
WWW.BERGERHOLDING.EU

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA
BUDOWLANE

GRUPA



WSPÓLNIE KSZTAŁTUJEMY PRZY-
SZŁOŚĆ. TA MYŚL CODZIENNIE 
MOTYWUJE NAS DO CORAZ LEP-
SZYCH OSIĄGNIĘĆ. NAJWYŻSZYM 
PRIORYTETEM JEST DLA NAS 
PRZY TYM PAŃSTWA SATYSFAK-
CJA Z NASZEJ PRACY. SERDECZ-
NIE WITAMY W ŚWIECIE BERGER.”
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01
GRUPA SZEROKI ZAKRES 

KOMPETENCJI

GRUPA 

Na nas mogą Państwo polegać: od planowania i  
realizacji po zaopatrzenie w materiały budowlane, 
niezależnie od tego, czy chodzi o małe projekty  
budowlane, projekty PPP czy duże przedsięwzięcia 
budowlane. Grupa BERGER jest dzisiaj jednym z 
wiodących przedsiębiorstw w europejskim sektorze 
budowlanym.
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01 Grupa 

NASZA
HISTORIA
W żywej przeszłości tkwi klucz do przyszłości:  
Przyjrzyjcie się Państwo fundamentom, na  
których Grupa BERGER powstała i rozwija się  
aż do dnia dzisiejszego.

8

Początki Grupy BERGER wiążą się z rolnictwem i małym 
gospodarstwem rolnym w pobliżu Vilshofen, prowadzo-
nym przez Nikolausa Berger. Jego syn, inżynier budowlany  
Johann Berger miał wielkie plany, na które wpływ miał duch 
założycielski panujący wówczas w cesarskich Niemczech.
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1905 | Rok założenia
Hans Berger zdecydował się zostać przedsiębiorcą

w 1905 roku. Niewielkie przedsiębiorstwo budowla-

ne Hansa Bergera szybko osiągnęło ugruntowaną 

pozycję w Vilshofen. Wkrótce firma zaczęła również 

zajmować się handlem piaskiem i żwirem na Dunaju.
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1930–1960 | Lata wojny i technicyzacja
Po II wojnie światowej pierwszym poważnym im-

pulsem do wzrostu był cud gospodarczy. Wraz z 

powstaniem oddziału budowy tras komunikacyj-

nych firma BERGER rozszerzyła swoją działalność 

poza granice Vilshofen. Stało się to możliwe rów-

nież dzięki postępującej technicyzacji.

1910–1930 | Mizerne czasy i nowy 
entuzjazm
Faza wzrostu zakończyła się gwałtownie wraz z wy-

buchem I wojny światowej. Bezpieczeństwo w tych 

niepewnych czasach dawało przedsiębiorstwo rolne 

w posiadłości przy Ortenburgerstrasse. Dzięki atrak-

cyjnym zleceniom w Vilshofen firma BERGER już w 

latach dwudziestych ponownie odnosiła sukcesy.

1970–1980 | Baza transportowo- 
sprzętowa Wieshof

W połowie lat 70. firma BERGER osiągnęła znacz-

ne rozmiary, a teren składowy przedsiębiorstwa 

w centrum Vilshofen stał się zbyt mały. W 1974 

roku w Wieshof powstała nowoczesna baza z wła-

sną wytwórnią prefabrykatów oraz warsztatami i 

magazynami. Zakład produkcji prefabrykatów był 

niezbędnym warunkiem do założenia w 1975 r. od-

działu budowy mostów.
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1990–2000 | Punkt zwrotny i rozwój w
Europie
Bezpośrednio po zjednoczeniu Niemiec w 1991 roku 

założono filię w Berlinie. Niemal równocześnie firma 

BERGER rozszerzyła swoją działalność na Europę 

Wschodnią, zakładając spółki zależne BERGER Bohe-

mia w Pilznie (1992) i BERGER Bau Polska we Wrocła-

wiu (1995). Boom budowlany po zjednoczeniu Niemiec 

był również podstawą utworzenia wielu nowych zakła-

dów produkcyjnych betonu towarowego.

W tym historycznym okresie firma BERGER wkroczy-

ła strategicznie na rynek wydobycia surowców, przej-

mując kilka żwirowni i kamieniołomów oraz nabywa-

jąc udziały w cementowni Ladce na Słowacji.

1997 | Jako wiodący członek konsorcjum firm śred-

niej wielkości, firma BERGER otrzymała prestiżowy 

kontrakt na budowę odcinka nowej linii ICE z Norym-

bergi do Ingolstadt/Los Süd.

Od roku 2000 | Przełomowe kamienie milowe
Następują kolejne duże projekty: Od budowy nowych odcinków autostrad w Polsce i Czechach po wejście 

w model biznesowy PPP w Niemczech, gdzie firma BERGER jest odpowiedzialna za budowę, utrzymanie i 

eksploatację pilotażowego projektu PPP A8 Monachium-Augsburg oraz autostrady A94 Isental przez 30 lat 

jako członek międzynarodowego konsorcjum projektowego.

