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Tytu∏ Solidnego
Kopalnia na ,,TAK”!
Pracodawcy zobowiàzuje
Po raz pierwszy Eniro
Polska otrzyma∏a tytu∏
Solidnego Pracodawcy
w 2007 r. W tym roku jest
nominowana ponownie.
Wyró˝nienie jest
bez wàtpienia bardzo
presti˝owe – firma znalaz∏a
si´ wÊród pracodawców
wyró˝niajàcych si´
na rynku w zakresie
prowadzenia polityki
personalnej. Najwa˝niejsze
jednak, aby nagroda
pracowa∏a na korzyÊç firmy
w zakresie budowania
wizerunku Eniro
jako pracodawcy.
izerunek dobrego pracodawcy jest kluczowym elementem w procesie budowania silnego zespo∏u pracowników – dobre postrzeganie firmy na
rynku pracy u∏atwia rekrutacj´ nowych
osób i przek∏ada si´ na lojalnoÊç obecnie zatrudnionych. Wyró˝niony pracodawca mo˝e liczyç na wi´ksze zainteresowanie ze strony kandydatów. Nagrody przyznawane przez niezale˝ne êród∏a oddzia∏ujà pozytywnie równie˝ na
pracowników, uÊwiadamiajàc im rzetelnoÊç i uczciwoÊç firmy, w której pracujà.
Dlatego Eniro Polska skoncentrowa∏a
si´ na promowaniu firmy jako Solidnego
Pracodawcy zarówno na zewnàtrz, jak
i wewnàtrz firmy.

W

Komunikacja wewn´trzna
Przekazujàc pracownikom informacj´ o otrzymaniu nagrody, Eniro Polska
wykorzysta∏a wszystkie wewn´trzne
kana∏y komunikacyjne. WÊród nich najwa˝niejszy to firmowy Intranet, w któ-

rym ukaza∏a si´ równie˝ relacja z uroczystej gali wr´czenia nagrody dyrektorowi sprzeda˝y i cz∏onkowi zarzàdu
Eniro Polska. Dyplom umieszczony
w recepcji g∏ównej (obok innych otrzymanych nagród) jest presti˝owà wizytówkà firmy dla goÊci odwiedzajàcych
biuro, w tym dla klientów oraz kandydatów oczekujàcych na spotkanie rekrutacyjne. Warto te˝ podkreÊliç, i˝ uda∏o si´
utrwaliç wiedz´ pracowników na temat
otrzymanych wyró˝nieƒ, w tym nagrody Solidnego Pracodawcy. Sprawdzono to w wewn´trznym konkursie dotyczàcym wiedzy na temat firmy. Tytu∏
Solidnego Pracodawcy motywuje do
lepszej, bardziej wydajnej pracy, co ma
niewàtpliwie wp∏yw na dzia∏alnoÊç biznesowà organizacji oraz rozwój pracowników.
Komunikacja na rynku pracy
Od chwili otrzymania nagrody informacja o tytule Solidny Pracodawca pojawia∏a si´ w og∏oszeniach rekrutacyjnych Eniro Polska. Kandydaci wielokrotnie potwierdzali, ˝e tytu∏ zwraca∏ ich
uwag´, a podczas spotkaƒ rekrutacyjnych pytali o kryteria przyznania nagrody. Zainteresowanie wydaje si´ oczywiste – nikt nie chce trafiç do nieuczciwej
organizacji. Ka˝dy starajàcy si´ o zatrudnienie w Eniro Polska mo˝e traktowaç ten tytu∏ jako argument przemawiajàcy za podj´ciem pracy w∏aÊnie
w tej firmie.
Rozwój pracowników
Kluczowym elementem budowania
wizerunku Eniro jako pracodawcy jest
koncentracja na ciàg∏ym rozwoju osobistym pracowników oraz na poprawie
wyników w∏asnych, jak i firmy. Jako Solidny Pracodawca 2007 Eniro dostarcza
kierownikom szereg narz´dzi umo˝liwiajàcych realizowanie procesu rozwoju kompetencji podleg∏ych zespo∏ów.
Klienci i u˝ytkownicy produktów Eniro
Polska potrzebujà coraz bardziej kompleksowej i dostosowanej do ich po-

