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Grupa WirliebenKabel realizuje projekty infra
strukturalne na terenie całych Niemiec – dyspo
nujemy długoletnim doświadczeniem, dużym 
knowhow i wielkim entuzjazmem. Jako uznani 
specjaliści w zakresie realizacji sieci telekomu
nikacyjnych i energetycznych pracujemy dla 
najważniejszych operatorów w Niemczech oraz 
różnych przedsiębiorstw notowanych w niemie
ckim indeksie akcji DAX30.

Oferujemy naszym klientom wszelkie usługi od 
planowania i projektowania poprzez realizację 
budowlaną i koordynację branżową do systemów 
gotowych do ruchu – wszystko z jednej ręki, o 
wysokiej jakości we wszystkich sprawach i z zacho
waniem terminów realizacji. Gdy jesteśmy gotowi, 
przekazujemy naszym klientom gotową do użytku 
infrastukturę sieciową, która została świetnie zapla
nowana i zrealizowana.

1. O nas
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PROCESY

Budujemy infrastruktury cyfrowe 
ręka w rękę z gminami i 

operatorami sieci

PLANOWANIE

Jesteśmy
 systemem nawigacyjnym

infrastruktury

TECHNIKA

Kombinujemy sprawdzone 
technologie z alternatywnymi 
procedurami układania kabli

Jesteśmy	generalnym	wykonawcą	
w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, emobil
ności i sieci radiowych na terenie całych Niemiec.



2. Nasze	wartości
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NIEZAWODNOŚĆ
Jesteśmy niezawodnym i rzetelnym partnerem biznesowym, realizujemy nasze 
zadania z zapałem i zaangażowaniem. Dążymy do finalizacji naszych projektów 
tak, aby były sukcesem dla obu stron i wychodzimy przy tym także poza opłotki 
własnego środowiska.

RESPEKT
Jesteśmy pełni szacunku i uznania wobec naszych pracowników i innych osób 
oraz naszego środowiska. Dążymy do oszczędnego i długofalowego gospodar
owania wszelkimi zasobami. Zespół WirliebenKabel podchodzi z tolerancją do 
wszystkich aspektów społecznych i uznaje nasze normy społeczne i wartości.

KOMPETENCJA
Wiedza jest istotnym elementem wszelkich działań zainicjowanych przez Wir
liebenKabel. Istotnymi parametrami ramowymi są bezusterkowe działanie pro
cedur, wdrażanie najnowszych wyników badań naukowych oraz ciągła weryfi
kacja własnych działań po względem możliwości ich ulepszenia.

ZAUFANIE
WirliebenKabel jest przedsiębiorstwem niezawodnym i lojalnym, wychodzącym 
naprzeciw celom, życzeniom i potrzebom swoich partnerów. Nasz zespół oraz 
sieć naszych podwykonawców są w połączeniu z indywidualną kompetencją 
wszystkich zaangażowanych osób kluczem do działania z sukcesem. Dążymy do 
indywidualnego wspierania każdego pracownika zespołu, aby umożliwić mu 
optymalny rozwój swojego potencjału w interesie przedsiębiorstwa.



3. Rozwój	przedsiębiorstwa

4. Pracownicy	&	Podwykonawcy
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• poszczególne rzemiosła związane 
 z budową tras kablowych

• dominacja budownictwa 
 podziemnego

• brak profesjonalnego zarządzania 
 projektowego

• realizacja wszystkich prac 
 związanych z rozbudową sieci 
 szerokopasmowej za pomocą 
 własnych pracowników

• oferta realizacji poszczególnych 
 zadań w dalszym ciągu w 
 odrębnych pozycjach świadczeń

• własne zdolności planistyczne 
 i projektowe

• projekty pod klucz realizowane 
 przez generalnego wykonawcę
• silniejsze powiązanie podwyko
 nawców w łańcuchu procesowym 
 grupy

• wyższy udział podwykonawców
 (> 60%)

• rozbudowa w zakresie własnej 
 odpowiedzialności (wyłączne 
 ukierunkowanie na cele budżeto
 we i czas realizacji)

• własne modelowanie tras za 
 pomocą aplikacji do symulacji tras 
 i interfejsów DataBase Layer

• doskonalenie podwykonawców 
 (technologia układania)

• udział podwykonawców 
 > 80%Firmy	wykonawcze	

Usługodawca	wykonujący	
komplet	zadań

Wykonawca	generalny

2011

2014

2017

2020

Platforma		
rozbudowy sieci szerokopasmowej

Własne	
zdolności	wykonawcze

2019

160	Pracownicy

2020 – 2023

Integracja	procesowa	
podwykonawców

1.500	PracownicyPrzedsiębiorstwa	
współpracujące

Obrót roczny 25	Mio	€

300	Pracownicy

50	Pracownicy

500	Pracownicy

160	Pracownicy
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Rozbudowa	sieci	szero-
kopasmowej	&	FTTX
Budujemy	sieć	przyszłości,	aby	»każda	bańka	na	
mleko«	otrzymała	superszybki	Internet	dzięki	
światłowodom	lub	sieciom	stacji	bazowych	tele-
fonii	komórkowej	5G	na	terenie	całego	kraju	
umożliwiającym	elektromobilność.