W 2012 roku Grupa BERGER rozpoczęła działalność w zakresie specjalistycznych robót podziemnych w 

spółce BERGER Grundbautechnik GmbH, a w 2013 roku powstała grupa zakładów „Północ” z wytwórniami 

betonu towarowego w Hamburgu, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie.

W latach 2016 i 2020 w Werneuchen i Pilznie ukończono budowę nowoczesnych kompleksów biurowych, aby 

w dłuższej perspektywie zapewnić optymalną obsługę administracyjną i inżynieryjną w aglomeracji ber-

lińskiej i w Czechach. Ponadto grupa przedsiębiorstw myśli przyszłościowo również pod względem prawa 

spółek, przekształcając główne części przedsiębiorstwa z niemieckich spółek z ograniczoną odpowiedzial-

nością (GmbH) w korporacje europejskie.

Dzięki przejęciu w 2018 roku spółki z sektora budownictwa sieciowego, portfolio budowlane zostało uzu-

pełnione o kolejną pozycję. W czasach ograniczonych zasobów, firma BERGER wzmocniła swoją pozycję i 

niezależność, nabywając kolejne zakłady surowcowe. Kontynuowana jest optymalizacja pozycji rynkowej.
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1980–1990 | Optymalizacja struktur 
administracyjnych
Do lat 80. produkcja betonu towarowego rozwinę-

ła się tak dobrze, że w 1982 roku utworzono firmę 

BERGER Beton GmbH. Pomimo kilkukrotnych prze-

prowadzek biura również pomieszczenia admini-

stracyjne nie były w stanie sprostać intensywnemu 

pozytywnemu rozwojowi firmy. Od 1986 roku nowo 

wybudowana centralna siedziba firmy w Pasawie za-

pewniła pracownikom z trzech lokalizacji optymalne 

warunki do efektywnej administracji.
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01 Grupa

Budowanie z myślą o przyszłości, nieza-
wodna praca i najwyższa jakość – od plano-
wania do realizacji. Już w 1905 roku zało-
życiel naszej firmy Hans BERGER kierował 
się tą zasadą. Jego dawna firma budowla-
na z biegiem lat rozrosła się do dzisiejszej 
Grupy BERGER: to rodzinna grupa przed-
siębiorstw średniej wielkości z oddziałami,  
filiami i sp łkami stowarzyszonymi w kraju i 
za granicą oraz z siedzibą w Pasawie.

Dzisiaj jesteśmy znaczącym graczem w 
branży budowlanej i materiałów budow-
lanych, a do naszych głównych obszarów 
działalności zaliczamy dobre jakościowo 
budownictwo, produkcję i dostawy wysokiej 

jakości betonu towarowego oraz wydobycie 
i przetwarzanie wysokiej jakości surowców.

Dzięki połączeniu naszych specjalistycznych
dziedzin działalności jesteśmy w stanie re-
alizować projekty jako kompleksową usłu-
gę: Nasza szeroka oferta obejmuje własne 
mieszalnie betonu i asfaltu, własną wytwór-
nię prefabrykatów, nowoczesny tabor samo-
chodowy i sprzętowy oraz własne surowce i 
materiały budowlane.

Ponadto ponad 3.000 kompetentnych pra-
cowników firmy BERGER gwarantuje opty-
malne rozwiązania z jednej ręki.

Dzięki naszemu doświadczeniu w wymagających 
pracach budowlanych i pasji do nowych,  
inteligentnych rozwiązań jesteśmy gotowi na  
nadchodzące wyzwania.

NOWE 
HORYZONTY

PODSTAWY

NASZ SUKCES STALE ROŚNIE NA FUNDAMENTACH GRUPY BERGER 
ORAZ WCIĄŻ ŻYWYCH WARTOŚCIACH ODNOSZĄCEJ SUKCESY,  

TRADYCYNEJ, RODZINNEJ FIRMY.

Gwarancja bezpie-
czeństwa dla naszych 
pracowników, dostawców 
i zleceniodawców.

Ekonomicznie, z ukie-
rowaniem na klienta i
całkowicie zgodnie z 
duchem projektu.

PRAGMA-
TYCZNE 
MYŚLENIE 
I DZIAŁANIE

SIŁA EKO-
NOMICZNA

MYŚL PRZE-
WODNIA 
NASZEGO 
ZAŁOŻYCIE-
LA HANSA 
BERGERA:

Przyszłościowe budow-
nictwo, fachowa praca, 
oferowanie najwyższej 
jakości.
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Kilka faktów, dzięki którym dowiedzą się Państwo 
więcej o aktywnej w całej Europie spółce BERGER 
Holding.

*Stan: 2020

LICZBY, DANE, FAKTY

100 

ponad  2 mln m3

39

ponad100
ok. 620 mln €

ponad 1.800

ponad  2,8 mln t 

ok. 3.000

O NAS ponad
lat historii firmy

obrotu w 2019 roku

maszyn budowlanych i pojazdów

rocznie produkowanego betonu w samych 
Niemczech

spółek zależnych

rocznie wydobywanych surowców

pracowników w całej Europie

lokalizacji w Niemczech, Austrii, Polsce, 
Czechach i na Słowacji

01 Grupa
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RAZEM JESTEŚMY SILNI

ORGANIZACJA

Działamy, myślimy i organizujemy. Pod jednym dachem  
zrzeszamy w Grupie BERGER specjalistów z branży budowlanej 
i surowcowej, a także firmy logistyczne i inżynieryjne.