Ocaliç i pokazaç Êwiatu
3 grudnia br. w Kopalni Soli
Wieliczka odby∏a si´
uroczysta Barbórka.
Podczas górniczego Êwi´ta
spó∏ka zosta∏a wyró˝niona
certyfikatem Europejski
Standard, potwierdzajàcym
spe∏nianie najwy˝szych
norm europejskich
i jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
ak ka˝e tradycja, Barbórka rozpocz´∏a si´ uroczystà mszà Êwi´tà
w intencji górników w kaplicy Êw.
Kingi, patronki Kopalni, celebrowanà
przez Kardyna∏a Stanis∏awa Dziwisza.
Podczas uroczystoÊci Prezes Zbigniew
Zar´bski dokona∏ podsumowania bie˝àcej
dzia∏alnoÊci, przedstawiajàc osiàgni´cia,
przeprowadzone inwestycje i modernizacje, a tak˝e kierunki dzia∏aƒ i strategi´ rozwoju na przysz∏e lata. Jak podkreÊla∏
w swoim wystàpieniu: – Pod wzgl´dem
technicznym, górniczym najwa˝niejsze jest
systematyczne realizowanie Modelu Docelowego Kopalni, przewidujàcego likwidacj´
zb´dnych pustek, ograniczenie zagro˝enia
zawa∏owego i wodnego, a przede wszyst-

kim udost´pnienia jak najwi´kszej iloÊci komór zabytkowych. Z drugiej strony chodzi
o to, aby ca∏a infrastruktura techniczna i turystyczna by∏a jak najefektywniej zagospodarowana. Musimy rozwijaç dzia∏alnoÊç turystycznà, sanatoryjnà, wykazujàc si´ jak
najwi´kszà sprawnoÊcià i efektywnoÊcià.
Jest nam bardzo mi∏o, ˝e nasza aktywnoÊç
i trud w nià wk∏adany zosta∏ zauwa˝ony
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i doceniony, co zaowocowa∏o otrzymaniem
przez Kopalni´ szeregu nagród i wyró˝nieƒ, w tym presti˝owego certyfikatu EU
Standard. Chcia∏bym podzi´kowaç górnikom, bo to ich myÊlenie i praca sprawi∏y, ˝e
Kopalnia wyglàda dziÊ tak wspaniale i odnosi sukcesy. W mijajàcym roku w∏adzom
Kopalni uda∏o si´ tak˝e znacznie ograniczyç istniejàce od kilku lat zagro˝enie wodne. 15 paêdziernika ca∏kowicie zamkni´ty
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trzeb oferty, dlatego wymagania dotyczàce rozwoju umiej´tnoÊci pracowników firmy sà coraz wi´ksze. Z tego powodu ciàg∏e podnoszenie kwalifikacji
stanowi naturalny element rozwoju Eniro, a firma od wszystkich pracowników
oczekuje nastawienia na aktywny rozwój swoich kompetencji. Dzia∏ szkoleƒ
Eniro realizuje szkolenia podstawowe
dla nowych pracowników oraz kursy
specjalistyczne rozwijajàce kompetencje kierowników. W ramach swoich codziennych obowiàzków, kierownicy odpowiedzialni sà za rozwój swoich podw∏adnych. Jedna z kluczowych wartoÊci, którymi pracownicy Eniro Polska
kierujà si´ w pracy – „wspólnie i z troskà” – zach´ca do wymiany doÊwiadczeƒ i wspólnego uczenia si´.
Âcie˝ki kariery
Ka˝dy Solidny Pracodawca powinien gwarantowaç swoim pracownikom
równoÊç szans awansu i rozwoju kariery
zawodowej. W Eniro Polska stanowiska
kierowników grup sprzeda˝y oraz regionalnych kierowników sprzeda˝y sà obsadzane w wyniku promocji wewn´trznej, o której decydujà wyniki sprzeda˝y
i efektywnoÊç w pracy. Na przejrzystoÊç
Êcie˝ek kariery pracowników wp∏ywajà
obiektywne kryteria, dlatego kariera
w sprzeda˝y i uznanie pracodawcy mo˝e staç si´ udzia∏em ka˝dego pracownika z bardzo dobrymi parametrami
sprzeda˝y.
– Budowanie wizerunku pracodawcy to proces d∏ugofalowy – mówi Anna
Strutyƒska, Dyrektor personalny Eniro
Polska. – Jego skutecznoÊç jest zale˝na od zaanga˝owania Zarzàdu w kwestie dotyczàce jakoÊci procesów zarzàdzania zasobami ludzkimi. W Eniro to
zaanga˝owanie jest bardzo du˝e i przynosi efekty.
Kolejna nominacja Eniro Polska do
nagrody Solidny Pracodawca jest potwierdzeniem tych s∏ów.

