWNICTWO

JAKOŚĆ, NAWET
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
STACJA BADAWCZA BHARATI Odległe, lodowate wody oraz krótkie lato sprawiają, że budowa stacji badawczej na Antarktydzie
odbywa się w najbardziej ekstremalnych i trudnych warunkach, jakie mogą towarzyszyć realizacji projektu.

K

ierownik projektu, Torsten Hass, otrzymał zadanie
zbudowania od zera stacji badawczej Bharati dla Indyjskiego Narodowego Centrum Badania nad Antarktyką i Oceanami, w czasie krótkiego lata, zanim nadejdą zamiecie śnieżne
a wodę skuje lód. Jak podkreśla Hass, termin zakończenia prac
narzucony przez naturę, oraz lokalizacja oddalona o tysiące
kilometrów od cywilizacji, oddzielonej Oceanem Arktycznym,
były znacznym utrudnieniem. „Wykonałem już wiele projektów dla KAEFER, ale żaden nie był tak wymagający. Należało
zabrać ze sobą dosłownie wszystko, jak ciężki sprzęt czy
narzędzia. Musieliśmy się dostosowa do pracy w arktycznych
warunkach. Wszystko, od zasilania po odprowadzanie ścieków, musiało działać samodzielnie.”

„Od początku wiedzieliśmy, kiedy będziemy musieli
opuścić budowę. Jeżeli nie odpłyniesz z tego miejsca przed
powstaniem kry, to nie mogąc stąd odlecieć, zostaniesz
tu na kolejny rok. Nie dało się wydłużyć terminów czy dosłać
więcej ludzi. Na domiar złego dotarliśmy na miejsce
z 21 dniowym opóźnieniem, bo statek utknął w krze.”
Koniec końców, ta futurystycznie wyglądająca stacja
badawcza, o aerodynamicznej strukturze dzięki której nie
zasypie jej śnieg, mogąca pomieścić 50 naukowców
i odporna na temperaturę poniżej 40°C oraz wiatr wiejący
z prędkością 220 km/h, została ukończona na czas, pomimo
opóźnionego rozpoczęcia prac.
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Stacja badawcza, o futurystycznych kształtach, ma 50 m długości, 30 m szerokości
oraz 12 m wysokości i została osadzona na dwumetrowych kolumnach ze stali

WIADOMOŚCI
W SKRÓCIE
Wykraczanie poza utarte
ścieżki
NOWY DACH W DÜSSELDORFIE
W ciągu zaledwie trzech miesięcy
KAEFER Construction z niemieckiego
Düsseldorfu, zbudował niezwykłą konstrukcję dachu dla centrum handlowego
City Forum Mülheim. W jej skład wchodzi specjalnie perforowana blacha, która
tłumi hałasy, rozchodzące się echem po
sklepieniach galerii handlowych. Uwagę
przykuwa także nastrojowe oświetlenie,
powstałe dzięki strugom światła, rzucanym przez diody LED, imitującym promienie słoneczne. KAEFER współpracował
blisko z grupą architektów RKW, producentem rozwiązań dachowych Durlum
oraz ekspertami w dziedzinie oświetlenia.
Kierownik projektu z satysfakcją w głosie
podkreśla: „Projekt pomógł nam w przekroczeniu utartych ścieżek w dziedzinie
tworzenia konstrukcji i podejściu do
instalacji oświetlenia w niespotykany
dotąd sposób.”

Okoliczności te sprawiły, że Hass i jego ludzie
dotarli do granic swoich zawodowych, a czasem
osobistych możliwości. „Spędziłem tam cztery i pół
miesiąca, wraz z 48 pracownikami, mieszkając
w zaadaptowanych kontenerach. Pracowaliśmy
przy świecącym 24 godziny na dobę słońcu, siedem
dni w tygodniu, po 12 godzin dziennie, bez urlopu
ani możliwości oderwania się od pracy. Po pewnym
czasie wszyscy mają w takich warunkach siebie
nawzajem dosyć. Z oczywistych względów spoczywała na mnie spora odpowiedzialność, ale wszystko poszło gładko i oddaliśmy obiekt do użytku.”
Realizacja projektu jest niepodważalnym
dowodem na fachową wiedzę KAEFER w zakresie
wielu różnych profesji, podkreśla Hass. „Jesteśmy
w stanie zapanować nad wszelkimi trudnościami
i poradzić sobie z różnymi zadaniami, spełniając
wymagania klienta. Jestem bardzo zadowolony
i muszę przyznać, że kamień spadł mi z serca,
bo nie dość, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty,
to moi ludzie nie poszli na skróty, tylko postanowili przewyższyć oczekiwania. Nawet mając z tyłu
głowy ograniczenia czasowe, nigdy nie zwiększaliśmy tempa kosztem jakości.”
Poświęcenie ma też swoje dobre strony, do
których zaliczyć można orzeźwiające kąpiele
w wodzie o temperaturze 6°C, odwiedzenie
dwunastotysięcznej kolonii pingwinów, a także
ciszę i spokój, jaką daje Arktyka, mówi Hass.
„Spacer, podczas którego ma się tak bliski kontakt
z naturą, w zupełnej ciszy, to coś naprawdę niesamowitego. Nie ma tam żadnych zanieczyszczeń,
żadnych hałasów. Jest tak cicho, że słychać nawet
bicie własnego serca. To cudowne przeżycie.”

Piłka w grze
PIŁKARSKIE EMOCJE W LEVERKUSEN
W młodości kierownik projektu z KAEFER
Construction, odpowiedzialny za renowację
wschodniego skrzydła stadionu niemieckiego klubu piłkarskiego Bayer 04 Leverkusen Bay
Arena, czynnie uprawiał piłkę nożną. „Przyjemnie
było pracować, gdy obok trenowali piłkarze
Leverkusen” mówi z uśmiechem na twarzy.
BayArena aby sprostać światowym standardom, została wyremontowana w 2007 roku.
Jednak wschodnie skrzydło pozostawało niewykorzystane. Prezes Bayer 04 Leverkusen, prywatnie
miłośnik wina, wpadł na pomysł stworzenia w nim
winiarskiej sali VIP, z której będzie można oglądać
mecze. W grudniu 2011 roku KAEFER podpisał
umowę w ramach której był odpowiedzialny za
nową salę o nazwie „Vini”, jak również za wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
renowację wszystkich trzech pięter skrzydła.
Piwnica została przekształcona w pomieszczenia dla obsługi technicznej oraz magazyny,

a na parterze powstały kasy biletowe i pomieszczenia sanitarne. Wykończenie strefy dla VIP-ów
spełnia najwyższe standardy, łącznie z systemem
automatycznego otwierania drzwi, czy też drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi kelnerom na
wchodzenie do sali z tacami w rękach, a blokującymi się przypadku pożaru.
Sporym wyzwaniem był fakt, iż wszyscy podwykonawcy, tacy jak elektrycy, specjaliści od
ogrzewania czy wykończenia wnętrz, zaczęli
realizację prac w tym samym czasie. „To oznaczało
konieczność koordynowania pracowników wszystkich specjalizacji” podkreśla kierownik projektu.
„Tempo prac narzucone przez KAEFER było szybkie do tego stopnia, że inni wykonawcy prosili,
abyśmy nieco zwolnili.”
Od czasu ukończenia prac w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy, KAEFER otrzymuje zlecenia na inne prace na terenie stadionu.
„To jest właśnie największy sukces naszego
zespołu” dodaje kierownik projektu.”
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Wysoka wydajność pomimo
napiętych terminów