01 Grupa
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Wraz z rozwojem europejskiego rynku wewnętrznego
oraz otwarciem i integracją Europy Wschodniej, stan-
dardy jakościowe i środowiskowe są obecnie stoso-
wane zgodnie z normami obowiązującymi na arenie 
międzynarodowej. Już w latach 90. zdecydowaliśmy 
się na odpowiednie zaprojektowanie naszych środków 
kontroli jakości i postrzeganie zarządzania jakością 
jako istotnego zadania w zarządzaniu – w celu wzmoc-
nienia naszej pozycji zarówno w odniesieniu do konku-
rencji krajowej, jak i międzynarodowej.

Obecnie wszystkie główne działy przedsiębiorstwa 
mają innowacyjny system zarządzania jakością certy-
fikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001. Ponadto 

nasz certyfikowany system zarządzania środowiskiem 
zgodnie z DIN EN ISO 14001 oraz system zarządza-
nia bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z EN ISO 
45001 wyraźnie pokazują, że poważnie traktujemy na-
sze zobowiązania wobec klientów, pracowników oraz 
całego społeczeństwa.

Od 2015 roku wprowadzono również ogólnozakładowy,
centralny system zarządzania energią, który jest au-
dytowany zgodnie z normą DIN 16247. Ponadto po-
szczególne oddziały dysponują licznymi specjalnymi 
zezwoleniami i uprawnieniami, m.in. BERGER Bau,  
BERGER Grundbautechnik oraz BERGER Netzbau z 
kwalifikacją wstępną według § 6 VOB/A.

Grupa BERGER, założona w 1905 roku, jest dziś 
jednym z największych przedsiębiorstw średniej 
wielkości w branży budowlanej w Europie. Nasz 
sukces jest wynikiem jasnego, spójnego i zinte-
growanego systemu zarządzania.

PRZEDE WSZYSTKIM
JAKOŚĆ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Editorial01 Grupa

Przegląd systemów QM i certyfikacji
Zarządzanie jakością  EN ISO 9001
Zarządzanie środowiskiem  EN ISO 14001
Zarządzanie energią  EN ISO 50001
Audyt energetyczny  EN 16247
Zarządzanie bezpieczeństwem  EN ISO 45001
i higieną pracy  
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LOKALIZACJE

Editorial

Bau 

Beton

Rohstoffe

główne siedziby

01 Grupa
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1Hlavní závody

CENTRA KOMPE-
TENCJI W SERCU 
EUROPY

W przeszło stu lokalizacjach w Niem-
czech, Austrii, Polsce, Czechach i na 
Słowacji, 3.000 naszych pracowników 
oferuje najwyższą jakość i najlepsze 
jednolite rozwiązania gospodarcze 
ukierunkowane na klienta.
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KOMPETENCJE

SILNE STRONY PRZED-
SIĘBIORSTW ŚREDNIEJ 
WIELKOŚCI: WYKORZY-
STANIE SYNERGII
Jako zarządzana przez właściciela grupa przedsię-
biorstw średniej wielkości, firma BERGER realizuje 
całe spektrum usług budowlanych: od indywidual-
nego projektu budowlanego do kompleksowego  
projektu na dużą skalę - od wydobycia, poprzez  
rozwój, produkcję i dostawę nowoczesnych  
materiałów budowlanych.

02 Kompetencje

02
KOMPETENCJE
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Nie pozostawiamy niczego przypadkowi.
Dlatego też bierzemy sprawy w swoje 
ręce – gdzie tylko możemy. Łańcuch  
wartości w firmie BERGER rozpoczyna 
się od starannego doboru surowców, a 
kończy na solidnym serwisie długo po 
zakończeniu projektu budowlanego.

ROZWIĄZANIA Z  
MYŚLĄ O  
PRZYSZŁOŚCI

ZAKRES USŁUG

Beton

Surowce

Logistyka 
i serwis

BERGER Bau jest sercem Grupy BERGER  
w Niemczech. Z siedziby głównej w Pasawie 
i filii w Berlinie zarządza bazami z ma-
gazynami, wytwórniami asfaltu, wytwórnią 
prefabrykatów i własną logistyką.

Beton wysokiej jakości
Pompy do betonu na każdą potrzebę
Laboratorium | Technologia betonu
Badania i rozwój

Żwirownie
Kamieniołomy
Cementownia

Rozbudowana flota pojazdów
Technologia maszyn
Laboratorium | Technologia materiałów 
budowlanych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i 
ogromnemu entuzjazmowi firma BERGER 
Beton opracowuje rozwiązania w zakre-
sie technologii materiałów budowlanych, 
które zapewniają naszym klientom liczne 
korzyści w porównaniu do konkurencji.

