
– Co mó wią Pa nu licz by: 16, 1.000, 1.500, 1.800?
– Opi su ją roz wój KH -KIP PER. W ro ku 1998 fir ma wy pro du ko -
wa ła szes na ście za bu dów -wy wro tek. Pro duk cja sys te ma tycz -
nie ro sła się ga jąc licz by ty sią ca za bu dów rocz nie, by w ostat -
nim cza sie usta bi li zo wać się na po zio mie 1.500 sztuk. W tym
ro ku wy pro du ku je my o trzy sta za bu dów wię cej. Co bę dzie da -
lej? Nie wy zna cza my so bie żad nych li mi tów, chce my pro du -
ko wać co raz wię cej co raz lep szych za bu dów. Za mie rza my
kon ty nu ować eks pan sję ryn ko wą, je stem za tem prze ko na ny,
że wiel kość pro duk cji KH -KIP PER wy ra żać się bę dzie licz bą
więk szą niż dwa ty sią ce. 

– Wiel kość pro duk cji okre śla na jest chłon no ścią po -
szcze gól nych ryn ków i branż. A bu dow lan ka, dla któ rej
KH -KIP PER pro du ku je naj wię cej, jest dość chi me rycz -
na i nie sta no wi wdzięcz ne go po la do dzia ła nia…
– No cóż, moż na też spoj rzeć na to z cał kiem in nej stro ny, na -
brać nie co dy stan su i stwier dzić, że bran ża bu dow la na jest…
bar dzo prze wi dy wal na. Bo prze cież nie od dziś wszyst kim wia -
do mo, że raz wie dzie się jej do sko na le, a raz fa tal nie. I tak
na prze mian od lat… KH -KIP PER udo wod nił, że do sko na le od -
naj du je się w ta kiej rze czy wi sto ści. Po mi mo za wa hań ryn ko wych
pro duk cja fir my ro śnie śred nio o dwa dzie ścia pro cent rocz nie.
Roz wi ja my się więc nie za leż nie od pa nu ją cej ko niunk tu ry. Oczy -
wi ście, nie jest to dzie łem przy pad ku czy szczę ścia, a wy ni kiem
cięż kiej pra cy. Szcze gól na mo bi li za cja ca łej fir my na stą pi ła
w kry zy so wym ro ku 2009. De ter mi na cja w po szu ki wa niu no -
wych ryn ków zby tu i dą że nie do na wią za nia współ pra cy z róż -
ny mi bran ża mi przy nio sły po żą da ne efek ty. KH -KIP PER nie tyl -
ko prze trwał trud ny czas, ale wy szedł z nie go sil niej szy. A tak że
bo gat szy o no we do świad cze nia, no i z plu sem na kon cie. To
istot ne, bo dzię ki te mu mo że my być tu, gdzie je ste śmy.

– Cze go fir ma pro du ku je naj wię cej, jak zor ga ni zo wa -
na jest pro duk cja i gdzie się od by wa? 
– KH -KIP PER w głów nej mie rze zaj mu je się pro duk cją za bu -
dów -wy wro tek na sa mo cho dy cię ża ro we. Oprócz te go wy twa -
rza tak że przy cze py, na cze py i urzą dze nia ha ko we. Od po cząt -
ku dzia łal ność fir my zwią za na by ła z Ka je ta no wem ko ło Kielc.
KH -KIP PER naj pierw dzier ża wił tu za kład pro duk cyj ny,
a w ro ku 2001 zde cy do wał się na za kup te re nu wraz z ha lą,
któ ra mu sia ła zo stać pod da na grun tow nej mo der ni za cji. Po -
trze by pro duk cyj ne ro sły, co za de cy do wa ło o po wsta niu dru -
giej ha li pro duk cyj nej. Oka za ło się, że to nie  wy star czy, wła -
ści cie le KH -KIP PER w ro ku 2007 zde cy do wa li się za tem za -
ku pić daw ne za kła dy Me sko w Skar ży sku -Ka mien nej. Uru cho -
mio no tam pro duk cję ram i skrzyń, któ re na stęp nie prze wo żo -
ne są do Ka je ta no wa w ce lu dal szej ob rób ki. Ro sną ce za mó -
wie nia spo wo do wa ne eks pan sją na świa to we ryn ki spra wi ły, że
fir ma po raz ko lej ny sta nę ła przed ko niecz no ścią zwięk sze nia
mo cy pro duk cyj nych. W tym ce lu za ku pio no po ło żo ny w są -
siedz twie za kła dów w Ka je ta no wie te ren, na któ rym roz po czę ła
się bu do wa ko lej nej ha li mon ta żo wej, po miesz czeń so cjal nych
dla za ło gi oraz biu row ca. In we sty cja na bie ra kształ tów, a my
mię dzy so bą żar tu je my, że w ten spo sób KH -KIP PER zbli żył się
jesz cze bar dziej do i tak nam bli skiej bran ży bu dow la nej.

