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Bilfinger Berger Budownictwo SA kontynuuje ekspansję na zagraniczne rynki. Pod nową, prostszą nazwą –
Bilfinger Infrastructure – polska firma będzie prowadzić prestiżowe projekty w Skandynawii i w Niemczech.
Nowa strategia grupy Bilfinger ma na celu poprawę efektywności poszczególnych jednostek biznesowych oraz
zwiększenie ich rentowności.
Koncern Bilfinger Berger 25 września 2012 r. zmienił nazwę na
Bilfinger i stopniowo wprowadza nową identyfikację wizualną.
W przyszłości wszystkie spółki należące do koncernu będą
występować na rynkach świata pod wspólnym mianownikiem
Bilfinger, co pozwoli zauważyć szerokie spektrum jego działalności. W ramach zmian w Grupie Bilfinger również polski
oddział firmy będzie się posługiwać nową nazwą – Bilfinger
Infrastructure SA – i nowym logo.

Warszawa Stadion, trasy tramwajowej Franowo w Poznaniu,
mostów w Koninie czy Kędzierzynie-Koźlu. Bilfinger to także
wykonawca większych i mniejszych projektów budownictwa
kubaturowego, jak Matecznik Mazowsze, biurowiec Wolf
Żurawia, budynek Wolf Bracka, czy Zebra Tower w Warszawie. „Wszystkie te przedsięwzięcia udało się nam zrealizować
dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu inżynierów oraz
wszystkich naszych pracowników” – podkreślił Piotr Kledzik,
prezes zarządu Bilfinger Infrastructure SA.
Bilfinger infrastructure
Bilfinger Infrastructure należy do grupy Bilfinger SE – jednego
––––––
Pięć lat działalności Bilfinger Berger Budownictwo SA poka-WE WSPÓŁCZESNYM
z największych
koncernów usługowo-inżynierskich w EuroŚWIECIE WSZYSTKO MUSI DZIAŁAĆ SPRAWNIE.
zało ogromny potencjał i doświadczenie firmy. Przypomnijmy,
pie, z blisko 130-letnią historią. Bilfinger Infrastructure jako
W BILFINGER PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY, DOSTARCZAMY I OBSŁUGUJEMY.
że jest głównym wykonawcą nagradzanych projektów, m.in.SPRAWIAMY,
częśćŻEkoncernu
budowlanego o szerokim wachlarzu usług ma
WSZYSTKO DZIAŁA.
południowej obwodnicy Gdańska, tunelu Okęcie, Dworca–––––– więc nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych tech-
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Infrastruktura  Świat

The Squaire na lotnisku we Frankfurcie
nologii, a także korzysta z efektu synergii wszystkich spółek
grupy. „Zdecydowaliśmy się na pojęcie »Infrastructure«, gdyż
to dobrze obrazuje zakres naszej działalności i podkreśla jej
międzynarodowy charakter. Jednocześnie pozostajemy takimi,
jakimi nas Państwo znają – specjalistami w zakresie budowy nie
tylko obiektów infrastrukturalnych” – powiedział Piotr Kledzik.
Na mocy decyzji koncernu firmie Bilfinger Infrastructure
przypadła w udziale specjalizacja infrastrukturalna i realizacja
prestiżowych kontraktów na rynkach, gdzie Bilfinger jest już
obecny, m.in. Norwegii i Niemczech. Obecnie realizowany jest
kontrakt w Skandynawii na budowę mostu w miejscowości
Transfjord. „To dla nas duże wyróżnienie i wyraz zaufania –
praca polskiego oddziału Bilfinger została doceniona przez centralę koncernu, dlatego powierzono nam strategiczne z punktu
widzenia koncernu projekty” – ocenił prezes.

Top Profesjonaliści
W budownictwie najważniejsza jest jakość i najwyższe standardy pracy – to zasady, którymi kieruje się Bilfinger Infrastructure SA. Dzięki konsekwentnej realizacji tych wytycznych
prezes zarządu firmy, Piotr Kledzik, znalazł się na prestiżowej
Liście Top Profesjonaliści tygodnika „Wprost” – zestawieniu
najlepszych menedżerów z różnych branż. Nagrody zostały
wręczone 10 grudnia 2012 r. w Warszawie.
Lista Top Profesjonaliści tygodnika „Wprost” powstała z przekonania, że liczy się jakość produktów i usług, zadowolenie
klientów, profesjonalizm zespołu. „Na wybór Redakcji wpłynęła
ocena przemyślanej strategii działania, konsekwentnego rozwoju i proklienckie podejście” – napisano w uzasadnieniu. Całą
listę opublikowano w „Business Gate”, biznesowym dodatku
tygodnika „Wprost”.
Nagroda specjalna trafiła w ręce Mikołaja Budzanowskiego,
ministra skarbu państwa, docenionego za odwagę i konsekwencję w działaniu na stanowisku szefa tego resortu, a wcześniej
na stanowisku wiceministra skarbu.
W budownictwie wyróżnienie otrzymał Piotr Kledzik, szef
firmy Bilfinger Infrastructure SA, który zaczynał pracę jako
inżynier stażysta i przeszedł przez wszystkie szczeble budowniczej kariery. „W biznesie kompromisy są nieuniknione, z jednym wyjątkiem – gdy chodzi o jakość. Realizując inwestycje
infrastrukturalne, kierujemy się zawsze kryterium najwyższej

Most w Puente Centenario, niedaleko miasta Panama
jakości, opartej na ponad stuletnim, międzynarodowym doświadczeniu naszej firmy. Tym bardziej cieszą nas wyróżnienia
dla realizowanych przez nas dużych inwestycji. Wspomnę m.in.
o moście na Odrze w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla,
uhonorowanym w 2011 r. Platynowym Wiertłem – prestiżową
nagrodą dla najlepszych wykonawców budowlanych w Polsce,
i o Grand Prix Ministra Infrastruktury za obwodnicę Gołdapi”
– powiedział Piotr Kledzik.
Dodał też, że firma jako wykonawca stara się łączyć międzynarodowe doświadczenie z profesjonalizmem polskiej kadry
inżynieryjnej. „To dzięki tej synergii powstają w szybkim tempie
nowe drogi. Warto przypomnieć, że Bilfinger przed terminem
ukończył główną część prac na południowej obwodnicy Gdańska, zapewniając tym samym przejezdność trasy przed finałami
Euro 2012” – podkreślił.
Na liście Top Profesjonalistów znaleźli się także: Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen SA, Maciej Witucki, prezes Orange Polska (wcześniej Telekomunikacja Polska SA), Zbigniew Jagiełło,
prezes PKO BP SA, Artur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich
Sp. z o.o., Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Jolanta Augustyniak, OSG
Polska Sp. z o.o. Wyróżnienia przyznano również w branżach,
które są ważne z punktu widzenia rozwoju go w Polsce, wspierających biznes. Wśród wyróżnionych znalazły się więc także
Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, oraz Bożena LublińskaKasprzak, szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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––––––
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSZYSTKO MUSI DZIAŁAĆ SPRAWNIE.
W BILFINGER PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY, DOSTARCZAMY I OBSŁUGUJEMY.
SPRAWIAMY, ŻE WSZYSTKO DZIAŁA.
––––––
BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.
www.bilfinger.pl
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Przepusty według eurokodów

System BlueLine

Budowa tunelu pod Martwą Wisłą

20 mld zł na inwestycje drogowe w 2013 r.
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