Dotrzymujemy naszych obietnic. W szcze-
gólności przyczyniają się do tego nasi 
pracownicy. Kontrolują oni logistykę i 
gwarantują dotrzymywanie terminów na 
placach budowy, konserwują maszyny, 
urządzenia i pojazdy w warsztatach, a w 
laboratoriach opracowują przyszłościowe 
materiały budowlane.

Jaki surowiec, taki materiał budowlany.
Firma BERGER Rohstoffe zaopatruje 
nasze budowy i zakłady w żwir, piasek, 
grysy i cement o niezmiennie wysokiej 
jakości – bez ryzyka wystąpienia braków 
w zaopatrzeniu.

Budownictwo ogólne i inżynieryjne
Budownictwo drogowe i infrastrukturalne
Specjalistyczne budownictwo podziemne
Budownictwo sieciowe
Projekty PPP

Budownictwo 

02 Kompetencje

26 27



MIEJSCE DLA 
PRZYSZŁOŚCI 

BERGER BAU

BERGER Bau to serce Grupy BERGER, a 
zarazem optymalny partner w przyszło-
ściowym budownictwie. Dzięki ponad stu-
letniemu doświadczeniu w budownictwie 
realizujemy każdy projekt, niezależnie od 
tego, jak bardzo jest wymagający. Nasza 
siedziba w Pasawie daje nam strategicznie 
korzystną pozycję w Europie Środkowo- 
Wschodniej. Ponad 100 dalszych loka-
lizacji w Niemczech, Polsce, Czechach 
i na Słowacji umacnia naszą wiodącą  
pozycję w tym regionie.

02 Kompetencje

Flottweg, nowy budynek zakładu II w 
Vilsbiburgu – Hale produkcyjne z budyn-
kiem biurowym: Hale produkcyjne składają 
się z trzech części i zajmują łącznie 18.000 m2  
powierzchni. Biuro składa się z czterech 
kondygnacji o łącznej powierzchni 1.150 m2.
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PARTNER WE  
WSZYSTKICH OBSZARACH

BERGER BAU
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•  Budowa mostów
•  Ekrany akustyczne
•  Budownictwo  

prefabrykowane
•  Budownictwo ogólne

Każdy projekt budowlany wymaga indywidualnych roz-
wiązań. Nasze bogate doświadczenie w wymagającym
budownictwie ogólnym i inżynieryjnym stanowi podsta-
wę dla najlepszych wyników i zapewnia nam przewagę 
jakościową.

•  Budownictwo 
przemysłowe

•  Budownictwo inżynieryjne
•  Budownictwo  

mieszkaniowe

•  Roboty ziemne
•  Budowa nawierzchni  
 betonowych 
•  Roboty brukarskie

Mobilność kształtuje nasze społeczeństwo. Perspek-
tywiczny rozwój infrastruktury drogowej odgrywa tutaj 
kluczową rolę. Z powodzeniem realizujemy zarówno 
małe jak i duże projekty w budownictwie drogowym.

•  Budowa kanalizacji i  
 rurociągów
•  Budowa dróg asfaltowych

• Wykopy
• Pale wiercone
• Iniekcje budowlane
• Ściany szczelinowe i szczelne
• Optymalizacja podłoża  
 budowlanego

Nasze specjalistyczne budownictwo 
podziemne tworzy pewną podstawę 
dla Państwa projektów budowla-
nych. Dzięki nam zyskują stabilny 
grunt.

• Budownictwo podziemne linii
 kablowych
• Budowa rurociągów wodnych

Doświadczony zespół pracowników 
naszej spółki zależnej BERGER 
Netzbau GmbH realizuje projek-
ty z zakresu budowy podziemnych 
rurociągów kablowych i wodocią-
gowych.

Koncepcja PPP dla szybkiej i eko-
nomicznej realizacji dużych pro-
jektów infrastruktury transpor-
tu publicznego zyskała szeroką 
akceptację. A my, BERGER Bau, 
z powodzeniem staliśmy się do-
świadczonym specjalistą w dzie-
dzinie PPP.

Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie klasyczne 
sektory budownictwa – od pojedynczych projektów  
budowlanych po finalizowanie pod klucz  
kompleksowych przedsięwzięć, w tym projektów PPP.

02 Kompetencje
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BERGER BETON

02 Kompetencje

Beton jest jednym z najważniejszych ma-
teriałów budowlanych w naszym spo-
łeczeństwie: jest nowoczesny, wydajny i 
wysokiej jakości. Na ową jakość istotny 
wpływ mają surowce, proces mieszania 
oraz sprawna logistyka na placu budo-
wy. Mamy nad tym wszystkim odpowied-
nią kontrolę. I to sprawia, że beton firmy 
BERGER należy do najlepszych na rynku.