Micha∏ Czyczy∏o
zosta∏ wyciek, który powa˝nie zagra˝a∏ jej
dalszej egzystencji. W aspekcie turystycznym dyrektor zaprezentowa∏ zmiany dokonane na trasie turystycznej, wydarzenia kulturalne, wyró˝nienia i nagrody przyznane
Kopalni. W ciàgu dziesi´ciu miesi´cy tego
roku odwiedzi∏o jà ju˝ ponad milion turystów, tj. tyle samo, ile w ciàgu ca∏ego ubieg∏ego roku. Ponad po∏ow´ zwiedzajàcych
stanowili obcokrajowcy. Nie bez znaczenia
jest wi´c fakt pozyskania z Unii Europejskiej
Êrodków na odnow´ XIV-wiecznego szybu
Regis. Jego modernizacja i udost´pnienie
pozwoli znacznie zwi´kszyç przepustowoÊç Kopalni i wprowadzi
ruch turystyczny do centrum miasta. – W przysz∏oÊci ˝ycz´ dalszej
dynamiki rozwoju i wielu turystów
z ca∏ego Êwiata, ˝yczy∏ Burmistrz
Wieliczki Artur Kozio∏ i jednoczeÊnie deklarowa∏: – Naszym celem
jest takie przygotowanie infrastruktury i promocji miasta, aby
mog∏o nadà˝yç za rozwojem Kopalni i by∏o gotowe na przyj´cie
rosnàcej dynamicznie rzeszy turystów. Do
gratulacji przy∏àczy∏ si´ równie˝ ma∏opolski
pose∏ Jaros∏aw Gowin, ˝yczàc w przysz∏oÊci dalszych sukcesów zauwa˝y∏, i˝ – jest to
ogromny sukces osobisty prezesa Zar´bskiego, Kopalni i ca∏ego regionu oraz ukoronowanie pi´tnastoletnich wysi∏ków ca∏ego
kierownictwa Kopalni i wszystkich jej pracowników.
Micha∏ Czyczy∏o

Rozmowa
z Ryszardem Gàdkiem,
Prezesem Zarzàdu Kieleckich
Kopalni Surowców
Mineralnych w Kielcach.

– Czy zarzàdzania zespo∏em ludzi
mo˝na nauczyç si´ z podr´czników?
– Nie! Zdecydowanie nie! Teoria jest
bardzo wa˝na. Przeczyta∏em pewnie
z kilkadziesiàt ksià˝ek z tego tematu – to
jednak kropla w morzu. Prawdziwà wiedz´ zdobywa si´ w czasie pracy z ludêmi. Fascynujàce zaj´cie – budowaç zespó∏ fachowców zdolnych do podejmowania trudnych wyzwaƒ. Poznawa∏em
tajniki tych dzia∏aƒ w firmie zajmujàcej
si´ konsultingiem gospodarczym. Teraz
wykorzystuj´ je w praktyce do zarzàdzania firmà z bran˝y wydobywczej.
– Na czym polega unikalnoÊç kopalni odkrywkowej?
– Wa˝na jest sama specyfika pracy.
W ka˝dej kopalni praca jest bardzo
ci´˝ka, hartuje charaktery. Dumny jestem z tego, ˝e przysz∏o mi pracowaç
z za∏ogà o bardzo wysokich
kwalifikacjach, cz´sto z d∏ugo-