– Co Pań skim zda niem upraw nia do na zwa nia miej sca
pro duk cji mia nem fa bry ki? 
– W mo im prze ko na niu de cy du ją ce zna cze nie ma ją tu dwa
aspek ty. Pierw szym z nich jest or ga ni za cja i pla no wa nie cy klu
pro duk cyj ne go, dru gim zaś two rze nie i po sia da nie do ku men ta -
cji tech nicz nej. Do Ka je ta no wa tra fia ją co dzien nie do sta wy sta -
li, la kie rów czy kom po nen tów. Po wsta ją z nich za bu do wy wy -
ko ny wa ne zgod nie z pro jek tem stwo rzo nym przez pra cow ni -
ków na sze go biu ra kon struk cyj ne go. Ca łość jest two rzo na na -
szy mi si ła mi w Pol sce, wszyst ko jest ob li cza ne, kre ślo ne, wy ci -
na ne,  spa wa ne,  ma lo wa ne i wresz cie za mon to wy wa ne przez
fa chow ców KH -KIP PER. 

– Pro jek to wa nie i pro duk cja to z pew no ścią nie je dy ne
sfe ry dzia łal no ści KH -KIP PER…
– Oprócz pro duk cji i wspo mnia ne go pro jek to wa nia na sza fir ma
zaj mu je się tak że dys try bu cją oraz ser wi sem swo ich wy ro bów.
Ob słu ga po sprze daż na ma klu czo we zna cze nie, tym bar dziej,
że dzia ła my na wie lu róż no rod nych ryn kach. Nie jed no krot nie
na sze za bu do wy eks plo ato wa ne są w eks tre mal nie trud nych
wa run kach. By wa ją prze cią ża ne, jeż dżą w krań co wo róż nią -
cych się stre fach kli ma tycz nych. Dba my o to, by użyt kow ni cy
za bu do wa nych przez nas po jaz dów by li za wsze na le ży cie ob -
słu że ni. Nie mo że być tak, że o klien ta trosz czy się tyl ko han -
dlo wiec. KH -KIP PER do ce nia na byw ców za bu dów tak że
po do ko na niu za ku pu. Sta ra my się bu do wać dłu go trwa łe re la -
cje i uzy ski wać re fe ren cje. W dzi siej szym zglo ba li zo wa nym
świe cie po zy tyw ne opi nie użyt kow ni ków otwie ra ją bo wiem dro -
gę na no we ryn ki. Nie za po mi naj my też, że każ dy kij ma dwa
koń ce, je że li po ja wi się ja kiś pro blem daj my na to w Pol sce
czy Au stra lii, to od bi je się to echem na in nych ryn kach. Dla te -
go tak waż ne jest dla nas za do wo le nie użyt kow ni ków. 
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– KH -KIP PER dzia ła za tem w ska li glo bal nej. Cie kaw je -
stem, z czym wią że się to w prak ty ce?
– Przez wszyst kich bez wy jąt ku czo ło wych do staw ców pod wo -
zi je ste śmy trak to wa ni ja ko god ny za ufa nia part ner. A my do -
kła da my wszel kich sta rań, by na to mia no za słu gi wać. Wszyst -
kie na sze pro duk ty są za pro jek to wa ne i wy ko na ne w ta ki spo -
sób, że by po do łać wy ma ga niom prak tycz nie wszyst kich ryn -
ków i branż. Dzie więć dzie siąt pro cent na szej pro duk cji tra fia
na eks port. Au ta wy po sa żo ne w za bu do wy KH -KIP PER spo -
tkać moż na na ca łym świe cie. Nie tyl ko w Eu ro pie, ale tak że
w Azji, Afry ce, Ame ry ce Po łu dnio wej, a na wet w Au stra lii i Oce -
anii. Wszę dzie sta ra my się ak cen to wać swą obec ność i po zy -
ski wać klien tów z róż nych branż, nie tyl ko z bu dow la nej. Od lat
kon stru uje my i pro du ku je my na przy kład in no wa cyj ne spe cja -
li stycz ne za bu do wy dla bran ży wy do byw czej. Moż na po wie -
dzieć, że to ryn ko wa ni sza, nie ma ją ca więk sze go zna cze nia
dla zwięk sza nia ska li pro duk cji… To praw da, ale mi mo
wszyst ko jest to dla nas nie zwy kle waż na sfe ra dzia ła nia. Cho -
ciaż by ze wzglę du na moż li wość bu do wa nia wi ze run ku fir my.
W ko pal niach pa nu ją na praw dę eks tre mal ne wa run ki, za bu -
do wa, któ ra im po do ła, spraw dzi się w każ dym za sto so wa niu. 