BETON: MATERIAŁ 
BUDOWLANY  
NASZYCH CZASÓW

Betoniarnia w Vilshofen jest pod względem technicznym i techno-
logicznym jedną z najnowocześniejszych w Europie. Obok produkcji 
betonu towarowego zaopatruje ona niezawodnie naszą własną 
lokalną wytwórnię prefabrykatów. Procesy produkcyjne wspierane 
oprogramowaniem sprawiają, że beton firmy BERGER jest produk-
tem zaawansowanym technologicznie – przemysł betonowy 4.0! 
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Czy po prostu jako dostawca wysokiej jakości pro-
duktów, czy też jako kompleksowy dostawca syste-
mów technologii materiałów budowlanych: zakres 
naszych usług czyni nas uniwersalnym podmiotem 
z kompetencjami praktycznie w każdej dziedzinie. 
Dzięki własnej, dużej flocie pojazdów możemy  
dostarczyć beton towarowy praktycznie wszędzie.

CZYNNIKI JAKOŚCIOWE
•  sprawdzone surowce wysokiej jakości
•  nowoczesna technologia mieszalni i testy jakościowe we własnych
 centrach badawczych BERGER
•  kompletna logistyka dostaw. Flota betoniarek samochodowych i
 pomp do betonu firmy BERGER zaopatruje budowy w wysokiej
 jakości beton BERGER do szerokiego zastosowania.
•  wewnętrzny i zewnętrzny nadzór zapewnia niezmiennie wysoką
 jakość naszego betonu towarowego

WSZYSTKO Z  
JEDNEGO ŹRÓDŁA

BERGER BETON

Nasz beton dostarczamy w stanie gotowym do wbudowania i w najwyższej
jakości według specjalnie opracowanych receptur zgodnie z normami 
PN-EN 206+A1:2016 wraz z PN-B-06265:2018-10 i innymi wymogami 
normowymi dla prawie wszystkich zastosowań. Również w przypadku 
specjalnych zamówień naszych klientów przejmujemy pełną odpowie-
dzialność za bezbłędną recepturę, produkcję i dostawę danego betonu.

 
NASZ ZAKRES USŁUG:

Betony wysokiej
 jakości

Zaprawy wysokiej jakości

Jastrychy wysokiej   
 jakości

Usługi laboratoryjne

Beton z kruszywem z  
recyklingu

Mieszalnie stacjonarne i 
mobilne

02 Kompetencje
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KOMPETENCJE PERSONALNE
Technolodzy materiałów budowlanych firmy BERGER 
są zawsze do Państwa dyspozycji: doradzają przy 
wyborze odpowiedniego materiału budowlanego, a 
także towarzyszą projektom w fazie budowy z indy-
widualnie dopasowanymi koncepcjami produktów i 
dostaw.

USŁUGI POMPOWANIA NA ŻĄDANIE
Realizujemy zlecenia dowolnej wielkości – szybko i 
solidnie. Aby to umożliwić, do dyspozycji naszych 
klientów oddajemy najnowocześniejsze pompy do 
betonu: od pompy wężowej City przez pompy M24 
halowa, M31 halowa, M32, M36, M42, M52 i M58 po 
mechaniczne i hydrauliczne rozdzielacze obrotowe. 
Dysponujemy również tzw. pompogruszkami.

KONTROLA, BADANIA I ROZWÓJ 
W naszych własnych laboratoriach i instytutach tech-
nologii betonu stale szukamy innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie materiałów budowlanych. Jednocze-
śnie nieprzerwanie monitorujemy tam również jakość 
naszych produktów.

BERGER BETON

Wysokiej jakości beton firmy BERGER
produkowany jest w ponad 70
betoniarniach w Niemczech, Polsce
i Czechach, a następnie dostarczany
bezpośrednio na plac budowy przez
nasze betoniarki samochodowe:  
punktualnie przez całą dobę i  
oczywiście w najwyższej jakości.  
Na każde możliwe żądanie!

Jesteśmy największym średniej 
wielkości producentem betonu 
towarowego w Niemczech. Nasi 
klienci korzystają zarówno z  
klasycznych, jak i innowacyjnych
produktów oraz serwisu dostoso-
wanego do ich potrzeb.

02 Kompetencje

TAM, GDZIE  
JESTEŚMY  
POTRZEBNI

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU: Z NASZĄ 
NOWĄ APLIKACJĄ BERGER BETON.
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JAKOŚĆ OD  
SAMEGO
POCZĄTKU

BERGER ROHSTOFFE

Także oddział BERGER Rohstoffe przyczy-
nia się do realizacji naszej filozofii pracy w
sposób jak najbardziej niezależny od osób 
trzecich: dzięki temu gwarantujemy eko-
nomiczne, terminowe i dopasowane do 
zapotrzebowania zaopatrzenie naszych 
budów w wysokiej jakości surowce poprzez 
własne zakłady wydobywcze w Niemczech, 
Polsce i Czechach.

02 Kompetencje
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BERGER ROHSTOFFE

Jakość surowca wpływa na jakość materiału budowlanego.  
A ponieważ nie pozostawiamy niczego przypadkowi,  
BERGER Rohstoffe produkuje własny żwir, piasek, grys,  
tłuczeń i cement.