letnim sta˝em. Ju˝ te czynniki w pewnym stopniu narzucajà polityk´ post´powania z pracownikami, w tym rozwiàzywania sporów. U nas nie ma miejsca na
twarde rozgrywki. Ka˝dy konflikt, a te
oczywiÊcie sà, zawsze rozwiàzujemy
w czasie negocjacji, wspólnie „dochodzimy do TAK”, wspólnie bierzemy odpowiedzialnoÊç za przedsi´biorstwo.
U nas ka˝dy jest partnerem, nie ma
dwóch stron barykady, czyli podzia∏u na
„my” i „oni”. Dla wielu rodzin kopalnia
jest miejscem pracy cz´sto dwóch pokoleƒ.
– To chyba najlepsza rekomendacja solidnoÊci pracodawcy?
– Te˝ tak sàdz´. Przecie˝ nikt nie b´dzie zabiega∏ o z∏e miejsce zatrudnienia
dla swego dziecka! Dla mnie to oczywiste. Jest tak˝e druga strona medalu: jeÊli
ojciec przyprowadza do kopalni do pracy
swego syna, bierze za niego odpowiedzialnoÊç. Z kolei syn czuje si´ zmotywo-

wany do tego, by nie zawieÊç zaufania,
jakim prze∏o˝eni darzà jego ojca.
– Czy taki model ma te˝ minusy?
– Tak. Polegajà one na tym, ˝e w firmie nie ma miejsca na rewolucyjne
zmiany. Ka˝de nowe pomys∏y trzeba
wdra˝aç ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.
Trudno walczyç z przyzwyczajeniami ludzi, nie zawsze jest to te˝ wskazane.
– Ponownie okazuje si´, ˝e najwa˝niejszy jest dialog.
– Zdecydowanie tak. Trudno wprowadzaç zmiany, jeÊli ludzie nie wiedzà
czemu majà one s∏u˝yç. Sporo czasu poÊwi´camy na rozmowy, spotkania z pracownikami. W ich trakcie przekazujemy
i otrzymujemy informacje o tym, co dzieje
si´ w firmie. Zawsze uprzedzamy za∏og´
o dzia∏aniach planowanych na najbli˝sze
miesiàce. Nawet jeÊli sà to trudne decyzje, rozmawiamy o nich. Dobry przep∏yw
informacji jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie zarzàdzania zespo∏em.
– Jaki ma Pan patent na przekonanie kadry do trudnych decyzji?
– Prowadzimy konsultacje z zespo∏em, s∏uchamy opinii ludzi. OczywiÊcie,
ostatnie zdanie nale˝y do Zarzàdu, ale
staramy si´ wspólnie je wypracowaç.
Takie merytoryczne, twarde postawienie
sprawy zawsze pozytywnie skutkuje.
W tym przypadku wa˝ne jest tak˝e, by
ludziom mówiç ca∏à prawd´, a nie tylko
wybiórcze fragmenty. Pracownicy zawsze doceniajà szczeroÊç.
– Ta szczeroÊç dzia∏a te˝ w drugà
stron´?
– Tak, i jestem z tego
bardzo dumny. Staram si´
byç otwarty na
dyskusj´ i nowe pomys∏y.
Taka wymiana
zdaƒ bardzo
pozytywnie wp∏ywa na kondycj´ naszej
spó∏ki. Nikt z nas nie ma patentu na
màdroÊç. Wielokrotnie zdarza∏o si´, ˝e
podejmowaliÊmy bardzo dobre decyzje
tylko dzi´ki temu, ˝e któryÊ z pracowników mia∏ odmienne zdanie ni˝ Zarzàd
i nie ba∏ si´ otwarcie o tym mówiç. Takie zasady wywo∏ujà w pracownikach
du˝e poczucie wi´zi z firmà, a to jest
rzecz bardzo cenna.
– Kopalnia kojarzy si´ przede
wszystkim z m´skim zespo∏em. Nie
ma tu miejsca dla kobiet?
– Na szcz´Êcie sà! W kopalni pracujà panie, które sà górnikami czy geologami. OczywiÊcie, tradycyjnie ˝eƒskim
jest dzia∏ ksi´gowoÊci. Tu ich skrupulatnoÊç jest prawdziwym skarbem. Z obserwacji wynika, ˝e kobiety cz´sto swojà wiedzà, zaanga˝owaniem i fachowoÊcià bijà nas, m´˝czyzn na g∏ow´! Wa˝ne jest, ˝e decyzj´ o miejscu pracy podejmujà same zainteresowane, a to
oznacza, ˝e widzà siebie w zawodzie
górnika.
Dariusz Kwiatkowski