5. Usługi

Wydajne	sieci	radiowe
Planujemy	i	budujemy	maszty	niezbędne	dla	
wdrożenia	technologii	5G	i	realizujemy	ich	
połączenie	z	siecią	światłowodową.	
Wsparcie w zakresie procedur planowania i 
wydawania zezwoleń, realizacja przyłączy 
światłowodów, budowa i przekazywanie 
masztów radiowych do użytku.

Stacje	ładowania	
pojazdów	elektrycznych
Planujemy,	projektujemy	i	budujemy	
stacje	ładowania.	WirliebenKabel instaluje w 
całych Niemczech publiczne stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych i stacje szybkiego 
ładowania dla sieci operatorskich.

   

aktywne	i	zrealizowane	obszary	rozbudowy		
grupy WirliebenKabel w Niemczech



Wybieramy	optymalną	metodę	układania	kabli	zależnie	od	lokalnych	
okoliczności:	od klasycznej budowy podziemnej do innowacyjnej metody 
frezowania (trenching).

Koparka Trenching)

Przewierty	kierunkowePeterpflug
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6. Technika

Koparki są stosowane do konwencjonalnej budo
wy podziemnej. Wykonywane są wykopy, w któ
rych układane są rury puste lub kable. Ze względu 
na konieczność uwzględnienia warstwy i klasy 
gruntu, mogą być realizowane w ciągu jednego 
dnia tylko krótkie odcinki trasy.

Pług typu Peterpflug służy do płużenia rowów 
równolegle do drogi. W wykonanych rowach 
układane są rury puste lub kable. Ta metoda 
cechuje się sprawnością realizacji i wysoką 
elastycznością prac, jest stosowana przede 
wszystkim w obszarach wiejskich.  

Trenching jest jedną z alternatywnych metod 
układania. Za pomocą maszyny frezowane są 
wąskie rowy i szczeliny w gruncie i asfalcie. Ta 
innowacyjna metoda posiada duży potencjał przy 
szybkiej rozbudowie sieci szerokopasmowej i jest 
atrakcyjna pod kątem kosztów.

W wypadku stosowania metody przewiertów 
kierunkowych wykonywany jest kanał wiercony ru
chem obrotowoudarowym. Ta metoda umożliwa 
szybkie układania kabli na długich odcinkach 
trasy. Przy zastosowaniu tej metody można szyb
ko pokonać dłuższe odcinki trasy bez uszkodzenia 
objektów na powierzchni. 



7. Zarząd
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8. Sponsoring

Dr.	Dirk	Pramann
 
Głową naszego zespołu jest pan dr Dirk Pramann. 
Pochodzi z Hamburga i działał zawodowo w ciągu 
ostatnich 20 lat w branży doradczej i udziałowej. 
Zajmował się przy tym z sukcesem restrukturyzacją 
i rozwojem przedsiębiorstw przemysłowych i tech
nologicznych średniej wielkości.

KSV	Pausa

Ten działający od ponad 
100 lat klub sportów walki 

kładzie duży nacisk na 
pracę z młodzieżą i bierze 
z sukcesem udział w zawo

dach sportowych aż do 
poziomu mistrzostw 

Niemiec. 

Inicjatywa	Theuma

WirliebenKabel angażuje się 
na rzecz tej miejscowości 
położonej niedaleko sied

ziby naszej firmy w Zeulen
roda.

Regaty	żeglarskie	

WirliebenKabel wspiera 
dwie żeglarki – Victorię 

Jurczok i Anikę Lorenz na 
ich drodze do Igrzysk 

Olimpijskich w roku 2020 
w Tokio!



9. News
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Doskonalenie	zawodowe	
09. STYCZNIA 2020 

„Inwestycja	w	wiedzę	daje	w	dalszym	ciągu	najlepsze	odsetki.“	
Nasz program szkoleń obejmował obok tematu zarządzania cza
sem także nasz kodeks zachowań, zarządzanie bazami danych, 
nowe technologie oraz perspektywy na nowy rok. Nasza sala 
szkoleniowa była dobrze wypełniona 25 uczestnikami (główny 
kierownik budowlany i techniczna służba wewnętrzna). Wszyscy 
uczestnicy byli żądni wiedzy i bardzo skoncentrowani. W ten 
sposób możemy dobrze wystartować w nowy rok. 