EWOLUCJA NA  
WYSOKIM POZIOMIE

W Altenau w Brandenburgii i w Paschwitz w Saksonii produkujemy wysokowarto-
ściowe żwiry i piaski: surowce wydobywane są metodą mokrą i przetwarzane w naj-
nowocześniejszych zakładach zgodnie z surowymi kryteriami jakościowymi w celu 
uzyskania kruszyw i mieszanek żwirowo-piaskowych najistotniejszych klas jakości 
i frakcji.

W kolejnych sześciu lokalizacjach, strategicznie rozmieszczonych na terenie Niemiec, 
Polski i Czech, znajdują się nasze wspaniałe kamieniołomy granitu: zostały one uru-
chomione z wykorzystaniem mobilnej technologii kruszenia i dysponują urządzeniami 
do obróbki o najwyższym europejskim standardzie. To właśnie stąd pochodzi nasz 
najwyższej jakości grys, wysokowartościowy tłuczeń i mieszanki mineralne.

W kopalni odkrywkowej w Altenau w 
pobliżu Mühlberg nad Łabą w Bran-
denburgii produkowane są kruszywa 
przy użyciu nowoczesnej technologii 
i zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości. Zbudowana tam elektrownia 
słoneczna jest pierwszą od 1990 roku 
nowo dopuszczoną w Niemczech
„elektrownią kopalnianą” i zapewnia
wydajne zaopatrzenie w energię.

W naszej kopalnii w miejscowości 
Schlag wydobywa się pierwszorzędne
granity, które są przetwarzane na typo-
we frakcje handlowe przy zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii. Z 
granitu Bayerwald produkuje się rów-
nież grys do wysokiej jakości betonów i 
mieszanek asfaltowych.

02 Kompetencje

Kopalnia Väth jest od dziesięcioleci kompetentnym partnerem przemysłu budow-
lanego i nie tylko. W swojej ofercie posiada wszystkie popularne frakcje kruszywa 
wapiennego do różnych celów: np. produkcji mieszanek betonowych i bitumicznych.
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02 Kompetencje

PIONIER W  
PRODUKCJI
CEMENTU

CEMENTY PORTLANDZKIE PIERWSZEJ KLASY
W ramach rozwoju rynków Europy Wschodniej dołączyliśmy jako strategicz-
ny partner do silnego słowackiego producenta cementu Považska cemen-
tareň w Ladce. To decyzja, która otwiera nowe perspektywy dla tej ponad 
120-letniej firmy z tradycjami. Jednym z przykładów tego jest założenie 
spółki LADCE BETÓN. Ta dobrze rozwijająca się firma zaopatruje obecnie 
całą zachodnią Słowację w najlepsze betony produkowane z najwyższej ja-
kości cementów. Dzięki kamieniołomowi Butkov, Považska cementareň w 
Ladce dysponuje zasobami surowca najwyższej jakości.

Dziś na Słowacji nie ma prawie żadnego znaczącego budynku, przy bu-
dowie którego nie zostałby użyty cement z Ladce. W Niemczech cement 
Ladce jest stosowany m.in. w konstrukcjach betonowych linii szybkiej 
kolei ICE między Denkendorf a Ingolstadt. Dzięki nowym produktom i 
stale ulepszanym procesom, cement z Ladce będzie w przyszłości nadal 
rozszerzać swoją popularność na Słowacji i w UE.

Cementownia Považska cementareň w Ladce, z  
którą łączy nas ścisłe partnerstwo strategiczne,  
dysponuje szeroką bazą surowcową. Produkcję  
cennego cementu portlandzkiego rozpoczęto tu 
ponad 120 lat temu. Dziś produkowane tu cementy 
definiują europejską najwyższą jakość.

BERGER ROHSTOFFE
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OPTYMALNE  
ZAOPATRZENIE
PLACÓW BUDOWY

BERGER LOGISTIK

W budownictwie nic już nie działa bez 
dostaw just-in-time. Zaopatrzenie placu 
budowy w materiały budowlane, sprzęt i 
maszyny dokładnie w momencie zapo-
trzebowania na nie sprzyja rentowności. 
Mamy doświadczenie, know-how i od-
powiednią infrastrukturę aby wesprzeć 
Państwa projekt budowlany efektywną 
logistyką na placu budowy.

02 Kompetencje
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BERGER LOGISTIK

Nasza firmowa flota pojazdów stanowi podstawę optymalnie  
skoordynowanego i funkcjonalnego łańcucha transportowego. 
Dzięki temu – oraz naszemu wydajnemu zespołowi  
serwisowemu – działamy aktywnie, niezależnie i niezawodnie.

Stale inwestujemy w przyjazne dla śro-
dowiska technologie pojazdów. Ponadto, 
nasza nowoczesna flota obsługiwana jest 
wyłącznie przez wysoko wykwalifikowa-
nych kierowców zawodowych.