Miasto pod jednym dachem

CENTRUM DANYCH INTERXION Pewnie
słyszeliście o koncepcji neutralności pod
względem emisji dwutlenku węgla, ale czy
neutralne centrum danych brzmi równie
znajomo? Pracownicy KAEFER Construction
GmbH są ekspertami w tej dziedzinie, po wybudowaniu czwartego już neutralnego centrum
danych dla Interxion.
Nowe centrum, otwarte w kwietniu 2012
roku, nosi nazwę FRA7. Interxion oferuje
pomieszczenia dla serwerowni i umożliwia
podłączenie ich do sieci telekomunikacyjnej
oraz dostawców internetowych. KAEFER miał
tylko siedem miesięcy na wykonanie prac pod
klucz, czyli jeszcze mniej niż ostatnio. Do tego
wszystkie konstrukcje betonowe i wykończenie wnętrz były wykonywane zimą. „Było to
ciekawe wyzwanie, ale dzięki doświadczeniu
zdobytemu przy realizacji poprzednich obiektów tego typu, wszystko poszło gładko” mówi
kierownik projektu.
KAEFER pracował ramię w ramię z firmą
MJS Air Klima, specjalizującą się w klimatyzacji,
ogrzewaniu i wentylacji, oraz Lück Gruppe,
specjalistą z dziedziny budownictwa i usług IT.
W ramach projektu powstał betonowy,
dwupiętrowy budynek o powierzchni 360 m2,
a także przekształcono istniejący magazyn
w centrum danych o powierzchni 1 500 m2 oraz
wyremontowano trzypiętrowy biurowiec.
„Był to przykład świetnie wykonanej pracy
zespołowej”, mówi nam kierownik, który jest
szczególnie dumny z faktu podpisania trójstronnego protokołu końcowego. „Świadczy on
o naszej imponującej wydajności” dodaje.
Niemniej jednak, kolejny projekt ma jeszcze
większe ograniczenia czasowe. „Wciąż podnosimy sobie poprzeczkę” dodaje z uśmiechem.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WE
FRANKFURCIE „Miasto pod jednym dachem”
to nowe hasło promujące obiekt „Squaire”,
znajdujący się na terenie Lotniska we Frankfurcie. Jego konstrukcja, stanowiąca połączenie
stali i szkła, ma 0,5 km długości i 65 m szerokości,
dzięki czemu obiekt plasuje się wśród
największych kompleksów biurowych na świecie.
Zbudowano go nad dworcem szybkich kolei,
znajdującym się na terenie lotniska, aby sprostać
oczekiwaniom mobilnego świata, w którym liczy
się każda minuta. Stanowi on kombinację usług
handlowych i komercyjnych, dysponując placówką dla osób starszych.
W miejscu, w którym jednocześnie przebywa wiele osób, niezbędne jest utrzymanie
wysokich standardów bezpieczeństwa.
„Squaire” zbudowany z 20 000 elementów elewacji oraz 20 000 ton stali wymagał wielu
zabezpieczeń przeciwpożarowych. KAEFER
Construction z Niemiec realizował prace od
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maja 2010 do grudnia 2011 roku, wykonując
zabezpieczenia przeciwpożarowe na wszystkich
piętrach pięciu z siedmiu części budynku,
a także montaż paneli ognioodpornych na
konstrukcje stalowe.
„Projekt sam w sobie był sporym wyzwaniem, zwłaszcza z uwagi na szczegóły architektoniczne, zaskakując nas kolejnymi trudnościami”
podkreśla kierownik projektu. „Musieliśmy
zbudować bardzo delikatne konstrukcje,
które często wymagały niestandardowych
rozwiązań.” Z tego właśnie powodu KAEFER
zajął się szczegółowym planowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, przy ścisłej
współpracy z producentami i projektantami
tychże zabezpieczeń.

Organiczny hotel na szczycie
CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W HAMBURGU Elewacje, zachęcające ptaki
i owady do osiedlenia się, są tylko jednym z innowacyjnych rozwiązań w Wälderhaus, który został
otwarty w Hamburgu w listopadzie mijającego
roku. To energooszczędne centrum zrównoważonego rozwoju zbudowane dla Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald (SDW, organizacji na rzecz ochrony lasu), promuje działania na rzecz ochrony terenów leśnych w Niemczech, to tu odbywać się będą
wystawy i seminaria. Planowana jest również budowa restauracji organicznej, a na samej górze
trzypiętrowego budynku, ekologicznego hotelu
z drewna. KAEFER Construction z Niemiec był
odpowiedzialny za instalację ścianek działowych
oraz montaż większości drzwi.
Projekt wielofunkcyjnego budynku autorstwa
architekta Andreasa Hellera
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Nowe tory w Wiedniu
DWORZEC CENTRALNY W WIEDNIU Prace
remontowe obiektów należących do kolei
wiedeńskich są w toku, jednak najbardziej
ambitnym zadaniem w ramach umowy jest
budowa zupełnie nowego Dworca Centralnego.
Praca na jednym z największych placów budowy,
w samym centrum stolicy, zawsze niesie ze sobą
wyzwania. Nie inaczej jest w przypadku zakresów realizowanych przez KAEFER. Poruszanie
się po obiekcie, po którym ciągle jeżdżą pociągi,
złożona architektura 15 metrowego sufitu oraz
koordynacja prac z partnerami z joint venture
oraz z podwykonawcami oznaczały, że trzeba
było nieźle się natrudzić, żeby ukończyć zadanie
zgodnie z harmonogramem.
Zakres prac, o wartości ponad 10 milionów
Euro, trwający ponad 150 000 roboczogodzin,
obejmował instalacje konstrukcji stalowych, płyt
kartonowo-gipsowych na ścianach i sufitach,
uszczelnienia i zabezpieczenia przeciwpożarowe
dachu.

Nowa sieć przejazdów dla powstającego
dworca, który zastąpi Südbahnhof, połączy
cztery główne szlaki komunikacyjne, znacząco
usprawniając połączenia międzynarodowe
miasta, dzięki którym pasażerowie będą mogli
zaoszczędzić nawet kilka godzin, np. na trasie
Monachium (Niemcy) - Budapeszt (Węgry).
Znacząco poprawią się również połączenia lokalne oraz umożliwi on korelację połączeń z wiedeńskim metrem, autobusami i tramwajami.
Pierwsze pociągi już mogą poruszać się po
nowych torach Dworca Centralnego bez zatrzymywania się na dworcu, który zostanie oddany
do użytku na początku 2013 roku. KAEFER
będzie kontynuował prace na projekcie do
2014 roku. Ostateczne zakończenie prac ma
nastąpić w 2015 roku, kiedy to dworzec stanie
się najważniejszym punktem komunikacji kolejowej w Europie.

Świeży powiew na lotnisku
MIĘDZYNARODOWE LOTNISKO W WIEDNIU
Pomimo krótkich terminów, KAEFER Austria
ukończył projekt, obejmujący montaż suchych
tynków oraz systemu chłodzącego na terenie
Międzynarodowego Lotniska w Wiedniu dla
Austrian Airlines.
Prace nad zupełnie nową poczekalnią oraz
lobby dla pasażerów zostały wykonane w ciągu
6 000 roboczogodzin przez wyszkolonych specjalistów i praktykantów z KAEFER, których
w szczytowym momencie projektu było 40.
Zakres prac obejmował 1 500 m2 suchych
tynków, instalację 1 000 m2 chłodzonych oraz

550 m2 niechłodzonych metalowych sufitów.
W ciągu zaledwie trzech miesięcy potrzebnych do wykonania prac, zespół KAEFER działał
cały czas pod presją czasu. Dodatkową trudność stanowiła skomplikowana struktura
sufitu, ze złożoną geometrią i wielowarstwowym oświetleniem, co wymagało dużej precyzji.
Całość prac na terenie poczekalni była
wykonana na czas i z zachowaniem wysokich
standardów jakości, dzięki dokładnemu planowaniu, prefabrykacji i wstępnemu montażowi,
gdzie to tylko było możliwe, mówi nam kierownik projektu.

Międzynarodowa współpraca umożliwiła
ukończenie prac na czas
HOTEL SCANDIC, FORNEBU KAEFER wszedł na
norweski rynek prac wykończeniowych, dzięki
projektowi polegającemu na położeniu suchych
tynków i wykonaniu innych prac w 334 pokojach
hotelu Scandic, w miejscowości Fornebu,
z którego okien widać fiordy w okolicach Oslo,
około 10 km na południowy zachód od centrum
stolicy.
Realizacja projektu oznaczała współpracę
pomiędzy działami budownictwa KAEFER
z Norwegii, Austrii i Niemiec. W ramach zleconych zadań wykonano warstwę ochronną ścian
zewnętrznych, fasady i sufity, zainstalowano
płyty kartonowo-gipsowe, sufity podwieszane,
przeszklenia, listwy przypodłogowe, drzwi oraz
fasady Swisspearl.