Podarunki	świąteczne	zostały	rozpakowane!			
26. GRUDNIA 2019  

Firma WirliebenKabel przygotowała w tym roku małe podarunki 
dla dzieci kolegów oraz sekcji młodzieżowej klubu KSV Pausa. Ze 
względu na nasze sportowe uwarunkowania zrezygnowaliśmy 
ze słodyczy i podarowaliśmy rzeczy, które są przydatne przy 
uprawianiu sportu..

Pełną	parą	w	kierunku	końca	roku		
28. LISTOPADA 2019 

Chętnie wspominamy wydarzenia kończącego się roku i jesteśmy 
dumni ze tego, co zostało osiągnięte. Dzięki łagodnym tempe
raturom możemy na koniec roku jeszcze raz przyśpieszyć prace i 
wspólnymi siłami realizować zadania w celu zakończenia projektów 
jeszcze w tym roku.



Kontakt

Proszę	nas	spytać!
Cieszymy się na Państwa telefon:

+49	(0)36628	959090

Wasza osoba kontaktowa: 
Bianca	Pramann
b.pramann@wirliebenkabel.de

WirliebenKabel GmbH
Hohe Straße 125 a 
07937 ZeulenrodaTriebes

www.wirliebenkabel.de

Mitglied im Fachverband
Fernmeldebau e.V.



Informacja	prasowa	
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Od kremu ochronnego przeciwsłonecznego 
do dalszej edukacji
programu	zdrowia	firmy	WirliebenKabel	na	4	pory	roku

Zmienne fazy pogody w zimie i rekordy cieplne w lecie – dla osób pracujących na wolnym powie
trzu warunki pogodowe stanowią często duże utrudnienia. WirliebenKabel z siedzibą w Zeulenroda 
układa sieć szerokopasmową i trasy energetyczne na terenie całych Niemiec. Ze względu na stałe 
obciążenie i ekstremalne warunki pogodowe, w których nasi pracownicy realizują swoje zadania, 
firma WirliebenKabel wdrożyła program ochrony zdrowia na 4 pory roku.

W razie wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych następuje odpowiednie dopasowanie 
realizacji procesów roboczych w celu ich jak najlepszej optymalizacji. Troska o sytuację na miejscu 
budowy jest w pierwszym rzędzie obowiązkiem kierownika budowy. Program ochrony zdrowia na 4 
pory roku ma mu pomóc wykorzystać wszelkie działania w ramach zakładowych możliwości.



Pressemitteilungen
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Obok wyposażenia pracowników w odpowiednią odzież letnią i zimową, informujemy 
naszych pracowników o świadczeniach kasy chorych i wielu dalszych możliwościach. 
Aktualnym tematem jest zapobieganie ryzyku powstania raka skóry. Wszystkim pracow
nikom budowlanym został udostępniony krem ochronny przeciwsłoneczny oraz odpo
wiednia odzież chroniąca przed działaniem promieni UV. Poza tym będą przygotowane 
zacienione miejsca pracy, informujemy także o świadczeniach kasy chorych w tym 
zakresie, jak np. screening skóry pod kątem nowotworu.

Punktualnie na zimę przeprowadzamy kontrolę naszego wyposażenia zimowego i 
przypominamy o zalecanym profilaktycznym szczepieniu ochronnym przeciw grypie. W 
przerwie zimowej prowadzimy intensywne szkolenia w zakresie zarządzania czasem, 
postępowania w razie choroby oraz konsumpcji alkoholu i tytoniu.

Podniesienie wydajności i motywacji stanowią z punktu widzenia WirliebenKabel 
centralne elementy konkurencyjności. Nowoczesny pracodawca musi przejąć większą 
odpowiedzialność za to, aby pracownicy czuli się w przedsiębiorstwie dobrze. Praco
dawca może osiągnąć wiele pozytywnych efektów przez okazanie swojego uznania i 
wzmocnienie identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem. Między innymi można 
zredukować liczbę zachorowań i przestoje w produkcji oraz obniżyć koszty. Z perspek
tywy pracowników odczuwalne jest podniesienie jakości życia, co może prowadzić 
do długofalowego obniżenia ryzyka zdrowotnego. Istotnym elementem jest przy tym 
możliwość współdziałania przy kształtowaniu miejsca pracy i procedur, co przyczynia 
się do redukcji obciążeń fizycznych i psychicznych. 
 

Dostępne	są	zdjęcia	o	wysokiej	rozdzielczości.