WARTOŚĆ DODANA  
DZIĘKI PERFEKCYJNEJ 
LOGISTYCE

Od terminowych dostaw betonu towarowego, poprzez transport maszyn i materiałów sypkich, 
aż po kompleksowe zlecenia budowlane lub transporty ciężkich ładunków: Nasza oferta usług 
logistycznych obejmuje cały łańcuch wartości sektora transportowego – zarówno wewnętrzny 
jak i zewnętrzny. Przeszkolony zespół dyspozytorów i kontrolerów firmy BERGER jest wspierany
w planowaniu i monitorowaniu tras przez innowacyjny system telematyczny, który w czasie  
rzeczywistym informuje o statusie logistycznym – na terenie całej firmy BERGER: w Niemczech, 
Polsce i Czechach.

BERGER MASCHINENTECHNIK
Zaopatrzenie, konserwacja i optymalizacja całej technologii maszynowej  
to zadanie działu BERGER Maschinentechnik. Nasze warsztaty i ma-
gazyny części zamiennych znajdują się we wszystkich lokalizacjach, w  
których na przestronnych bazach transportowo-sprzętowych stacjonu-
ją nasze urządzenia, maszyny budowlane i flota: w Vilshofen-Wieshof,  
Wer neuchen, Oschatz, w Pilźnie i we Wrocławiu.

02 Kompetencje

We wszystkich naszych lokalizacjach wykwalifikowani elektrycy, ślusarze, 
mechanicy, mechanicy procesowi i inżynierowie budowy maszyn dbają o 
pozytywne rezultaty.
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LUDZIE W BERGER

NASI PRACOWNICY  
SĄ FUNDAMENTEM
W BERGER pracują osoby, które oprócz swoich 
umiejętności zawodowych wnoszą do firmy swój 
własny, niepowtarzalny styl. Motywujemy, stawiamy 
wyzwania i zachęcamy naszych pracowników, dając 
im przestrzeń do rozwoju w silnym zespole. W ten 
sposób wszyscy przyczyniamy się do sukcesu.

03 Ludzie

03
LUDZIE
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PRACA W BERGER

Liczą się dla nas wartości, które charakteryzują  
rodzinne przedsiębiorstwo średniej wielkości:  
szacunek, otwartość, gotowość do działania.  
Stawiamy na płaskie hierarchie krótkie procesy  
decyzyjne, osobistą inicjatywę i odpowiedzialność. 
Oznacza to, że każdy może pomóc w kształtowaniu 
przyszłości firmy wszyscy razem przyczyniamy
się do jej sukcesu.

DŁUGI STAŻ ZAŁOGI ROZWÓJ LICZBY PRACOWNIKÓW

WZAJEMNA  
WSPÓŁPRACA

WYSOKA IDENTYFIKACJA PRACOWNIKÓW
Stabilność i bezpieczeństwo są wysoko cenione przez naszych pracowników
– w firmie BERGER dbamy o przejrzyste, wiążące relacje. To sprawia, że 
ludzie są zadowoleni, pracują dla nas chętnie, dobrze i długo. Tylko w ten 
sposób możemy osiągnąć naszą niezmiennie wysoką jakość usług i orien-
tację na klienta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym była dla nas oczy-
wistością już od dawna. W BERGER oferujemy naszym pracownikom we 
wszystkich lokalizacjach atrakcyjny pakiet świadczeń, który wykracza dale-
ko poza wymogi prawne.

03 Ludzie

CENIMY LUDZI, KTÓRZY CHCĄ DZIAŁAĆ, COŚ 
ZMIENIĆ I PORUSZYĆ. JEŚLI LUBISZ BRAĆ ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ I MASZ ODWAGĘ PODEJMOWAĆ
DECYZJE ORAZ WYKORZYSTYWAĆ OKAZJE, TO
JESTEŚ U NAS NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU.”

2020

2.997

2015

2.418

2010

2.105

2005

1.987

2000

1.875

1995

1.543

1 do 10 lat

66%
16 %

13 %

5 %

10 do 20
lat

20 do 30
lat

powyżej
30 lat
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ROZWÓJ ZAWODOWY W BERGER

Wszystkie ścieżki kariery stoją otworem dla młodych  
ludzi. Dlatego właśnie w firmie BERGER już na wczesnym 
etapie przydzielamy odpowiedzialne zadania uczniom i 
początkującym w zawodzie: to wzmacnia ich wiarę w  
siebie, pomaga zebrać bogate doświadczenie i tym
samym kwalifikuje ich do dalszego życia zawodowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
Z PERSPEKTYWĄ

KONCENTRUJEMY SIĘ NA  
WYKSZTAŁCENIU!
Większość naszych specjalistów i 
menedżerów w dziedzinie przemy-
słu, techniki i ekonomii rekrutuje-
my z własnych szeregów. Zawsze 
już tak było, ponieważ dzięki wy-
sokiej jakości szkoleniom w firmie 
BERGER zapewniamy młodym  
ludziom solidne podstawy do roz-
poczęcia kariery zawodowej w 18 
różnych zawodach.

Obecnie ponad 120 uczniów i stu-
dentów dualnych odbywa praktyki i
szkolenia w firmie BERGER – a 
liczba ta rośnie z roku na rok. To 

przemawia za naszą jakością jako 
firmy szkoleniowej: w BERGER 
jest po prostu wiele do zobaczenia, 
usłyszenia i przeżycia.