– Sko ro KH -KIP PER tak zde cy do wa nie sta wia na eks port,
to moż na przy pusz czać, że tym sa mym tra ci za in te re so -
wa nie kra jo wym ryn kiem… 
– Je że li ktoś od no si ta kie wra że nie, to jest ono myl ne. Praw dą
jest, że dzie więć dzie siąt pro cent na szej pro duk cji tra fia na eks -
port, ale prze cież po zo sta ła jej część sprze da wa na jest w Pol -
sce. Je że li cho dzi o cięż kie za bu do wy, od trzy osio wych
po czte ro osio we, to ma my oko ło czter dzie stu pro cent w kra jo -
wym ryn ku. Z pew no ścią nie za do wo li my się tym wy ni kiem, nie
za prze sta nie my ry wa li za cji o pol skich użyt kow ni ków za bu dów.
Chce my zwięk szać kra jo wą sprze daż i po zy ski wać klien tów
z róż nych branż. Wraz z ni mi two rzy my po jaz dy, któ re po tem
sta ją się wspól ną wi zy tów ką. Dla KH -KIP PER sta no wi to naj -
lep szą dro gę po sze rza nia kom pe ten cji umoż li wia ją cych zdo -
by wa nie ko lej nych ryn ków zby tu. 

– Czy po szcze gól ne ryn ki aż tak róż nią się od sie bie?
Ja ka jest re cep ta na suk ces w róż nych re gio nach? 
– Pod uwa gę brać trze ba ich spe cy fi kę, uwa run ko wa ną wie lo -
ma czyn ni ka mi, ta ki mi jak choć by róż nią ce się od na szych lo -
kal ne prze pi sy. Istot ny jest tak że sto pień roz wo ju i za sob ność
po szcze gól nych ryn ków. Klien ci z mniej za moż nych re gio nów
nie ma ją spe cjal nych wy ma gań, za do wo lą się naj prost szym pro -
duk tem tyl noz sy po wym. Li czy się dla nich przede wszyst kim so -
lid ność za bu do wy. Jed nak w mia rę roz wo ju da ne go ryn ku zmie -
nia ją się kry te ria za mó wień. Naj pierw po ja wia się za in te re so wa -
nie wy wrot ka mi ty pu half -pi pe, a po tem trój stron ny mi, do po sa -
żo ny mi w co raz bar dziej wy ra fi no wa ne sys te my i ak ce so ria. Naj -
bar dziej sta bil ne są oczy wi ście ryn ki kra jów roz wi nię tych,  po -
trze by tam tej szych klien tów moż na prze wi dzieć z du żym wy -
prze dze niem. Nie uda się to z pew no ścią w Ro sji, gdzie in we -
sty cje fi nan so wa ne są w więk szo ści z bu dże tu pań stwa. Mu sie -
li śmy przy zwy cza ić się, że przez pe wien czas nie ma my stam -
tąd żad nych za mó wień, a po tem ich licz ba jest prze ogrom na.
Jak od nieść suk ces przy ta kiej róż no rod no ści ocze ki wań? Re -
cep ta jest tyl ko jed na. Trze ba do star czać za bu do wy na jak naj -
wię cej ryn ków i mieć w ofer cie pro duk ty speł nia ją ce wy ma ga nia
róż nych branż. Wów czas, na wet je śli ko niunk tu ra na nie któ rych
ryn kach słab nie, to w tym sa mym cza sie in ne ma ją się le piej. 