Planowe wykonanie zadania było dużym
wyzwaniem przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej jakości realizowanych prac. Pomimo
napiętego harmonogramu, dodatkowo skróconego poprzez opóźnione rozpoczęcie prac,
KAEFER przekazał obiekt klientowi we
wrześniu, zgodnie z harmonogramem, w sam
raz na uroczyste otwarcie hotelu 15 września
2012 roku.
Dzięki wsparciu kierownictwa projektu
z Niemiec i Austrii, KAEFER mógł w pełni
wykorzystać możliwości pracowników
pochodzących spoza Norwegii i skoncentrować swoje działania na udanym
doprowadzeniu projektu do końca.
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WIEŻOWIEC Z BRNA
BUDOWANIE WIEŻY W BRNIE Ma 32 piętra, mierzy 109 m
i jest połączeniem mieszkań, biur i sklepów.

T

a nowoczesna wieża jest jednocześnie najwyższą w Republice Czeskiej, a KAEFER odegrał
w jej budowie kluczową rolę. Prace przy konstruowaniu wieży w Brnie, drugim co do wielkości
mieście w kraju, rozpoczęły się w lipcu 2012 roku. KAEFER dostarczył i zamontował 4 000 m2
sufitów zawieszanych na terenie powierzchni sklepowej. Być może, zanim obiekt zostanie oddany
na początku 2013 roku, KAEFER zwiększy swój udział w projekcie poprzez postawienie ścian
działowych i montaż sufitów w części mieszkalnej i biurowej. W przypadku tak prestiżowego
projektu, utrzymanie wysokiego standardu jakości prac jest niezbędne, pomimo konieczności
ich realizacji w czasie mroźnej zimy, mówi Igor Zachoval, Zastępca Dyrektora Generalnego KAEFER
w Czechach. Dotyczy to również zasad BHP, dodaje. „KAEFER Czechy może się poszczycić
zerowym wskaźnikiem LTI i chcemy ten wynik utrzymać do końca.”

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
Razem raźniej
FUZJA W NORWEGII W celu ulepszenia
poziomu świadczonych usług klientom
w Norwegii, KAEFER ENERGY AS stało się
właścicielem KAEFER Construction AS.
Ten ruch podniesie wydajność i konkurencyjność KAEFER w Norwegii, mówi
Wiceprezes ds. Fabrykacji i Produktu
Thorbjørn Jensen. „Pomoże nam to w zdo-

byciu kolejnych kontraktów na tym bardzo
wymagającym rynku.”
Jensen dodaje też, że „Oprócz wieloletniego doświadczenia w branży Offshore,
firma liczy również na efekt synergii dzięki
bliższej współpracy międzynarodowej…
Każda ze stron może skorzystać na tej
współpracy, ucząc się od siebie nawzajem.”

Udana emerytura
LEPSZY STANDARD ŻYCIA KAEFER ukończył prace w ramach wartego 2 miliony
projektu dla IWP Döbling, obejmującego
remont budynku przeznaczonego dla osób
starszych, położonego na obrzeżach Wiednia, z wejściem dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Prace trwały od

kwietnia do sierpnia 2012 roku i objęły
montaż 32 500 m2 płyt karton-gips na
ścianach i sufitach, 6 800 m2 fasad ściennych oraz okuć i studni kanalizacyjnych.
W projekt było zaangażowanych ponad
50 pracowników, którzy zrealizowali zadania
w ciągu 40 000 roboczogodzin.
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JUBILEUSZE W KAEFER
KAEFER
Austria
40 lat pracy w KAEFER
Jozo Saric

19.01.72

30 lat pracy w KAEFER
Alexander Skopec
Peter Hovorka

17.05.82
16.08.82

20 lat pracy w KAEFER
Gerhard Höfler
Georgine Brindl

16.03.92
01.10.92

10 lat pracy w KAEFER
Rudolf Reitner
Manfred Zaiser

12.08.02
12.09.02

Bruno Leblond
Christophe Pommier
James Dupont
Etienne Ladiray
Darius Gabali
Bruno Riviere
Dominique Delporte
Dominique Staudt Armand
Yves Rene Tanchon
Remi Lourais
Jannick Simonnet
Thierry Hromada

25 lat pracy w KAEFER
Caroline Aloy
Bastian Cabana
Bernard Guyot
KAEFER
Yvon Peyrat
Australia
Patrick Michon
20 lat pracy w KAEFER
Arnaud Lefebvre
Michael da Conceicao
01.02.1992
Bertrand Loisel
Alfredo Moura
26.10.1992
Jean-Noel Medelices
John Daluz
17.12.1992
Jean Paul Rischmann
Robert Marchlewski
..
KAEFER Belgie NV		
Thierry Nicod
Belgia
Youcef Berour
Corinne Bourcier
20 lat pracy w KAEFER
Jean Claude Chauvin
Gerry Jacob
01.02.1992
Herve Mace
Hedwig de Maeyer
01.05.1992
Bruno Berteaux
10 lat pracy w KAEFER
Daniel Sohn
Dirk Janssens
08.01.2002
Fabienne Paulhan
Sammy Kohler
08.01.2002
Karim Chibane
George Hodge
04.03.2002
Jean Luc Robert
Patrick Lansu
04.03.2002
Yves Eliot
Jordan Pavlovic
19.08.2002
Thierry Goux

KAEFER Kanada
Western Group Ltd.
10 lat pracy w KAEFER
Mark Fischer

01.01.02

KAEFER Insulation (Shanghai) Co., Ltd.
Chiny
20 lat pracy w KAEFER
Huang Ping

23.05.92

KAEFER Izolacni Technika spol. s.r.o.
Republika Czeska
10 lat pracy w KAEFER
Libor Valek

01.03.02

KAEFER C&D Ltd
Anglia
10 lat pracy w KAEFER
Gary Chandler
Michael Traynor
Brian McCullough

10.12.01
15.04.02
24.06.02

KAEFER Oy
Finlandia
30 lat pracy w KAEFER
Martti Mannila

12.07.82

25 lat pracy w KAEFER
Timo Pohjonen

30.11.87

10 lat pracy w KAEFER
Kalevi Laine                          

25.11.02

KAEFER WANNER SAS
Francja
40 lat pracy w KAEFER
Vince Daniel

04.09.72

30 lat pracy w KAEFER
Fabrice Larridon

01.02.82

11.04.82
26.04.82
07.06.82
07.06.82
20.07.82
16.08.82
28.09.82
04.10.82
19.10.82
15.11.82
06.12.82
13.12.82
01.01.87
01.02.87
01.03.87
02.03.87
06.04.87
04.05.87
04.05.87
04.05.87
01.06.87
01.07.87
15.07.87
25.08.87
02.09.87
28.09.87
01.10.87
05.10.87
05.10.87
01.11.87
01.11.87
02.11.87
02.11.87
17.11.87

20 lat pracy w KAEFER
Herve Lener
Mohamed Ben Abdallah
Pascal Seguin
Rui Manuel da Silva
Fabrice Depret
Thierry Denegre
Dominique Deschamps
Frederic Motte
Jean Francois Dupuy
Joachim Rodriguez
Francis Desnoues
Jean-Michel Debut
Kamiro Kaiha
Thierry Serciat
Pascal Larmonier
Alain Dehame
Denis Bailleul
Romuald Vanhulst
Nicolas Rousseau
Frederic Gendron
Frederic Muguet
Frederic Quinteau
Lionel Blanchi
Eric Meriel
Johnny Bernard
Jean-Luc Rochard
Vincent Brune
Daniel Willigsecker
Guy Heloise
Thierry Desjardins
Stephane Ghyselen
Franck Connan
Jean-Luc Cotell
Thomas Eichmann
Richard Nordstern
Habib Ben Hadj Khalifa

06.01.92
03.02.92
03.02.92
03.02.92
06.02.92
06.02.92
10.02.92
10.02.92
10.02.92
02.03.92
01.04.92
01.04.92
06.04.92
06.04.92
13.04.92
21.04.92
21.04.92
21.04.92
27.04.92
11.05.92
21.05.92
25.05.92
09.06.92
15.06.92
13.07.92
15.07.92
15.07.92
03.08.92
03.08.92
03.08.92
10.08.92
01.09.92
01.09.92
05.10.92
09.11.92
06.12.92