W ciągu ostatnich 10 lat 
stworzyliśmy solidne podstawy dla 
ponad 400 młodych ludzi, z najleps-
zymi szansami na pewne miejsce 
pracy, z wieloma możliwościami 
awansu – i to wszystko w rodzi-
mym regionie. Kształcenie otwiera 
drzwi do wielu fascynujących ka-
rier w budownictwie. Nie stawiamy
żadnych ograniczeń na drodze do 
awansu.

LICZBA UCZNIÓW
Nowi uczniowie (w tym studenci studiów dualnych) na dzień 1. sierpnia

2020

124

2015

82

2010

73

2005

64

2000

52

1995

45

03 Ludzie
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

DZIŚ, JUTRO I W 
PRZYSZŁOŚCI
Poprzez nasze działania tworzymy, kształtujemy i 
chronimy środowisko życia – zarówno w teraźniej-
szości, jak i dla przyszłych pokoleń. Dlatego też 
przywiązujemy dużą wagę do równowagi pomiędzy 
aspektami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicz-
nymi: aby umocnić nasze korzenie i wziąć odpowie-
dzialność za środowisko i społeczeństwo.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

04

04 Zrównoważony rozwój
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05 Nachhaltigkeit

ENERGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ŚWIADOMOŚĆ  
EKOLOGICZNA
W PRAKTYCE

RECYKLING BETONU
Recykling betonu redukuje CO2 i chroni 
środowisko. Mamy bardzo dobre doświad-
czenia z naszymi certyfikowanymi mate-
riałami recyklingowymi, a nasi klienci rów-
nież są z nich bardzo zadowoleni. Nasze 
produkty z recyklingu spełniają wszystkie 
współczesne standardy. Recykling betonu 
ma przyszłość. Z tego względu wkładamy 
również wiele energii w prace badawcze.

INSTALACJE SOLARNE
W celu zmniejszenia emisji CO2 wykorzy-
stujemy również energię słoneczną. Dzię-
ki naszym pięciu instalacjom fotowolta-
icznym już w 2020 roku byliśmy w stanie 
wygenerować około 1.500.000 kWh energii 
elektrycznej. Dzięki kolejnym trzem insta-
lacjom, które zostały oddane do użytku w 
2021 roku, będziemy w stanie niemalże 
podwoić tę produkcję.

RECYKLING ASFALTU
Zużytą nawierzchnię drogową przekształ-
camy w wysokiej klasy asfalt. W tym celu
klasyfikujemy dostarczony materiał w ści-
słej kontroli wejściowej i przetwarzamy go 
krok po kroku w kruszarkach i przesiewa-
czach. Odzyskany w ten sposób asfalt jest 
ponownie wykorzystywany zarówno w pro-
cesach na zimno, jak i na gorąco.

W firmie BERGER świadomość ekologiczna i zrów-
noważone działania są na porządku dziennym: na 
przykład już ponad 35 lat temu rozpoczęliśmy pro-
fesjonalny recykling starego i świeżego betonu. Dziś 
dbamy również o wysokiej jakości recykling asfaltu, 
rekultywację żwirowni oraz ciągłą oszczędność  
energii i zasobów w biurze.

Główna siedziba firmy BERGER w Pasawie harmonijnie wkomponowuje się w  
naturalne otoczenie. Jej ogrzewanie i dostawę ciepłej wody użytkowej zapewniamy 
dzięki własnej elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.

04 Zrównoważony rozwój

EKO-KONTO BERGER
Otworzyliśmy pierwsze eko-konto na te-
renie należącym do firmy w okolicach Or-
tenburga. W tym przypadku obszary, które 
początkowo miały tylko niską lub średnią 
wartość dla przyrody, zostały zewidencjo-
nowane i własnymi działaniami dobrowol-
nie ulepszone jakościowo.
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PERSPEKTYWY

WYZWANIE ZOSTAŁO 
PODJĘTE
Jesteśmy firmą o bogatej tradycji, w której kreatyw-
ność i postęp techniczny odgrywają wiodącą rolę. 
Niezależnie od tego, jakie wyzwania stoją przed 
branżą budowlaną w przyszłości – BERGER sprosta 
im dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie 
budownictwa, materiałów i surowców budowlanych.

04 Zrównoważony rozwój
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Hans Pongratz, Tiefenbach

Oliver Möst, Berlin

Zdeněk Rubaš, Pilzno

Ines Escherich, Chemnitz

Christian Sedlmeier, Osterhofen

Bernd Müller, Augsburg

Manuel Frauendorfer, Petershagen

Hans Maier, Monachium

Steffen Fuchs, Nußloch

HeidelbergCement AG, Heidelberg

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf

Putzmeister Holding GmbH, Aichtal

BIBKO GmbH, Beilstein

Staatliches Bauamt Freising

LMBV Archiv, Senftenberg

Rent-a-Drone, Peiting

Wasserstraßen-Neubauamt, Berlin

Niektóre z przedstawionych projektów  

zostały zrealizowane w ramach konsorcjów.