Tylko zmiany sà sta∏e

Anna Lelakowska, Specjalista
ds. górniczych – sztygar górniczy
Pracuj´ w KKSM S.A. od kwietnia
2005 roku. Przez ten krótki czas
nauczy∏am si´ bardzo wielu rzeczy. Zdoby∏am kwalifikacje m.in.
do nadzorowania robót strza∏owych. Robi´ to, co lubi´, a na dodatek w bardzo przyjaznym miejscu pracy, wÊród m∏odych ludzi,
tworzàcych zgrany zespó∏.
Ewa Motyka, G∏ówny specjalista
ds. BHP
Pracuj´ w KKSM S.A. od 1975
roku. To moje pierwsze i jedyne
miejsce pracy, a to najlepiej
Êwiadczy o tym, ˝e firma jest dobrym, solidnym pracodawcà. JeÊli
ktoÊ ceni sobie wyzwania, nie lubi
zaÊ monotonii – KKSM S.A. jest
dla niego doskona∏ym miejscem
zatrudnienia. Szanuj´ firm´ za
mo˝liwoÊç rozwoju i sta∏e podnoszenie kwalifikacji.
Andrzej Pobocha, kierowca samochodu technologicznego
Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w naszej firmie. Je˝d˝´ nowym Bie∏azem o ∏adownoÊci 40
ton. Samochód ma klimatyzowanà
kabin´, jest bardzo ∏atwy w prowadzeniu. To wp∏ywa na jakoÊç i warunki mojej pracy. WczeÊniej jeêdzi∏em Bie∏azem o ∏adownoÊci 30
ton, ale trudno porównywaç oba
auta. Jestem dumny z tego, ˝e
pracuj´ w tej kopalni.
Robert Madetko, Zast´pca kierownika ruchu zak∏adu górniczego
Nasza firma stwarza doskona∏e
warunki do stwierdzania i podnoszenia kwalifikacji zarówno na stanowiskach kierownictwa i dozoru
ruchu, jak i stanowiskach robotniczych. Jestem zwiàzany z nià od
po∏owy lat 90. Przez te lata w zak∏adzie zmieni∏o si´ bardzo wiele.
Wszystkich bez wyjàtku pracowników ∏àczy jedno: z dnia na dzieƒ,
z miesiàca na miesiàc pracujemy
w coraz lepszej firmie, takiej,
w której poszanowana jest godnoÊç ka˝dego cz∏owieka.

Historia Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. liczy ponad 130 lat. Spó∏ka trudni si´ wydobyciem i przeróbkà surowców skalnych. W sk∏ad przedsi´biorstwa wchodzà trzy kopalnie dolomitu (Jaêwica, Laskowa, Winna), dwie kopalnie
piasku (Suków i NieÊwiƒ I), Zak∏ad Obróbki Marmurów oraz Wydzia∏ Mechaniczny. W kopalniach KKSM S.A. wydobywa
si´ piasek oraz surowiec skalny, z którego produkowane sà dolomitowe kruszywa ∏amane na potrzeby budownictwa i drogownictwa oraz nawozy wapniowo-magnezowe dla rolnictwa. Ponadto Zak∏ad Obróbki Marmurów obrabia i montuje wyroby marmurowe. Pracownicy spó∏ki dumni sà z tego, ˝e w∏aÊnie w ich zak∏adzie powsta∏y elementy wystroju Zamku Królewskiego i Teatru Narodowego w Warszawie.
Firma od lat inwestuje w wiedz´ i kompetencj´ pracowników. Zatrudnieni w kopalni uczestniczà w wielu kursach m.in. j´zykowych i szkoleniach, pog∏´biajà wiedz´ na studiach uzupe∏niajàcych i podyplomowych. To wszystko sprawia, ˝e za∏oga
KKSM S.A. czuje si´ dumna ze swego miejsca pracy.
W tym roku Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. zosta∏y nominowane do tytu∏u Solidny Pracodawca Roku Regionu Âwi´tokrzyskiego.
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