10 lat pracy w KAEFER
Sandrine Hazera
Daniel Spir
Nicolas Corneillie

02.01.02
03.01.02
07.01.02

Pierre Lenormand
Bouchahim Ben Mehdi
Danielle Dexidieux
Tony Moriceau
Bouhalem Tebbakh
Azzedine Khodri
Fanny Lenfant
Philippe Marion
Franck Nicolas
Alain Terrasson
Mohand Nehili
Onder Dilek
Roland Demmerle
Patrick Delles
Stephanie le Guen Bouarib
Daniel Dolci
Marcelino Barbosa Nunes
Joel Leroy
Stephane Ragot
Sylvain Gazier
Cyril Degardin
Marcel Chaumien
Sabine Guitton
Nancy Arrondo
Bruno Huriet
Pascal Vauclin
David Guerin
John Valance
Yohan Bodiot
Bernadette Kiesel
Philippe Genest
Romain Richard
Aurelien Laborde
Fabrice Astier
Fabien Miramont
Nicolas Pecheux
Gilles Dameroi
Rene Vailland
Orhan Karatas
Denis Maugendre
Didier Monnier
Gilbert Conard
Thierry Andrieu
Andy Letrouve
Remi Soutier
Yannick Fourmentel

21.01.02
04.02.02
25.02.02
04.03.02
11.03.02
18.03.02
18.03.02
25.03.02
01.04.02
02.01.02
02.04.02
02.04.02
02.04.02
29.04.02
29.04.02
03.06.02
03.06.02
10.06.02
10.06.02
10.06.02
17.06.02
24.06.02
24.06.02
01.07.02
03.07.02
15.07.02
01.08.02
01.08.02
05.08.02
16.08.02
19.08.02
01.09.02
23.09.02
23.09.02
07.10.02
01.11.02
04.11.02
12.11.02
18.11.02
03.12.02
03.12.02
03.12.02
03.12.02
16.12.02
17.12.02
17.12.02

KAEFER WANNER Shipbuilding
Francja
10 lat pracy w KAEFER
Yannick Lem
Denys Meynier

26.08.02
09.09.02

KAEFER Construction GmbH
Niemcy
30 lat pracy w KAEFER
Bozo Jurcevic
Ingo Meyer
Ante Vatrov
Bernhard Artelt

02.08.82
06.08.82
09.08.82
01.09.82

25 lat pracy w KAEFER
Bernd Bethmann

09.06.87

20 lat pracy w KAEFER
Thomas Deutscher
Carlos Perdigao
Anton Matan
Olaf Holtz

01.08.92
03.08.92
24.08.92
01.09.92

10 lat pracy w KAEFER
Maria Madalena Domingues Fao
Frank Neubauer
Volker Bulschak
Claudia Fuckner
Avdullah Azemi
Shaban Azemi
Olaf Kendziorra

15.02.02
01.04.02
01.04.02
15.05.02
01.09.02
01.09.02
01.10.02

KAEFER Industrie GmbH
Niemcy
40 lat pracy w KAEFER
Ivan Buhovac
Juergen Issleib †
Udo Liedke
Stanko Rakic

24.01.72
01.08.72
01.08.72
19.09.72

30 lat pracy w KAEFER
Ralf-Hagen Asch
Peter Heinicke
Jürgen Wennrich
Andreas Hartmann
Jörg Dettmer
Jörg-Dietrich Funke
Stefan Lindner
Thomas Gebhardt
Jürgen Bunjes
Nazif Selishta
Jens Tiedt

11.01.82
01.06.82
26.07.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
16.08.82
18.08.82
01.09.82

25 lat pracy w KAEFER
Peter Schmidt
Erwin Wetterich
Horst Püschel
Karl-Heinz Lukassen
Helmut Hecht
Ulrich Hartleben
Franz Häuser
Werner Abeling
Norbert Wahl
Frank Haß
Stanislaw Suchan
Udo Sandvoß
Stefan Naujocks
Stefan Prinzler
Andreas Studt
Doreen Frank
Markus Listl
Michael Kamp
Ralf Teubner
Thomas Deeg

01.01.87
02.02.87
04.05.87
19.05.87
01.07.87
01.07.87
06.07.87
20.07.87
01.08.87
03.08.87
03.08.87
03.08.87
06.08.87
06.08.87
31.08.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.10.87

20 lat pracy w KAEFER
Uwe Kannegießer
Monique Roth
Peter Klopsch
Stephan Traudt
Ulrike Krantz
Detlef Scheibe
Erich Schulze

30.03.92
01.04.92
01.04.92
01.04.92
01.04.92
01.10.92
01.10.92

10 lat pracy w KAEFER
Susanne Philipp
Nikola Nikic
Jochen Schöberl
Lutz Seidemann
Thomas Kolov
Ronny Lösche
Mile Paligoric
Michael Schwawuski
Friedrich Görtelmeyer

01.01.02
04.03.02
01.04.02
01.05.02
21.05.02
20.06.02
01.07.02
01.08.02
07.08.02

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG		
Niemcy
40 lat pracy w KAEFER
Monika Schamper

01.12.72

30 lat pracy w KAEFER
Bernd Lieberum
Michael Chrobok
Dieter Schwandt
Bernd Ellmer
Frank Christ
Thomas Hävecker
Werner Dierksen-Wellbrock

04.01.82
09.03.82
01.07.82
01.08.82
01.08.82
01.08.82
27.09.82

25 lat pracy w KAEFER
Sven Mueller
Carsten Wrede

06.08.87
01.10.87
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20 lat pracy w KAEFER
Ulrike Allers
Michael Krause
Simone Janke
René Matthies

01.01.92
01.01.92
01.09.92
01.11.92

10 lat pracy w KAEFER
Jens Juschkat
Rainer Donalies
Andre Noll
Katja Meyer-Kohlhoff
Marco Evers
Reinhild Heider

01.01.02
01.02.02
15.04.02
01.05.02
01.07.02
01.07.02

Andrea Barthel
Sven Dreyer
Steffen Lange
Tobias Schröder
Harald Buck

01.05.02
01.05.02
01.08.02
01.08.02
02.12.02

TERMOIZOLA UAB
Litwa
40 lat pracy w KAEFER
Jekaterina Svišč

13.08.72

30 lat pracy w KAEFER
Algina Zagorskienė

01.07.82

KAEFER Montage GmbH 		
Niemcy

20 lat pracy w KAEFER
Vytautas Davidonis

01.10.92

20 lat pracy w KAEFER
Markus Strube
Reiner Pilz
Ralf Könitzer
Rüdiger Ebert
Heiko Hildebrand
Thomas Sennewald

06.01.92
01.07.92
01.08.92
28.09.92
01.10.92
02.11.92

10 lat pracy w KAEFER
Algirdas Lekamavičius
Ivan Malyško
Ona Pečkaitienė
Ramūnas Kozys

10.07.02
22.07.02
22.07.02
04.11.02

10 lat pracy w KAEFER
Mike Hensel
Miodrag Mijailovic
Guido Hirschke
Thomas Armbrüster
Ulrich Krethen
Thomas Napierski
Anto Tadic
Zoran Marinkovic

02.01.02
04.03.02
22.04.02
01.07.02
01.07.02
16.08.02
01.10.02
01.10.02

KAEFER Schiffsausbau GmbH 		
Niemcy
40 lat pracy w KAEFER
Holger Simon
Peter Kretschmer
Gert Hedenkamp

01.08.72
01.08.72
07.08.72

30 lat pracy w KAEFER
Torsten Dunkhase
Glenn George
Jörg Lüssen
Herta Maros
Detlef Thielbar

06.08.82
06.08.82
17.09.82
01.10.82
08.11.82

25 lat pracy w KAEFER
Peter Grunow
Volker Singer-Jürgensen
Thorsten Bucilowski
Martin Ackermann
Andrea Rieck