– A ja ka jest spe cy fi ka pol skie go ryn ku? 
– Pol ski ry nek za li czyć na le ży do doj rza łych. Do prze szło ści na -

le żą cza sy, gdy kra jo wi klien ci in te re so wa li się tech nicz ny mi no -
win ka mi, ale w osta tecz nym roz ra chun ku nie de cy do wa li się
na za kup wy wrot ki z bur tą hy drau licz ną. Dziś te go ro dza ju roz -
wią za nie to prak tycz nie stan dard. Pol scy klien ci ma ją co raz wyż -
sze wy ma ga nia co do kom for tu ob słu gi za bu do wy, chcą au to ma -
ty za cji, no wo cze snych pod ze spo łów i roz wią zań tech nicz nych.
Do pa so wu je my się do ich wy ma gań, tym bar dziej, że go to wi są
za ak cep to wać wyż szą ce nę za wy so kiej ja ko ści za bu do wę, któ ra
daj my na to po trzech la tach eks plo ata cji w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach, bę dzie na dal dzia łać i wy glą dać na ty le do brze,
że bę dzie ją moż na od sprze dać za go dzi we pie nią dze. Klien ci wy -
ma ga ją sprzę tu, któ ry bę dzie pra co wał, nie bę dzie się psuł i nie
po wo do wał prze sto jów. Ta kie po dej ście nie dzi wi, w koń cu każ -
dy ma dość swo ich kło po tów i nie po trze ba mu ko lej nych.

– Re ali za cja pla nów zin ten sy fi ko wa nia sprze da ży wy ma -
gać bę dzie zwięk sze nia za trud nie nia. Ile osób pra cu je
dziś w KH -KIP PER bez po śred nio przy pro duk cji? 
– Ko niecz ność za trud nie nia no wych pra cow ni ków wią że się
z roz bu do wą za kła dów i zwięk sze niem moż li wo ści pro duk cyj -
nych. W chwi li obec nej bez po śred nio przy pro duk cji za trud nio -
nych jest po nad czte ry stu pra cow ni ków. Je że li jed nak chce my
pro du ko wać wię cej i le piej, to z ca łą pew no ścią już nie ba wem
bę dzie my po trze bo wa li ko lej nych. 

– Gdzie ich zna leźć? Wszy scy ma ją z tym kło pot…
– Sta ra my się zna leźć pra cow ni ków na wie le spo so bów. Część po -
zy sku je my dzię ki współ pra cy z Po li tech ni ką Świę to krzy ską. Wie lu
ze stu den tów i ab sol wen tów tej uczel ni od by wa ją cych u nas prak ty -
ki znaj du je póź niej sta łe za trud nie nie. W KH -KIP PER pra cu je ich bli -
sko set ka, w tym dwu dzie stu w dzia le kon struk cyj nym. Po sił ku je my
się też pra cow ni ka mi z za gra ni cy, za trud nia my oko ło pięć dzie się ciu
Ukra iń ców. Sta ra my się utrzy mać pra cow ni ków, stwa rza jąc im jak
naj lep sze wa run ki. Ho no ru je my oso by, któ re prze pra co wa ły w KH -
-KIP PER dzie sięć i wię cej lat. 

– Pan też na le ży do te go gro na…
– To praw da, do fir my tra fi łem w ro ku 2005, ja ko stu dent pią te -
go ro ku wy dzia łu Me cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej. W tym cza sie prze sze dłem przez wszyst kie
szcze ble w dzia le sprze da ży. Znam w fir mie wie lu ludzi, nie tyl -
ko tych, któ rzy nią za rzą dza ją.  Pra cu ję na co dzień z wie lo ma
oso ba mi, któ re znam jesz cze z cza sów stu denc kich. Spo ty ka -
my się ca ły mi ro dzi na mi na grun cie pry wat nym, a w pra cy two -
rzy my zgra ny ze spół. Po tra fi my nie raz to czyć ostre spo ry, ale
są one kon struk tyw ne, po py cha ją nas do przo du. 

– Pra cu je Pan w fir mie, któ ra dzia ła w ska li glo bal nej
i chce umac niać swą po zy cję na świa to wych ryn kach.
Przed Pa nem ogrom za dań. Czy zo sta je Pa nu nie co cza -
su na ży cie ro dzin ne? 
– Wy zna ję ta ką za sa dę, że za wsze na le ży dą żyć do za cho wa -
nia rów no wa gi. Do ty czy to tak że pra cy i ro dzi ny. Sta ram się
za wsze mieć czas dla żo ny i dwóch có re czek, sze ścio let nich
bliź nia czek. Od po czy wam ak tyw nie, pły wam i jeż dżę na ro -
we rze. Nie raz to wa rzy szą mi żo na i dzie ci. Ma my już za so bą
kil ka faj nych ro we ro wych wy cie czek.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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