01.07.87
01.07.87
20.07.87
06.08.87
01.10.87

20 lat pracy w KAEFER
Felix Beyer
Bodo Buchinski
Dirk Büssow
Sybille Felgenhauer
Wolfgang Gabler
Manfred Graap
Jens Neumann
Ingo Ostenberg
Kersten Rutz
Friedrich Varken
Detlef Voigt
Lothar Weber
Karl-Heinz Zielinski
Klaus Döhler
Andreas Tanke
Volker Tomaschewski
Wolfgang Ahrens
Roman Heeren
Ulrich Dittmann
Svenja Rohn

01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.02.92
01.04.92
01.05.92
04.05.92
04.05.92
04.05.92
01.06.92
01.08.92
01.08.92
01.09.92

10 lat pracy w KAEFER
Peter Schoeler

01.04.02

KAEFER Nederland B.V.
Holandia
20 lat pracy w KAEFER
Ed Hoffmann
Andreas Buchwitz
10 lat pracy w KAEFER

Bosco Nisic

16.12.91
27.01.92

01.11.01

KAEFER ENERGY AS
Norwegia
25 lat pracy w KAEFER
Bjørn Atle Kallestad
Haldor Pletten Reigstad
Uffe Høeg Sørensen

10.01.87
06.07.87
27.09.87

10 lat pracy w KAEFER
Robin Amundsen
Terje Gravseth
Øystein Birkeland Nilsen
Arne Storaune
Leif Otto Fosseng
Dagmund Gaupås Nordaker
Jan Erik Tage Johansson
Oddmund Svartsrød
Erlend Lauvås
Kai-Roger Haddal
Kjetil Marcusson Tollefsen

01.01.02
03.03.02
18.03.02
25.03.02
12.04.02
03.05.02
03.05.02
07.06.02
17.06.02
22.07.02
22.07.02

KAEFER SA
Polska
45 lat pracy w KAEFER
Roman Zalas

29.07.67

40 lat pracy w KAEFER
Stanisław Szarkowicz
Zygmunt Kawa
Marian Stachowski
Andrzej Stanisławski
Eugeniusz Chabowski
Jerzy Jakubowski
Józef Krupski
Maciej Słomski
Roman Gretkowski
Waldemar Szelągowski
Andrzej Dutkiewicz
Jerzy Trzciński

01.09.71
02.05.72
01.07.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
01.09.72
22.09.72
13.11.72

30 lat pracy w KAEFER
Andrzej Usarz
Stanisław Skrzyński
Krzysztof Owsik
Józef Józwiak
Zbigniew Korman
Alina Terebus
Grzegorz Krupski

01.09.79
01.06.81
01.09.81
01.02.82
26.04.82
04.08.82
06.08.82

Bogusław Ogórek
Zbigniew Mielniczek
Zbigniew Kosik

01.09.82
01.09.82
23.11.82

25 lat pracy w KAEFER
Stanisław Bawół
Robert Franczak
Edward Dolasiński
Zbigniew Bogacz
Andrzej Zalewski
Fryderyk Wróbel
Andrzej Koczwara
Joanna Morawska
Krzysztof Sobczak
Robert Rybicki
Tomasz Matuszewski
Adam Duc

03.11.80
01.09.84
03.11.86
13.11.86
11.05.87
03.08.87
06.08.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87
28.09.87

20 lat pracy w KAEFER
Marek Grubka
Janusz Cebula
Adam Ciamaga
Kazimierz Komorowski
Andrzej Mirkiewicz
Ryszard Zdanowicz
Rafał Kaźmierczak
Bogdan Jóźwiak
Grzegorz Dyrcz
Grzegorz Mazur
Andrzej Mazgaj
Zbigniew Piasecki
Jolanta Koniewicz
Jerzy Batko

01.09.76
09.02.79
02.03.81
01.09.81
01.03.84
07.11.84
01.09.87
01.09.88
03.09.90
03.09.90
18.05.92
15.07.92
01.10.92
26.10.92

10 lat pracy w KAEFER
Ryszard Oćwieja
Tadeusz Paliński
Radosław Rzońca
Marian Suszka
Mizerski Grzegorz
Krzysztof Siejka
Sylwia Krzesiak
Jan Dobrowolski
Marek Kwiatkowski
Marcin Majorek

01.08.91
24.10.91
01.09.98
21.09.99
03.06.02
10.06.02
22.07.02
23.07.02
12.08.02
02.09.02

Afzal Ahmad Khan
Baji Lal
Ram Bhajan Gupta
Rupchand Gupta Moti Gupta
Puspa Raj Senehang
Charna Kumar Ale Magar
Indra Bahadur Limbu (Ashok)
Chandra Bahadur Majhi
Slamet Bn Darma Sawina

KAEFER Thermal Contracting 		
Services (Pty) Ltd. Afryka Południowa
30 lat pracy w KAEFER
Samson Nkosi

04.01.82

20 lat pracy w KAEFER
Samuel Greef

24.06.92

10 lat pracy w KAEFER
Yougandree Pillay
Malegodi Thobejane

08.02.02
27.05.02

KAEFER Servicios Industriales S.A. 		
Hiszpania
40 lat pracy w KAEFER
José Luis Martin
Luis Ramón Souto
Eufemio Alonso
José María Noya
Damián Navarro
Justo Aparicio
Pedro Calero
Félix Trapero

07.06.71
28.08.71
16.11.71
16.11.71
17.02.72
06.03.72
01.08.72
01.08.72

30 lat pracy w KAEFER
Andoni Bilbao

09.12.81
16.01.01
22.01.01
30.01.01
07.05.01
05.09.01
10.12.01
02.01.02
05.02.02
05.03.02
29.07.02
02.09.02
04.11.02

40 lat pracy w KAEFER
Edward Wróblewski

09.08.1972

10 lat pracy w KAEFER
Pablo Brull
José Redondo
Alfredo Redondo
Oscar Celeiro
Sergio Aguayo
José Antonio Higueras
José Luis Celis
Tomás Córdoba
Juan Rey
José Ramón Ramos
Ricardo Marín
Jesús Carrobles

30 lat pracy w KAEFER
Wiesław Herod

12.02.1982

25 lat pracy w KAEFER
Jolanta Lang
Sławomir Szpeciński
Krzysztof Stęplewski

KAEFER Engineering Limited
Tajlandia

06.01.1987
11.09.1987
24.11.1987

TERMOKOR KAEFER
Polska

WIEZAT Sp. z o.o.
Polska
20 lat pracy w KAEFER
Bogdan Machał
Andrzej Bernacki
Grzegorz Czarny
Czesław Liszka
Marian Nalepka
Stanisław Laska
Stanisław Nalepka
Dorota Bulaga
Piotr Oleś

06.04.92
01.05.92
09.06.92
15.06.92
01.07.92
01.07.92
01.07.92
15.07.92
21.09.92

KAEFER LLC,
Katar
10 lat pracy w KAEFER
Ramashray Kewat
Shambhu Kewat
Vishwanath Kewat

18.09.01
11.10.01
23.11.01

23.12.01
27.01.02
27.01.02
27.01.02
26.03.02
07.05.02
07.05.02
13.05.02
21.06.02

10 lat pracy w KAEFER
Sombat Tongkrote

02.07.01
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Say oraz wiele innych. Musielibyśmy wydać
osobny magazyn, aby opisać ze szczegółami całą
jego karierę zawodową. Dzięki 40 letniemu
zaangażowaniu Pana Vince, zarówno jego
współpracownicy z Nantes, jak i z pozostałych
regionów, mogą korzystać z efektów jego pracy.

Jozo Saric
(KAEFER, Austria)
Jozo Saric, z wykształcenia leśnik, dołączył do
KAEFER 19.01.1972.
Po szkoleniu na stanowisko hydraulika w OMV
Schwechat, pracował na wielu budowach
w Austrii. Następnie był wielokrotnie delegowany na projekty w Algerii, Niemczech i Holandii,
później Pan Saric wrócił na dobre do OMV
Schwechat, gdzie pracował na stanowisku
brygadzisty.
Do dzisiejszego dnia pracuje w zakładzie prefabrykacji blach w Wiedniu.

Daniel Vince
(KAEFER WANNER SAS, Francja)
Daniel Vince rozpoczął swoją karierę w firmie
4 września 1972 roku, w wieku 19 lat. Pierwszym
przystankiem na jego długiej drodze był AZF
w Tuluzie.
Z wykształcenia monter kotłów (CAP-BEP),
na początku swojej kariery przez dwa lata
pracował w stoczniach Saint-Nazaire i Dubigeon
w Nantes, jako blacharz kotłów montowanych na
statkach. Następne 20 lat spędził w zachodniej
części Francji (zwłaszcza w rejonie Deux Sèvres),
gdzie brał udział w budowie zimnego obiegu
kotłów zbiorczych w Niort, m.in. na budowie
Rhône Poulenc.
Los skierował go także na budowę elektrowni
atomowej Civaux (1996), gdzie z kolei wykonywał
obmiary linii brzegowej, które później zostały
wykorzystane przez warsztaty, do prefabrykacji
na terenie całego kraju.
Po odbyciu stażu na wschodzie Francji
w 2000 roku, awansował z blacharza na brygadzistę i został odpowiedzialny za warsztaty
w Cordemais, Donges a teraz w Campbon.
Do jego bogatego doświadczenia zawodowego
dodać można: Cheviré Central, budowę Beghin

Ivan Buhovac
(KAEFER Industrie GmbH,
Niemcy)
Ivan Buhovac, urodzony 18.07.1950, rozpoczął
pracę dla KAEFER 24.01.1972 w Monachium.
Na początku pracował w charakterze montażysty
i hydraulika na większych projektach, takich jak
budowa nowego szpitala w Grosshadern czy
Stadionu Olimpijskiego w Monachium.
Przez następne 29 lat pełnił funkcję kierownika
robót w zakładzie „Philip Morris AG Munich”.
Od lipca 2005 roku kontynuował swoją karierę
na tym stanowisku na innych dużych placach
budowy, takich jak „Rechts der Isar”, BMW World
oraz w nowym centrum testów BMW FIZ.
Od sierpnia 2009 roku, Pan Buhovac piastuje
stanowisko kierownika budowy na terenie
elektrowni SWM Monachium. Mamy nadzieję,
że ten fachowiec będzie z nami jeszcze przez
długie lata.

Udo Liedke
(KAEFER Industrie GmbH,
Niemcy)
Pan Liedke rozpoczął pracę w Gelsenkirchen
w 1962 roku jako mechanik. Pracował na licznych
budowach i był odpowiedzialny za montaż izolacji
(rurociągi, zwory, płaszcze ochronne, zbiorniki).
Następnie zbierał doświadczenie na budowach
w rejonie Monachium, Hamburga czy Bremy.
Po zamknięciu oddziału w Gelsenkirchen,

Pan Liedke, wraz z kilkoma kolegami, przeniósł
się w roku 1964 do Düsseldorfu. Pracował tam
na budowach „Bayer Uerdingen” oraz „Bayer
Dormagen”, a obecnie wykonuje swoje obowiązki
na budowie w Krefeld-Uerdingen.

Stanko Rakic
(KAEFER Industrie GmbH,
Niemcy)
Pan Stanko Rakic urodził się 27 lipca 1952 roku
w Melenci w byłej Jugosławii. Swoją udaną
karierę w KAEFER rozpoczął 19 września 1972
roku. Od tego czasu pracował w charakterze
montera izolacji, zbierając wiedzę w tym zakresie i nabierając niezbędnego doświadczenia.
Sanko Rakic pracował na różnych projektach
realizowanych przez KAEFER, np. Parting Work
w północnych Niemczech, Worlée Chemicals
oraz Vattenfall. Z dniem 1 grudnia 2012 roku
przejdzie on na częściową emeryturę.

Monika Schamper
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG,
Niemcy)
01.12.1972 roku Monika Schamper dołączyła do
zespołu KAEFER w charakterze projektantki
w Dziale Inżynierii Korporacyjnej. Pani Schamper
wyspecjalizowała się w akustyce i współuczestniczyła w realizacji wielu projektów, jak
chociażby wykonaniu izolacji akustycznych
w zakładzie produkcji karoserii Volkswagena
w Wolfsburgu, czy Opla w Bochum. Pracowała
także przy budowie perforacji, służącej do
tłumienia hałasu dla zakładów odsiarczania
spalin (Lambda/4-Resonators). Po reorganizacji
technicznego działu izolacji akustycznych, spadł
popyt na usługi korporacyjnego działu technicznego i Pani Schamper została oddelegowana
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do innych obowiązków. Zanim w maju 2011 roku
odeszła na emeryturę, zajmowała się opracowaniami oraz standardami w Korporacyjnym
Dziale Badań i Rozwoju.

w

Holger Simon
(KAEFER Schiffsausbau GmbH,
Niemcy)
01.08.1972 Holger Simon rozpoczął praktyki
w charakterze montera izolacji przemysłowych
w KAEFER. Po ich ukończeniu Pan Simon przez
około rok pracował na kilku budowach,
aż wreszcie trafił tam, dokąd chciał - do branży
stoczniowej. Holger Simon rozpoczął swoją
pracę od budowy w Emden, potem przeniósł się
do Bremy, a następnie pracował za granicą.
W 1979 roku rozpoczął zbieranie cennych
doświadczeń na wszelkiego rodzaju statkach
(od okrętów po jachty), aż w końcu w 1995 roku
awansował na stanowisko kierownika robót
budowlanych w stoczni Lürssen. Dzięki wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowemu,
Holger Simon od 2003 roku pracuje w charakterze kierownika projektów, a obecnie wykorzystuje wiedzę nabytą podczas prac wykończeniowych na jachtach do kierowania ostatnimi
szlifami biurowca w Bremie. To głównie dzięki
niemu wiele imponujących jachtów (o długości
60-160 m) jest wyposażonych w system
zewnętrznych sufitów KAEFER.

Peter Kretschmer
(KAEFER Schiffsausbau GmbH,
Niemcy)
1 sierpnia 1972 roku Peter Kretschmer rozpoczął
swój staż w KAEFER na stanowisku montera
izolacji. Przez następne lata zdobywał
doświadczenie w Bremie. Nie tylko wykonywał

nietypowe części, ale także zajmował się ich
montażem, przy okazji realizacji projektów
w kraju, jak i za granicą. Od 1987 roku Peter
Kretschmer działa w sektorze morskim,
gdzie do roku 2008 pracował w stoczniach
Abeking + Rasmussen oraz Lürssen w Lemwerder. Kiedy tylko trzeba zająć się nietypowym
montażem, prace bierze w swoje ręce Peter
Kretschmer. Z uwagi na jego doświadczenie,
od 2008 roku pracuje w zakładzie prefabrykacji
materiałów stalowych.

Gerd Hedenkamp
(KAEFER Schiffsausbau GmbH,
Niemcy)
Gerd Hedenkamp, z wykształcenia blacharz
i monter izolacji, rozpoczął pracę w KAEFER
07.08.1972 w warsztacie izolacji akustycznych.
Przez pięć pierwszych lat zajmował się montażem
systemów tego rodzaju izolacji w branży energetycznej, tak w Niemczech, jak i za granicą.
Od 1997 roku Gerd Hedenkamp piastuje stanowisko kierownika warsztatu blacharskiego
branży stoczniowej. Jego fachowa, techniczna
wiedza odgrywa znaczącą rolę, dzięki której
warsztat może się poszczycić tak szerokim
wachlarzem usług.

Jekaterina SviŠČ
(TERMOIZOLA UAB, Litwa)
Jekaterina Svišč rozpoczęła pracę w sierpniu
1972 roku, w zakładzie produkcyjnym Elektrenai,
jako monter izolacji. W roku 1993 otrzymała
tytuł montera szóstego stopnia, a po zmianie
certyfikacji w 2006 roku, tytuł montera izolacji
ciepłochronnych trzeciego stopnia. Pani Jekaterina pracuje zarówno z izolacjami ciepłochronnymi, jak i zimnochronnymi. Jest dokładna,
zdolna i przykłada się do wypełniania swoich

obowiązków, chętnie pomagając swoim
współpracownikom, jak i nowym kolegom
i koleżankom. Dzięki jej namowom, zarówno jej
córka, jak i syn, rozpoczęli swoją karierę
w charakterze montera izolacji w zakładzie
Elektrenai.

Stanisław Szarkowicz
(KAEFER SA, Polska)
Stanisław Szarkowicz dołączył do KAEFER, jako
młody praktykant, uczęszczający do szkoły
zawodowej w Tarnowie. Jego pierwszą budową
była elektrownia Rybnik, a było to w roku 1973.
Pracował także w Zakładach Chemicznych
w Oświęcimiu, ZA Tarnów, Nowa Szarzyna,
Rafinerii Jedlicze oraz na elektrowniach
w Jaworznie, Połańcu, Bełchatowie, BielskuBiałej, Krakowie i Opolu. Pracował również
w różnych krajach Europy, a w samych tylko
Niemczech spędził osiem lat. Realizował także
projekty w Szwecji, Francji, Finlandii i na Litwie.
Jest to wysoce wykwalifikowany pracownik,
dobrze znający się na swoim fachu. Prywatnie
Pan Szarkowicz ma trzech synów i bardzo lubi
spędzać czas w rodzinnym gronie. Jest także
zagorzałym kibicem piłkarskim

Zygmunt Kawa
(KAEFER SA, Polska)
W 1972 r. rozpoczął pracę na stanowisku
montera izolacji termicznej w dawnej TERMOIZOLACJI. Pan Zygmunt pracował również jako
blacharz. Swoje obowiązki pełnił na wielu
budowach krajowych i zagranicznych m.in.
w Szwecji i Niemczech. W wolnym czasie interesuje się sportem, turystyką rekreacyjną
i polityką.
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i Norwegii. Pan Chabowski ma żonę Danutę,
trzy córki i dwoje wnucząt. Uwielbia wędkarstwo
spinningowe.

Marian Stachowski
(KAEFER SA, Polska)
Marian Stachowski dołączył do KAEFER po
ukończeniu szkoły zawodowej w Wolsztynie na
kierunku blacharz. W październiku 1991 roku
przeniósł się do warsztatu blacharskiego
w Poznaniu. Pracował również na wielu budowach w Niemczech. Jest odpowiedzialnym
i doświadczonym pracownikiem, często pełniącym na budowie rolę brygadzisty. Prywatnie
mąż Pani Elżbiety i ojciec dwojga dzieci.

Andrzej Stanisławski
(KAEFER SA, Polska)
Po skończeniu przyzakładowej szkoły zawodowej PRTiA Izokor w Płocku w 1972 roku,
Pan Stanisławski rozpoczął pracę jako monter
izolacji i blacharz. Pracował na wielu budowach
w kraju, m.in. w Policach, Toruniu i Gdańsku,
a także poza granicami Polski - w Kuwejcie,
Niemczech, Finlandii i Belgii. Ma żonę Teresę,
trójkę dzieci oraz wnuka. W wolnych chwilach
spędza czas na wędkowaniu.

Eugeniusz Chabowski
(KAEFER SA, Polska)
Eugeniusz Chabowski dołączył do KAEFER
w 1972 roku, jako monter izolacji. Pracował także
jako blacharz i uczestniczył w wielu projektach:
w Gdańsku, Policach czy Włocławku, a także
w projektach zagranicznych w Niemczech

Jerzy Jakubowski
(KAEFER SA, Polska)
Pan Jakubowski dołączył do KAEFER w 1972
roku, jako dyplomowany izolator systemów
wentylacyjnych i klimatyzacji. Pracował także
jako hydraulik i blacharz. Swoje doświadczenie
zdobywał w Toruniu, Włocławku oraz Gdańsku.
Przez wiele lat pracował także za granicą
w Niemczech, Norwegii i Belgii. W chwili obecnej,
jest na kontrakcie w Holandii. Ma żonę Ewę,
dwie córki oraz czworo wnucząt. W wolnych
chwilach wędkuje.

Józef Krupski
(KAEFER SA, Polska)
Pan Krupski ukończył szkołę przyzakładową
dawnego IZOKORU i od tego czasu pracował
jako monter izolacji, ślusarz, blacharz, malarz
powierzchni oraz monter rusztowań na
budowach w Polsce (Konin i Gdańsk) oraz za
granicą (w Iraku i Niemczech). W chwili obecnej
zajmuje się ochroną antykorozyjną. Ma żonę
Janinę, trójkę dzieci i jedną wnuczkę.

Maciej Słomski
(KAEFER SA, Polska)
Pan Słomski ukończył szkołę przyzakładową
dawnego IZOKORU w roku 1972 (jest dyplo-

mowanym monterem izolacji) i od tego czasu
pracuje w KAEFER jako monter izolacji, a także
blacharz. Pracował na budowach w Łodzi,
Gdańsku, Kwidzyniu oraz za granicą - w Szwecji,
Iraku oraz Niemczech. W chwili obecnej pracuje
na terenie zakładu PKN ORLEN SA. Ma żonę
Ewę, dwoje dzieci i jednego wnuka. Interesuje
się tenisem ziemnym i stołowym.

Roman Gretkowski
(KAEFER SA, Polska)
Pan Gretkowski dołączył do KAEFER w 1972
roku, jako młody monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych. Ma także doświadczenie w malowaniu konstrukcji stalowych
oraz piaskowaniu. Pan Gretkowski pracował
na największych budowach w kraju (Gdańsk,
Katowice lub Tychy), a także za granicą
(Niemcy, Francja, Rosja). Ma żonę Alinę, dwóch
synów, Huberta i Łukasza, oraz dwie wnuczki.
W wolnym czasie interesuje się sportem.

Waldemar Szelągowski
(KAEFER SA, Polska)
Waldemar Szelągowski wstąpił w szeregi
KAEFER w 1972 roku, po ukończeniu szkoły
przyzakładowej dawnego IZOKORU, jako
monter konstrukcji chemoodpornych. W roku
1977 został majstrem i zaczął pracę w biurze
w Płocku. W 1988 roku został Kierownikiem
robót. Po osiemnastu latach awansował na
stanowisko Kierownika Działu Kalkulacji i Umów,
będącego częścią Działu Technicznego.
Od 2009 roku przewodzi sekcji Kalkulacji.
Pan Waldemar pracował na projektach zagranicznych, na przykład w Niemczech (Voerde,
Jänschwalde). W Polsce był obecny przy
wszystkich pracach realizowanych na terenie
największej firmy rafineryjnej w Polsce,
PKN ORLEN SA.
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1971 roku. Pracował głównie na projektach
związanych z branżą stoczniową, zwłaszcza
w Cadiz, w południowej Hiszpanii. Brał udział
w licznych ważnych projektach, jak chociażby
Hammerfest i Buzzard. Do dziś kontynuuje swoją
karierę, jako brygadzista.

Andrzej Dutkiewicz
(KAEFER SA, Polska)
Pan Dutkiewicz rozpoczął swoją karierę
w Oddziale Płock we wrześniu 1972 roku.
Przez wiele lat pracował na budowach, obecnie
jego miejscem pracy jest warsztat. W trakcie lat
spędzonych w KAEFER był na wielu ważnych projektach za granicą: w Iraku, Niemczech,
Finlandii oraz Belgii. Trzy lata temu był w Zambii,
gdzie montował izolacje ciepłochronne w kopalni
miedzi. Jak twierdzi, ten ostatni projekt był
najciekawszym w jego karierze. Jeżeli chodzi
o projekty w Polsce, pracował w Gdańsku,
Kwidzyniu czy Policach.
W czasie wolnym lubi zajmować się domem
i chodzić na grzyby.

Jerzy Trzciński
(KAEFER SA, Polska)
Pan Jerzy rozpoczął pracę 13 listopada 1972 r.
jako mechanik samochodowy w ówczesnym
Dziale Głównego Mechanika. W latach 1978-81
i 1984-86 pracował jako cieśla/blacharz na
kontrakcie w Niemczech. W Polsce miał swój
wkład w realizację najważniejszych projektów
m.in. w: Gdańsku, Kwidzynie, Koninie. W 2002 r.
został monterem izolacji termicznych. Obecnie
pracuje na terenie PKN ORLEN SA.
W czasie swojej wieloletniej kariery zawodowej
zdobył Dyplom Mistrza w Zawodzie mechanika.
Wolny czas Pan Jerzy lubi spędzać na działce.

Edward Wróblewski
(TERMOKOR KAEFER, Polska)
Pan Wróblewski rozpoczął swoją karierę w 1972
roku w dawnym IZOKORZE jako blacharz.
Pracował także jako brygadzista oraz kierownik
budowy. Od 2008 roku piastuje stanowisko
Zastępcy Dyrektora Generalnego. W roku 2010
został Dyrektorem Technicznym. Pracował na
wielu budowach w kraju i za granicą, na przykład
w Niemczech czy Szwecji.

Jose Luis Martin
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Martin urodził się w 1953 roku, a swoją
karierę rozpoczął w 1971 roku, jako pomocnik
montera. Kilka lat później stał się wykwalifikowanym pracownikiem, a następnie, dzięki
świetnym wynikom w pracy, brygadzistą.
Pracował głównie w Bilbao i kształcił swoje
umiejętności w KAEFER, jako ekspert do spraw
konstrukcji i akustyki, pomagając klientowi
w znalezieniu odpowiednich rozwiązań technicznych oraz w efektywny sposób zarządzając
przydzielonymi mu projektami. Pracował m.in.
przy budowie biurowca siedziby głównej
w Madrycie.

Luis Ramón Souto
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Luis Souto Castelo rozpoczął swoją karierę
w KAEFER Servicios Industriales S.A. 28 sierpnia

Eufemio Alonso
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Alonso urodził się w miejscowości Garguera
(Caceres – Hiszpania) w 1953 roku. Swoją pracę
rozpoczął w MONTERO-KAEFER, zlokalizowanym w Barakaldo, 16 listopada 1971 roku.
W 2003 roku został oddelegowany do Tarragony.
Jest bardzo wszechstronnym pracownikiem
i potrafi się dostosować do warunków panujących
na każdej budowie. Pracował w Hiszpanii jako
blacharz dla Opla (Saragossa), SEATA (Pampeluna), Michelin (Valladolid) oraz w elektrowni
atomowej w pobliżu Caceres.
W czasie swojej kariery zawodowej pracował
jako specjalista od Armaflex, Poliuretanu oraz
jako blacharz.

Jose Maria Noya
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Noya, jak na mieszkańca Galicji przystało,
wyruszył w poszukiwaniu pracy. KAEFER
odnalazł dzięki ogłoszeniu prasowemu na
stanowisko montera izolacji, chociaż nie znał się
na tej profesji. Pomimo braku doświadczenia,
ale z wielką chęcią do nauki, rozpoczął swoją
karierę w 1971 roku. Podczas lat pracy w KAEFER
nabył kompetencji w realizacji projektów dla
klientów z branży stoczniowej, elektrociepłowni,
elektrowni atomowych, zakładów papierniczych,
petrochemicznych i wielu innych. Odbył niezliczoną ilość podróży po Hiszpanii. Dręczyła go
rozłąka z rodziną, dlatego też wszczepił
zamiłowanie do KAEFER swoim braciom i krew-
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Dziękujemy za wspólne 40 lat!
nym, którzy poszli w jego ślady i również stali
się częścią zespołu KAEFER.

Damian Navarro
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Navarro urodził się w 1953 roku. Swoją
karierę zaczął w 1972 roku od stopnia pomocnika, a wkrótce stał się wykwalifikowanym
pracownikiem.
Pracował na wielu budowach, łącznie z elektrownią atomową w Almaraz. Koledzy doceniają
jego fachową wiedzę i są pewni, że zawsze mogą
na niego liczyć.

Justo Aparicio
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Aparicio urodził się w 1951 roku, a pracę dla
KAEFER rozpoczął w 1972 roku. Na początku
zaczynał jako pracownik kwalifikowany drugiego
stopnia, ale dzięki jakości swojej pracy awansował na stanowisko brygadzisty.
Posiada niebagatelne doświadczenie w pracy
na stanowisku kierownika projektu i odnosił
na tym polu liczne sukcesy. W chwili obecnej jest
szkoleniowcem grupy młodych monterów
płaszczy ochronnych.

Pedro Calero
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Pan Calero urodził się w 1954 roku. Swoją karierę
rozpoczął w 1971 roku od odbycia praktyk.
Po kilku latach stał się cenionym pracownikiem,
a dzięki świetnym wynikom awansował na
stanowisko brygadzisty. Przez wiele lat piastował
stanowisko kierownika robót na rafinerii
Petronor w Bilbao dla firmy REPSOL i zna ten
obiekt jak nikt inny. Z sukcesami pracował na
stanowisku brygadzisty podczas realizacji
różnych projektów, z dziedziny konstrukcji,
izolacji ciepłochronnych i akustycznych, a także
montażu rusztowań.

Felix Trapero
(KAEFER Servicios Industriales S.A.,
Hiszpania)
Felix Trapero Toledano to niestrudzony pracownik z Puertollano, który pracował na wielu
różnych projektach, takich jak elektrownia
atomowa w Almaraz, wodociągach wody pitnej
na Majorce, elektrociepłowni w PuenteNuevo.
Od 25 lat pracuje w rafinerii Repsol Petroleo
w Puertollano.

In memoriam:
Francja
Jean-Hector Laroze Cervetti, † 22.12.11
Gerard Durand, † 29.12.11
Jean Marie L’Hostis, † 23.03.12
Pascal Gravier, † 06.04.12
Pascal Seville, † 23.06.12
Niemcy
Edith Böhler*, † 31.08.11
Ljubo Resanovic*, † 30.09.11
Dieter Schauwacker*, † 15.10.11
Klaus-Juergen Walter*, † 15.10.11
Erich Schattschneider*, † 16.10.11
Eckhard Garrelts*, † 19.10.11
Hadzi Dervishaj*, † 31.10.11
Jürgen Carstens*, † 04.11.11
Saban Ersoez*, † 15.11.11
Günther Wulff*, † 18.11.11
Axel Zander, † 27.11.11
Heinz Walter*, † 04.12.11
Horst Hartung*, † 20.12.11
Siegfried Prösch*, † 20.12.11
Reiner Kaup*, † 29.12.11
Sabri Türhan*, † 14.01.12
Franz Ostermeier*, † 17.01.12
Reinhard Hedden*, † 19.01.12
Friedhelm Jansen*, † 13.02.12
Heinrich Rohlfs*, † 23.02.12
Bruno Weisheit*, † 26.02.12
Juergen Issleib, † 13.06.12
Hans-Joachim Nickel*, † 23.03.12
Medzid Sacipi*, † 25.03.12
Bruno Lauterfeld*, † 27.03.12
Hajo Westerholt, † 27.03.12
Hans Gallei*, † 15.04.12
Bodo Wunder, † 16.04.12
Karl Beermann*, † 16.04.12
Gustav Schmidt*, † 18.04.12
Dimitrija Brmbeski*, † 09.05.12
Arnold Jacobs*, † 11.05.12
Walter Mertens*, † 22.05.12
Rolf Fest*, † 09.06.12
Christoph Fiehe*, † 20.06.12
Bruno Grabus*, † 30.06.12
Gerhard Kohlhoff*, † 06.07.12
Heinz Wöpkemeier*, † 08.07.12
Peter Schulz*, † 08.07.12
Jürgen Schirmer*, † 28.07.12
Helmut Liedtke*, † 02.08.12
Walter Satter*, † 03.08.12
Folkert Oldenburger*, † 21.08.12
Steffen Bünger, † 23.08.12
Ferdinand Klönne*, † 03.09.12
Nowa Kaledonia
Yuan Mei Jun, † 06.10.2012
Polska
Tomasz Domański, † 02.10.11
Jarosław Kulik, † 16.06.12
Michał Baran, † 05.12.11
Afryka Południowa
Siketo Mavunda, † 09.07.12

Juergen Issleib
(KAEFER Industrie GmbH, Niemcy)
“Niestety, nie ma go już wśród nas.
Pan Issleib był oddanym, doświadczonym
i powszechnie szanowanym kolegą.
Dziękujemy Panu za te blisko 40 lat z KAEFER.”

Wielka Brytania
Thomas Close, † 21.07.12

*Pracownicy emerytowani
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“Sekret radości z wykonywanej pracy
jest zawarty w jednym słowie - doskonałość.
Żeby robić coś dobrze trzeba to lubić”
Pearl Buck, amerykańska pisarka (26 czerwiec 1892 - 6 marzec 1973)
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